
Co je na 
k r á l í c í c h 
tak zajíma-
vého, že se 
jimi zabý-
váte skoro 
celý život?

Ze začátku jsem choval poš-
tovní holuby. Až později jsme 
s maminkou chovali angorské 

králíky, v té době (60. léta  
20. století – pozn. red.) byla 
angorská srst velmi  ceněná.
Takže na prodej?
Jeden kilogram angorské 

vlny vykupovali v první třídě 
za 360 korun a ve druhé za 
280 korun, to bylo tehdy hod-
ně peněz. Králíky jsme střihali 
dvakrát do roka, nejkvalitnější 
srst jednička je z hřbetu, dvoj-
ka byla taková podřadnější 
a z trojky a ze čtyřky necháva-

la maminka dělat přízi a z toho 
nám nechala uplést svetry.
Kolik potřebujete králí-

ků na jedno kilo?
Deset, dvanáct pěkných krá-

líků. Srst mají dlouhou tak šest 
centimetrů. Zpracovávalo se to 
v Bystré u Poličky.
Viděl jste někdy 

v poslední době svetr 
z králičí vlny?

Neviděl, ale doma mám 
ještě pár svetrů. Dneska už 

o angorskou vlnu není v Čes-
ku zájem, ani v Německu. 
Těžko říct proč. Asi v tom 
budou obchodní zájmy. Před 
dvěma lety Číňani nastarto-
vali trh s kožkami z králí-
ků, vykupovali králičí kůže 
v celé Evropě a v Česku 
dávali skoro čtyřicet korun 
za jednu. Dneska dostanu za 
kůži šest korun. Čína přesta-
la brát.

Co za tím tenkrát bylo?
To může být politika, nějaké 

embargo, třeba potřebovali 
ušít milionu vojákům rukavi-
ce. Kdo ví.

K čemu jsou dnes dobří 
králíci?

Já chovám hlavně čistokrevné 
na výstavy. 

Členové volebních komisí 
se většinou nudili. V Přešti-
cích nebyla volební účast nijak 
valná, spíše podprůměrná, 
k urnám přišla skoro na chlup 
přesně třetina voličů. Hnutí 
ANO dostalo 19,52 procenta 
hlasů, těsně za ním se umístila 
ČSSD se ziskem 18,63 pro-
centa. Tam voliči hojně krouž-
kovali kandidátku z Přeštic 
Ivanu Šiftovou, které to ale 
do zastupitelstva nepomohlo. 
Mnohem silnější pozici má 
Hana Benediktová, která jako 
kandidátka KSČM nasbírala 
velké množství preferenčních 

hlasů a i její zásluhou získali 
komunisté v Přešticích 13,69 
procenta hlasů a třetí místo. Za 
zmínku stojí, že komunistic-
kou baštou zůstává Zastávka, 
kde červené třešně dostaly 31 
procent hlasů.

Velké množství preferenč-
ních hlasů nasbíral i ředitel 
Základní školy Josefa Hlávky 
Petr Fornouz coby kandidát 
ODS. Na 13,29 procentech 
hlasů má zásadní podíl. Jed-
noznačně nejsilnější pozici si 
udržuje starosta Karel Naxe-

ra, který dostal bezkonkuren-
čně nejvyšší počet preferen-
čních hlasů, a to je také jediný 
důvod, proč TOP09 v Přeš-
ticích získala 12,23 procent 
hlasů, což je skoro čtyřnáso-
bek celorepublikového prů-
měru. Z ostatních stran uspěli 
v Přešticích pouze Starostové 
a Patrioti, kteří dostali nejvíc 
hlasů v Žerovicích.

Za pikantní je možné 
považovat „úspěch“ Repub-
likánů Miroslava Sládka, 
které vedl přeštický kandidát 

Norbert Naxera. Dostali pět 
hlasů a skončili v politickém 
suterénu jako předposlední.

Z podrobného přehledu, 
který vypracovali datoví 
novináři Českého rozhla-
su lze zjistit, jak volili lidé 
v jednotlivých okrscích, tedy 
jak volili sousedé. Například 
ČSSD dostala největší pro-
cento hlasů ve Skočicích, 
ODS ve volební místnosti 
v ZUŠce, kam patří přede-
vším obyvatelé ul. Husovy 
a TOP09 ve volební místnos-
ti KKC, kde volili především 
lidé z náměstí a blízkého 
okolí.

Zajímavé jsou výsledky do 
senátu. Kdyby záleželo na 
Přešticích, Václav Chaloupek 
by se nikdy nestal senátorem. 
V prvním kole dostal pouze 
čtrnáct procent hlasů a skon-
čil až čtvrtý za vítěznou Dag-
mar Terelmešovou z Dobřan. 
Ovšem ve druhém kole byli 
voliči nekompromisní, kandi-
dátku ČSSD zavrhli a šedesát 
procent hlasů dali chovate-
li medvědů. Další volby nás 
čekají příští rok, a to do par-
lamentu.

(red)
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Pohled na výsledky voleb do krajského zastupitelstva ukazuje, že obyvatelé Přeštic volili spíš podle stran než podle osobností. Za 
vítěze totiž vybrali hnutí ANO, které na své kandidátce nemělo jediného obyvatele Přeštic nebo okolních obcí. Výjimkou jsou voliči 
TOP09, kteří v krajské kandidátce jasně favorizovali starostu, který získal i velké množství preferenčních hlasů.

Vítězí medvědář

Starosta bodoval

Poslední před vozem

Vážení občané,
rok se přehoupnul do své 

poslední čtvrtiny a listí se 
nezadržitelně barví do ruda 
a žluta. Školáci už jistě přivyk-
li výukovému režimu a jejich 
rodiče se již možná začínají 
trápit s vymýšlením dárků. 
Na úřadě začínáme připra-
vovat rozpočet na příští rok. 
Doufám, že příjmy i výdaje 
příštího roku umožní udělat 
naše Přeštice zase o trochu 
krásnější a přitažlivější. Vše 
musí být samozřejmě schvále-
no v zastupitelstvu města, kte-
ré je nejvyšším orgánem jeho 
řízení. Pokud činnost zastu-
pitelstva sledujete na úřední 
desce, na dostupných videích 
nebo v těchto novinách, určitě 
jste zaznamenali schválenou 
změnu parkovacího režimu 
na náměstí. Ta podle usnesení 
měla být realizována v měsíci 
říjnu. Rada města připravila 
pravidla, která přesně speci-
fikují vymezený prostor, kde 
bude povoleno parkování 
s parkovacím kotoučem na tři 
hodiny, a také popisují pravi-
dla pro vydávání parkovacích 
karet, které budou opravňo-
vat jejich držitele k parkování 
časově neomezenému. Na kar-
tu za 50 Kč budou mít nárok 
lidé bydlící a podnikající na 
náměstí. Značky byly objedná-
ny, dopis všem, kterých se to 
týká, připraven, ale zařechtal 
úřední šiml a akce se zastavi-
la. Správně namítnete, že tím 
úřadem jsme my, tak v čem 
je problém, že? Bohužel se 
v tomto roce změnila legislati-
va a proces schvalování těch-
to věcí se oproti běžné praxi 
prodloužil o čas zveřejnění 
a nabytí právní moci atd. Toto 
se nám prostě úplně nepove-
dlo. Uvedení v platnost těchto 
změn se proto posune o něko-
lik týdnů. Podrobnosti vám 
včas sdělíme.

Dále bych si dovolil struč-
ně okomentovat informaci 
z minulých PN, která se obje-
vila ve sloupku místostarosty. 
Situace byla s pomocí občanů, 
městské policie i odborných 
lékařů vyřešena a vy zase 
můžete pustit děti samotné ven 
bez větších obav.

V závěru vám chci popřát 
krásný podzim a ještě vás 
také pozvat na krásnou výsta-
vu v Domě historie Přeštic-
ka s tématem historie našeho 
města, kde uvidíte mnoho výji-
mečných exponátů a třeba si 
připomenete i místa, která jste 
znali před mnoha lety a nyní 
již neexistují nebo vypadají 
úplně jinak.

Mgr. Karel Naxera
starosta města Přeštice

S kůží na trh. Do Číny

Recept podle Loudy

Vánoční 
kamion

Coca-Coly
6. 12. 2016

od 16.00 hodin
Masarykovo náměstí

Výtěžek 
bude věnován 

Nadačnímu fondu 
Šance onkoláčkům.

PŘIPRAVUJEME:

Slunce, seno 
a pár facek

po Přešticku 
2. 12. 2016

od 19.00 hod.
velký sál KKC Přešice

Vstupné 80 Kč
Překvapení –

Mikulášská nadílka

Soutěž o NEJ
bramborový 

salát 
3. 12. 2016

velký sál KKC Přeštice 

Symbolickou tečku za oslavami 790. výročí první zmínky o Přešticích udělaly slavnosti Přeštického kance. Koňské spřežení přivezlo 
císaře Františka s chotí, mocnář pokynul stovkám lidí, náměstí zaplnili kejklíři, žongléři a artisté všeho druhu. Po setmění zažehli 
pochodně a obruče ohňostrůjci a předvedli show, kterou ještě Přeštice neviděly. Laťka je nastavená vysoko, ale za deset let na  
800. výročí ji musíme přeskočit. Více naleznete v prosincovém vydání PN.                                            Text (red), foto Milan Janoch



Dokončení ze str. 1 
Ne všichni se ale povedou, 

některý má zlomený drápek, 
různé vady. Kvůli těm vadám 
nemohou na výstavu, tak je 
zabijeme a sníme. 
Králík není moc rozšíře-

ný, mnoho hospodyněk 
ho nevaří.

To je nejlepší maso, kte-
ré znám. Já ho dělám na sto 
způsobů. Nejraději ho mám 
na zelenině. Králíčka pěkně 
naporcuju, připravím si Mora-
vanku a Kunovjanku, králíčka 
nasolím, a tu zeleninu pro-
pojím se šťávou. Nechám to 
minimálně 24 hodin naložené 
v lednici, potom přidám půl 
kostky másla a dvě deci červe-
ného. Pod pokličku dusím do 
měkka, pak sundám pokličku, 
aby maso trochu chytlo bar-
vu. Dcera k tomu dělá krokety 
nebo americké brambory.
Recept podle Loudy?
Jo☺. Jinak se z toho nechají 

dělat řízky, z té zadní kýty, na 
česneku, na černo, na svíčko-
vou. Moje žena má recept od 
své maminky, kde je na černo. 
Tam přijdou do toho povidla 
nebo sušené švestky, vše se  
upeče, pak rozmixuje, dělají 
se k tomu chlupaté knedlíky 
a nemá to konkurenci. Hovězí 
maso vůbec nekupuji.
Ani vepřové?
Sem tam kousek. Někdo 

mně řekne, heleď, vždyť se 
těch králíků musíš přejíst. 
Jeho žena mu to upeče s bůč-
kem a stačí mu to jednou 
za rok, a já povídám: mně 
kdyby žena upekla králíka 
s bůčkem, tak bych ho ne- 
jedl, protože tím zkazíte krá-
líka i bůček, dvě masa spolu 
péct je špatné.
A co děláte s kůží?
Natáhnu na dráty, usuším 

a prodám. Je to škoda vyhodit. 
Někdy se povede, že přijede 
výkupčí z Kary a dá třeba 10 
až 12 korun. Nemůžu ale kůže 
dlouho schovávat, protože se 
do nich dá kožožrout a není 
z toho nic.

A proč jste se pustil do 
králíků, to byla náhoda 
po rodičích?

Děda choval králíky a já už 
jsem od roku 1958 měl svoji 
králíkárnu, ale to byli králí-
ci na maso. Až od roku 1963 
jsem začal čistokrevné ango-
ráky vystavovat. Po vojně 
jsem začal chovat velké světlé 
stříbřité králíky a ty chovám 
dodnes.
Kolik jich máte?
Mám deset chovných zvířat, 

kolem 130 až 150 králíků za 
rok.  Na mé zahradě ještě cho-
vají králíky vnučka a vnuk.
Jaké jsou Vaše největ-

ší chovatelské úspěchy 
s králíky?

Dvakrát jsem se stal mistrem 
republiky se světlými stříb-
řitými králíky. Z toho mám 
diplom a dobré jméno. To zna-
mená, že příští rok si ke mně 
mohou chovatelé přijít pro 
chovná zvířata.
Prodáváte samce na 

chov?
Tak, tak. To je také zdroj 

příjmů. Každý rok vozím od 
kamarádů z Německa samce 
do chovu. Něco mi dají zdar-
ma, něco vyměním nebo kou-

pím. To jsou králíci za 30 až 
60 eur.
Kolik stojí hodně drahý 

králík?
Stačí si vzít do ruky třeba 

katalog z německé Landes-
schau nebo Bundesschau, to 
je celoněmecká výstava, kde 
vystavují dvacet čtyři tisíc krá-
líků a nejdražší jsou belgičtí 
obři. Stojí kolem dvě stě pade-
sáti eur.

Kdyby se chtěl někdo 
pustit do chovu králíků, 
co byste mu poradil?

Ať přijde mezi nás, my mu 
poradíme. Potřebuje jenom 
králíkárnu, dvakrát denně 
nakrmit. To je ve zkratce celé. 
Lidé se k chovu vracejí. Mají 
zahradu, posečou, usuší a poří-
dí si králíkárnu. Hned mají 
nějaké maso. Vezměte si, jak 
jde cena masa nahoru.
Proč sháníte králíky 

v Německu?
Z Německa jsem začal 

dovážet králíky v roce 1985. 
My jsme tu byli rádi za 
cizí krev. Tady bydlel pan  
Vítězslav Kozlík, měl proté-
zu a uměl perfektně němec-
ky. Jednou jsme se potkali na 
výstavě a on navrhl, abychom 
napsali do Bavorska. Zkusili 
jsme to, za měsíc přišla odpo-
věď a od té doby se přátelíme.
Komunisté Vás tam 

pustili?
Právě, že nepustili. Němci 

přijížděli sem. Já se tam dostal 
prvně v roce 1987. To ale 
museli Němci složit peníze na 
cestu tady do banky. Deset let 
předtím jsem žádal o devizový 

příslib, ani mi neodpovědě-
li. Takže jsme vybrali marky 
v bance, odjeli do Německa 
a tam peníze vrátili. Po revolu-
ci jsem začal vozit zvířata sem, 
ale i obráceně.
A v práci v příchovic-

kých kasárnách to neva-
dilo?

Vadilo. Sice jsem byl civilní 
zaměstnanec, obyčejný elek-
trikář, o ničem jsem neroz-

hodoval, i tak jsem ale musel 
z Příchovic odejít. Vadilo jim, 
že jezdím do Německa a musel 
jsem si vybrat. Takže jsem si 
vybral německé přátele. Kvůli 
nim a králíkům jsem se naučil 
německy a my jako chovatelé 
jsme první spolek, který navá-
zal družbu s Nittenau.  

Jaký je další nejrozšíře-
nější chov po králících?

Silné jsou odbory drůbežá-
řů a holubářů. Holubáři jsou 
rozšíření po celé republice, 
to je takový národní sport, 
nebo spíš byl. I tady existu-
je privátní spolek poštovních 
holubářů.
Chováte i něco neob-

vyklého?
Bojová plemena drůbeže. 

Chová je třeba náš předseda 
svazu Petr Šalom. V Asii je 
používají k soubojům, u nás 
jsou kohoutí zápasy zakázané. 
U nás je to jenom hobby. Ve 
světě se na kohouty sází, kam 
se hrabou koňské dostihy.
Jak ale chovatel zjistí, 

že má dobrého bojov-
níka, když ho nemůže 
vyzkoušet?

Vyzkouší ho na výstavě, 
jestli je exteriérově dobrý. 
Hodnotí se řada prvků. Zkrát-
ka výstavní kusy. Poslední 
dobou je to móda, nesnesou 
moc vajec, za rok tak 30 až 40 
vajec, víc ne.
Tady se dříve chovaly 

i přeštické nutrie, má je 
někdo?

Kdysi je vyšlechtil František 
Bouda, ještě ve spolupráci 
s kamarády. Přeštická nutrie 
se pořád drží a je v genetic-
kých zdrojích podporována 
ministerstvem zemědělství. Je 
to národní plemeno a jsou na 
to dotace. Chová je náš před-
seda. 
Z čeho tenkrát vyšlech-

tili přeštickou nutrii?
Nutrie mají několik barev-

ných mutací, je standard, to je 
taková ta šedá, pak jsou černé, 
zlaté, různé barvy. Šlechtěním 
různých barevných rázů docí-
lili toho, že vyšlechtili více-
barevnou přeštickou nutrii.
Jak se Vám podaři-

lo získat takový pěkný 
domek i s dvorkem na 
pořádání výstav? 

Koupili jsme ho v roce 
1978. Při povodních 2002 ale 
spadl, tak jsme si ho postavi-
li znovu. Troufám si tvrdit, 
že jsme jediný spolek, který 
si chovatelský areál postavil 
svépomocí. Finančně přispě-
ly spřátelené spolky, pomoh-
lo město Přeštice. To jsme 
dostali 200 tisíc, druhý rok 
ještě 250 tisíc, něco zaplatila 
pojišťovna, náš ústřední výbor 
chovatelského svazu, dohro-
mady jsme sehnali 950 tisíc 
korun. Kromě topení a střechy 
jsme si udělali všechno sami, 
postavili jsme ho o 80 cm výš 
kvůli vodě.  Nahoře máme byt 
i ubytovnu.
Pro koho?
Byt pronajímáme jedné rodi-

ně, která pracuje na Borských 
polích. To je náš zdroj příjmů 
pro fungování spolku.
Vydrží Váš spolek?
Nepochybuji o tom. Máme 

sice jen 37 členů a dřív jsme 
jich měli přes sto. Ovšem 
třetina chovatelů je mladší 
patnácti let. To jsou naše děti 
a vnoučata. Pak máme řadu 
chovatelů do padesáti let. 
Podívejte se kolem sebe na 
celý areál. Tady se scházíme, 
každý první pátek v měsíci 
pořádáme členskou schůzi, 
pořádáme tu rodinné oslavy. 
My se neztratíme.

Ľubomír Smatana
autor je reportér 

Českého rozhlasu
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Kvůli králíkům a chovatelům... Seznámení občanů 
s činností městské policie za měsíc 
ZÁŘÍ 2016 
Tel. 725 726 549

Lítají v tom tisíce

Neshody na Masaryko-
vě náměstí při Pivních 
slavnostech v Přešticích

Dne 3. 9. 2016 po 23.00 
hodině bylo hlídce MP, kona-
jící dohled nad veřejným 
pořádkem při Pivních slav-
nostech na Masarykově nám., 
oznámeno poškození přístro-
je na výrobu párků v rohlíku 
dvěma mladíky, kteří spadli 
na zadní stranu prodejního 
stánku a přitom srazili na zem 
uvedený přístroj. Dle udaného 
popisu byli mladíci vypátráni, 
a jelikož oba nemohli hodno-
věrně prokázat svoji totožnost, 
byli předvedeni na Policii 
ČR. Jednalo se o jednadva-
cetiletého mladíka z Přeštic 
a sedmadvacetiletého mladí-
ka z Příchovic. Provedeným 
šetřením na místě bylo zjiš-
těno, že oba výše uvedení se 
rozhodli vymočit za stánky na 
Masarykově nám. a při tomto 
pomočili prodejní stánek jed-
noho z pivovarů včetně jejich 
vozidla. Obsluha se je snažila 
z místa vykázat, ale došlo 
mezi nimi k vzájemnému 
napadání. Při tomto inciden-
tu došlo k poškození přístro-
je na výrobu párků. Všichni 
zúčastnění byli oznámeni pro 
podezření z přestupku proti 
občanskému soužití na správ-
ní odbor, předvedení mladíci 
dále za přestupky proti veřej-
nému pořádku. Poškozená 
provozovatelka může majet-
kovou škodu po mladících 
domáhat v přestupkovém či 
občanskoprávním řízení.
Poničení plotu a pěsto-

vané zeleniny na zahra-
dě na Tř. 1. máje

Dne 7. 9. 2016 bylo na MP 
oznámeno poničení plotu 
a pěstované zeleniny na zahra-
dě na Tř. 1. máje v Přešti-
cích. Provedeným šetřením 
a podáním vysvětlení svěd-
ků bylo zjištěno, že dne 6. 9. 
2016 kolem 17.30 hod. došlo 
k ohnutí pletiva plotu zahrady, 
uvnitř byly polámány rostliny 
rajčat a na záhonech se nachá-
zejí volně ležící utržená rajča-
ta a papriky. Způsobená škoda 
byla pěstitelem vyčíslena na 
částku 800 Kč. Jako podezřelé 
osoby byly zjištěny tři nezle-
tilé dívky. Podezření ze spá-
chání přestupku proti majetku 
bylo oznámeno k vyřízení na 
správní odbor, o věci infor-
mován odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví.
Schválnosti a poškození 

dvířek od plynoměrů ne-
zletilcem v ul. V Brance

Dne 15. 9. 2016 bylo na MP 
oznámeno poškození a opa-
kované otevírání a vysazová-
ní dvířek od plynoměrů v ul. 
V Brance v Přešticích. Pro-
vedeným šetřením na místě 
a vytěžením městského kame-
rového systému bylo zjištěno, 
že ve dnech 13. a 15. 9. 2016 
došlo nezletilcem, navštěvují-
cím základní školu, opakova-
ně k manipulaci – otevírání, 
vysazování dvířek od plyno-
měrů, které poté nechával na 
zemi opřené o zeď. Dále bylo 
zjištěno, že došlo k poškoze-
ní uzávěru dvířek, který byl 
vylomen, a v souvislosti se 
svévolným otevíráním dvířek 
k poruše na plynoměru. Způ-

sobená škoda byla vyčíslena 
na částku 500 Kč. Podezření 
ze spáchání přestupků proti 
majetku a občanskému soužití 
bylo oznámeno k vyřízení na 
správní odbor, o věci infor-
mován odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví.
Zadržení osoby pácha-

jící výtržnost na Masary-
kově nám. v Přešticích

Dne 15. 9. 2016 v 19.14 
hodin bylo hlídce MP ozná-
meno poškození skleněné 
výplně autobusové zastávky 
na Masarykově nám. v Přeš-
ticích. Na místě zadržen 
podezřelý osmapadesátiletý 
muž od Karlových Varů, kte-
rý se nyní zdržuje na území 
našeho města, k poškození se 
doznal. Tento byl předán při-
volané hlídce Policie ČR pro 
důvodné podezření ze spá-
chání trestného činu „Výtrž-
nictví“.
Zjištění pachatele trest-

ného činu nebezpečné-
ho vyhrožování v Měst-
ském parku v Přešticích

Dne 16. 9. 2016 bylo hlídce 
MP oznámeno, že dne 15. 9. 
2016 kolem 13.30 hodin byl 
v Městském parku spatřen 
muž s nožem, který vyhrožo-
val druhému muži zabitím. 
Poté co napadený muž začal 
couvat, muž s nožem z místa 
odešel. Dle zjištěných popi-
sů osob byli strážníky vypá-
tráni jak poškozený, třiačty-
řicetiletý muž od Sokolova, 
tak podezřelý, třiašedesátile-
tý muž z Mariánských Láz-
ní, oba žijící na ubytovně 
v Přešticích. Věc byla pře-
dána Policii ČR pro důvod-
né podezření ze spáchání 
trestného činu „Nebezpečné 
vyhrožování“. Poznámka: 
uvedený násilník se již na 
území našeho města nepohy-
buje, více v příštích Přeštic-
kých novinách.
Převoz ženy, budí-

cí veřejné pohoršení 
v Městském parku, na 
záchytnou stanici

Dne 21. 9. 2016 v 19.00 
hod. byl hlídkou MP prove-
den výjezd na ženu, vzbuzu-
jící veřejné pohoršení v Měst-
ském parku v Přešticích. 
Hlídka na místě zjistila třia-
padesátiletou ženu z Přeštic, 
která ležela na lavičce napůl 
svlečená ve stavu, kdy pod 
vlivem alkoholu nekontrolo-
vala své chování, ohrožovala 
vlastní bezpečnost, ohrožova-
la veřejný pořádek a vzbuzo-
vala veřejné pohoršení před 
dětmi z blízkého hřiště. Žena 
byla převezena na záchytnou 
stanici do Plzně a podezření 
z přestupku proti veřejnému 
pořádku oznámeno na správní 
orgán k vyřízení.

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník

Josef Louda (68): jednatel přeštické organizace 
Českého svazu chovatelů. Pochází z Přeštic stejně 
jako generace jeho předků. Vyučil se elektrome-
chanikem v Plzni a v Přešticích, pracoval ve Ško-
dovce, ve vodárnách a příchovických kasárnách. 
Jeho celoživotní vášní je chov drobného zvířectva 
především králíků. V tomto oboru je dvojnásob-
ným mistrem republiky. Od roku 1987 je jednatelem 
místní organizace. S manželkou Alenou vychovali 
dvě děti. Syn Josef a tři vnoučata se také věnují 
chovatelství.

Zápasníci bez soupeřů
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SLÁVA SÜSS oslavil osmdesátku

ÚMRTÍ (září)

Jan SOUKUP 
Miroslav HEŘMAN
Ivo OLŠBAUR
Jindřich ZÁBRAN

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
matrika MěÚ Přeštice

(1952) 
(1938)
(1927)
(1968)

ZLATÉ SVATBY
Život je cesta, které až manželství dává cíl! 

Gratulujeme k Vaší zlaté svatbě a přejeme Vám hodně 
lásky, zdraví a přátelství v dalších letech.

Všem oslavencům přejeme 
hodně zdraví a pohody do 
dalších let.

VÝROČÍ (říjen)

82 let 
Anděla VOZKOVÁ
Marie FOLTOVÁ
Eva KUPKOVÁ

Jan VOVES

81 let 
Božena SINKULOVÁ

Jitka POLÁKOVÁ
(Skočice)

84 let 
Marie LAŠTOVIČKOVÁ

Anna HICKLOVÁ
Ludmila KACEROVSKÁ

Antonie ŠŮŠOVÁ

83 let 
Zdeňka KOLÁŘOVÁ

Josef BERAN

86 let 
Vladimír VOZKA

Václav NĚMEČEK

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

80. narozeniny oslavily

85. narozeniny oslavil

paní 

Květoslava FIALOVÁ
paní

Ludmila SEKERKOVÁ

pan Josef ULRYCH 
(Zastávka)

Blahopřejeme
 k životním výročím.

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

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 vykonali. Věř-
te, úcta k člověku není a nemůže 
být přežitkem. Vážíme si star-
ší generace svých spoluobča-
nů.                matrika MěÚ Přeštice

89 let 
František MALAFA

Jan MRKVIČKA

BLAHOPŘÁNÍ 
k 97. narozeninám

97. narozeniny oslavila

paní Marie PIŠŤÁČKOVÁ

2. polovina září
a 1. polovina října

Manželé PETR a JIŘINA KASLOVI
– výročí svatby 17. 9. 2016

Manželé BOHUMIL a ZDEŇKA SUCHÁNKOVI 
– výročí svatby 8. 10. 2016

Manželé 
BOHUSLAV a MARIE BALOUNOVI

– výročí svatby 17. 9. 2016

Manželé 
JOSEF a EMA FIKRLOVI 

– výročí svatby 1. 10. 2016

Přejeme Vám, ať je i dalších padesát let vašeho manželství 
krásných a šťastných jako těch prvních, ať Vaše láska trvá 

navždy! Vše nejlepší ke zlaté svatbě!

87 let 
Helena BEŠKOVÁ

Den 27. říjen je datem narození skauta 

Jaroslava Süsse. 
Se skautingem začínal jako malý kluk hned v letech 1945 až do 

roku 1948, kdy byl skaut zakázán. Při obnovení skautingu v roce 
1968 se chopil vedení chlapeckého oddílu, kterému se věnoval 
během roku na schůzkách a výpravách. Jezdil s nimi na tábory, 
na motorce sháněl nákupy, s chlapci i vařil pro celý tábor.

Se svou ženou se zajímal o skauting i v době, kdy už nepůsobil 
u oddílu po obnovení skautingu v roce 1989. To už se práce ve 
skautu chopili jeho odchovanci ze sedmdesátých let a Sláva se 
o jejich práci zajímal. Také jeho vnučka je skautka.

Slávo, přejeme Ti ještě mnoho šťastných a spokojených let ve 
zdraví! Skauti ze skautského střediska Přeštice

Spolek pro záchranu 
historických památek 
Přešticka

V říjnu proběhly v rámci 
spolkové činnosti dvě větší 
akce. V neděli 9. října navštívi-
li členové spolku i nespolkoví 
přátelé hradu Skála „naši“ zří-
ceninu v Černém lese u Rad-
kovic, aby podnikli poslední 
brigádu letošního roku. Necelá 
dvacítka dospělých i dětských 
brigádníků zbavila náletových 
dřevin prostor mezi hradními 
příkopy a cestou od Radkovic, 
čímž se hrad opět o trochu více 
otevřel pohledům návštěvníků. 
Všem jim za sebe i za hlavní-
ho organizátora Libora Marka 
za práci i přátelskou atmosféru 
děkuji.

Následující víkend vyrazi-
li spolkaři a další milovníci 
historie a umění na poznáva-
cí výlet do barokního areálu 
v Kuksu. Počasí nám přálo 
a průvodkyně, která nás pro-
vedla kukským hospitalem, 
lapidáriem i šporkovskou 
hrobkou, se svého úkolu zhos-
tila profesionálně. Okouzleni 
jsme byli i zdejší renovova-

nou bylinnou zahradou. Na 
závěr výletu jsme si nenechali 
ujít Braunův Betlém v Novém 
lese. Díky všem účastníkům 
a těm, kteří se na organizaci 
výletu podíleli.

A do třetice poděkování ka-
meníku Josefu Měsíčkovi za 
vkusnou úpravu hrobu Anny 
Jelínkové na přeštickém hřbi-
tově, o níž jsme již informova-
li minule.

Spolek rovněž zorganizoval 
ve spolupráci s KKC přednáš-
ku Michala Tejčka „Rok 1226, 
Svatobor z Přeštic a počátky 
města“, na niž 13. října přišly 
do malého sálu na čtyři desítky 
lidí.

Z toho, co nás čeká, zmíním 
listopadovou výroční schůzi 
spolku v rámci výročí 20 let od 
našeho založení. V prosinci by 
měla vyjít dlouho očekávaná 
knížka, první díl Dějin Přeštic 
pod názvem Počátky Přeštic. 
Spolek se na vzniku knihy 
významně podílí.

Michal Tejček

Dne 15. října tomu bylo pade-
sát let, kdy vykročili na společ-
nou cestu životem 

Václav a Dana Švajcrovi 
z Přeštic.

Společnými silami vybudo-
vali pevný a láskyplný vztah. 
Při příležitosti tohoto krásného 
výročí sňatku Vám přejeme, abyste i další společná léta prožili 
ve zdraví, štěstí, lásce, klidu a spokojenosti. To Vám přejí syno-
vé Radek a Marcel s rodinami. Bratr a sestry s rodinami.

Anonymní příspěvky do Přeštických 
novin nelze otisknout!



listopad 2016 
 3. 11. 2016 
Koncert Věry Špinarové
s kapelou
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: 
sokolovna Přeštice
Vstupné: 450 Kč
Vstupenky na balkón 300 Kč, 
předprodej v TIC Přeštice.

 5. 11. 2016 
Zavírání řeky Úhlavy
2016
Členové minulí i současní, 
dostavte se, vezměte s sebou 
kila navíc i doprovod. Ve 13.00 
hodin – sraz, 14.00 hod. – pá-
dlování, 16.00 hod. – výsled-
ky, 18.00 hod. – zpívaná. 
Čas konání: 13.00 hodin
Místo konání: 
Přeštická loděnice KČT
Vstup: zdarma

 7. 11. 2016 
12. výroční koncert
Minihlásek, Hlásek
Hostem bude Jaroslav Samson 
Lenk.
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání:
sokolovna Přeštice

 11.–17. 11. 2016 
MFF Juniorfest 2016 
– 9. ročník
V týdnu 11. 11.–17. 11. 2016 
se bude konat v Přešticích  
9. ročník MFF pro děti a mlá-
dež Juniorfest. Týden nabitý 
světovými filmovými projek-
cemi a mnoha doprovodnými 
akcemi.
Místo konání: KKC Přeštice

Doprovodné akce: 
11. 11. 2016 od 13.30 hodin: 
Poznej své město
Hra pro školní družiny. Putová-
ní po městě pomocí křížovko-
vého rébusu. Propojí se pouče-
ní, zábava a nabyté vědomosti. 
Cílem bude dobýt ukrytý poklad. 
Start v Turistickém informač-
ním centru v Přešticích.
Vstup: zdarma

12. 11. 2016 od 14.00 hodin: 
Workshop a seminář
– Filmová výchova, Národní 
filmový archiv Praha. Téma – 
Lunapark filmových vynálezů. 
Malý sál KKC Přeštice.
Vstupné: 60 Kč

15. 11. 2016 od 13.00 hodin: 
Workshop „Jak se dělá 
film“ (masky, líčení, obličejo-
vá dekorace).
Vstupné: 60 Kč

17. 11. 2016 od 13.30 hodin: 
Vyhlášení výtvarné sou-
těže „Kamarádi ze Stu-
dia Kamarád“
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Změna programu vyhrazena!

 inzerce

DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA
www.dumhistorie.cz

Výstavy:
13. 10. 2016 – 8. 1. 2017 
Přeštice od první písemné zmínky 
aneb Naše město v proměnách staletí
21. 10. – 13. 11. 2016 
Přešticko ve fotografii – 7. ročník fotosoutěže Mikro-
regionu Přešticko
21. 10. – 13. 11. 2016 
Lovy fotoaparátem – výstava fotografií fauny a flóry 
přeštického fotografa Václava Přibáně k jeho život-
nímu jubileu

Jako každý rok, tak i letos 
OŠ slavila. Dne 6. 8. 2016 se 
konala naše slavná pouť. Už 
od rána se osadníci sešli na 
brigádě k přípravě táboráku 
a odpoledního dětského dne. 
Vše vypuklo ve 14 hodin a 
každý si našel svoji disciplí-
nu. Za vyhrané žetony si mohl 
výherce vybrat cenu ve stánku. 
Velkou radost jsme měli z náv-
štěvy p. starosty Karla Naxery. 
Zakončením krásného dne byl 
táborák s opékáním vuřtů a pití 
lahodného moku. Velké podě-
kování patří městu Přeštice za 

půjčení laviček, stolů a stanu. 
Velký dík patří i osadníkům 
za pomoc při organizaci osad-
ní pouti. Doufám, že se příští 
pouť povede jako ta letošní.

             Jaroslav Šmat

Dům historie Přešticka a KKC Přeštice 
zvou na přednášku a besedu  

Vývoj klimatu na Zemi, klima 
v minulých dobách na našem území

přednášející Ing. Jana Soukupová, Ph.D.
8. listopadu 2016 od 17.00 hodin

malý sál KKC Přeštice
vstupné dobrovolné

Na přednášce budou  prezentovány výsledky výzkumu, 
pro které Dům historie Přešticka poskytl historické 

podklady z místních kronik.

Dům historie Přešticka 
Vás zve na výstavu 
k letošnímu výročí města

Výstavu jsme nazvali Přeš-
tice od první písemné zmínky 
aneb Naše město v proměnách 
staletí. Seznámí Vás s nejvý-
znamnějšími událostmi v ději-
nách města. V úvodu Vás čeká 
setkání s nejstarším Přeštičá-
kem (žil kolem r. 1066), spíše 
s jeho ostatky, vykopanými 
při záchranném archeologic-
kém průzkumu během stav-
by budov JZD na Pohořku 
v roce 1978. Listinou Anežky 
Přemyslovny, kterou stvrdila 
prodej Přeštic kladrubským 
benediktinům, se dostanete do 
období založení našeho města, 
v podobě, kterou známe dnes. 
Spolu s husitským pochodem 
v čele s Janem Žižkou a Břeň-
kem z Dolan vstoupíme do svě-
ta Švihovských z Rýzmberka, 
kteří Přeštickým, kromě cel-
kového rozkvětu, dali městská 
práva a řadu vzácných umě-
leckých památek. Přes ničivý 
požár v roce 1590, kdy se jako 
patron města objevuje sv. Kili-
án, se dostáváme k slavnému 
přeštickému řeznickému cechu 
a jejich pokladně z roku 1646. 

Velkou kapitolou v dějinách 
města je období baroka, úcta 
k milostnému a zázračnému 
obrazu Panny Marie Přeštické 
a s ní související stavba koste-
la. Z 19. stol. pochází vystave-
né zbraně a přilby dragounů, 
kteří z Přeštic odešli v roce 
1893. Ze stejného období jsme 
vystavili také ženské oblečení 
z Přeštic a Příchovic a řadu 
dobových fotografií. Sbírkou 
pohlednic se seznámíte s prv-
ní republikou a protektorátem. 
Poslední kapitolou výstavy je 
období výstavby a přestavby 
města v sedmdesátých a osm-
desátých letech 20. století.

Výstava, kterou můžete 
zhlédnout do 8. ledna 2017, 
představuje řadu vzácných 
exponátů, zapůjčených z Ná-
rodního muzea, Západočeské-
ho muzea v Plzni, Husitské-
ho muzea v Táboře, Muzea  
Dr. Hostaše v Klatovech, hra-
du Švihov a sbírky Domu his-
torie Přešticka. Připravili jsme 
pro Vás také komentované 
prohlídky výstavy: 5. a 17. lis-
topadu, 3. a 17. prosince.

Přeštičtí sobě
Chtěla bych tímto poděkovat 

kolektivu Domu historie Přeš-
ticka za realizaci právě otevře-
né výstavy „Přeštice od první 
písemné zmínky“. Podle mého 
názoru patří k dosud obsahově 
nejhodnotnějším a rovněž po 
stránce technického provede-
ní k nejdokonalejším výsta-
vám, které jsme za šestnáct 
let existence našeho muzea 
mohli zhlédnout. Protože naši 
muzejní sbírku znám od jejích 
prvopočátků, bylo mi jasné, 
že kurátorka expozice Draho-
míra Valentová sáhla v tomto 

případě po tom nejlepším, co 
se v depozitářích skrývá. To 
znamená, že vedle zápůjček 
cenných archiválií a předmětů 
od renomovaných partnerů je 
zde představeno také množství 
darů od přeštických občanů. 
Jsou to často drobnosti, ale 
ty většinou nejlépe dokreslují 
atmosféru doby. I díky jim je 
tato skvělá procházka časem 
tak autentická a hodnověrná. 
Výstavu by si neměl nechat 
ujít nikdo, komu není lhostej-
ná historie místa, v němž žije.

Věra Kokošková

5. 11. SO: BEZDRUŽICE 
– KONSTANTINOVY 
LÁZNĚ
Vlakem z Přeštic 7.14 do Plz-
ně (7.46), z Plzně 9.05 do Bez-
družic (10.16). Zpět z Kon-
stantinových Lázní 16.17 do 
Plzně (17.25), z Plzně 18.11 
do Přeštic.
TRASA: Bezdružice ČD 
– Barvírna – Starý Mlýn 
– Falkenštejn (základy býva-
lého hradu) – Hlaváčkův mlýn 
– Poloučany – socha Panny 
Marie – Konstantinovy Lázně.
Možno zkrátit o 2 km.
(14 km vede V. Borovcová)
12. 11. SO: PODZIM-
NÍ SETKÁNÍ TURISTŮ 
PLZEŇSKÉHO KRAJE
Vlakem z Přeštic 7.14 do Plz-
ně (7.46), z Plzně 8.05R do 
Stříbra (8.31). Zpět ze Stříbra 
(15.32 – Pendolino), 16.31 do 
Plzně (15.55) 17.00, z Plz-
ně 17.02R (18.11) do Přeštic 
(17.28) 18.43.

Registrace účastníků na rad-
nici města 8.00-12.30 hodin 
– účast na akcích připravených 
pořadateli. Slavnostní zahájení 

ve 13.00 hodin v sále restaura-
ce Beseda – 14.00-18.00 hodin 
hudba k tanci a poslechu.
19. 11. SO: KLENOVÁ 
– TÝNEC
Vlakem z Přeštic 7.29 do Jano-
vic. Zpět z Lub 14.29 (16.29) 
do Klatov, z Klatov 14.46 
(16.29) do Klatov, z Klatov 
14.46 (16.46) do Přeštic.
TRASA: Janovice ČD – Kle-
nová – Týnec – Loreta – 
Luhy.
(14 km vede M. Šetková)
26. 11. SO: ZE ŠPIČÁC-
KÉHO SEDLA ÚDOLÍM 
ÚHLAVY
Vlakem z Přeštic 7.29 do 
Železné Rudy-Špičák. Zpět 
z Hojsovy Stráže 15.12 (17.12) 
do Přeštic.
TRASA: Špičák – Sedlo 
– údolím Úhlavy – Hamry 
– Hojsova Stráž.
(12 km vede J. Nová)
Výroční programová 

schůze se koná v klu-
bovně hotelu Sport ve 
čtvrtek 24. listopadu 
v 17.00 hodin – placení 
členských příspěvků.

Sláva na Osadě Šeříků 

Úspěšní malíři ze ZUŠ Přeštice
Velkého úspěchu dosáhli 

naši žáci výtvarného oboru, 
Lucie Dupalová, Alena Stuch-
lová, Karolína Sušanková 
a Petr Vacek, v mezinárod-
ní výtvarné soutěži Madame 
Humanité 2016. Do soutěže 
bylo zasláno okolo 3500 prací 
z celého světa a odborná poro-
ta z nich vybrala 50 nejlepších. 
Čtyři výše jmenovaní žáci byli 
mezi oceněnými. Slavnostní-
ho předání se všichni zúčast-
nili 20. října 2016 v Akademii 
věd České republiky v Praze. 
ZUŠ Přeštice byla navíc oce-
něna cenou „Madame Huma-
nité“, která se uděluje za 
kulturní a uměleckou činnost 
a za podporu humanistických 

a vzdělávacích programů pro 
děti a mládež ve světě. Všem 
dětem i jejich vyučující, paní 
Janě Boškové, děkuji za skvě-
lou reprezentaci školy i města 
Přeštice a srdečně jim gratu-
luji.

Bc. Miroslav Vacek
ředitel školy

Moderátorem pořadu bude 
Matyáš Valenta (hvězda 
z nekonečného seriálu Ulice).
od 14.30 hodin:
Filmová projekce 
– Anděl Páně 1
od 17.00 hodin:
Nejúspěšnější filmová 
pohádka – komponovaný 
pořad – beseda s tvůrci filmu 
Anděl Páně a autogramiáda.
Vstupné: 60 Kč

 17. 11. 2016 
Pietní akt ke státnímu 
svátku 17. listopadu
Čas konání: 13.30 hodin
Místo konání: 
park T. G. Masaryka
Vstup: zdarma

 19. 11. 2016 
Putování strašidelnou
stezkou
Čas konání: 16.00 hodin
Místo konání: KČT Přeštice
Pořadatel: Dirty Harry Burger 
ve spolupráci s DS Úhlavan

 24. 11. 2016 
Přednáška 
s p. Petrem Mojžíšem
Léčivé rostliny od jara do pod-
zimu.
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: 
konferenční sál KKC
Vstupné: 50 Kč

 25. 11. 2016 
Závěrečná kurzu tance 
a společenské výchovy
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: 
sokolovna Přeštice
Vstupné: 120 Kč
Předprodej: TIC Přeštice
(od 18. 11. 2016)

 26. 11. 2016 
Slavnostní otevření pří-
stavby šaten ZŠ Josefa 
Hlávky v Rebcově ulici
Srdečně zveme širokou veřej-
nost, zároveň si budete moci 
prohlédnout celou budovu 
školy. 
Čas konání: 10.00 hodin
Místo konání: ZŠ J. Hlávky, 
Rebcova ulice
Vstup: zdarma

 27. 11. 2016 
1. advent – Rozsvícení 
vánočního stromečku
Vystoupení dětí z MŠ Dukel-
ská a MŠ Gagarinova.
Čas konání: 18.00 hodin
Místo konání: 
park T. G. Masaryka
Vstup: zdarma

 29. 11. 2016 
22. výroční koncert
Dechového orchestru
ZUŠ Přeštice
Čas konání: 18.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC
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Jak dlouho pracuje-
te na Městském úřadu 
Přeštice a jak dlouho ve 
funkci vedoucí?

Na Městském úřadu Přeštice 
pracuji od května roku 2012 
ve funkci vedoucí finančního 
odboru.
Mohla byste našim 

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

Náplní mojí práce je vede-
ní agendy dotací poskytova-
ných městem, agendy týkající 
se neinvestičních výdajů na 
žáky, komplexní zabezpečení 
agendy smluv včetně zveřej-
ňování, zajištění finanční-
ho zázemí veřejných sbírek. 
V oblasti kontroly provádím 
výkon veřejnosprávní kontro-
ly u příspěvkových organizací 
a příjemců dotací poskytova-
ných městem. Zpracovávám 
podklady pro jednání rady 
a zastupitelstva města, eko-
nomické rozbory, výkazy pro 
banky a další instituce, sleduji 
hospodaření příspěvkových 
organizací. Mám odpovědnost 
za vypracování závěrečného 
účtu města, za přijaté dotace. 
Zabezpečuji podklady pro 
audit a spolupráci s daňovým 
poradcem. V rámci finanč-
ního odboru mám na starosti 
personální záležitosti a odpo-
vídám za oblast bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. 
Vedu a koordinuji práci svých 
podřízených, zabezpečuji 
spolupráci s ostatními odbo-

ry. Jsem členkou komise pro 
oceňování movitého majet-
ku města, oceňovací komise 
pro majetek určený k pro-
deji, komise pro určení výše 
náhrady škody, Krizového 
štábu ORP Přeštice a odborné 
skupiny Sociální a zdravotní 
péče pro tvorbu Strategické-
ho rozvojového plánu města 
Přeštice.
Kolik máte podříze-

ných a co je jejich náplní 
práce?

Finanční odbor je největší 
odbor na celém úřadu a čí-
tá patnáct pracovnic. Vede-
ní účetní a daňové agendy, 
realizaci platebního styku, 
vypořádání přijatých dotací 
apod. zajišťuje hlavní účet-
ní společně s účetní příjmů 
a výdajů. Další účetní je 
pověřena účtováním v oblas-
ti bytového hospodářství. 
Mzdové účetní zpracovávají 
kompletní mzdovou agendu 
zaměstnanců zařazených do 
úřadu, organizačních složek 
i zastupitelů. Na úseku sprá-
vy rozpočtu se jedná zejména 
o sestavování návrhů rozpoč-
tu, průběžnou kontrolu plnění 
rozpočtu, zpracování rozpoč-
tových změn a výkaznictví. 
V oblasti správy majetku 
zajišťuje pověřená pracovnice 
finančního odboru všechny 
činnosti související s eviden-
cí veškerého majetku města, 
úřadu, organizačních složek 
i majetku svěřeného do uží-
vání zřízeným příspěvkovým 
organizacím. Finanční odbor 

dále zajišťuje chod podatelny 
a výpravny (včetně pozice 
poslíčka), pracoviště Czech 
POINTU a dvou pokladen 
MěÚ Přeštice. Pod finanční 
odbor je také zařazena sprá-
va místních poplatků, správa 
hřbitova a byla zřízena nová 
funkce exekutora pro vymá-
hání daňových pohledávek.
Co znamená konec roku 

ve finančním odboru?

Sestavuje se návrh rozpočtu 
města na následující rok ve 
spolupráci s ostatními odbory, 
zahajují se přípravy na roční 

účetní závěrku, začíná se při-
pravovat plán inventur majet-
ku a závazků města Přeštice 
a probíhá kontrola vyúčtová-
ní poskytnutých dotací. Čeká 
nás první etapa přezkoumání 
hospodaření (audit) města za 
kalendářní rok.
Co Vás těší na Vaší práci 

a co naopak považujete 
za její stinnou stránku?

Těší mě spolupráce uvnitř 
odboru a kladně hodnocené 
výsledky naší práce každo-
roční zprávou o přezkoumá-
ní hospodaření bez výhrad, 
za což patří mým kolegyním 
poděkování. Za stinnou strán-
ku považuji neustálé změny 
legislativy.

Je něco, co byste ješ-
tě chtěla ve své funkci 
změnit?

Vzhledem k tomu, že se 
finanční odbor v posledních 
letech stále rozrůstá, přála 
bych si již zachovat jeho sta-
bilitu.
Kde bydlíte, jaké máte 

koníčky a kde nejraději 
trávíte svůj volný čas?

Mezi mé koníčky patří četba, 
sport, ráda chodím do divadla, 

na koncerty. Nejvíce volného 
času trávím se svojí rodinou 
a přáteli.
Co se Vám ve městě 

Přeštice nejvíc líbí, kam 
ráda chodíte?

Líbí se mi celé město včet-
ně jeho okolní přírody, řeky 
Úhlavy.
Máte nějaké oblíbené 

rčení, přísloví, citát nebo 
aforismus?

Nikdy nic nevzdávej pře-
dem.

Text a foto Milan Janoch

Otázky pro Pavlu Kroupovou, vedoucí finančního odboru

Závěr roku si vždy
vyžádá zvýšené
pracovní nasazení

Bydlím v Přešticích

Výstava ZO ČSCH Přeštice 2016
Ve dnech 22. a 23. 10. 2016 

se v Přešticích v areálu chova-
telů konal další ročník místní 
výstavy drobných zvířat, na 
které vystavovalo 83 cho-
vatelů. Vystaveni byli králí-
ci, holubi a drůbež. Součástí 
výstavy byla klubová výstava 
králíků meklenburských stra-
káčů a ukázková expozice 
bojových plemen drůbeže. 
Letošní výstavu navštívilo 900 
diváků a také žáci ze základní 
školy a mateřské školy Přešti-
ce, Horšice a Dolní Lukavice. 
Výstavu navštívila delegace 
chovatelů z partnerského měs-
ta Nittenau.

Slavnostního předání pohárů 
a čestných cen byl přítomen 
starosta města Přeštice pan 
Mgr. Karel Naxera. V 11.00 
hodin proběhlo předání.

Vyhodnocení výstavy: Expo-
zice králíků – nejlepší kolekce 
Putovní pohár VSS – Lou-
da Josef st., nejlepší samec 
Ččp – Kramárová Anežka 
MCH, nejlepší samice tříslo-
vý černý – Škrábek Roman, 
nejlepší kolekce MCH Ččp 
– Kramárová Anežka MCH, 
nejlepší MCH ZO Přeštice Nč 
– Macháčková Simona. Čest-
né ceny – Müller Antonín, 
Hůša Miloslav, Kramár Mar-
tin MCH, Škrábek Roman, 
Hošková Karolína, Vodička 
Stanislav.

Klubová výstava meklen-
burských strakáčů – Pohár 
– Nejlepší tříčlenná kolekce 
– Nedělka Václav ml., nejlepší 
čtyřčlenná kolekce – Slivoně 
Martin. Čestné ceny – Neděl-
ka Václav ml., Slivoně Mar-
tin, Kutil Zdeněk, Bartošov-

ský Miroslav, Kočík Michal, 
Nedělka Václav ml., Cach P.

Expozice drůbeže – Putov-
ní pohár – Nejlepší kolekce 
výstavy satsumadori divoce 
zbarvená – Hesek M., Nejlepší 
jednotlivec zakrslá šumavanka 
– Kramárová Anna, nejlepší 
MCH kachna saská – Han-
zlíčková Anna. Čestné ceny 
– Šedivý Jakub – zdrobnělá 
bielefeldka, Strejc Ivan rous-
ná zakrslá. Bojová plemena – 
Pohár – Kalčíková Mir. bojov-
nice staroanglická červeně 
sedlatá zdrobnělá. Čestné ceny 
– Kafka Juraj, Šalom Petr.

Expozice holubů – Nejlepší 
kolekce – Putovní pohár Fišer 
Václav – český stavák modrý 
sedlatý, nejlepší jednotlivec 
– americký king žlutý – Sed-
láček Jaroslav, nejlepší MCH 
– rakovnický kotrlák mramoro-
vaný – Hrdonka Martin. Čestné 
ceny – Puchta Václav, Krejsa 
Jaroslav, Vodička Stanislav, 
Bernardová Nikola MCH, Van-
čat Stanislav, Fišer Václav.

Závěrem bychom chtěli 
poděkovat všem sponzorům, 

kteří nám přispěli na chod 
výstavy, která se mimořádně 
zdařila. Též patří poděkování 
chovatelům naší organizace 
a všem, kteří se podíleli na 
zdárném chodu a uskutečnění 
výstavy.

Doufáme, že se za rok v tom-
to termínu zase sejdeme. Všem 
přejeme hodně zdraví a chova-
telských úspěchů.

Text a foto Ivan Strejc st.



Juniorfest si prošel 
pouhými osmi ročníky 
a přesto předstihl ve 
své kvalitě obsazením 
a organizací mnohé starší 
festivaly a v současnosti 
je druhým největším fil-
movým festivalem pro 
děti a mládež v České 
republice. Co spatřujete 
za tímto úspěchem?

Především celoroční nasa-
zení nejužšího týmu a zájem 
nových lidí s námi spolupra-
covat. Právě náhled těchto lidí 
zvenčí přináší důležité podně-
ty, jak festival neustále posou-
vat a zatraktivňovat. Myslím 
si, že dnes jsme na maximu 
možného. Festival se rozrostl 
z Horšovského Týna, kde jsme 
začínali v roce 2008, do pěti 
měst včetně Plzně. Na začátku 
byla kolekce 15-20 promíta-
ných filmů a dnes se blížíme 
k padesátce. U projekcí samot-
ných toto číslo vzrostlo něko-
likanásobně. V letošním roce 
překročíme stovku. Bez nasa-
zení organizačního týmu by to 
šlo jen stěží. Největším problé-
mem jsou finanční prostředky 
z privátní sféry. Naopak je 
nutné neustále děkovat všem 
pěti samosprávám, v nichž se 
festival koná a samozřejmě 
Plzeňskému kraji, bez kterého 
by festival již dávno nebyl.
V loňském roce se Juni-

orfestu podařilo prolo-
mit hranici 11 000 ná-
vštěvníků. Na co byste je 
nalákal v letošním roce?

Především bych rád upozornil 
na zcela novou soutěžní sekci 
celovečerních animovaných 
filmů. Diváci se mohou těšit 
na oblíbené Mumínky nebo na 
skvělou animaci z filmařské 
dílny Tima Burtona. V Plzni 
rozšiřujeme filmový program 
do areálu DEPO2015, kde 
se uskuteční dopolední pro-
jekce pro studenty středních 

a vysokých škol. Právě zde 
budeme promítat skvělý ame-
ricko-německý nezávislý film 
Morris from America, který 
získal v letošním roce oceně-
ní v Sundance. Od neděle do 
úterý mohou příznivci kvalit-
ních filmů zavítat do plzeňské-
ho Dominik Café, kde bude 
promítnut například i belgic-
ko-francouzský film Příběh 
Fanny (Fanny´s Journey). 
Pro návštěvníky máme dále 
přichystanou jednu skutečně 
speciální projekci. Ve středu 
16. listopadu uvedeme ve svě-
tové premiéře dlouho očeká-
vaný druhý díl pohádky Jiřího 
Stracha Anděl Páně 2. Snad se 
nám podaří získat na tuto udá-
lost i některého z herců.
Na festivalu bude uve-

deno zhruba 50 snímků 
z celé Evropy, na které 
z nich byste rád upozor-
nil?

V letošním roce jsem si splnil 
sen. Podařilo se zakoupit prá-
va na trilogii o strašidlech ze 
Spessartu, která mě provázela 
celým dětstvím. Tyto filmy 
uvedeme v dalších festivalo-
vých městech, Horšovském 
Týně, Domažlicích, Přešticích 
a Dobřanech. Velkou radost 
mi udělal nizozemský film 

Trollie, který se objeví v sou-
těži pro děti, a samozřejmě 
nastartování již zmíněné sou-
těže celovečerních animova-
ných filmů. Možná zde je na 
místě poděkovat mé kolegyni 
Báře Černé, která s nápadem 
přišla.
Festival každoročně 

hostí mnoho význam-
ných osobností české-
ho i zahraničního filmu. 
Můžete nám již některé 
osobnosti prozradit?

No, na tuto otázku vždy 
nerad odpovídám. V tuto 
chvíli totiž finalizujeme ná-
vštěvu jedné zahraniční hvěz-
dy, která se objevila v sérii 
o Harry Potterovi a nyní natá-
čí dva seriály pro Netflix. Tak 
snad to vyjde. V letošním roce 
oceníme nejvyšším festivalo-
vým oceněním Zlatá rafička 
dramaturga Jiřího Chalupu, 
kterého široká veřejnost zná 
jako dlouholetého moderá-
tora Studia Kamarád a dále 
hereckou legendu Stanislava 
Zindulku. K předávání vždy 
zveme jejich přátele a herecké 
kolegy. Doporučuji pravidel-
ně sledovat webové stránky 
a Facebook festivalu.

Ing. Radka Šámalová
PR  MFF Juniorfest 2016
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Rozhovor s programovým ředitelem
Již podeváté proběhne letos na podzim Mezinárodní filmo-

vý festival pro děti a mládež JUNIORFEST 2016. Za filmovými 
projekcemi mohou návštěvníci putovat do Horšovského Týna, 
Domažlic, Přeštic, Dobřan a Plzně. „Letošní ročník bude pro-
bíhat od pátku 11. listopadu do čtvrtka 17. listopadu a pro ná-

vštěvníky máme přichystáno hned několik novinek,“ informuje programový 
ředitel festivalu Michal Šašek.

Michal Šašek (vpravo) s ředitelem polského festivalu pro děti 
a mladé publikum Ale Kino!, režisérem a členem odborné poroty 
v roce 2015, Jersym Moskowiczem (vlevo).

Festival „Očima generací“ na téma
SOUZNĚNÍ

Dne 1. října hned od ranních 
hodin panoval v Máchově uli-
ci čilý ruch. Areál kolem domu 
s pečovatelskou službou (DPS) 
hostil festival „Očima genera-
cí“. Ten se v celém Plzeňském 
kraji bude poprvé konat až 
v listopadu. Tady v Přešticích 
byl uspořádán z iniciativy 
a pod záštitou pana starosty 
Mgr. Karla Naxery s malým 
předstihem.

Myšlenkou celého projektu 
je mezigenerační tématika. 
Zdálo se být tedy zcela logic-
ké, aby jeho konání připadlo 
na 1. října – Mezinárodní den 
seniorů a zároveň na Den pro 
rodinu aneb Křížem krážem 
Přešticemi.

Zahájení v 11.00 hodin pat-
řilo dětem z mateřské školy 
a jejich vystoupení venku před 
nově postaveným altánem. Ten 
v zápětí slavnostně předal do 
užívání shromážděným oby-
vatelům DPS starosta města. 
Pro všechny – zvláště pak naše 
seniory – klienty Pečovatelské 
služby Přeštice jsme společně 
připravili bohatý celodenní 
program.

Jeho součástí byla i výsta-
va v prostorách budovy DPS. 
Tématika rodiny, vzájemné-
ho ovlivňování napříč gene-
racemi a především vztahy, 
kdy dochází k souznění mezi 
jednou i druhou stranou, byly 
zobrazovány jak na krásných 
obrázcích dětí přeštických 
škol, tak na fotografiích Bc. A. 
Terezy Šobrové.

Ta se na nich snažila při 
několika návštěvách zachy-
tit seniory v jejich domácím 
prostředí, při různých den-
ních aktivitách. Z nich je patr-
né, jak těsný vztah se vytváří 
mezi profesionální pečovatel-
kou a člověkem, který potře-
buje různou míru podpory 
a dopomoci k jeho relativně 
samostatnému životu. Tím se 
prodlužuje doba, kdy nemusí 
odcházet do pobytového zaří-
zení, zvláště, je-li profesionál-
ní péče doplňována neformální 
péčí příbuzných seniora.

Na dalších fotografiích 
zobrazila nejstarší členy 
vlastní rodiny spolu s pra- 
vnoučaty. Kdo z vás má vnou-
čata a pravnoučata, ví, jak 
silný vztah se vytváří, kolik 
lásky si dovedete vzájemně 
předávat. Vždyť pouhá pří-
tomnost malého dítěte vyvo-

lává úsměv, povzbuzuje nejen 
starého člověka k činnostem, 
které běžně ani nedělá, a je tak 
zdrojem radosti.

Velkému zájmu a obdivu 
se mohl těšit autor nástěnné 
kresby přeštického kostela 
Nanebevzetí Panny Marie pan 

Antonín Levora. A nebyl sám 
z řad klientů, kdo na projektu 
spolupracoval a zapojil se, ať 
svým vzpomínáním nebo jinou 
formou sobě blízkou.

Když odešli poslední ná-
vštěvníci, měla jsem pocit, že 
den se za přispění všech vyda-
řil, že měl smysl, že naplnil cíl, 
se kterým byl pořádán.

Opravdu přicházely celé 
rodiny, zapojovaly se v Tvo-
řivé dílně do výroby podzim-

ních ježků z listí nebo do sou-
těžního úkolu „Babičko, dědo, 
přišiju ti knoflík!“, neboť jsme 
byli i jednou ze zastávek Dne 
pro rodinu.

Spojením obou akcí vznikla 
příležitost k potkávání se, disku-
tování, postávání „jen tak“ a vní-
mání. Celý jindy tichý prostor 
žil a zněl, přispěl k poznávání 
starší generace a k překonávání 
různých tabu spojených se živo-
tem lidí závislých na péči.

Vše bylo prosvíceno posled-
ním sluníčkem, které samo-
zřejmě mělo svou zásluhu na 
dobré náladě, a tak si můžeme 
jen přát, aby takových dnů 
bylo více nebo aspoň ten jeden 
v roce, který se těší oblibě 
napříč generacemi.

Mgr. Michaela Kazdová
vedoucí Pečovatelské služby

Přeštice

Hasičské pohádky
V rámci Mezinárodního dne 

omezení přírodních katastrof 
jsme 13. října navštívili HZS 
v Přešticích. Smyslem akce 
bylo začít číst dětem v 10.00 
hodin v celé České republice 
hasičské pohádky. Po pře-

čtení pohádky následovala 
krátká beseda o práci hasi-
čů. Pak měly děti možnost 
prohlédnout si budovu HZS 
a zásahovou techniku. Na 
závěr hasiči dětem předved-
li simulovaný poplach. Akce 

byla velmi zdařilá a zajímavá. 
Děkujeme hasičům za pozvá-
ní a oceňujeme jejich přístup 
k dětem.

Děti a učitelky
z MŠ Přeštice
Dukelská ul.
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790 let
mesta PŘEŠTIC

Mgr. Michal Tejček
Dům historie Přešticka

kronikář města Přeštice

V dnešním čísle Přeštických 
novin si dopřejeme poslední 
exkurz do dějin města, jejichž 
přehled přinášíme v rámci letoš-
ního kulatého výročí. Prosincový 
článek, uzavírající náš seriál, bude 
věnován dějinám 20. století. Dnes 
si připomeneme některé význam-
né rodáky a rovněž osobnosti, jež 
se v Přešticích sice nenarodili, 
jsou však životem či dílem spja-
ty s naším městem. Není možné 
vyjmenovat a zastavit se u všech, 
navíc zvídavý čtenář může sáh-
nout po publikacích Věry Kokoš-
kové, která se přeštickým rodá-
kům a osobnostem dlouhodobě 
věnuje. Zmíníme jen některé, 
možná méně známé, snad mi tedy 
Hlávka s Rybou odpustí.

Ve středověku se rodáci hledají 
snadno. Bylo tehdy dobrým zvy-
kem přidávat si ke jménu místo 
původu či pobytu. Díky tomu 
víme, že Šimon z Plané, který 
byl kolem roku 1488 písařem 
v Přešticích, není s městem spo-
jen původem, ale zaměstnáním. 
Je písařem hezky zdobené mod-
litební knihy Liber precum, na-
psané v Přešticích a dochované 
v Národní knihovně v Praze.

Stejné je to se Šimonem ze 
Slaného, jedním z našich prv-
ních humanistů, tedy vzdělanců, 
ovlivněným italskou renesancí 
a jejím příklonem k antické kultu-
ře. Lékař, teolog, filozof, vyzná-
ním umírněný kališník. Kolem 
roku 1460 pobýval v Klatovech 
a odtud vedl protikatolickou ná-
boženskou polemiku s přeštic-
kým benediktinským proboštem. 

Jeho list adresovaný roku 1461 
do Přeštic se dochoval dodnes.

Šimon ze Slaného měl příjmení 
Chlupáček či Kučera, polatinštěle 
Crispus. To nám připomíná rene-
sančního hudebního skladatele, 
autora moteta Bože Otče sešliž 
nám nyní Ducha svatého z roku 
1576 a dalších duchovních více-
hlasých zpěvů. Jeho jméno je Jan 
Crispus Přeštický.

Další Jan, Jan Kulata z Javo-
řice († 1550), se v Přešticích 
narodil zhruba v době, kdy zdej-
ší písař Šimon z Plané dopisoval 
svou modlitební knihu. Pocházel 
zřejmě z kališnické rodiny, což 
je vzhledem ke katolické vrch-
nosti a katolické duchovní sprá-
vě Přeštic pozoruhodné. Stal se 
profesorem pražské univerzity, 
kde zastával v letech 1515–1516 
úřad děkana, stál rovněž ve vede-
ní české kališnické církve.

A měl synovce, také z Přeš-
tic, jménem Šebestián Měděný 
neboli Aerichalcus (kol. 1515– 
–1555). Rovněž nekatolík, rovněž 
profesor a v letech 1549–1550 
děkan na pražské univerzitě. 
Zasloužil se o to, že na venkov-
ských školách byla zavedena 
řečtina. Byl významným vzdě-
lancem, dramatikem, sepsal 
„psychologické“ dílko ve verších 
Descriptiones afectuum (Popisy 
duševních hnutí) či numizmatic-
kou a metrologickou příručku. 
Zemřel předčasně na mor. Až 
navštívíte Betlémskou kapli, věz-
te, že šlapete po jeho hrobě.

Naším prvním přeštickým 
historiografem byl kladrub-
ský mnich Mikuláš Sexstetter 
(1693–1772). Jeho otec Jan Jiří 
Sexstetter, zlatník, se do Klatov 
přistěhoval z rakouského Štýrska 
v roce 1685, kdy zde začíná kult 
Panny Marie Klatovské a mezi 
přibývajícími poutníky roste 
zájem o zlaté a stříbrné devocio-
nálie. Jeho syn Jakub Vojtěch, 
který v kladrubském klášteře 
dostal řádové jméno Mikuláš, byl 
pak za svého působení v Přeš-
ticích v letech 1710–1772 jako 
zdejší řeholní, duchovní a eko-
nomický správce velkým pro-
pagátorem obrazu Panny Marie 
Přeštické. Sexstetter je autorem 
velké kroniky kladrubského kláš-

tera z roku 1761 a dvou přeštic-
kých farních kronik, které napsal 
o dvacet let dříve.

Ještě zajímavějším spisovate-
lem a rovněž s Přešticemi spja-
tým benediktinským knězem byl 
Mikulášův synovec Jiljí Sexstet-
ter (1733–1810), rodným jménem 
Josef Jáchym. Působil v Přeš-
ticích a na Vícově jako posled-
ní benediktinský představený 
a farář. Po zrušení kladrubského 
kláštera a přeštického proboštství 
Josefem II. v roce 1785 zde do 
roku 1798 sloužil jako první svět-
ský kněz. K stáru dožil a zemřel 
v Broumově. Na své přeštické 
farníky však nezapomněl. Odká-
zal jim část svého osobního jmě-
ní a dědictví po nevlastním brat-
rovi. Byl plodným spisovatelem, 
vydával knihy právnické, věro-
učné a polemické, katechetické 
a historicko-polemické.

Kladrubští benediktini přinesli 
v 18. století do Přeštic nový život 
a nové impulsy. V oblasti poutní 
zbožnosti, hudebního i výtvar-
ného umění, v architektuře. Po 
celou jednu generaci se v barok-
ních Přešticích stavělo, v letech 
1744–1775, nejprve benediktin-
ské proboštství a pak monumen-
tální poutní chrám Nanebevzetí 
Panny Marie. Stavitelské prá-
ce podle plánů Kiliána Ignáce 
Dientzenhofera a jeho nástupců 
v Přešticích prováděla zdejší sta-
vitelská rodina Rohušů. Tomáš 
Rohuš, s titulem „stavitel klad-
rubského kláštera“, bydlel přímo 
na Pohořku. Přeštický stavitel 
Ondřej Rohuš se kromě Přeštic 
podílel na stavbě kostela v Jez-
né a zvonice kostela sv. Jakuba 
v Nepomuku. Zemřel v Kladru-
bech roku 1780. Třetím z rodiny 
byl Jiří Rohuš, od nějž se docho-
valy stavební plány přeštického 
kostela z roku 1767.

Přešticemi za benediktinů pro-
šli i významní hudební umělci. 
Za všechny jmenujme benedik-
tinského mariánského kaplana 

u přeštického zázračného obrazu, 
učitele, hudebního skladatele, 
varhaníka a organizátora přeštic-
kého mariánského kůru a kapely, 
pro něž vytvořil mnoho hudeb-
ních děl Bedu Mucka. Zemřel 
v Přešticích v roce 1724.

Z mnoha zajímavých osobností, 
které z Přeštic vzešly či Přešti-
cemi prošly v dlouhém devate-
náctém století, chci zmínit ales-
poň Josefa Ondřeje Lindauera 
(1784–1850). Rodák z Plzně, 
kaplan v Malesicích, v Horšicích 
a zámecký kaplan v Dolní Luka-
vici. Později farářoval v Leti-
nech, v Dolní Lukavici a v letech 
1824–1827 byl děkanem v Přeš-
ticích. V roce 1827 byl jmenován 
pražským kanovníkem a plzeň-
ským arciděkanem. V roce 1845 
se stal třetím českobudějovickým 
biskupem.

Na závěr jsem si ponechal své-
ho oblíbeného básníka Louise 
Křikavu (1873–1920). Naro-
dil se v Přešticích v soudcov-
ské rodině, původem z Prahy. 
„Nedostudoval práva, morfinista 
se zkušenostmi z psychiatrické 
léčebny, často měnil zaměstnání 
i bydliště,“ píše o něm Ivan Wer-
nisch. Charakteristika jeho přátel 
a kumpánů z bohémského krouž-
ku kolem Jaroslava Haška, kam 
patřil: „Ku cti jeho budiž řeče-
no, že byl kdysi také zaměstnán 
v redakci Světa zvířat. Toto stá-
lé místo přijal právě na tři a půl 
hodiny. A to ještě tam vydržel 
poměrně dost dlouho. Jinde ani 
tak dlouho nevydržel. Ale byl to 
také skutečně první a poslední 
případ, kdy v redakci Světa zví-
řat seděl opravdický básník.“ Ke 
svému rodnému městu měl vřelý 
vztah.

Smutno, smutno mi...
Stín těžký v lože pad, 
síť strhána je snů.
Naslouchám, 
ticho mé kdy zase prolomí
krok nelítostivých 
i ve vzpomínce dnů...

(Křikavova sbírka 
Blažej Jordán, 1904)

Všichni dobří rodáci

Gotika

Renesance

Baroko

19. století

Osvícené 20. století
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Řepohraní
Přišel podzim a s ním i my-

šlenka si pohrát s dnešní „in 
zeleninou“ – červenou řepou. 
V úterý 11. října naše Mateřská 
škola Gagarinova uspořádala 
akci pro děti a rodiče „Řepo-
hraní“. Nejprve všichni prošli 
na zahradu podzimní bránou, 
děti dostaly na krk malou papí-
rovou řepu a předvedly nacvi-
čený taneček Řepa.

Pro děti byla připravena 
zahrada plná zábavných her 
a úkolů u známých postaviček 
z pohádky „O veliké řepě“. Na 
šesti stanovištích, kde nechy-
běla „řepová výzdoba“, na děti 
čekaly paní učitelky v pohád-
kové masce a děti zde za spl-
nění úkolu dostávaly razítka 
na papírovou řepu.

Také se všichni dozvěděli 
mnoho zajímavého o velmi 
zdravé kořenové zelenině, dříve 
docela opomíjené, dnes právem 
propagované, červené řepě.

Závěr odpoledne již patřil 
společnému setkání u boha-

tě prostřeného stolu z dobrot 
z červené řepy, ochutnávali 
jsme výborné moučníky, salá-
ty, pomazánky či džusy, které 
společně připravily maminky, 
kuchařky a paní učitelky.

Děkujeme všem rodičům 
nejen za velmi inspirativní 
recepty, ale i za to, že si udělali 
čas na své děti a společně jsme 
tak mohli strávit příjemné pod-
zimní „řepové“ odpoledne.

kolektiv MŠ Gagarinova
Přeštice

Dobroši se objevili 
i v Přešticích

Ve čtvrtek přesně v 16.30 
hodin se objevila v přeštic-
ké školce v Gagarinově ulici 
skupina Dobrošů. Do 19.00 
hodin tito tvorové napáchali 
následující skutky: pohrabali 
trávníky, ostříhali živý plot 
a zametli chodníky. Násled-
ně vykouzlili oheň a pozře-
li, co si donesli. Následkem 
tohoto vpádu byla velká 

hromada zahradního odpa-
du, což jistě řádně ohodnotí 
paní ředitelka i pan škol-
ník. Děkujeme všem našim 
Dobrošům z vodáckého 
oddílu TOM Úhlava za velké 
nasazení a děkujeme orga-
nizátorům celorepublikové 
akce 72 hodin za krásná trič-
ka a materiální podporu. 

Dáša a Hanka Dobrošové

Úspěch dobřanských 
dřevorubců v Liberci

Po devíti kvalifikačních zá-
vodech v dřevorubeckém spor-
tu STIHL TIMBERSPORTS 
skončila letošní sezona. Jejím 
vyvrcholením bylo mistrov-
ství ČR, které se konalo 2. 10. 
2016 v Liberci, kam se nomi-
novalo 12 nejlepších dřevo-
rubců s nejlepšími výsledky, 
aby poměřili své výkony. 
Jsme rádi, že mezi nimi byli 
4 zástupci z Plzeňského kra-
je, jmenovitě 12. nomino-
vaný Václav Langmajer,  
4. nominovaný Zdeněk Maťha, 
z 3. místa postoupil Dobřaňák 
Martin Kalina a z 2. místa 
rovněž Dobřaňák Jan Kamír.

Závod probíhal za velké 
podpory vysokého počtu 
diváků tak, že po třech disci-
plínách skončili čtyři závod-
níci s nejnižším počtem 
bodů, mezi nimi bohužel 
i V. Langmajer. Po dalších 
dvou disciplínách vypadl 
z dalšího klání také M. Kali-

na a o medaile tak bojovala 
šestice závodníků v disciplí-
ně HOT SAW, v níž se musí 
odříznout tři kotouče z leží-
cího kmene v co nejkratším 
čase s extrémně ostrou pilou. 
Z „našich“ si nejlépe vedl  
Z. Maťha z Oseka u Rokycan, 
ale jeho bodová ztráta z před-
chozích disciplín byla tak vel-
ká, že se nedostal na stupně 
vítězů a obsadil 5. místo. Lépe 
se dařilo J. Kamírovi, který 
skončil na krásném 4. místě, 
což znamená také nominaci 
na mistrovství světa družs-
tev, které se bude konat 11. až  
12. 11. 2016 ve Stuttgartu. 
Mezi pěti nominovanými 
závodníky je také Z. Maťha. 
Příznivci tohoto sportu mo-
hou klání sledovat online na  
www.STIHL.cz v přímém 
přenosu a všichni ostatní 
mohou alespoň držet palce.

Text a foto (red)
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Fotosoutěž Mikroregionu Přešticko
a výstava fotografií Václava Přibáně

Mikroregion Přešticko vás 
srdečně zve do Domu historie 
Přešticka na výstavu fotografií. 
Do 13. listopadu 2016 si zde 
můžete prohlédnout fotografie 
účastníků 7. ročníku soutěže 
a výstavu fotografií pana Vác-
lava Přibáně z Přeštic „Lovy 
fotoaparátem“. S panem Při-
báněm, fotografem přírody, 
se můžete ještě osobně setkat 
na komentované prohlídce 
v sobotu 5. 11. 2016 ve 14.00 
hodin v Domu historie.

Výsledky fotosoutěže byly 
slavnostně vyhlášeny ve čtvr-
tek 20. 10. 2016 v 17.00 hodin. 
V kategorii do 15 let zvítě-
zil Lukáš Faltejsek z Řeneč 
se snímkem „Jen po dešti se 

může řenečský kostel dívat na 
svůj obraz“, 2. místo obsadila 
Adriana Brzicová z Vodokrt 
se snímkem „Divoký potok“. 
V kategorii nad 15 let zvítězil 
pan Karel Beneš ze Zeleného 
se snímkem „Přešticko pozdně 
podzimní“, 2. místo obsadil 
Václav Živný z Dolní Lukavi-
ce se snímkem „Kulatý svět“, 
3. místo patří paní Věře Nocar 
Burdové z Dolců se snímkem 
„Velká voda“. Čestné uzná-
ní za černobílou fotografii 
s názvem „O pohár starosty“ 
získala paní Věra Nocar Bur-
dová z Dolců. Všichni oceně-
ní dostali poukázky na odběr 
zboží v hodnotě od 500 Kč do 
3000 Kč, keramického andě-

la z dílny Diakonie Merklín, 
květinu od květinářství Vesna 
a pamětní list. Z oceněných 
snímků budou opět vydány 
kapesní kalendáře.

Podvečerem nás provázely 
Maruška Marková a Anička 
Marková, v kulturním programu 
vystoupili Vašek Květoň, Tomáš 
Hrubý a Honza Hrubý, všem 
moc děkuji za výborné výkony 
a příjemné oživení vernisáže.

Oceněným blahopřejeme, 
všem účastníkům děkujeme za 
účast a přízeň a těšíme se na 
nové fotografie v dalším roč-
níku naší fotosoutěže.

Miloslava Loudová
předsedkyně Mikroregionu

Přešticko

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 inzerce

Česko-německé zpívání
V sobotu 15. října navštívila 

Carmina partnerské město Nit-
tenau. Přijala pozvání mužské-
ho sboru Männerchor na spo-
lečný koncert, který se konal 
v aule tamějšího gymnázia.

Němečtí přátelé přivítali zpě-
vačky doprovázené zástupci 
města už v odpoledních hodi-
nách. Po občerstvení následo-
vala prohlídka města, muzea, 
kostela a nedalekého hradu 
Hof. Příjemný slunný půlden 
vyvrcholil zajímavým kon-
certem pěti sborů. V první 
polovině programu se všichni 
předvedli vážnějším repertoá-
rem, pak zazněly modernější 
melodie. Závěrečné předání 
darů Carminy a Männerchoru 
skončilo slibem, že se zpěváci 
neloučí nadlouho.

Už za týden v sobotu 22. říj-
na Männerchor oplatil Car-
mině návštěvu a přijel s Nit-
tenauskými do Přeštic. Kroky 
německých hostů vedly z cuk-
rárny V Háječku na Vícov do 
kostela sv. Ambrože, poté do 
Domu historie Přešticka i do 
chlouby našeho regionu, do 
barokního chrámu Nanebe-

vzetí Panny Marie. Na koncer-
tě v sále KKC se pak střídaly 
mužné hlasy z Nittenau s vese-
lými zpěvy Carminek a poslu-
chači si užili lidovek i skladeb 
populárních.

Je dobře, že pokračuje spolu-
práce obou sborů partnerských 
měst. Velkou zásluhu na tak 
krásném hudebním setkání má 
pan Oldřich Váca, kterému 
patří poděkování za organi-

zaci, překládání i vedení celé 
akce.

Tady ovšem nic nekončí. 
Už teď sbory domlouvají dal-
ší spolupráci, koncerty, třeba 
„vyvezení“ naší „Rybovky“ 
k západním sousedům. Určitě 
se obyvatelé Nittenau i Přeštic 
mají na co těšit.

Vladimíra Straková
Ženský pěvecký sbor 

Carmina Přeštice
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Myslíte si, že mají občané dostatek informací o tom, co se aktuálně řeší (připra-
vuje) na radnici, aby zjistili, že se jich daná věc týká a případně se aktivně zapo-
jili? Nebo se o věci dozvědí, až když je vše schváleno a probíhá realizace, kdy se 
„s tím nedá už nic dělat“?

Mgr. Antonín
Kmoch

Jaroslav Majer

Jiří HlavínMgr. Vladimír 
Frouz

Marek Krivda

Mgr. Petr 
Fornouz

Doc. Ing. Jan 
Horejc, PhD.

Eva 
Česáková

Josef Falout

MUDr. Richard 
Hájek

Ing. Jiří Lucák

Mgr. Karel 
Naxera

Ing. Petr WaltaDušan Rada

Jana Tykvartová

Přeštická přípravka čtvrtá
na turnaji v Božkově

V sobotu 15. 10. 2016 se 
zúčastnila tři družstva starší 
přípravky turnaje v Plzni-Bož-
kově. Turnaje se zúčastnilo 
deset družstev. Družstva byla 
rozdělena do 2 základních sku-
pin a následně první tři celky 
z každé skupiny postoupily do 
finálové skupiny. Družstva na 
4. a 5. místě základních skupin 
hrála dvoukolově o koneč-
né 7.-10. místo. Vzájemné 
výsledky ze základních skupin 
se přenesly do nadstaveb. Hra-
cí doba 1x14 minut.

Výsledky Přeštic C v zá-
kladní skupině A:
– Přeštice A 7:3, – Kyšice 6:5, 
– Tymákov 8:9, – Ejpovice 8:9

Výsledky Přeštic A v zá-
kladní skupině A:
– Kyšice 3:9, – Tymákov 4:5, 
– Ejpovice 4:12

Pořadí sk. A
1. Ejpovice – 8 b., 2. Kyšice 
– 4 b., 3. Přeštice C – 4 b.,  
4. Tymákov – 4 b., 5. Přeštice 
A – 0 b.

Výsledky Přeštic B v zá-
kladní skupině B:
– Litohlavy 9:8, – Božkov 6:8, 
– Rožmitál 6:5, – Nezvěstice 
9:9

Pořadí sk. B
1. Litohlavy – 6 b., 2. Božkov 
– 5 b., 3. Přeštice B – 5 b., 
4. Nezvěstice – 4 b., 5. Rožmi-
tál – 0 b.

Výsledky Přeštic C ve sku-
pině o 1.-6. místo:
– Ejpovice 6:9, – Kyšice 6:5, 
– Litohlavy 5:7, – Božkov 6:5, 
– Přeštice B 10:8

Výsledky Přeštic B ve sku-
pině o 1.-6. místo:
– Ejpovice 4:9, – Kyšice 5:12, 
– Litohlavy 9:8, – Božkov 6:8

Výsledky Přeštic A ve sku-
pině o 7.-10. místo:
– Rožmitál 4:5 a 5:12, –
Nezvěstice 5:6 a 5:6, – Tymá-
kov 4:5

Sestava Přeštic A:
Kullová Amélie – Kripnero-

vá Barbora (19 branek), Hol-
cová Nela (3), Tolarová Pet-
ra (5), Šatrová Štěpánka (3), 
Štychová Anna (1), Duchek 
Karel (1), Vozka Josef. Tre-
nér: Gruszka Matěj.

Sestava Přeštic B:
Hurt Daniel – Beneš Pavel 

(33), Kováříková Petra (13), 
Bartoňová Adéla (1), Burlová 
Wendy (1), Frouzová Štěpán-
ka (1), Otýsová Edita. Trenér-
ka: Langmajerová Aneta.

Sestava Přeštic C:
Lukášová Barbora – Šalom 

Lukáš (32), Hanzar Dominik 
(7), Kriegerová Denisa (3), 
Pokorný Vojtěch (6), Slámeč-
ková Gabriela, Beštová Ale-
xandra. Trenérka: Schejbalová 
Kristýna.

Konečné pořadí turnaje:
1. Sokol Ejpovice – 8 b., 2. 
TJ Litohlavy – 6 b., 3. Sokol 
Kyšice – 6 b., 4. TJ Přeštice C 
– 6 b., 5. TJ Božkov – 2 b., 6. 
TJ Přeštice B – 2 b., 7. Sokol 
Tymákov, 8. Sokol Nezvěsti-
ce, 9. TJ Spartak Rožmitál, 10. 
TJ Přeštice A.

Stanislav Zadražil
oddíl 

Jsem pře-
svědčena, že 
kdo se aktiv-
ně zajímá 
o komunál-
ní politiku, 

má možnost získat dostatek 
informací o probíhajících 
procesech samosprávy. Co se 
bude projednávat na zasedání 
zastupitelstva, signalizují po 
dobu až tří měsíců předem 
zveřejňovaná usnesení rady 
města v části: „RM doporu-
čuje ZM“. Týden předem je 
zveřejněn i návrh programu 
zasedání. Pokud tedy obča-
na určitá věc zajímá, může si 
k ní vyžádat další informace, 
domluvit si schůzku s přísluš-
ným úředníkem nebo členem 
zastupitelstva. Svůj názor 
k věci může vyjádřit písemně 
předem nebo osobně přímo na 
zasedání zastupitelstva. Od 
roku 2007 se i velké investič-
ní akce veřejně projednávají 
ve fázi studie nebo přípra-
vy projektové dokumentace. 
Ač je datum a místo jednání 
zveřejněno dlouho dopředu, 
účastníků je výjimečně víc 
než dvě desítky. Bohužel 
mám dlouholetou zkušenost, 
že největšími kritiky práce 
radnice jsou ti, kteří se začnou 
zajímat až v okamžiku, kdy se 
něco děje pod jejich vlastními 
okny. Proto děkuji všem, kteří 
jednají včas.

Je to zřejmě 
dáno minu-
lostí, kdy vše 
bylo povinné 
a kdo neměl 
p r a p o r k y , 

byl „záškodník“. Z tohoto 
pohledu je neúčast občanů 
na těchto akcích jen logické 
vyústění. Možná se to v blíz-
ké budoucnosti změní a pod 
tíhou současné evropské imi-
grační situace si lidé opět 
vzpomenou na význam těchto 
dnů, kdy jsme získali svobo-
du a můžeme zde v poklidu 
žít. Pro většinu populace to 
je jen volný den bez dalších 
povinností. A proč se neú-
častní někteří zastupitelé? 
Pokud mohu mluvit za sebe, 
snažím se tyto akce navštěvo-
vat, i když připouštím, že i mě 
může účast překazit pracovní 
vytížení či rodinná událost.

K otázce by 
měla být mož-
ná připojena 
ještě otázka: 
„Myslíte si, 
že se občané 

zajímají o dění ve městě a o to, 
co se připravuje?“ Odpověď na 
tuto otázku by zněla: „O dění 
ve městě mají občané čím 
dál menší zájem.“ K původní 
otázce. Myslím si, že informa-
cí mají dostatek. Pokud se jich 
navíc věc bezprostředně týká, 
jsou často oslovováni přímo 
adresně.

Způsob in-
formování ve- 
řejnosti o při-
p r a v o v a -
ných akcích 
ve městě 

určuje vládní koalice v čele 
se starostou. Zažil jsem jako 
zastupitel tři způsoby komu-
nikace: Občan jako obtěžující 
element. Občan informován 
jen o výsledku. Občan vtažen 
do dění. Já jsem názoru, že 
při akcích týkajících se větší-
ho počtu obyvatel je potřeba 
poskytnout občanům infor-
maci, co se připravuje, proč, 
navrhované řešení včetně času 
a peněz. Jsem pro to poskyt-
nout občanům informaci na 
začátku akce a vtáhnout je do 
problému. Ne vždy je to jedno-
duché, protože narazíte na růz-
né lidi a názory. Ale ve finále 
se vždycky objeví lidé, kteří 
pomohou myšlenkou, zkuše-
ností či prakticky. A o to jde, 
umět tyto lidi využít. A také dát 
občanům šanci, aby se k tomu 
mohli vyjádřit včas. Postupo-
vali jsme tak při projektu par-
kování vozidel i při budování 
KČT. Některé projekty trvají 
roky a je třeba po čase posky-
tovat další info, co je nového. 
V 06/2016 bylo dokončeno 
KČT, které se rekonstruovalo 
4 roky. Na webu města bylo 
od r. 2012 zřízeno samostatné 
diskuzní téma ke KČT, kde se 
soustřeďovaly všechny infor-
mace. Po čase tam byly dává-
ny nové informace, co bylo 
uděláno a co se chystá. Deset 
měsíců před dokončením KČT 
bylo toto diskuzní téma sou-
časnou vládní koalicí zruše-
no, po urgenci obnoveno, ale  
uzamčeno pro nové příspěvky. 
Od té doby už nebylo žádné 
nové diskuzní fórum k nějaké-
mu problému na webu města 
otevřeno!

V článku 
v posledních 
PN „Nejde-
me do toho 
s holým zad-
kem“ nás 

redaktor informuje o nových 
provozovatelích hotelu na 
náměstí, kdo jsou a jaké mají 
smělé plány. Postrádám však 
splnění opakovaně slibované 
podmínky, že pivovar bude 
provozovat renomovaná fir-
ma, která má s tímto podni-
káním zkušenosti. Informace 
o vzdělání nových nájemců, 
reference o jejich předchozím 
zaměstnání ani doklad o bez- 
úhonnosti nebyly občanům 
sděleny. To, že uchazeči nema-
jí živnostenský list, je v rozporu 
s udávanou informací, že mají 
dostatek manažerských zkuše-
ností v tomto oboru. Pivo nikdy 
nevařili, nejsou v tomto obo-
ru ani vyučeni, a tak se budou 
s jistotou výrazně odlišovat od 
konkurence. Na základě čeho 
tedy byl proveden výběr pro-
vozovatelů? Pokud to nejsou 
odborné předpoklady, zřejmě to 
je vysoký morální kredit. Ten, 
kdo je za tento výběr zodpověd-
ný, nemá vůbec zájem o kvalit-
ní služby pro občany, ale o ote-
vření pivovaru za každou cenu.

P o l o ž e n á 
otázka je 
o t á z k o u 
p ř e d e v š í m 
pro občany. 
Osobně si 

myslím, že občan nemá dosta-
tek informací.

Nebyl jsem 
nikým pově-
řen, abych 
dělal tiskové-
ho mluvčího 
našich obča-

nů, nemohu tedy za ně hovořit. 
Obraťte se přímo na ně, chce-
te-li znát pravdivou odpověď.

Občané i za- 
stupitelé mo-
hou mít rad-
ničních infor- 
mací dosta- 
tek, ale ne-

jsou-li důležité, ucelené, pře-
hledné, včasné a pravdivé – 
nebo jsou dokonce zadržovány 
– žádoucí soudnost a aktivitu 
lidem neumožní. Tady jdeme 
zpět.

Moc hezká 
otázka. Snad 
příliš košatá 
na tento for-
mát. Obecně 
lze říci, že 

drtivá většina lidí má infor-
mací dostatek, ne-li nadby-
tek. Vycházím z faktu, že více 
informací vyžaduje jen velmi 
málo lidí. Ti fakticky tvoří 
množinu aktivních občanů. 
A těch je toho času bohužel 
méně, než je potřebné mini-
mum pro kvalitní chod spo-
lečnosti. V tom si nedělejme 
iluze. Z úhlu pohledu těchto 
aktivistů máme stále mnoho 
rezerv a já se nebudu hádat. 
Také naším ideálem je společ-
nost skupinou angažovaných 
sousedů, kde všichni, ale kaž-
dý dle svých schopností, táh-
nou za jeden nebo maximálně 
dva provazy. Ovšem podle 
odezvy na různé anketní akce, 
po odečtení starců a dětí vyka-
zuje známky občanského živo-
ta nanejvýše 10 % obyvatel. 
Závěr shrnu tím, že kdokoliv 
přišel a přijde, měl a bude mít 
možnost zapojit se. Nebaví-
me se zde tedy o tom, že nám 
na vrata buší hordy lidí, kteří 
strašně chtějí a nemohou, ale 
o tom, jak informace jednodu-
šeji a rychleji posílat těm, kteří 
o to stojí. V tom nám budou 
doufám vbrzku pomocí také 
nové www stránky města.

Jsou aktivní 
občané, kteří 
si informace 
o všem dění 
v Přešticích 
seženou a nic 

jim neunikne. Kdo nepatří do 
této skupiny lidí, ale chce vědět 
aktuální informace, tak musí 
minimálně sledovat web měs-

ta, Přeštické noviny, poslou-
chat městský rozhlas nebo při-
jít na zasedání zastupitelstva. 
Kdo základní informační zdro-
je nesleduje, nemůže se divit, 
že nic neví.

U zásadních 
r o z h o d n u t í 
jako je změ-
na územ-
ního nebo 
regulačního 

plánu probíhá veřejné pro-
jednání ze zákona, stejně tak 
město svolává občany k pro-
jednání např. protipovodňo-
vých opatření. Již několik 
let se pravidelně koná setká-
ní s veřejností v rámci akce 
„Zdravé město“, následně 
se pak občané mohou k pro-
blematice vyjádřit v anketě. 
Pokud by se některá rozhod-
nutí jako je pronájem nebo 
prodej pozemku města mohla 
dotknout přilehlých vlastníků 
nebo uživatelů, snaží se rada 
s dotčenými občany záměr 
nejprve předjednat. Přestože 
některá rozhodnutí probíha-
jí tzv. „neveřejně“, myslím, 
že přístup k informacím mají 
občané Přeštic dostatečný. 
Dalším příkladem je právě 
probíhající příprava nové-
ho strategického plánu měs-
ta, kdy je v osmi pracovních 
skupinách zapojeno kolem 
šedesáti občanů města. Před 
schválením by pak ještě mělo 
proběhnout projednání plá-
nu s veřejností. Měl tazatel 
na mysli nějaký konkrétní 
příklad? Pokud ano, prosím 
o jeho sdělení.

O d p o v ě ď 
na tuto vel-
mi obecnou 
otázku není 
vůbec jedno-
duchá. Bylo 

by určitě snazší, kdyby pan 
Ing. Švihla položil otázku 
konkrétní. V žertu bych si 
proto dovolil jeho otázku 
označit za poťouchlou až sar-
kastickou. Nyní však vážně. 
Přeštice jsou naší zásluhou 
první obec v Plzeňském kra-
ji, která začala transparentně 
zveřejňovat všechny smlou-
vy na webu. Zveřejňujeme 
všechna usnesení z jednání 
rady města a zastupitelstva. 
Nařídil jsem už čtrnáct jed-
nání zastupitelstva, což je za 
dva roky slušné množství pří-
ležitostí na cokoliv se zeptat. 
O našich plánech píšeme na 
stránkách Přeštických novin, 
mluvíme o nich na všech 
organizovaných i neformál-
ních setkáních s občany. 
Blízkým lidem z mého okolí 
už lezu na nervy tím, že mlu-
vím téměř pořád o dění na 
radnici. Zastupitelé i členové 
komisí rady města nebo výbo-
rů kontrolují naši práci a vidí 
nám pod prsty. Řada lidí mi 
píše nebo telefonuje. Všem 
odpovídám. Nic neskrýváme. 
Jsme transparentní tak, jak 
jsme ve volebním programu 
slíbili.

Z d r o j e m 
i n f o r m a c í 
by měly být 
webové strán-
ky města, 
kde jsou dle 

mého názoru rezervy. Dále je 
možnost zúčastnit se Veřejné-
ho fóra, které se letos konalo 
v březnu, či se podílet na tvor-
bě Strategického rozvojového 
plánu města. Další možností 
k získání informací je zasedá-
ní zastupitelstva. Vzhledem 
k účasti veřejnosti to vypadá, 
že informací je dostatek. Nebo 
se čeká na chvíli, kdy se „s tím 
nedá už nic dělat“?

Informova-
nost občanů 
určitě nemá 
špatnou úro-
veň. Spoustu 
d ů l e ž i t ý c h 

informací pravidelně přináší 
Přeštické noviny i Zastupitel-
stva města. Ve snaze zajistit 
dostatečnou informovanost je 
zahájen provoz SMS InfoKa-
nálu města, který umožňuje 
zasílání důležitých informací na 
zaregi-strovaná čísla mobilních 
telefonů v krátkých textových 
zprávách (SMS). V případě 
potřeby podrobnějších infor-
mací či dotazů na cokoli jistě 
vedení Městského úřadu i jeho 
zaměstnanci všem vyjdou 
vstříc. Aktivně se může zapojit 
každý občan, který má nějaký 
nápad, návrh, připomínky na 
vylepšení života ve městě.

Moje zkuše-
nost – restau-
race Peklo. 
Dne 3. října 
2016 jsem na 
město podal 

dvě žádosti o poskytnutí infor-
mace. První žádost o sken 
podaných nabídek na proná-
jem Pekla, druhá o informaci 
o cenách dílčích investic. Měl 
bych znát výši plánovaných 
nákladů do restaurace. Sta-
rosta je nechce sdělit. Skeny 
nabídka rozsah jedna strana 
A4 obdrženo 19. 10. Na sděle-
ní cen stále čekám. Dále pokud 
byl jakýsi náznak projednání – 
Peklo, Zámostí, Svatoplukova, 
skončil rychle, jednání byla 
nepřipravená. Zazní-li jiný 
názor, než má vedení radnice, 
je to nepřípustné – viz historie 
prodeje pozemků Zámostí – 
názorový veletoč, nedříve pro-
dej všech pozemků, nyní jen 
část. Dále – totálně zpackaná 
soutěž na pronájem minipivo-
varu v Pekle. Vítězem je ten, 
kdo neumí vařit pivo. A to ješ-
tě není konec. Vedení radnice 
ukázalo, jak to chodilo před 
89. rokem. Lidé, chtějící se 
zapojit do diskuze, radnice jim 
zrušila diskuzi na webu pana 
Janocha, nebylo dost chvalo-
zpěvů. Ještě chybí paličnice, 
klády a veřejné pranýřování. 
Pokud se napíše na web města 
a nechválíte, dočkáte se nulo-
vé odpovědi. Na radnici se tak 
místo vlajky může vyvěsit: 
„Děláme si, co chceme.“



Prvního října proběhlo 
v jezdeckém areálu v Oldři-
chovicích u Tachova finá-
le Západočeské Jump Tour 
2016. Jedná se o seriál závodů 
v parkurovém skákání pro-
bíhající od jara do podzimu, 
který pořádá Česká jezdecká 
federace. Do Oldřichovic při-
jela Helena Bečvářová, žákyně 
6. třídy Základní školy Josefa 
Hlávky, se svojí poničkou  
Gisselle, aby se pokusila získat 
titul a vzhledem k výsledkům, 
který dosahovala po celou jez-
deckou sezónu, k tomu měla 
nejlepší předpoklady. Nako-
nec se Helence její sen splnil 
a v Oldřichovicích získala  
1. místo Západočeské Jump 
Tour 2016 v kategorii pony. 
Během roku 2016 se Helen-
ka zúčastnila mnoha závodů, 
z nichž nejprestižnější byl 
Czech Equestrian Masters 
v Martinících v září 2016. 
Jednalo se o naprosto unikát-
ní projekt, kde se setkaly tři 
jezdecké disciplíny, a to pony 
parkur, parkur dospělých 
koní a drezura na nejvyšší 
úrovni, kterou můžete v Čes-
ké republice vidět. Helenka, 
která startuje prvním rokem, 
byla nominována mezi 20 
nejlepších parkurových jezd-
ců České republiky na poní-
cích ve věku od 8 do 12 let. 
V této obrovské konkurenci 
vybojovala se svojí poničkou 
5. místo, což byl neuvěřitelný 

úspěch. Zeptal jsem se Helen-
ky, v čem je tento sport jiný 
od ostatních a ona mi odpově-
děla: „Gissellka není náčiní, 
není to kolo, je to zvíře, v tom 
závodu nejsem sama. Pořád 
se bojím, abych ji přivedla 
na překážku správně a aby se 
něčeho nelekla. Do konce par-
kuru nevím, zda to vyjde.“ Teď 

má Helenka se svojí poničkou 
do konce roku oddych. „Opět 
začínáme trénovat v lednu, 
obě si potřebujeme odpo-
činout.“ Helenka má opo-
ru hlavně v rodině, ale také 
má výborného trenéra, a to 
bývalého česko-slovenského 
reprezentanta v parkurovém 
skákání Viliama Hadžiu.
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Přeštice opět hrají soutěž řízenou ČBF
Po dlouhých letech v kraj-

ských soutěžích budou letoš-
ní sezonu hrát chlapci U15 
nadregionální soutěž řízenou 
Českou basketbalovou federa-
cí. Na úvod se náš tým střetl 
s týmem Boru u Tachova. Náš 
mladý tým šel do utkání s úko-
lem nabrat důležité zkušenosti 
do příští sezony a vyzkoušet 
si nacvičené herní dovednosti 

v soutěžním utkání. Po vyrov-
nané 1. a 2. čtvrtině se náš tým 
ujal zaslouženého vedení. To 
dokázal navýšit ve 3. čtvrtině, 
bodový rozdíl udržel až do kon-
ce utkání. Skóre se zastavilo na 
61:37. Naši chlapci zabojovali 
a podali velmi dobrý výkon, 
i když se projevila nervozita 
a malá rozehranost, hlavně při 
zakončování vytvořených šan-

cí. Střelecky se prosadili: Brož 
45 bodů, Brada 6, Duchek 2, 
Pešťál 2, Tocháček 2, Halámek 
2, Pittr 2, Matas, Dobez. Věří-
me, že budou podobně bojovat 
i v dalších utkáních nadregio-
nální soutěže. Všechny srdeč-
ně zveme na další basketbalo-
vá utkání.

Text a foto 
Pavel Brada

Akce TJ Sokol nejen pro přeštickou
veřejnost vyplnily podzimní víkendy

Tradiční SCHODOBĚH, NOC SOKOLOVEN, DRAKIÁDA
a turistický výšlap na VELKÝ JAVOR
…na své si mohl přijít každý a také přišel!

TJ Sokol Přeštice připravila 
na sobotu 17. září 2016 (pro 
nepřízeň počasí přeloženo na 
24. září) tradiční již 6. roč-
ník Schodoběhu pro všechny 
věkové kategorie neboli běh 
do kostelních schodů. Pro 
vítěze byly připraveny pohá-
ry, medaile a všichni spor-
tovci obdrželi účastnický list. 
Nejmladším schodoběžcem 
byl Štěpánek Roháč (necelé 
4 roky) a nejstarším p. Petr 
Blažek (80 let). Nejrychlejší-
ho času dosáhl žák Jan Perg-
ler (8,06 s). Všem odvážným 
schodoběžcům blahopřejeme 
a je tu výzva do příštího roku! 
Překoná někdo v příštím sed-
mém ročníku letošní rekord?

V pátek 23. září 2016 proběh-
la celostátní akce České obce 
sokolské NOC SOKOLOVEN. 
Naše tělocvičná jednota ote-
vřela přeštickou sokolovnu od 
17.00 hodin široké veřejnosti, 
kde ve velkém sále probíhaly 
ukázky cvičebních oddílů žac-
tva. Děti i dospělí si zacvičili 
na nářadí, v rytmu aerobiku, 

vyzkoušeli si náčiní moderních 
gymnastek a byli seznámeni 
s činností dalších oddílů (tenisu, 
florbalu, stolního tenisu, oddílu 
rodičů s dětmi, mužů a žen). Po 
společném sportovním setká-
ní se pokračovalo u táboráku. 
Nechyběly občerstvení, dobrá 
nálada a zpěv.

Další podzimní sobota 1. říj-
na byla naladěna na krásné 
slunné počasí a nesla turistic-
kého ducha – výstup na Velký 
Javor. Akci Sokolské vrcho-
ly pořádala župa šumavská 
a z naší TJ se vypravil celý 
autobus. Všichni sokolové 
ze Šumavy jsme se sešli pod 
lanovkou na Javor a každý 
si mohl zvolit svůj způsob 
zdolání vrcholu. Někdo jel 
lanovkou, jiní pěšky na vrchol 
a někteří i kolem Malého 
a Velkého jezera. Výhled nad 
hřebeny Šumavy byl překrás-
ný a prohloupil ten, kdo s námi 
nevyšel!

V neděli 9. října i přes nepří-
zeň počasí si se svými draky 
přišlo zalítat na louku za KČT 

na 50 dětí z Přeštic i okolí. 
Každý letec s drakem dostal 
startovní číslo, poukázku na 
párek v rohlíku z bufetu KČT 
a zároveň majitele restaurace 
p. Marka Hojky a jako sva-
činku perníkové dráčky, které 
napekli, jakožto i hlavní cenu, 
v Cukrárně U Baxů. Z velké-
ho množství draků na DRA-
KIÁDĚ měl největší výdrž 
Míša Švihla se svým dráčkem 
a jeho sestra Alena Švihlová 
vznesla do oblak ručně vyro-
beného draka z Přeštických 
novin. Porota neváhala a hlav-
ní cena – DORTový DRAK 
– putovala ke Švihlům. Dále 
byli odměněni další tři nejvýše 
létající a nejvytrvalejší draci 
a nakonec všichni účastníci. 
Opět připraveni byli přeštičtí 
modeláři a členové vodácké-
ho oddílu TOM Úhlava, ale 
bohužel počasí přehlídky ve 
vzduchu a na vodě nedovolilo.

Poděkování patří všem spon-
zorům a hlavně zúčastněným.

sestra Mgr. Naďa Květoňová
TJ Sokol Přeštice

Vzpomínka na léto s basketem
Předposlední srpnový týden 

se uskutečnilo soustředění 
přeštické basketbalové pří-
pravky. Malí baskeťáčkové 
využívali dopoledne venkovní 
areál ZŠ Přeštice Na Jordáně, 
kde si vyzkoušeli různá spor-
tovní odvětví. Po výborném 
obědě a po zaslouženém poled-
ním klidu děti každé odpoled-

ne využily sportovní halu, kde 
pilovaly basketbal. Po trénin-
ku přišla nejdůležitější část 
soustředění – sladká pečená 
svačina od maminek. Velké 
poděkování patří ZŠ Přeštice, 
restauraci U Koťat, rodičům, 
asistentkám trenérky a přede-
vším dětem, které nám během 
týdne připravily nevšední, 

příjemné a nezapomenutelné 
zážitky. Po letním soustředě-
ní stále intenzivně trénujeme, 
abychom v neděli 6. 11. 2016 
od 9.30 hod. mohli ve sportov-
ní hale ve Vrchlického ulici 
uskutečnit náš první turnaj. 
Držte nám palce a přijďte nás 
povzbudit!!!

trenérka Lucie Svěrková

Sportovní třída v Přešticích má
zastoupení i v parkurovém skákání

Zemní a stavební 
práce Přeštice


