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Město Přeštice 
vyhlašuje diskuzní téma 

pro měsíc červenec
Je dle Vašeho názoru práce MP Přeštice 

pro město a jeho občany užitečná?

Svůj názor k tématu můžete vyjádřit v dis-
kuzním fóru, které naleznete na webových 
stránkách www.prestice-mesto.cz 

Obsah str. 1 neprošel korekturou.
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Škola získala grant na stavbu 
malého školního arboreta

Přesně před rokem škola podala žádost 
o přidělení grantu na vybudování malého 
školního arboreta. Projekt s názvem Zelená 
škola uspěl a škola získala na jeho realizaci 
z prostředků Revolvingového fondu Minister-
stva životního prostředí téměř 68 tisíc korun. 
Budování arboreta započalo koncem března 
letošního roku a jeho dokončení je stanove-
no na květen následujícího roku, kdy projekt 
končí. Arboretum bude postupně osázeno no-
vými stromky, keři a travinami a budou zde 
i ukázky hornin a místních dřevin. Rostliny 
vysází žáci naší školy a ti budou také arbore-
tum udržovat v rámci výuky pracovních čin-
ností. Využití ovšem najde i při výuce příro-
dopisu. Škoda jen, že průběh budování brzdí 
letošní počasí.

Mgr. Václav Kašpar, Mgr. Lenka Křížová
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

Zítra to roztočíme drahoušku
Vážení přátelé a příznivci divadla, po delší 

odmlce se opět ozval ochotnický spolek Úhla-
van. V květnu jsme sehráli úsměvnou komedii 
– „Zítra to roztočíme, drahoušku“. Podle stejno-
jmenného filmu ji pro jeviště upravila naše mla-
dá členka, Nikola Opáleníková. Rádkyní jí byla 
paní Eva Opáleníková spolu s ostatními členy 
souboru. Jako každá hra i ona prošla několika 
fázemi. Nejdříve starost, zda zaujme obecenstvo, 
pak menší bitva o scénu a nakonec pár provoz-
ních problémů. Všechno jsme zvládli a pozitivní 
bylo, že nám to dodalo tvořivý elán. Čím více 
se blížila premiéra, tím jsme byli napjatější, jak 
to dopadne. Výsledek jste mohli posoudit sami 
– přátelé! Podle značné návštěvnosti a hlavně 
potlesku jsme usoudili, že jsme uspěli. Potvrdila 
to svým kladným hodnocením i ředitelka KKC 

paní Míšková, která je mimochodem také člen-
kou Úhlavanu. Potlesk a slova uznání – to vše je 
pro nás odměna, která nás moc těší a povzbuzu-
je k další práci. Nehodláme však usnout na vav-
řínech. Na podzim bychom chtěli uvést pohádku 
pro malé i velké. Budeme moc rádi, když nám 
i nadále zachováte přízeň, za kterou moc děku-
jeme. Nakonec patří poděkování našim hercům, 
byli skvělí! Vážím si jejich elánu a hlavně chuti 
dělat divadlo, přesto že každý z nich má spoustu 
jiných povinností. Takže díky – milí ochotníci! 
Tím snad bylo řečeno vše a nezbývá, než se těšit 
na další skvělou atmosféru, kterou vytvořili naši 
herci i diváci dohromady. 

S velkým pozdravem všem milovníkům 
divadla za celý divadelní spolek Úhlavan 

se loučí A. Sýkorová.

Hra o „Strašidlácké škole“
Ovšem, když už  je řeč o divadle, nedá mi to, 

abych několika větami nezmínila o našem diva-
delním „dorostu“. Každý rok přicházejí na scé-
nu s nově nastudovanou pohádkou. Je to zásluha 
paní učitelky Mrskošové a Velíškové z I. stupně 
základní školy Josefa Hlávky v Přešticích. Jejich 
dramatický kroužek takto působí už šestnáct 
let, při mé paměti. Protože jim pomáhám mohu 
posoudit, že je to to pěkná dřina, pro děti i paní 
učitelky. A já je za to obdivuji! Hlavně za to, 
že dokážou v těch malých divočácích probudit 
jiný druh zábavy, než znají. Je velice zajímavé 
pozorovat to herecké „podhoubí“, jak své role 
nejdříve odbývají, pak se jim to začne zamlou-
vat. A konec – ten bývá úžasný! Při premiéře 
je chytne pravé nadšení. Oči jim září a vyda-
jí ze sebe vše, co umí. Hráli by nejen ta čtyři 
představení a jedno navíc pro rodiče a příznivce 
školy, ale klidně by přidali! Zrovna tak to probí-

halo i letos, kdy nastudovali hru o „Strašidlácké 
škole“. To vše zaslouží slova uznání pro děti,ale 
hlavně pro naše paní učitelky. A v malých her-
cích to zase zanechává pěkné vzpomínky. Často 
se ke mně hlásí děti, které přešly na druhý stu-
peň školy a spolu vzpomínáme. Mám radost o to 
větší, že v Úhlavanu dnes hrají čtyři odchovanci 
dramatického kroužku. Napsala jsem tento člá-
nek jako velké uznání paním učitelkám Velíško-
vé a Mrskošové za jejich práci a přeji jim, aby 
se stále tak dařilo divadlo, jako doposud. Už se 
těšíme, čím nás překvapí příští rok! A protože 
k pohádkám patří hudba a písničky, nesmím 
zapomenout na paní učitelku Holou, která to 
zařizuje se svými „Přeštickými flétničkami“. 
I jí patří velký dík! Nelze tento článek zakončit 
jinak, než znovu poděkovat učitelkám i malým 
hercům a popřát hodně dalších úspěchů.

S pozdravem A. Sýkorová

Osobnosti na slovíčko

V pondělí 10. 6. 2013 proběhl další díl pořa-
du, ve kterém se představili dva významní 
rodáci, pan ing. Jiří Běl a pan ing. Ota Bou-
zek. S podrobným popisem seznámíme čtenáře 
našich listů v srpnovém mimořádném čísle.

(red)

ing. Jiří Běl ing. Ota Bouzek

Foto Josef Kubát

S ohledem na velké množství 
nezařazených příspěvků 

si dovolujeme čtenáře 
Přeštických novin upozornit, 

že vyjde i srpnové číslo 
Přeštických novin.
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Vážení spoluobčané, 
uplynulý měsíc u nás byl plný příjemných i méně 

příjemných událostí. 
V jeho prvním víkendu v rámci 20. výročí part-

nerství měst Přeštice a Nittenau zavzpomínali někteří 
přímí pamětníci jeho počátků, potkali se také ti, kte-
ří na ně navázali přátelskými kontakty fungujícími 
dodnes. Podle poděkování starosty pana Karla Bleye 
strávili hosté necelé dva dny mezi přáteli, nepoka-
zil jim je ani neustálý déšť přinášející do obou měst 
povodeň. Ta v Přešticích  kulminovala v nočních 
hodinách z 2. na 3. 6., hladina nedosáhla obytných 
prostor rodinných domů, zatopila jen některé sklepy. 
Protipovodňové hráze z pytlů s pískem byly posta-
veny v ul. Ostrovní a Pobřežní a na Zastávce, prá-
vě při nich bylo vykonáno nejvíce práce. Děkuji za 
ni všem složkám dobře fungujícího integrovaného 
záchranného systému (IZS), z nich především dob-
rovolným a profesionálním přeštickým hasičům, za 
solidární pomoc dobrovolným hasičům z okolních 
obcí, za materiálně technickou pomoc pak firmě pana 
Oty Malého a společnosti ZNZ Přeštice. Své splni-
ly a uznání si zaslouží také obě povodňové komise 
(městská komise – pro Přeštice a komise obce s roz-
šířenou působností – pro 13 povodní postižených 
obcí), krizový štáb a městská policie, v neposlední 
řadě také spolupracující obyvatelstvo. Komu jsem za 
ruku přiloženou během povodní nepoděkoval v tomto 
sloupci, nechť mi promine. V Přešticích jsme vyčíslili 
škodu na 1,45 mil. Kč, v obcích správního obvodu na 
20,5 mil. Kč.

O víkendu v polovině měsíce jsem měl tu čest 
popřát za nás mladšímu městu Dobřany k 770. výročí 
první písemné zmínky o nich, pak milou povinnost 
přivítat do městského života naše nejmenší občánky, 
nestačil jsem zdařilou motocyklovou  show v Žero-
vicích, tradiční přeštický Land Rover Cup a finále 
házené žen s Tymákovem, což mi vynahradilo finále 
s dekorováním našich zaslouženě šťastných mladších 
žaček mistryněmi ČR v národní házené. Týden nato 
poskytlo neobvyklou sportovní podívanou celoden-
ní cyklistické závodění všech kategorií na náměstí 
a v Městském parku pořádané COPRem. Všude se 
bylo na co dívat, jen návštěvníků bych si přál více, 
zvlášť když počasí přálo.

Nabitý patnáctibodový program mělo také  
18. zasedání zastupitelstva města. 20. června jsme 
projednali prvních šest bodů, po druhé hodině ran-
ní jsme jednání zastupitelstva přerušili. Zbylé body 
programu budou projednány na pokračujícím zase-
dání dne 2. července. K dosud projednaným bodům. 
Zásadním byl pro mě bod týkající se výběru a jmeno-
vání ředitele ZŠ Josefa Hlávky Přeštice. Sdělil jsem 
zastupitelstvu a veřejnosti jasně svůj názor a důvody, 
proč jsem ve výběrovém řízení upřednostnil stáva-
jícího ředitele pana Mgr. Josefa Šperla a proč jsem 
pozastavil výkon usnesení rady města, kterým do 
funkce ředitele školy od 1. 8. 2013 jmenovala pana 
Mgr. Petra Fornouze. Očekával jsem totéž od těch, 
kteří se měli či chtěli vyjádřit. Rozhodnutím starosty 
jsem pro zastupitele, pedagogickou i širší veřejnost 
vytvořil prostor k osobní diskusi o obsazení význam-
né pozice ředitele přeštické základní školy, prostor 
k výměně názorů, argumentů, stanovisek. Jediný 
prostor k omezování spekulací a nedůvěry je prostor 
veřejný. Jak nám veřejná diskuse šla je otázka pro 
každého z nás, mně s odpovědí pomohl videozáznam 
projednávání nejen tohoto bodu umístěný na interne-
tu, za který jeho zhotoviteli děkuji. 

Zastupitelstvo města většinově nevyhovělo mé 
žádosti o vyčkání na výsledky právě probíhajícího 
policejního šetření oznámení podaného na mou oso-
bu anonymem a uložilo mi, abych městu uhradil 150 
000 Kč za škodu způsobenou mým zadáním dozdo-
bení vánočního stromu.  Odmítám vykonstruované 
lživé obvinění, které bylo podkladem pro usnesení 
zastupitelstva. Jak jsem zastupitelstvu předem sdě-
lil, uložený úkol s mým odůvodněním nesplním 
a zvážím další kroky. Stejně tak za neopodstatněné 
považuji usnesení ukládající radě města podat podnět 
státnímu zastupitelstvu k prošetření, zda nedošlo při 
prodeji pozemku p. č. 208/118 k trestnému činu.            

Zakončím pozitivní zprávou – město obdrželo 
očekávanou dotaci ve výši 23,2 mil. Kč na financo-
vání 30 miliónové investiční akce Čistá Berounka 
– rekonstrukce kanalizace a intenzifikace čistírny 
odpadních vod.  

Přeji Vám příjemné dovolené a dětem ještě hez-
čí prázdniny!             Mgr. Antonín Kmoch, starosta



Na městskou policii bylo oznámeno občany 
nebo zjištěno strážníky 193 událostí, zjištěno 
79 přestupků (20 bodovaných): v dopravě – 20, 
rychlost – 23, veřejný pořádek – 36.
• zadrženi 2 pachatelé podezřelí ze spáchání 
trestného činu – maření výkonu úředního roz-
hodnutí dle § 337 tr. zákoníku a 1 podezřelý ze 
spáchání trestného činu – krádež dle § 205 tr. 
zákoníku – předáni  Policii ČR 
• zadržení pachatelů podezřelých ze spáchání 
přestupku: 10x proti majetku (krádeže), 11x zne-
čišťování veřejného prostranství, 4x porušování 
nočního klidu, 3x proti občanskému soužití, 3x 
nepovolený prodej na území města, 2x na úseku 
ochrany před alkoholismem – jízda pod vlivem 
alkoholu  a 1x založení nepovolené skládky 
• zjištěn vrak vozidla peugeot v ul. K Viaduktu 
– odklizen provozovatelem 
• provedeny 2 výjezdy na potulující se psy
• 1x doručení písemnosti (nebylo možno jiným 
způsobem doručit)
• 2x provedena strážníky ve večerních hodi-
nách kontrola barů, heren a restaurací, zda není 
podáván alkohol osobám mladším 18 let a zda 
jim není umožněna hra na výherních hracích 
přístrojích, 10x provedeny kontroly dodržování 
obecně závazné vyhlášky města – regulace pro-
vozní doby hostinských a obdobných zařízení, 
10x kontrola znečišťování veřejného prostran-
ství odpadky z kontejnerů umístěných u marke-
tů v Přešticích 
• 4x provedena kontrola v prostoru hřbitova, 4x 
kontrola chatových oblastí na Přešticku a 66x 
kontrola čistoty veřejného prostranství ve vni-
trobloku, za budovou Kooperativy (řešeno 15 
přestupků), 59x večerky v ul. Husova a Komen-
ského (řešeno 5 přestupků)
• ve spolupráci s hospodářským odborem města 
byla na základě nařízení a vyhlášek města pro-
vedena kontrola vystavovaného zboží a záborů 
veřejného prostranství před provozovnami – 
stanoven termín na odstranění závad, poté bude 
řešeno ve správním řízení

• 4x usměrňování dopravy při nefunkčnosti 
semaforů na křižovatce Rybova-Nepomucká-
Tř. 1. máje 
• 8x měření rychlosti, nejvyšší naměřené rychlos-
ti 68 km/h – Tř. 1. máje, 79 km/h – Skočice a 5x 
preventivní měření v ul. Příkrá (stížnosti rodičů 
na rychlou jízdu vozidel u místního hřiště)
• na území města bylo nalezeno: na Masary-
kově nám. dokladové foto a v ul. Komenského 
aktovka s alkoholem a potravinami – předáno 
k vyřízení na MěÚ
• výjezdy na stížnosti rušení nočního klidu, na-
rušení veřejného pořádku a občanského soužití: 
dne 2. 5. v 7.40 h na spícího podnapilého muže 
v ul. K Cihelně, dne 15. 5. ve 13.19 h na vzá-
jemné napadání osob v ul. Komenského a dne 
16. 5. v 16.06 h partnerského páru v ul. Podě-
bradova, 3x na rušení nočního klidu u Přeštické 
Stodoly a 1x v ul. Rybova – vše vyřešeno v blo-
kovém řízení
• 7x pomoc osobám v nouzi: 3x řidičům, kteří 
měli nepojízdná vozidla, 1x řidičce, která měla 
na vozidle poškozené boční okénko – důvodem 
byl kámen, který odlétl od sekačky pracovní-
ka údržby města, 1x dívce po partnerské hádce, 
2x při ohrožení života – ženě, které se uděla-
lo nevolno na Masarykově nám. a muži, který 
zkolaboval na chodníku v ul. Husova – přivolá-
na záchranná služba
• pomocí městského kamerového systému byl 
zjištěn řidič, který ohrozil na přechodu pro 
chodce v ul. Rybova chodce, a čtyři mladíci, 
kteří v ul. Rybova odcizili železné rošty – pře-
dáno k vyřízení správnímu orgánu a policii 
• dne 7. 5. byl proveden dohled na okresní sou-
těži mladých cyklistů při ZŠ v Blovicích, dne 
22. 5. přednáška pro seniory na téma „Nebez-
pečné prodejní akce“ a dne 28. 5. soutěž Malý 
záchranář pořádaná pro žáky ZŠ
• zajištění veřejného pořádku při kulturních 
akcích pořádaných městem: dne 1. a 4. 5. – 
Májové oslavy, dne 5. 5. – MČR v mažoretko-
vém sportu, dne 14. 5. – Veřejné fórum města, 

dne 18.-19. 5. – Přeštická pouť, dne 24. 5. – Noc 
kostelů na Vícově, dne 31. 5. – Dětský den 

Z další činnosti uvádím:
• V noci ze 4. na 5. 5. provedena akce smíše-
nými hlídkami společně s Policií ČR nazvaná 
„Bezpečné město“, zkontrolováno 62 osádek 
vozidel, řešeno 22 přestupků, zjištěna 1x jíz-
da po požití alkoholu, 1x po požití omamných 
a psychotropních látek a 1x pachatel trestného 
činu maření výkonu úředního rozhodnutí, který 
řídil vozidlo na Tř. 1. máje, ač mu bylo soudem 
řízení motorových vozidel zakázáno. 
• Ul. Husova se stala v měsíci květnu pastí na 
řidiče – dne 18. 5. ve 21.29 h zde byl zjištěn 
devětatřicetiletý řidič z Dobřan, který řídil vozi-
dlo mazda po požití alkoholu (naměřeno 0,85 
promile), dne 25. 5. ve 3.42 h šestatřicetiletý 
řidič vozidla škoda z Oplota (naměřeno 0,87 
promile) a dne 31. 5. ve 23.41 h pětadvacetiletá 
řidička vozidla peugeot z Dobřan, která jej řídi-
la v době, kdy měla řízení motorových vozidel 
zakázáno – všichni předáni na místě policii.
• V měsíci květnu byli strážníky zjištěni tři pacha-
telé zcizující železný šrot. Dne 4. 5. v 9.18 h  
šestadvacetiletý mladík z Chlumčan, který je 
podezřelý z krádeže 340 kg šrotu ze dvora pro-
vozovny v ul. Hlávkova, zadržen v kovošrotu při 
jeho prodeji a dne 9. 5. v 10.50 h mladíci z Horšic 
a Přeštic, kteří byli předáni policii pro podezření 
ze spáchání trestného činu krádeže, neboť odcizili 
tento šrot z prostoru firmy Čevak, zadrženi v ul. 
V Háječku. Děkujeme tímto všímavým obča-
nům, kterým nejsou množící se krádeže lhostejné 
a ohlásí je. 
 • Dne 31. 5. v 17.08 h řešila hlídka v ul. Sloven-
ská napadání mezi partnerským párem a demo-
lici cizích plotů. Jelikož byl mladík i agresivní, 
slovně napadal partnerku i poškozenou a byl 
pod vlivem omamných a psychotropních látek, 
byl předán hlídce policie a odvezen na detoxi-
kaci na záchytnou stanici. Přestupky oznámeny 
k vyřízení na správní odbor MěÚ. 

Bc. Pavel Hošťálek – vedoucí strážník
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Informace Městského úřadu

Seznámení občanů s činností městské policie za měsíc květen 2013

Beseda První pomoc 
pro maminky malých dětí

Dům dětí a mládeže je místem pro setkává-
ní nejen dětí, ale i dospělých. V pátek 24. 5. 
2013 se uskutečnila přednáška První pomoc 
pro maminky malých dětí. Zajímavé a život 
zachraňující informace nám poskytli záchranáři 
z DZS Přeštice. Povídání bylo velmi zajímavé 
a poučné. Vždy je dobré vědět, jak při záchraně 
lidského života postupovat a nejen u dětí je tato 
pomoc velmi důležitá. Doufáme, že i v příštím 
školním roce uspořádáme ve spolupráci s DZS 
Přeštice podobnou akci. Děkujeme záchraná-
řům Robertovi Vodičkovi, Dis. a Bc. Dagmar  
Štěpánkové za čas, který nám věnovali.

Hana Hasáková 
DDM Přeštice

Sdružení občanů Skočic
Dne 28. května 2013 se ve Skočicích, místní 

části Přeštic, konala ustavující valná hromada 
nově vzniklého občanského sdružení: Sdružení 
občanů Skočic („SOS“). Zapsáno na Minis-
terstvu vnitra dne 22. 4. 2013, pod č. j. VS/1-
1/92993/13-R, IČO 01619187. 

Hlavním cílem sdružení je především zvyšo-
vat kvalitu života v obci, rozvíjet společenské 
a kulturní akce pro všechny generace, zaktivi-
zovat a zastřešit skočické občany v prosazová-
ní požadavků vůči správním či samosprávním 
orgánům.

Na valné hromadě přítomné přivítal Oldřich 
Váca, který také představil přípravný výbor 
a objasnil procesní vznik občanského sdružení. 
Členové přípravného výboru, Mgr. Michaela 
Hrubá, JUDr. Jiří Žižka, Mgr. Alena Vozáro-
vá, Miroslava Kavická a Veronika Pundová, 
postupně představili krátkodobé a dlouhodobé 
cíle a činnosti sdružení, stanovy a vysvětlili 
podmínky členství. Po dokončené registraci 
nových členů byla provedena volba návrhové 
a mandátové komise a výboru sdružení. 

Výbor Sdružení občanů Skočic by tímto rád 
všem poděkoval za hojnou účast a projevenou 

důvěru! Zároveň odkazuje na internetové strán-
ky www.skocice.estranky.cz, kde budou zveřej-
ňovány veškeré informace týkající se sdružení 
a kam se mohou lidé obracet se svými podněty, 
nápady či požadavky. 
Organizační struktura:
Výbor: předsedkyně: Mgr. Alena Vozáro-
vá, místopředseda: Oldřich Váca, pokladní:  
Mgr. Michaela Hrubá, členové výboru:  
JUDr. Jiří Žižka, Veronika Pundová
Kontrolní orgán: Miroslava Kavická

Úvodní slovo si vzal pan Oldřich Váca, který 
přítomné přivítal, představil přípravný výbor 
a objasnil samotný vznik občanského sdružení. 
Dále předal slovo Mgr. Michaele Hrubé, která 
pohovořila o důvodech existence a všem při-
blížila krátkodobé i dlouhodobé cíle. Stanovy 
a vše spojené se členstvím ve sdružení prezen-
toval JUDr. Jiří Žižka. S činností pak občany 
společně seznámily Mgr. Alena Vozárová, 
Miroslava Kavická a Veronika Pundová. Poté 
následovala diskuze, registrace nových členů 
a volba návrhové a mandátové komise a výbo-
ru. Vše bylo zakončeno závěrečným usnese-
ním.                                                       (SOS)

Dne 8. 2. 2013 nalezen pes v Hlávkově uli-
ci v Přešticích, kříženec, barva černá s hnědým 
pálením, stáří cca 3 roky, bez zjevných známek 
týrání. Pes je umístěn v městské záchytné stani-
ci v ul. V Háječku v Přešticích.

Dne 3. 6. 2013 v 16.35 hod. nalezen u silnice 
za obcí Přeštice, směr Kucíny, volně pobíhající 
pes, rasa jorkšírský teriér, stáří necelé 2 roky, 
zlatomodré barvy, bez zjevných známek týrání, 
předán do záchytné stanice Přeštice.

Oznámení 
o nalezených pejscích

Krádež šrotu v Čevaku.

Krádež 340 kg šrotu z provozovny v ul. 
Hlávkova.

Hasiči sbírali 
nebezpečný odpad 
v obci

Dobrovolní hasiči a Osadní výbor Skoči-
ce uskutečnili v sobotu 15. června 2013 svoz 
nebezpečného odpadu v obci. Občané tak 
měli možnost bezplatného a bezstarostného 
zbavení se odpadu, což asi ocenili hlavně dří-
ve narození spoluobčané. Mezi odpadem tak 
nechyběly vyjetý olej, televizory, pneumatiky, 
eternit apod. Současně byl odvážen i železný 
šrot. Opět jsme tak pomohli občanům a hlav-
ně ulevili přírodě od případných černých sklá-
dek či spalování v kotlích. Největší zásluhu na 
této akci má bezpochyby SDH Skočice; osadní 
výbor byl k dispozici ze strany administrativní 
a pro komunikaci s městem Přeštice. Také ale 
přiložil svoji ruku k dílu.

Ještě tentýž den byl veškerý odpad řádně 
odvezen. Za tímto účelem poskytl místní občan 
Jan Skála svůj traktor s valníkem, za což mu 
ještě touto cestou děkujeme.

Ondřej Živný
Osadní výbor Skočice

Nabídka kurzů
KKC Přeštice 
2013/2014

l jazykové kurzy: anglický jazyk
l německý jazyk
l francouzský jazyk
l Anglická kouzelná školka 
   pro děti 3-15 let
l doučování pro děti
l praktické kurzy: Taneční 2013
l jóga
l paličkování
l počítače

Taneční 2013 – přihlášky do kurzu do 31. 8. 2013



Není to tak dávno od doby, kdy představitelé 
vedení města Přeštice navštívili v té době našeho 
nejstaršího občana, pana 

Františka Jílka
ze Žerovic, aby mu poblahopřáli k jeho úcty-

hodným 97. narozeninám. A bylo to tehdy velice 
milé setkání. Pan Jílek vůbec neskrýval upřím-
nou radost – vždy si rád popovídal, vždyť on 
uměl opravdu velice poutavě vyprávět. Za celý 
svůj život toho prožil skutečně hodně – ať už 
chvil radostných, tak někdy i smutných. Ale tak 
už to v životě bývá... 

V té době byl již vdovec, jeho milovaná manželka, paní Barbora Jílková, s níž prožil více než  
65 let společného šťastného života, už zemřela a to ho trápilo nejvíce. Ale měl stále kolem sebe 
své děti, dceru a syna s jejich rodinami, kteří se o svého tatínka a dědečka denně vzorně starali. Při 
odchodu jsme se tehdy s panem Jílkem loučili s tím, že se opět setkáme na jeho příštích naroze-
ninách. A opravdu jsme se na to všichni moc těšili. Ale bohužel... Oslava příštích narozenin pana 
Jílka už se konat nebude... Pan František Jílek koncem dubna tohoto roku zemřel.

Velice se zajímal o veškeré dění, četl denní tisk, poslouchal rádio, sledoval televizi. Ale přece 
jen jsme se s panem Jílkem ještě jednou – a bohužel skutečně naposledy – setkali.  Bylo to začát-
kem letošního roku u příležitosti prezidentských voleb. Pan Jílek, který se po celý svůj život, a to 
i v pokročilém věku, velice zajímal o veškeré politické dění nejen u nás, ale i ve světě, si nedo-
vedl vůbec představit, že by někdy nevolil. Ať už se jednalo o kterýkoliv typ voleb, vždy se jich 
zúčastnil. Považoval to prostě za jednu ze svých občanských povinností. A nejinak to bylo i nyní 
– při volbách prezidentských. Vždyť naši občané měli poprvé možnost zvolit si svého nového 
prezidenta přímou volbou, a i to pro něho bylo něco mimořádného, na čemž se chtěl spolupodílet 
svým občanským hlasem. A tak za panem Jílkem přišli členové okrskové volební komise společně 
s místostarostou k němu domů a on měl možnost vhodit svůj volební lístek do přenosné volební 
urny. A věřte, že to byl pro něho mimořádný a zároveň sváteční den. Však jsme tam byli spolu 
s ním. Opět jsme se zaposlouchali do jeho vzpomínek na různé typy voleb dřívějších. Pan Jílek měl 
v té době ještě úžasnou mysl, vypadal moc hezky a skutečně nic nenasvědčovalo tomu, že by toto 
setkání s ním bylo opravdu, ale již opravdu poslední. Bohužel.

Jsem plně přesvědčen o tom, že pan František Jílek, i když již není mezi námi, bude pro své dob-
ré srdce, pro svoji dobrosrdečnou a přátelskou povahu žít ve vzpomínkách nejen jeho nejbližších, 
ale taktéž mnoha jeho spoluobčanů stále.

Ani já, vážený pane Jílku, ani ostatní z vedení města Přeštice na Vás nikdy nezapomeneme. Bylo 
nám s Vámi při těch vzácných chvílích, kdy jsme Vás navštěvovali a mohli naslouchat Vašim 
vzpomínkám na mnohé z Vašeho života, opravdu moc hezky. DĚKUJEME A NEZAPOMENE-
ME! ČEST VAŠÍ PAMÁTCE!    

                          Za vedení města Přeštice Mgr. Jan Königsmark
Pozn.: Přiložená fotografie zachycují pana Františka Jílka v lednu letošního roku při prvních 
přímých prezidentských volbách, které bohužel byly pro něj v jeho životě volbami posledními.

Zlatou svatbu, padesát let společného života, 
oslavili v polovině června v kruhu svých nej-
bližších manželé

Jana a Jan Velíkovi. 
Odpoledne plné pohody jim přišly zpest-

řit pásmem písniček a básniček děti z Mateř-
ské školy Dukelská ze třídy učitelek Herýko-
vé a Radové jako připomenutí bývalé profese  
paní Velíkové.                                             (šat)
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VÝROČÍ (červen)

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví 
a pohody do dalších let.

Blahopřejeme k životním výročím.

81 let 
František BERÁNEK (Zastávka)

Václav KRS

matrika MěÚ Přeštice
Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

ÚMRTÍ (květen)

František HORKÝ       

Dagmar RENDLOVÁ     

(1938) Zastávka
(1933)

82 let 
Miloslava ŠEDIVCOVÁ (Žerovice)

Jan VELÍK
Věra ODVÁRKOVÁ

Vlasta JANOUŠKOVÁ (Skočice)
Pavel HAMRLE

Růžena KOLÁŘOVÁ

83 let 
Marie SUDOVÁ

Libuše ČERMÁKOVÁ
Marie ŽIŽKOVÁ

Dorota BEČVÁŘOVÁ

86 let 
Anna NETUŠILOVÁ

Božena ŠIPLOVÁ

Blahopřání k 80. narozeninám

Zlatá svatba

84 let 
Růžena PŘIBÁŇOVÁ

Společenská kronika

Dne 3. června oslavil své jubilejní 80. naroze-
niny náš spoluobčan, pan 

Jaroslav Krs 
z Přeštic. Při této příležitosti oslavence 

osobně navštívil místostarosta města Mgr. Jan 
Königsmark a jménem jeho vedení mu popřál 
do dalších let hlavně pevné zdraví, hodně štěs-
tí, radosti a pohody. Zároveň oslavenci předal 
květinu a dárkový balíček. 

Vzpomínka na pana Františka Jílka

Ve druhé polovině měsíce května a v první polovině měsíce června oslavily svá úctyhodná život-
ní výročí dvě bývalé dlouholeté učitelky ZŠ Přeštice – dne 26. května paní učitelka 

Petruška Langmajerová (92 let)

a dne 10. června paní učitelka Ludmila Kokošková (94 let).

Obě dvě oslavenkyně učily po mnoho let na naší přeštické ZŠ. Přestože oslavily své úctyhodné 
narozeniny, jsou na svůj věk stále velice vitální a zajímají se o vše nové nejen v našem městě, ale 
i jinde, především je však zajímá vše nové ve školství, zvláště pak v Přešticích.

U příležitosti jejich významných narozenin je navštívil jménem vedení města jeho místostarosta 
a popřál jim do dalších let především pevné zdraví, hodně štěstí, radosti, pohody, klidu a spokoje-
nosti a předal jim květiny a další dárky. Obě paní učitelky i v úctyhodném věku jsou stále obdivu-
hodně vitální a na obou setkáních bylo stále o čem povídat a na co a na koho vzpomínat. Naše milé 
paní učitelky obzvláště velice zaujaly publikace vydané městem Přeštice v poslední době – Osob-
nosti Přešticka a Školství na Přešticku. Nad stránkami těchto publikací se rozpovídaly, vzpomínaly 
na své bývalé kolegyně a kolegy, z nichž už většina není bohužel mezi námi. Zavzpomínaly též na 
své bývalé žáky, z nichž mnozí žijí v Přešticích nebo v blízkém okolí. A tak paní učitelky většinou 
znají i jejich děti a mnohdy i vnoučata. A moc je těší, že jejich bývalí žáci na ně nezapomínají... 
Člověk by mohl s váženými paními učitelkami nad výše uvedenými publikacemi sedět hodiny 
a hodiny a opravdu by stále bylo o čem povídat a na co a na koho vzpomínat...

Opět jsem si uvědomil, že učitelské povolání je vlastně poslání. Jen ten, kdo má upřímně rád 
svoje žáky, svoji pedagogickou práci, ten nikdy nekouká na čas a peníze, ten žije jen a jen proto, 
aby ty „svoje děti“ připravil do života co možná nejlépe, chápe jejich problémy, je jim dobrým 
a upřímným rádcem pokud to potřebují. A i když už jsou v důchodu, stále zůstávají pedagogy, tak 
jako dříve. Ano, je to pravda, že mezi žáky a učiteli vzniká velice často silné pouto a ani čas, kdy 
už dávno bývalí žáci do své školy nechodí, na tom nemůže nic změnit. Na dobré kantory se prostě 
nezapomíná.

Vážené paní učitelky Langmajerová a Kokošková, vedení města Přeštice Vám ještě jednou přeje 
do dalších let jen to nejlepší – především pevné zdraví a stále stejně dobrou mysl a ať z Vás i nadále 
vyzařuje taková spokojenost a pohoda jako dosud.

Za vedení města Přeštice Mgr. Jan Königsmark, místostarosta

Blahopřání k 85. narozeninám

Dne 21. května oslavila své 85. narozeniny 
paní Miloslava Klečková z Přeštic. U pří-
ležitosti tohoto významného životního jubilea 
ji osobně navštívil a za vedení města popřál 
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a dobré poho-
dy do dalších let místostarosta města Mgr. Jan 
Königsmark. 

Rovněž své 85. narozeniny oslavila dne  
25. května paní 

Milena Hájková,
také z Přeštic. K tomuto významnému život-

nímu jubileu jí pevné zdraví, spokojenost, 
radost a pohodu do dalších let popřáli členové 
Rady města paní Erna Hájková a pan Václav 
Blažek.

Blahopřání k 91. narozeninám

Přesně ve stejný den, 18. června, oslavili svá 

úctyhodná životní jubilea dva naši spoluobča-

né – paní Milada Pěchoučková a pan Jaro-
slav Kojzar z Přeštic.

Ještě vloni při oslavě svých jubilejních  

90. narozenin byla paní Pěchoučková plná 

životního optimismu, vše brala s humorem, 

pravidelně a ráda chodila se svými kama-

rádkami do své oblíbené přeštické cukrárny. 

Bohužel během roku se její zdravotní stav 

natolik zhoršil, že již vyžaduje celodenní péči 

v nemocničním zařízení. Ale vedení města 

Přeštice však na paní Pěchoučkovou nezapo-

mnělo – její rodině byl pro ni předán dárkový 

balíček s přáním zlepšení zdravotního stavu 

a brzkého uzdravení.

Pana Jaroslava Kojzara v den jeho úctyhod-

ných narozenin s květinou a s dalšími dárky 

navštívili starosta města Mgr. Antonín Kmoch 

a místostarosta Mgr. Jan Königsmark. Vážené-

mu oslavenci popřáli do dalších let především 

pevné zdraví, štěstí, radost a spokojenost 

v kruhu své milující rodiny. Pan Jaroslav Koj-

zar má i ve svých 91 letech výbornou mysl, rád 

a zajímavě vypráví. A tak si při této příležitosti 

zavzpomínal na léta minulá – na mnohé, co za 

svůj dlouhý život prožil. 

Vzpomínal také na svoji manželku, která již 

není bohužel mezi námi. Prožili spolu více než 

60 let společného spokojeného života. Velikou 

oporou jsou pro pana Kojzara jeho dcera a syn, 

který byl tomuto milému setkání přítomen. 

Vážený pane Kojzare, ještě jednou jen vše nej-

lepší. Ať z Vás stále vyzařuje taková pohoda 

a spokojenost jako dosud.

 Vedení města Přeštice

Úctyhodná životní jubilea 
bývalých dlouholetých učitelek ZŠ Přeštice 

Paní učitelka Petruška Langmajerová. Paní učitelka Ludmila Kokošková.

Paní Milena Hájková s členem Rady města 
Přeštice panem Václavem Blažkem.



6. 7. SO: KOLEM MŽE
Vlakem z Přeštic 7.14 do Plzně, z Plzně 8.35 
do Pňovan, z Pňovan 9.07 do Blahoust (9.13). 
Zpět z Vranova 16.52 do Plzně (17.16), z Plzně 
18.10 do Přeštic
TRASA: Blahousty – Malovice – Butov – Stří-
bro – Vranov
(15 km vede V. Borovcová)
14. 7. NE: HROMNICKÉ  JEZÍRKO  
Vlakem z Přeštic 7.14, z Plzně 8.18 do Třemoš-
né (8.35). Zpět vlakem z Horní Břízy 15.10 do 
Plzně, z Plzně v 16.10 do Přeštic
TRASA: Třemošná – Hromnice – jezírko – 
Býkov – Horní Bříza
(14,5 km vede J. Hošek)
21. 7. NE: LAM – MALÝ OSTRÝ – VELKÝ 
OSTRÝ 
Vlakem z Přeštic 7.29 do Nýrska (8.36), z Nýr-

ska bus 8.28 do Lamu (9.03) – 22 Kč. Zpět 
z Hojsovy Stráže 15.56 (R 17.14) do Přeštic
TRASA: Lam – kaple Maria Hilfe – hotel 
Berggasthaus – parkoviště Sattel – Malý Ostrý 
– Velký Ostrý – Pod Statečkem – Hojsova Stráž
(16,5 km vede V. Řežábek)
26. 7. PÁ: ÚDOLÍM OSTRUŽNÉ
Vlakem z Přeštic 6.38 do Klatov, z Klatov 7.15 
do Nemilkova (7.43). Zpět z Kolince 15.14 do 
Klatov, z Klatov 16.06 Sp do Přeštic (16.28)
TRASA: Nemilkov – Tvrdoslav – Rajské – 
Rajský mlýn – Nemilkov – Velhartice – Ujčín 
– Kolinec
(16 km vede V. Čermák)
SCHŮZE  VE  VELKÉ  KLUBOVNĚ  
HOTELU SPORT ve čtvrtek 18. července 
2013 v 17.00 hod.
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Program na měsíc červenec 2013

TIP na výlet 

Změna programu vyhrazena!

Kultura a umění

červenec 2013 
l 7. 7. 2013 MŠE – Pouť v Žerovicích
Čas konání: 15.00 hodin
Místo konání: kaple v Žerovicích

l 27. 7. 2013 Dechparáda pod širým nebem 
– V. ročník
Čas konání: od 12.00 hodin
Místo konání: Masarykovo náměstí
od 12.00 do 13.30 hodin – Vesnická čtyřka
od 14.00 do 15.30 hodin – Vrchovanka
od 16.00 do 17.30 hodin – Podhoranka 
od 18.00 do 20.00 hodin – Vysočinka
Vstup: zdarma

Připravované akce:
l 23.-27. 8.2013 Letní kino (Městský park)  
l 28. 8. 2013 Ahoj léto, ahoj prázdniny
    s autobusem Maják Plzeň 2015
l 7. 9. 2013 Přeštické pivní slavnosti 

Doklady vyměňte
s předstihem 

Po zkušenostech z roku 2012 týkajících se 
vyřizování žádostí o vydání nového cestovního 
dokladu nebo občanského průkazu  v souvislos-
ti s aktivitami v letní sezoně Vás žádáme, aby-
ste tyto úkony neodkládali na poslední chvíli 
a již nyní jste si zkontrolovali potřebné dokla-
dy. V případě, že potřebujete doklady nové, 
požádejte o ně v dostatečném časovém předsti-
hu před cestami do zahraničí. Tím se vyvarujete 
dlouhého čekání či jiných stresových situací při 
vyřizování žádostí. Je pravdou, že v roce 2013 
v období od 1. dubna do 31. srpna rozšiřujeme 
úřední hodiny pro žadatele ve stejném rozsahu 
jako v roce 2012, ale rovněž upozorňujeme, že 
i přes rozšíření úředních hodin docházelo k čeká-
ní na vyřízení žádostí v důsledku vyššího počtu 
žadatelů, kteří vše nechali na poslední chvíli.
K vyřízení žádosti se lze předem objednat pro-
střednictvím telefonu na pracovišti občanských 
průkazů (tel. 377 332 514), cestovních dokladů  
(tel. 377 332 515) nebo evidence obyvatel (tel. 
377 332 412). Při objednávce žádosti však musí-
te počítat s tím, že nemusí být vyhověno Vaše-
mu konkrétnímu časovému požadavku, neboť 
již bude tento termín obsazen. Při takto nastalé 
situaci Vám pak pracovnice nabídnou jiné vol-
né termíny. Možnost objednání se prostřednic-
tvím elektronických systémů je v současné době 
v řešení a o případném zavedení této možnosti 
budete informováni.            Bc. Daniel Novotný

vedoucí odboru správního 
a dopravního MěÚ Přeštice

Městský úřad Přeštice, odbor správní a do-
pravní, Vás touto cestou informuje, že v důsled-
ku změn na základě zákona č. 119/2012 Sb., 
kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silnič-
ní dopravě, ve znění pozdějších předpisů a další 
související zákony, došlo k následujícímu posu-
nu výměny řidičských průkazů: řidičské prů-
kazy vydané v období od 1. ledna 2001 do  
30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni 
vyměnit do 31. prosince 2013.

 V zájmu úspěšné výměny shora uvedených 
řidičských průkazů bez stresových situací 
či jiných problémů neodkládejte výměnu na  
poslední chvíli a navštivte naše pracoviště řidič-
ských průkazů, kde Vám pracovnice rády do 
jednoho měsíce výměnu provedou. K výměně ři-
dičského průkazu je nutné doložit stávající řidič-
ský průkaz, občanský průkaz, vyplněnou žádost, 
l ks fotografie předepsaného formátu a v případě 
změny údajů (nesouhlasí-li bydliště či příjmení 
s aktuálními údaji) 50 Kč na správní poplatek. 
Občané, kteří dovršili 60 let věku, musejí mít 
platnou lékařskou prohlídku.     

                       Bc. Daniel Novotný
vedoucí odboru správního 

a dopravního MěÚ Přeštice

Organizace školního roku 2013/2014 
v základních školách, středních školách, základních 
uměleckých školách a konzervatořích

Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne ve všech základních školách, 
středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2013. Vyu-
čování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování 
ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 27. června 2014.
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2013.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 21. prosince 2013 a skončí v neděli 5. ledna 2014. 
Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2014.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2014.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 17. dubna a pátek 18. dubna 2014.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 28. června 2014 do neděle 31. srpna 2014.
Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014.

      Pohodu do školního roku 2013-2014 žákům, rodičům, učitelům i zaměstnancům škol přeje
                    Mgr. Dana Hanušová, vedoucí odboru školství, kultury a pam. péče MěÚ Přeštice

U příležitosti oslavy 20. výročí přátelství mezi městy Přeštice a bavorským Nittenau byl v přeš-
tickém kostele Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích uspořádán koncert duchovní hudby pěvecké-
ho sboru Schola kostela sv. Jana Nepomuckého redemptoristů v Plzni. Byl to velmi pěkný koncert, 
bohužel málo navštívený přeštickými občany.                                              Text a foto ing. Jiří Běl

Kriminalisté odhalili 
pěstírnu konopí

Policisté z Územního odboru Plzeň-venkov 
odhalili pěstírnu konopí, tentokrát v malé obci 
na Nepomucku. Dva muži ve věku 38 a 43 let, 
pocházející oba z Přeštic, pěstovali minimálně 
od ledna letošního roku marihuanu. Ve vel-
mi dobře vybavených prostorách v rodinném 
domě kriminalisté zajistili 398 rostlin kono-
pí v různém stádiu růstu. Padesát dva rostlin 
povedení zahradníci již sklidili a usušili. Kri-
minalisté zjistili, že muži pěstovali rostliny za 
účelem prodeje. Hodnota zajištěných rostlin na 
trhu bude stanovena až podle výsledků odbor-
né expertízy, který bude zkoumat obsah účinné 
látky THC v odebraných vzorcích.  Povedená 
dvojice je podezřelá ze spáchání trestného činu 
nedovolené výroby a jiného nakládání s omam-
nými a psychotropními látkami a jedy ve stádiu 
spolupachatelství, za který jim hrozí pobyt za 
mřížemi až na pět let. 

nprap. Ivana Telekešová, DiS.
tisková mluvčí PČR

Skočicím hrozilo zatopení 
přívalovou vodou

Vím, že občané a hasiči Přeštic měli větší pro-
blém než Skočice, přesto mi dovolte informovat 
o situaci s deštěm ve Skočicích. Mnozí občané 
Skočic ani netuší, že jim také něco hrozilo.

V sobotu (bohužel na Den dětí) se kolem 
17.00 hodiny valila voda od Horušan, kdy se 
z jindy sotva protékajícího potůčku stala dra-
vá řeka. Hrozilo tak přelití vody přes hráz ze 
tří kaskádovitě propojených rybníků. Jednotka 
SDH Skočice prováděla po celou noc čiště-
ní propustků od naplavenin. Tím se umožnil 
dostatečný odtok vody a zamezilo se tak rozlití 
vody do domů a zahrad našich občanů. 

V neděli se situace opakovala ještě ve větší 
intenzitě a síle přívalové vody. To už bylo nut-
no přistoupit k vybudování protipovodňových 
hrází z pytlů s pískem. Tím jsme zabránili ško-
dám na majetku občanů i města Přeštice. Bylo 
zabráněno i vniknutí přívalové vody do požární 
nádrže, která současně slouží občanům Skočic 
a Přeštic k letnímu osvěžení.

Horší situace však nastala na spodních rybní-
cích. Ač zcela vypuštěný rybník u dvora začal 
během krátké chvíle přetékat přes hráz. Hrozilo 
zatopení přilehlých skladů bývalého JZD, dnes 
Proklas. Včasným nasazením techniky p. Váci 
(mimo jiné majitele zmíněného rybníka) došlo 
k úpravě hráze a zamezení vytopení skladů. 
Poslední z rybníků už přes hráz přetékal zcela 
nekontrolovaně a uzavřel silnici směr Lužany, 
přes kterou se valila voda na přilehlá luka.

Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se 
jakoukoliv pomocí podíleli na řešení vzniklé situ-
ace a zamezili tak případným velkým škodám.

   Václav Křen st.
velitel SDH Skočice

VWODOKRTY 2013
Klub VW West ve spolupráci s dobrovolní-

ky nejen z Vodokrt Vás zvou do areálu kou-
paliště ve Vodokrtech, kde se opět uskuteční 
již 8. ročník srazu vzduchem chlazených vozů 
Volkswagen a Porsche. Tento sraz se koná od 
pátku 9. 8. až do neděle 11. 8.

Od pátku se budou sjíždět do areálu Volkswage-
ny z celé republiky, Slovenska a Německa, při-
čemž nejčastějším bude legendární Volkswagen 
brouk, a to v mnoha provedeních. K vidění 
budou i vozy proslavené květinovými dětmi, 
Wbus, neboli Ponorka ale i vzduchem chlazené 
Porsche či Karmann-ghia.

Večer od 19.00 hod. se můžete těšit na to, až 
Vám zahraje bigbítová kapela Víla Análka, kte-
rá ví ,,po čem hudební fajnšmekři touží“. Zvláš-
tě Ti, co mají smysl pro humor...

Přiznivci  starých vozů si budou moci všech-
ny vozy prohlédnout, zavzpomínat a udělit hla-
sy, které budou vyhodnoceny a poté uděleny 
krásné ceny za eleganci.

Hlavní sobotní odpoledne bude doprovázet 
program s různými soutěžemi neckyádou a ani-
mačním programem. Pojede se i spanilá jízda 
okolím s možností se svést s některým z těch-
to vozů. Den bude zakončen večerní zábavou 
a hudbou v podání DJ  Ládi Kolína z Prahy.

V neděli se všichni rozjedem ke svým domo-
vům s hřejivým pocitem u srdce z příjemně 
stráveného víkendu.                        René Brzica



Aktuálně se soustavně skloňují termíny 
Evropské hlavní město kultury – na Sloven-
sku Košice a v Česku Plzeň. Většina aktivit 
se soustřeďuje do těchto dvou měst. Jako by 
se vytrácelo nevědomky v kontextu, z kterého 
obě města vycházejí. Plzeň by nikdy nebyla 
tím, čím je, bez širokého a bohatého zázemí 
celého regionu, celého Plzeňského kraje. A to 
samé lze povědět o Košicích. Nebýt kraje 
východního Slovenska, bylo by město mno-
hem chudší po všech stránkách. Právě na tom-
to kontextu, na bohatství historie, tradicích, 
kulturním dědictví, ale i aktivit současnosti 
a budoucnosti chceme soustředit pozornost na 
tento projekt v rámci dvou krajů, které jako-
by ležely zrcadlově proti sobě v rámci svých 
zemí. Láska prochází žaludkem a dobré tra-
diční pokrmy vhodně osloví turisty i návštěv-
níky. Kuchařské knihy patří dlouhodobě mezi 
veřejností k těm nejoblíbenějším a oba dva 
kraje mají své tradiční recepty, které se dědí 
z generace na generaci. Předmětem projektu 
je tyto recepty najít, vhodně smíchat a sepsat 
tradiční, místní recepty na sladké pokrmy. 
Položit základ tzv. knihovničky receptur obou 
krajů – jižního Plzeňska a Košicka. Pro získá-
ní receptů tímto oslovujeme jednotlivé regiony 
a prosíme hospodyně a kuchařinky, ale i pány 
kulináře, o zaslání receptů na sladké pokrmy: 
koláče, buchty, bábovky, hnětýnky, vdolky 
a další, vždy se jménem a adresou zasilatele.                                                                                         

    Recepty můžete posílat až do 15. září 2013 
na adresu: MAS sv. Jana z Nepomuku, Nám. 
Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí, e-mailem 
na: mas.nepomucko@seznam.cz. Vylosova-
né recepty odměníme knihami Pověsti z míst 
tajemných i kouzelných. Organizátory akce 
jsou Místní akční skupiny sv. Jana z Nepomuku 
a Aktivios a L. S. Pravé orechové.

Pavel Motejzík

Tato akce je podpořena Plzeňským krajem 
v rámci grantového programu na podporu kul-
turních projektů.
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Přespávání v klubovně
Už několikátý rok vždy na jaře přespáváme 

s oddílem světlušek (mladší děvčata) v naší 
skautské klubovně. Letos připadla tato akce na 
7. až 8. června. 

V pátek před šestou odpoledne se začaly 
rojit natěšené postavičky obtěžkané spacáky 
a batůžky, případně postavičky, za kterými šel 
ověšený jejich nosič – rodič. Světlušek se nako-
nec sešlo rekordních dvanáct. 

První bod programu zněl: nakrmit se. Zní to 
jednoduše, že? Ale v případě, že vám večeři 
nepřipraví maminka, ale naopak si ji máte uva-
řit sami, a to na ohništi, už to tak jednoduché 
není. Důležité ovšem je, že máme z čeho vařit 
– každá světluška přinesla přidělenou surovinu 
(dokonce nikdo nic nezapomněl) a všechny se 
těšily, až přijde na řadu právě jejich cibule, mlé-
ko, mouka...

Osvědčily se nám polévky, takže letos bude-
me kuchtit pórkovou a hráškovou. Členové sku-
piny Hrášků i Pórkařů krájí, míchají, rozklepá-
vají, přilévají, přikládají a konečně je hotovo. 
Fronta Pórkařů stojí nedočkavě u jednoho kot-
líku, zatímco Hráškové s miskami hladově při-

hlížejí – jejich večeře bude až za pár minutek. 
Všechny světlušky si nakonec moc pošmákly 
a tvrdily, že jejich polévka byla lepší, než té 
druhé skupiny.

Trochu vytrávit a už je čas pro mycí a utírací 
četu. Uklízecí četa zatím zlikviduje nepořádek 
kolem ohniště, nanosí matrace a připraví pro 
všechny v klubovně ležení.

S meduňkovým čajíkem pak světlušky 
poslouchají první příhody Alenky z planety 
Země ze stejnojmenné knížky. Alenka a její 
dobrodružství nás budou provázet během celé-
ho tábora, ale už zítra při výpravě zkusíme, 
stejně jako ona, najít kosmickou loď Labuťanů, 
kteří přistáli někde na Zemi a ztratili se. 

Sobotní výprava ve formě oblíbené šipko-
vačky se vydařila. Záludné úkoly prověřily, 
jestli jsou světlušky připravené na prázdni-
novou cestu do vesmíru a na konci, s pomocí 
buzoly a zachycené polohy ztracené lodě, našly 
i ony Labuťany. Osvobodily jsme je ze skafan-
drů a každá z děvčat si pak mohla vzít svého 
Labuťana s sebou domů. 

Hanka

Šmoulové na výpravě
Sobota 8. června nás vyláka-

la na výlet. Sešli jsme se u kašny 
a vydali se po chodníčku do Pří-
chovic. Naším cílem byl Ticholo-
vec. Skupinka Šmoulů šlapala jako 
hodinky, takže jsme už po necelé 
hodince šplhali ke sv. Vojtěchu. 
Míjeli nás svatebčané, vracející 
se z obřadu pod širým nebem. Ale 
nevěstu jsme ještě zastihli, prá-
vě se fotografovala se ženichem. 
Komentáře dětí („To je paní Prin-
ceznová!“ „Ba ne, paní Krásnová“) 
ji pobavily a jistě bude na svateb-
ních fotkách rozesmátá.

Když skončilo focení a my na 
místě osaměli, pustili jsme se do přípravy ohýn-
ku na opečení vuřtíků. Hlad jsme ani neměli, ale 
péct vuřty je přece prima.

Pak jsme si zahráli nějaké hry a přesunuli se ke 
kapličce sv. Anny. Seznámili jsme se s pověstí 

o pokladu a trochu si zasportovali. Cestou domů 
jsme se zastavili na házenkářském hřišti na 
limonádu. A v pět hodin už nás čekali rodiče 
na náměstí v Přešticích. Dětem se výprava líbila 
a už se moc těší na tábor.                         Jájina

POZVÁNKA
Skauti pořádají dne 7. 9. 2013 krátký výlet se soutěžemi pro všechny hravé děti 

a jejich rodiče. Proběhne v okolí Přeštic – možnost absolvovat pěšky nebo jako cyklista. 
Podrobnosti čekejte v zářijovém vydání PN.

Dobroty na plotně i v kuchařce                             

Dne 18. června 2013 proběhlo ve svatební síni v Přešticích slavnostní pasování prvňáčků na 
čtenáře knihovny. Z této slavnosti se stala krásná každoroční tradice, na kterou se těší nejen děti, 
rodiče a učitelé, ale také knihovnice, kterým jsou největší odměnou radost a úsměvy dětí.

Mgr. Michaela Hrubá, dětské odd. knihovny

Tradiční pasování prvňáčků 

Myslivecké sdružení Diana Horšice spo-
lu s dalšími pořadateli uspořádalo k 90. vý- 
ročí České myslivecké jednoty v sobotu  
8. června setkání u kapličky sv. Huberta 
v Doleckém lese. Znáte toto hezké místo 
uprostřed lesa na křižovatce čtyř lesních 
cest?
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Květnový výlet s DDM Přeštice
a ŠD Přeštice

Ráno 20. května 2013 bylo chladné, ale niko-
mu z nás nepřekazilo radost z výletu DDM 
Přeštice a ŠD Přeštice na rodinnou farmu na 
zámeckém statku v Újezdě nade Mží. Po příjez-
du na farmu se nás ujaly tři sympatické průvod-
kyně oblečené do dobových kostýmů. Pod jejich 
vedením jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí 
o farmě, ale i o zvířátkách, které zde chovají. 
Každý z nás si mohl, po vyřčení krátké říkanky, 
přát své přání u Stromu přání. Cesta po farmě 
nás vedla kolem malých křepelek, slepic holo-
krček ke pštrosům, kde si děti mohly potěžkat 
pštrosí vejce a prohlédnout si jejich peří. Dále 
na nás čekaly kozy, husy, kachny a perličky. 
Velkou atrakcí se staly fretky, které děti moh-
ly nakrmit křepelčími vajíčky. Také morčátka 
a králíčci se dětem líbily. Výčet zvířátek, které 
jsme viděli, ještě není u konce. Čekala na nás 

lama, prasátko göttingenské a prase divoké, 
spousta koní, oslík, telátko a krásný velbloud. 
Chlapci, ale i děvčata si mohli prohlédnout 
různé zemědělské stroje a posezení v traktoru 
bylo pro spoustu dětí něčím zvláštním. V malé 
světničce na statku si děti prohlédly a vyzkou-
šely kroje, které dřív patřily k venkovské módě. 
Všem se také líbila výstava staré zemědělské 
techniky. Návštěvou na farmě v Újezdě u Sle-
pičků náš výlet nekončil, autobusy nás ještě 
převezly na hráz přehrady Hracholusky. Zde na 
nás čekal parník a hodinová projížďka po pře-
hradě se dětem moc líbila. Celý den nám utekl 
jako voda a nikomu se nechtělo domů. Na děti 
z DDM ještě ve spolupráci se školní družinou 
čeká společná výtvarná soutěž.

Hana Hasáková
DDM Přeštice

Zumba ke Dni dětí v Přešticích
Svůj svátek oslavily děti z DDM Přeštice, ŠD 

Přeštice a Měčína na akci nazvané Zumba ke Dni 
dětí. Veselá hudba všechny přilákala do velkého 
sálu KKC Přeštice v pátek 30. května 2013, kde 
pod vedením lektorky zumby Heleny Hodanové 
děti vesele skotačily v rytmu zumby. Akce byla 
zpestřena vystoupením tanečního kroužku Lady 

Bugs, který při DDM Přeštice vedou Lenka 
Macháčková a Michaela Culková. Vystoupení 
se líbilo nejen dětem, ale i přihlížejícím rodičům. 
Pro všechny děti byly připraveny veselé soutěže 
a každý účastník odcházel s drobným dárečkem 
ke svátku všech dětí.                 Hana Hasáková 

DDM Přeštice

Vojtěch MATAS, Karolína ŠÁROVÁ, Filip ŠOBR, Sofie KIEFTOVÁ, Viktorie PETLÁNOVÁ, 
Václav TUMA (zleva)

Vítání občánků
Není nic krásnějšího, než přivést na svět a vychovat malého človíčka. 
Dne 15. 6. 2013 jsme přivítali do života nové občánky našeho města.

Dne 9. 6. 2013 proběhlo vítání občánků v Řenčích

Lucie PAJERKOVÁ, Jakub JIRSA, Dalibor MAULE, Šimon ALEXY, Michaela ZBIŇOVÁ  
a Michal ŠELMÁT (zleva)                                                                               Foto Josef Kubát

Rozloučení 
se školkou

Další životní éra přichází pro několik desítek 
dětí z mateřské školky v Dukelské ulici v Přeš-
ticích. Koncem června mnohé z nich naposledy 
zavřely dveře své třídy ve školce, o prázdninách 
budou odpočívat, protože po nich nastoupí do 
první třídy. A tím jim začne úplně jiná etapa, 
konec her, ale naopak čas učení. Se školkou se 
o několik dní předčasně rozloučily besídkou, 
na které předvedly rodičům, co se naučily. Pod 
vedením svých učitelek Jany Tomíškové a Len-
ky Ovsíkové, dále Marie Herýkové a Marie 
Radové děti v dlouhém pásmu recitovaly, zpí-
valy, tančily. Jako upomínku na školku a také 
aby se brzy naučily číst si každé z nich odneslo 
pohádkovou knížku. Bylo to prostě rozloučení 
se školkou jak se patří i přípitkem všech a závě-
rečnou diskotékou.                                      (šat)

ELEKTROINSTALACE
Strejc&Pátý

domy, byty, d evostavby, pr myslové instalace
slaboproudé rozvody (TV, SAT, PC, EZS, dom. telefony)

výroba rozvad , hromosvody, revize,
elektrické p ípojky, fotovoltaické elektrárny

vladimirstrejc@seznam.cz      jiripaty@atlas.cz

Tel. 606 405 230    Tel. 607 560 384

www.kmbeta.cz

Ze st echy
se ov
t t o h éta...

tesařské
 -  krovy,příhradové vazníky,dřevěné  
    konstrukce
 - realizace veškerých dřevostaveb  
    včetně návrhu

pokrývačské
 - dodání a montáž střešních krytin
 - dodání a montáž střešních oken
 - dodání a montáž sněhových zábran
 - dodání a montáž nadkrokevní   
    izolace

klempířské
 - dodání a montáž veškerých   
    klempířských prvků

Radoslav Mertl
728 404 982

www.mertl-konstrukce.cz

na základní tašky.Sleva 40% Akce platí do 31.7.2013.

PROVÁDÍME TYTO PRÁCE:
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Hospodaření školy s finančními prostředky školy

Významná celorepubliková média s regio-
nálním zpravodajstvím informovala v sobotu 
22. 6. 2013 o průběhu 18. jednání přeštického 
zastupitelstva města (dále jen „18ZM“), kte-
ré začalo v 18.00 hod. dne 20. 6. 2013. Mimo 
zatím poslední projednaný bod 18ZM (jednání 
bylo přerušeno v cca 2.10 hod. dne 21. 6. 2013 
zhruba v polovině svého programu), který se 
týkal jmenování nového ředitele, se o dalším 
obsahu 18ZM média a periodika nezmiňova-
la, byť byl v důsledku přijatých usnesení velmi 
závažný, ba přímo průlomový a domnívám se, 
že se tím 18ZM zapsalo do dějin města – před-
kladatel bodu do programu 18ZM, týkajícího 
se jmenování ředitele ZŠ Přeštice, pan staros-
ta Mgr. Antonín Kmoch, který pozastavil po 
téměř 3 týdnech platnost usnesení z 69. jed-
nání RM jmenující Mgr. Fornouze do funkce 
ředitele ZŠ Josefa Hlávky, musí dle přijatého 
usnesení uhradit neoprávněně vyplacené peníze 
za vánoční osvětlení (ve výši cca 150 tis. Kč). 
18ZM také rozhodlo, že RM musí na základě 
doporučení Kontrolního výboru vydat podnět 
státnímu zastupitelství k přešetření okolností 
prodeje pozemku 208/118 v k. ú. Přeštice, za 
který je odpovědný odvolaný 1. místostaros-
ta pan Jiří Hlavín, neboť panuje podezření, že 
došlo k naplnění skutkové podstaty trestného 
činu porušení práv při správě cizího majetku 
a zneužití pravomoci veřejné osoby. Za zmínku 
stojí i jiný závěr Kontrolního výboru, který za 
původce současných problémů a potíží s postu-
pem prací při výstavbě technické infrastruktury 
v lokalitě Dolnolukavická označuje též odvo-
laného 1. místostarostu Jiřího Hlavína. Těmto 
„detailům“ však zatím žádná média pozornost 
nevěnovala.

Jak média, tak i mnozí diskutující na měst-
ském webu stále omílají, že nedostali argumen-
ty, na základě kterých se RM rozhodla o jmeno-
vání pana Mgr. Fornouze. Z povahy a formy jimi 
prezentovaných názorů je možné vyvodit závěr, 
že k dosažení kýžených cílů pomocí osvědče-
né goebbelsovské taktiky „tisíckrát opakovaná 
lež je pravdou“ již nezbývá mnoho a RM mimo 
osvíceného starosty připomíná hnízdo pletich 
a zákulisních tahů.

Nikde jsem však dosud nenalezl zmínku 
o argumentu, který jsem na 18ZM za mou oso-
bu uvedl s tím, že v mém rozhodování při hla-
sování o novém řediteli na jednání RM sehrál 
důležitou úlohu. Jednalo se o hospodaření 
s příspěvky MÚ na činnost ZŠ Josefa Hláv-
ky. Jsem předsedou FV a společně s kolegyní  
Ing. Papežovou jsem vedl za FV kontrolu hos-
podaření za roky 2010, 2011 a 2012. ZŠ Jose-
fa Hlávky je z hlediska příspěvků MÚ Přeštice 
nejvýznamnější PO, jejíž každoroční příspěvek 
na činnost je ve výši cca 7-8 mil. Kč.

Za výhrady k hospodaření s veřejnými pro-
středky v ZŠ Josefa Hlávky během mandá-
tu pana ředitele Mgr. Šperla bych rád uvedl 
následující příklady. Během kontroly hospoda-
ření v ZŠ za rok 2010, konané 27. 4. 2011, mě 
ve výdajích zaujala zdánlivě banální položka 
praní prádla ve výši 47 tis. Kč. Pomyslel jsem 
si tehdy, co kromě praní plášťů kuchařek ŠJ 
a montérek školníka se z této položky ještě 
hradí? Dozvěděl jsem se zhruba to, že praní 
musí zajišťovat specializovaná společnost, 
disponující předepsanými atesty, certifikáty 
a systémem kvality a jakosti, aby byly splněny 
příslušné hygienické předpisy ve ŠJ. Neváhal 
jsem a následně jsem e-mailem kontaktoval 
KHS v Plzni, kde jsem se dozvěděl, že použi-
tá argumentace byla mírně řečeno zavádějící, 
neboť stanovisko KHS znělo, že „každá osoba 
pracující v oblasti, kde se manipuluje s potra-
vinami, musí udržovat vysoký stupeň osob-
ní čistoty a musí nosit vhodný, čistý a podle 
potřeby ochranný oděv. Jakým způsobem 

docílíte naplnění tohoto požadavku je zcela 
na Vašem uvážení.“ To znamená, že dobrý 
hospodář pořídí vlastní pračku a zajistí nákup 
dalších potřebných prostředků, aby si vystačil 
se zlomkovými náklady a ušetřené desetitisíce 
korun využije smysluplněji. V reálných pod-
mínkách českého veřejného sektoru se však 
vše samozřejmě většinou „outsorcuje“ či se 
řeší subdodávkou. Rodina si koupí pračku 
(také disponuje kuchyní, byť ne veřejnou, na 
kterou se vztahují jiné předpisy), aby snížila 
náklady, veřejná instituce spíše rozhodne 
o výhodném outsourcingu.

Stavím na principech a tato epizoda, kdy se 
mě jako oficiálního představitele města poku-
sili opít rohlíkem s mlékem, ve mně spustila 
vnitřní alarm, abych do budoucna nepolevil 
a během kontrol hospodaření PO se snažil být 
vždy důsledným a nic podstatného jsem neopo-
menul.

Následující rok (kontrola za rok 2011) bylo 
již jasné, že potřebné údržbářské a řemeslnické 
činnosti pro ZŠ zajišťují vyvolení dodavatelé, 
jejichž výběr a počet je z dlouhodobého hle-
diska trvale ustálen. Z hlediska formální správ-
nosti výběru dodavatelů asi nebylo co vytknout, 
z vlastní činnosti v radě města jsem se postup-
ně seznámil s provozovanou praxí, že se výběr 
preferovaných dodavatelů dá vždy nějakým 
rozumným způsobem odargumentovat. Nabyl 
jsem poznání, že na MÚ se dá odůvodnit vždy 
cokoliv.

Zaujalo mě však, že u konkrétních případů 
dodávek řemeslnických prací, kde šlo sumárně 
o desetitisíce až statisíce Kč, byla sice objektiv-
ně daná měrná jednotka správně vysoutěžená, 
nikdo však nedokázal vysvětlit, jakým způso-
bem se dospělo k fakturovaným částkám, které 
byly dány součinem ceny vysoutěžených měr-
ných jednotek a skutečných zrealizovaných 
měrných jednotek (fakturovaná cena = vysou-
těžená cena jednotky x jejich skutečný prove-
dený počet). Nikdo to nevěděl a ani nedokázal 
přesně vysvětlit, kdo, kdy a jak zkontroloval 
rozsah objednané realizace.

Kontroly hospodaření PO v rámci činnosti 
FV jsem se snažil od začátku vykonávat po-
dle mého nejlepšího vědomí a svědomí. Na mé 
slovo člena zastupitelstva, rady města a před-
sedy FV soudě dle většinového názoru přítom-
ných diskutujících zástupců veřejnosti (oči-
vidně většinou z řad zaměstnanců ZŠ Josefa 
Hlávky) nebyl brán ohled a zejména ze strany 
pána, který se představil jako pan Ing. Walta, 
mi bylo na 18ZM vytýkáno, že má argumen-
tace není připravena. S ohledem k faktu, že 
působím jako neuvolněný komunální politik 
a s ohledem na až panem starostou dodatečné 
zařazení bodu týkajícího se jmenování nového 
ředitele ZŠ Josefa Hlávky do programu 18ZM,  
necítím žádnou vinu. Naopak jsem veřejně při-
slíbil všem diskutujícím, že můžeme provést 
veřejnou rekonstrukci zápisů kontrol hospo-
daření FV v ZŠ Josefa Hlávky, aby si každý 
z diskutujících mohl utvořit svůj vlastní pohled 
na hospodaření ZŠ v uplynulých letech. Není 
mi jasné, co z mého jednání považovali někte-
ří diskutující (dle reakcí na průběh 18ZM na 
diskusním fóru městského webu) za známky 
arogance – argumentoval jsem věcně, dal jsem 
dále k dispozici navíc další můj osobní čas a to 
nad rámec povinností vyplývajících z funkcí, 
které zastávám, místo abych jej věnoval mé 
rodině nebo soukromým aktivitám.

K výběru nového ředitele ZŠ Josefa Hlávky 
bych rád uvedl, že nemohu přijmout davové 
nadšení, že si zaměstnanci budou rozhodovat 
o volbě svého přímého nadřízeného. Koneckon-
ců i já jsem zaměstnancem a zajímalo by mě, 
kteří zaměstnanci si mohou vybírat své přímé 
nadřízené? Názor, že veřejná a privátní sféra je 

v tomto ohledu něco úplně jiného (výběr ředi-
tele organizace), považuji za naprosto scestný. 
Nebo si svého primáře na nějakém nemocnič-
ním oddělení bude vybírat zdravotnický per-
sonál daného oddělení? Řadoví policisté nebo 
vojáci svého velitele? Ministerští úředníci nové-
ho ministra? Referenti úřadu vedoucího odbo-
ru? Umělečtí zaměstnanci ředitele divadla, ve 
kterém sami působí? Pokud bychom přistoupili 
na tuto tezi, že si zaměstnanci budou sami vybí-
rat svého ředitele, asi bychom tu měli pěkný 
Kocourkov, protože vedení veřejných institucí 
by definitivně ovládli podle vůle lidu, resp. po-
dle zákona kyje a tesáku, jedinci, kteří by dispo-
novali největším vlivem a mocí, čemuž se snaží 
nyní naše občanská společnost vzdorovat.

Jaké je celé zákulisí projednaného bodu na 
18ZM o volbě nového ředitele? Bod zařadil na 
program pan starosta Mgr. Kmoch, který poza-
stavil platnost usnesení rady města o jmenování 
Mgr. Petra Fornouze. Pan starosta Mgr. Kmoch 
uvedl, že usnesení RM o volbě ředitele ZŠ 
považuje za nesprávné. Jenomže pan starosta se 
na 69. jednání RM v tomto bodě zdržel hlasová-
ní a žádný jiný návrh (protinávrh) neučinil. Pan 
starosta o důvodech svého rozhodnutí pozasta-
vit platnost usnesení uvádí, že RM nedostateč-
ně zdůvodnila rozhodnutí, které bylo odlišné od 
doporučení komise.

Neví snad pan starosta, že účastníci konkurz-
ního řízení podepsali mlčenlivost a že jednání 
RM je neveřejné, a že každý člen RM má právo 
hlasovat podle svého nejlepšího vědomí a svě-
domí a není povinen sdělovat důvody, proč 
tak či onak hlasoval? Jak to, že pan starosta 
nevěděl již na 69. jednání RM (27. 5. 2013), že 
usnesení RM jmenující do funkce ředitele pana 
Mgr. Fornouze je „nesprávné“ a neuvedl to do 
zápisu? Proč tedy usnesení z 69. jednání RM 
pan starosta podepsal (patrně 31. 5. 2013)? Jak 
to, že si pan starosta nesprávnost usnesení RM 
uvědomil až 15. 6. 2013, kdy mě o tom tele-
fonicky informoval během mé návštěvy Volks- 
festu v partnerském městě Nittenau? Proč pan 
starosta potřeboval téměř 3 týdny, aby se roz-
hodnul o nesprávnosti usnesení RM? Zvláštní, 
opravdu zvláštní.

Je tedy možné, že až ve stupňující se a vyhro-
cující se reakci pobouřených zaměstnanců ZŠ 
a dalších občanů pan starosta jednal na zákla-
dě společenské poptávky, aby získal body v již 
probíhající volební kampani? Já se domnívám, 
že je to velmi pravděpodobné a také se domní-
vám, že v postupu pana starosty mohl být kal-
kul pro případ, že by mu příští volební výsledek 
neumožnil obsazení postu uvolněného politika 
a tím jistotu teplé stravy za peníze daňových 
poplatníků po další funkční období.

Pokud připustíme hypotetickou možnost, že 
pan starosta jednal na základě svého vlastního 

přesvědčení, které mu velelo, že usnesení RM 
jmenující do funkce ředitele ZŠ Josefa Hláv-
ky pana Mgr. Fornouze je nesprávné, ptám se, 
kde je smysl pro panem starostou zmiňovanou 
spravedlnost, čestnost a slušnost, tedy vlastnos-
ti, kterými se slovně velmi často prezentuje, 
zvláště ve vztahu k usnesení z 47. jednání RM?  
47. jednání RM se usneslo (21. 8. 2012), že 
nebude jmenovat do funkce ředitele MŠ Dukel-
ská kandidáta, který byl shledán konkurzní 
komisí za vhodného. Osobně jsem byl hlaso-
vání na RM přítomen a většinou jednoho hlasu 
nebyl kandidát jmenován. Jaké bylo mé překva-
pení, když jsem se ve středu 29. 8. 2012 dozvě-
děl, kdy bylo uveřejněno usnesení z 47. jednání 
RM, a že popisované hlasování dopadlo pře-
sně v opačném poměru! Nikdo se mě z radnice 
ani nenamáhal informovat, pouze jsem obdržel 
elektronickou poštou usnesení, které vypovída-
lo o přesně opačném průběhu hlasování, které-
ho jsem se osobně účastnil s tím, že v usnesení 
byly navíc body, o kterých se na 47. jednání 
RM konaném v řádném termínu (21. 8. 2012) 
ani nehlasovalo a já neměl dodatečně možnost 
ani o nich hlasovat. Dostavil jsem se neprodle-
ně na radnici, kde mi pan starosta v kanceláři 
společně s 1. místostarostou následně vysvětlo-
vali, že to stejně již nemělo cenu mě oslovovat, 
protože potřebná většina se již shodla, a proto 
mě ani nekontaktovali! A ani nebylo panu sta-
rostovi na překážku, že usnesení z 47. jednání 
RM bylo zveřejněno až 8 dnů po jednání RM, 
tedy ve lhůtě mimo zákon!

Nechci pomýšlet na tlak a úskočné jednání, 
kterému byl tehdy vystaven Mgr. Königsmark, 
tehdy ve funkci 2. místostarosty. Mgr. Königs-
mark se totiž tehdy v kruhu RM netajil tím, že 
kandidáta jmenovaného na základě usnesení  
47. jednání RM do funkce ředitele MŠ Dukelská 
v konkurzním řízení označil za nevhodného. Co 
všechno se tedy muselo tehdy přihodit, aby byl 
kolega Mgr. Königsmark donucen k názorové 
otočce o 180 stupňů a přehodnotil své hlasování 
na 47. jednání RM? Opravdu nechci domýšlet, 
každý z nás má svou rodinu, blízké osoby a lep-
ší opravdu ani nedomýšlet.

Jak je ale možné, že postup jmenování nového 
ředitele MŠ Dukelská nepovažoval pan staros-
ta Mgr. Kmoch za nesprávný? Buďto výsledek 
vyhovoval jeho zájmům nebo průběh považo-
val za standardní, jiné možnosti budeme hledat 
asi těžko.

Já si z celé kauzy jmenování nového ředite-
le ZŠ Josefa Hlávky odnáším poznání, jak je 
těžké v komunální politice a v naší společnos-
ti naplňovat očekávané a požadované změny, 
když zkostnatělé struktury se pevně drží svého 
a nepřipouštějí v pudu sebezáchovy žádné změ-
ny. Také je to pro mě další střípek do mozaiky, 
jak to pan starosta Mgr. Kmoch myslel váž-
ně a upřímně s volebním sdružením Šance na 
změnu. Poměry na MÚ se přes některé jemu 
(panu starostovi) navzdory prosazené dílčí 
úspěchy zásadně nezměnily, neboť pan starosta 
dosud nepožádal KÚ PK o odvolání tajemnice  
MÚ Přeštice paní Česákové (může učinit pouze 
starosta obce), která od listopadu 2010 nasbí-
rala celou řadu napomenutí RM. Osobně jsem 
skálopevně přesvědčený, že pouhá změna na 
postu tajemníka MÚ může zásadním způso-
bem uvolnit poměry na přeštické radnici, která 
může při pohledu zvenčí připomínat rodinné 
„eseróčko“. Na základě nečinnosti pana starosty  
Mgr. Kmocha se rád nechám překvapit, jakou 
šanci na změnu představí voličům v dalších 
komunálních volbách a kdo všechno jeho slo-
vům uvěří.

Zkrátka a dobře, komunální politika v našem 
městě je jen takový malý rybníček se stojatý-
mi a zatuchajícími vodami. Žádné štiky. Když 
do vody hodíte kamenem, jenom to šplouchne, 
vystříkne trochu toho žabince; když hodíte do 
vody větší kámen, tak vystříkne možná i trochu 
toho bahna. Pak se vody zase uklidní a žáby dál 
kuňkají a skřehotají své nekonečné písně. Nic 
víc, nic míň.                      Přeštice, 24. 6. 2013

Z vystoupení pana radního Bastla na jednání zastupitelstva města dne 20. 6. 2013 mohl někdo 
nabýt dojmu, že ZŠ Přeštice nehospodárně využívá prostředky na provoz, které mu poskytuje zřizo-
vatel, tj. město Přeštice.

Škola je právní subjekt. Každoročně předkládá zřizovateli vyúčtování poskytnutých finančních 
prostředků a nikdy k němu nebyly vzneseny připomínky. Pan radní Bastl, předseda finančního výbo-
ru, s členkou výboru paní Ing. Martou Papežovou provedli ve škole tři kontroly: 27. 4. 2011, 7. 11. 
2012 a 26. 4. 2013. Závěr každé kontroly byl v zápisu formulován slovy „Finanční výbor doporučuje 
vedení základní školy…“ a uvedena příslušná doporučení. Vedení školy tato doporučení vždy reali-
zovalo, což vždy následná kontrola potvrdila. Kontroly hospodaření probíhaly ve škole i v předchá-
zejících letech bez zjištění nedostatků. Škola neporušila žádný zákon ani předpis. Kdyby bylo došlo 
k závažným pochybením, tak jak naznačoval pan Bastl na jednání zastupitelstva, jistě by byl v tomto 
směru podnikl razantnější kroky než jen „Doporučení vedení školy…“ v zápisu z kontroly. 

Kromě financí poskytovaných zřizovatelem hospodaří škola i se státními prostředky na platy 
a další neinvestiční výdaje, celkový obrat činí cca 40 mil. Kč ročně. Ve škole se pravidelně střídají 

kontrolní orgány KÚPK, České školní inspekce, zdravotních pojišťoven a okresní správy sociálního 
zabezpečení. Žádné závady v hospodaření nebyly nikdy zjištěny. Vedení školy se snaží hospodařit co 
nejefektivněji a vždy u každého výdaje pečlivě zvažuje „poměr cena x výkon“. 

Snažíme se získávat peníze i z jiných zdrojů. Kromě doplňkové činnosti jsme v uplynulých pěti 
letech získali dotaci téměř 4 mil. Kč v rámci projektu EU Peníze do škol, z čehož jsme na vybavení 
školy použili téměř 3 mil. Kč. Dále jsme během tří let získali dotace v celkové částce 130 tis. Kč 
od KÚPK na mezinárodní kontakty s partnerskou školou ve Slovinsku, 123 tis. Kč od Nadace ČEZ 
na „schodolez“ (zajištění bezbariérovosti v budově 1. stupně) a 68 tis. Kč od MŽP na vybudování 
školního arboreta.

Město Přeštice každoročně investuje do správy a údržby budov značné finanční prostředky. Jsme 
rádi za každou investiční akci, která se podaří ve školních budovách realizovat.  Doufám, že se v co 
nejkratší době podaří postavit nové šatny a vybudovat hřiště v historické budově v Rebcově ulici. 
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem zaměstnancům MěÚ Přeštice za vstřícnost a spolupráci 
v uplynulých letech.                       Mgr. Josef Šperl, ředitel Základní školy Josefa Hlávky Přeštice
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Úctyhodné 92. narozeniny pana Ondřeje Květoně
Své úctyhodné 92. narozeniny oslavil dne 6. června tohoto roku náš 

spoluobčan, pan 
Ondřej Květoň.

U této příležitosti jej osobně navštívili a do dalších let mu popřáli pře-
devším pevné zdraví, spokojenost, pohodu a stále dobrou mysl staros-
ta města Mgr. Antonín Kmoch a místostarosta Mgr. Jan Königsmark. 
Váženému oslavenci předali květinu, dárkový balíček a propagační mate-
riály města Přeštice. Panu Květoňovi poděkovali za velký přínos pro naše 
město. I v úctyhodném věku může kdekdo u pana Květoně obdivovat 
jeho vitalitu. S velkým zájmem sleduje veškeré dění především v našem 
městě a jeho nejbližším okolí, ale i jinde.

Jak již bylo uvedeno v minulém čísle PN, při třetím setkání v rámci cyk-
lu „Osobnosti Přešticka na slovíčko“ dne 30. dubna měl být, společně s panem Bedřichem Zákoste-
leckým, představen do poslední chvíle „utajený host“, kterým neměl být nikdo jiný než právě pan 
Ondřej Květoň. Bohužel z důvodu nedobrého zdravotního stavu se nemohl besedy osobně zúčast-
nit, ale bylo s ním během programu alespoň uskutečněno telefonické spojení – telefonní vstup, ve 
kterém si povídal nejen s ředitelkou KKC Přešti-
ce a moderátorkou tohoto setkání paní Mgr. Mar-
tinou Míškovou, ale též s panem Zákosteleckým. 
Všechny „osobnosti Přešticka na slovíčko“ jsou 
vždy na konci programu požádáni vedením měs-
ta o to, aby se podepsali do pamětní knihy města 
Přeštice, čímž jsou vždy velice potěšeni a rádi 
tak činí. Tentokrát se ale před přítomnými hosty 
mohl podepsat jen pan Zákostelecký.

Pan Ondřej Květoň byl samozřejmě požádán 
o dodatečný podpis do pamětní knihy města 
Přeštice, a to právě při gratulaci k jeho 92. naro-
zeninám a učinil tak velice rád. Setkání u příležitosti 92. narozenin pana Květoně byl též přítomen 
pan ing. Jiří Běl, jeden z jeho blízkých přátel. A právě jeho fotografie zachytily hezké okamžiky 
z tohoto milého setkání. Panu Bělovi děkujeme za umožnění jejich otištění v PN. 

Pane Květoni, ještě jednou Vám přejeme do dalších let jen to nejlepší, především pevné zdraví, 
hodně radosti a spokojenosti. A velice si vážíme všeho, co jste pro naše město vykonal, a skutečně 
toho nebylo málo. Vaše šikovnost, pracovitost, ochota a skromnost, to je jen část z Vašich ušlech-
tilých vlastností. Děkujeme.  

         
   Za vedení města Přeštice Mgr. Jan Königsmark, místostarosta

Prodej pozemku 208/118
Vzhledem k diskusi na 18. zasedání zastupi-

telstva města (dále jen ZM) a následném schvá-
lení žádosti o prošetření prodeje tohoto pozem-
ku uvádím skutečnosti, za kterých byl prodej 
pozemku realizován. 

Prodej uvedeného pozemku, který byl ozna-
čován jako neprodejný,  byl zahájen na základě 
těchto žádostí:
1) ZO ČZS Přeštice ze dne 26. 4. 2011 (orga-
nizace měla zájem pouze o plochu 18x18 m 
z uvedeného pozemku a nabízela cenu  
490 Kč/m2, celková výměra pozemku 1368 m2).
2) Pana Luboše Květoně ze dne 5. 5. 2011 
(žádost s dovětkem, že žadatel na stavebním 
úřadě ověří možnost výstavby dvojdomu, který 
chce na pozemku realizovat).

Na základě uvedených žádostí byl prodej 
pozemku zveřejněn v období od 9. 5. 2011 do 
27. 5. 2011.

Město obdrželo celkem čtyři nabídky. Jeden 
návrh na odkoupení pozemku byl doručen po 
zveřejnění usnesení RM ze dne 24. 5. 2011, 
ve kterém byla zveřejněna cena, za kterou byl 
pozemek doporučen ZM k prodeji. Proto bylo 
usnesením RM 438/2011 ze dne 7. 6. 2011 
doporučeno ZM uskutečnit prodej obálkovou 
metodou s návrhem min. ceny 670 320 Kč tedy 
490 Kč/ m2 (návrh kupní ceny pozemku byl sta-
noven s ohledem na sníženou kvalitu pozemku, 
na který nejsou zavedeny inženýrské sítě roz-
vodů vody, kanalizace, plynu a el. instalace, 
dále je pozemek částečně znehodnocen věcný-
mi břemeny (dále jen VB) vedení kanalizace 
a vodovodu. Ve stanoveném termínu obdrželo 
město dva návrhy na odkoupení pozemku 
ve výši: 889 200 Kč – pan M. V., Přeštice  
a 943 920 Kč – pánové L. K. a J. K., Přeštice. 
Protokol o otevírání obálek byl 1. 7. 2011 pode-
psán Ing. Martou Papežovou, Ing. Viktorem 
Duchkem a Jiřím Hlavínem.

Následně byl prodej pozemku předložen ZM 
ke schválení, ke kterému došlo na 6. zasedání 
ZM konaném dne 18. 8. 2011 usnesením č. B/4. 

Dne 20. 10. 2011 byla uzavřena kupní smlou-
va  mezi městem Přeštice a kupujícími L. K.  
a J. K., ve které je mimo jiné v odst. IV. uve-
deno, že kupující byli před uzavřením smlouvy 
seznámeni s tím, že na předmětném pozemku 
jsou umístěny veřejné rozvody sítí technické 
infrastruktury kanalizace a vodovodu. Dále 
byla ve smlouvě podmínka uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene, a to na základě geo-
metrického zaměření. Téhož dne byla uzavřena 
smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene, jejíž součástí byl text smlou-
vy o zřízení věcného břemene, které bude přes-
ně zaneseno na základě geometrického plánu, 
který byl zpracován 17. 5. 2012. Tolik k postu-
pu, vedoucímu k uzavření kupní smlouvy.

Další diskuse se týkala absence předkupní-
ho práva v uvedené kupní smlouvě. 

Požadavek na umístění předkupního práva 
do této kupní smlouvy byl uveden v zápisu ze 
zasedání ZM, ale nebyl součástí schváleného 
usnesení ZM. Předkupní právo města v kupních 
smlouvách bylo využíváno při prodeji pozemků 
v nově navrhovaných obytných zónách města. 
Ostatní kupní smlouvy, které jsem kontrolo-
val, předkupní právo postrádají. Jako příklad 
uvedu kupní smlouvu uzavřenou ve stejném 
časovém období se sl. E. K. za cenu 511 Kč/m2 
(bez VB a předkupního práva, pozemek sousedí 
s pozemkem p. č. 208/118).

Není mi známo usnesení, pravidlo nebo 
povinnost zadávat do smlouvy o prodeji pozem-
ku předkupní právo. 

Městem, radou města, ani zastupitelstvem 
města není určeno, kdy předkupní právo ve 
smlouvách využít a kdy ne.   

Z výše uvedeného je zřejmé, že město při 
realizaci prodeje tohoto pozemku dodrželo 
stanovený postup a před uzavřením kupní 
smlouvy o prodeji tohoto pozemku provedlo 
všechny úkony, které jsou pro prodej pozemku  
stanoveny.                                        Jiří Hlavín

zastupitel města Přeštice

Vyjádření místostarosty ke jmenování 
nového ředitele ZŠ Josefa Hlávky

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych se na 
stránkách našeho místního periodika vyjádřil 
ke kauze „Jmenování nového ředitele ZŠ Jose-
fa Hlávky“, která již měsíc hýbe naším městem 
a opakovaně se též objevuje i v regionálních 
přílohách celorepublikových médií. Celá „kau-
za“ vyvrcholila ve čtvrtek dne 20. června 2013 
veřejným projednáváním v Zastupitelstvu měs-
ta Přeštice. Je třeba podotknout, že celá situace 
byla emočně skutečně velice vypjatá.   

V diskuzních příspěvcích (převážně ano-
nymů) na webu města (na jeho volném ano-
nymním diskuzním fóru) převažoval názor, že 
nebylo dostatečně vysvětleno, proč rada města 
nejmenovala ředitele ZŠ Josefa Hlávky dopo-
ručeného konkurzní komisí Mgr. Josefa Šperla, 
nýbrž proč se rada rozhodla jmenovat druhého 
vhodného v pořadí, pana Mgr. Petra Fornouze. 

Já s těmito výtkami naprosto nesouhlasím, 
jsem plně přesvědčen o tom, že jsem důvody 
svého rozhodnutí již opakovaně jasně vysvět-
lil a s čistým svědomím prohlašuji, že přestože 
konkurzní komise označila oba dva kandidáty 
za vhodné pro výkon funkce ředitele, že se  rada 
města nakonec čtyřpětinovou většinou rozhodla 
správně o jmenování pana Mgr. Petra Fornou-
ze, bývalého starosty Přeštic, který předložil 
propracovanější koncepci a nabídl progresiv-
nější vizi dalšího rozvoje školy než jeho pro-
tikandidát.   

Po zveřejnění usnesení o jmenování pana 
Mgr. Petra Fornouze novým ředitelem školy 
jsem si na svoji osobu vyslechl a přečetl spous-
tu nehorázných urážek a invektiv a bylo sna-
hou mnohých pošpinit mé dobré jméno, a to 
bez jakýchkoliv skrupulí a vlastně i za každou 
cenu. Takovéto napadání však nevypovídá nic 
o mé práci, ale naopak dost hovoří o pokřive-
ném charakteru těchto lidí. Každý, kdo trochu 
přemýšlí, musí ocenit, že jsem politiku nechal 
stranou, neboť jsem hlasoval pro svého politic-
kého konkurenta. A to především proto, že mi 
jde o správný a progresivní vývoj naší školy. 
Moje rozhodnutí bylo čestné a profesně profe-
sionální, na čemž jsme se shodli i s ostatními 
třemi radními. 

Pan Karel Kmoch, bratr pana starosty  
Mgr. Antonína Kmocha, mi na zasedání zastu-
pitelstva během projednání bodu „Jmenování 
nového ředitele ZŠ Josefa Hlávky“ ve vypjaté 

atmosféře před celým téměř zcela zaplněným 
sálem nepřímo vzkázal, že prý dělám ostudu 
své politické straně, ČSSD, jejíž jsem členem 
a jejíž sympatizantem prý pan Karel Kmoch je 
(v minulých volbách ovšem pan Karel Kmoch 
kandidoval do obecního zastupitelstva za poli-
tickou stranu KDU-ČSL) a že prý půjde na 
krajskou radu ČSSD a bude se ptát, jestli vědí, 
že svým rozhodnutím stranu ČSSD poškozuji. 
Ostře se proti tomuto ohrazuji a s čistým vědo-
mím a svědomím prohlašuji a znovu opakuji, že 
mě opoziční politik a bývalý starosta Přeštic za 
ODS svojí vizí, svojí koncepcí, svým vystou-
pením, bez ohledu na to, že já jsem členem 
ČSSD a on ODS, před konkurzní komisí plně 
přesvědčil, že právě on je tou správnou osobou 
pro výkon nelehké funkce ředitele přeštické ZŠ. 
Je až neúnosné, jakou kritiku sklízím za toto své 
čestné a upřímné rozhodnutí. Kdo ve věci jme-
nování nového ředitele ZŠ Josefa Hlávky dle 
mého názoru tedy zcela jednoznačně politikařil 
a tahal politiku do odborného tématu byl právě 
bratr pana starosty pan Karel Kmoch. 

Závěrem si neodpustím ještě jednu poznám-
ku – to, že jsem byl na městském volném ano-
nymním diskuzním fóru za své rozhodnutí pro 
kandidáta Mgr. Petra Fornouze velice kritizo-
ván a urážen, bych ještě překousl a nad to se 
povznesl, ale co mě skutečně velice zarazilo, 
překvapilo a zamrzelo, že v souvislosti se jme-
nováním Mgr. Petra Fornouze ředitelem školy 
byly v anonymním diskuzním fóru uráženy 
i další osoby, kterým Přeštice mohou děkovat 
za mnohé, s výjimkou jednoho je nebudu jme-
novat. Tou výjimkou, kterou považuji za nutné 
ovšem uvést,  je bývalý první porevoluční staros-
ta Přeštic pan Vladimír Benda. Je to až k nepo-
chopení a naprosto k neuvěření – a považuji to 
za naprosto nehoráznou neúctu – v souvislosti 
s vykonstruovanou kauzou jmenování nové-
ho ředitele ZŠ Josefa Hlávky kritizovat tohoto 
bývalého dlouholetého úspěšného komunálního 
politika téměř deset let po jeho smrti, kritizo-
vat člověka, který toho pro Přeštice, pro jejich 
značný rozvoj bezesporu tolik udělal... 

Vážení spoluobčané, dovoluji si Vám všem 
popřát pohodové a klidné léto a pevně věřím 
ve zlepšení politické kultury, ve zlepšení dnes 
tolik narušených mezilidských vztahů.

 Mgr. Jan Königsmark, místostarosta
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Přeštice v čase – XLIII. Indiáni ve Skočicích
Ve čtvrtek 30. května 2013 řádili ve Skoči-

cích indiáni. Vše se uskutečnilo ke Dni dětí. Děti 
poznaly malování obličejů, indiánské tance, uči-
ly se zacházet s tomahavkem, míčkem trefova-
ly dřevěné bizony a mnoho dalšího. Indiáni se 
dětem velmi krásně a intenzivně věnovali a na 
dětech bylo jasně vidět, že jsou z tohoto dne nad-
šené. Jisté nadšení neskrývaly ani paní učitelky z 
místní základní školy, které děti doprovázely. Na 
přání dětí se pak paní Přibáňová na malou chvil-
ku stala i „indiánskou babičkou“.

Nadšení dětí bohužel nejde popsat. To se musí 
vidět. Všichni si den chválili. Věříme, že děti 
budou dlouho vzpomínat. A o to šlo. To je tou 
nejlepší odměnou pro pořadatele, ČČK Skočice.

Takže ještě jednou přejeme dětem k jejich 
dni a do budoucna, aby nikdy nepřišly o svůj 
skalp.

Nutno ještě dodat, že za tento den vděčíme 
Českému červenému kříži Skočice a velký dík 
patří i SDH a Osadnímu výboru Skočice. 

Jana Přibáňová a Ondřej Živný

Příčinou vzniku restaurace Na Kosině v Přešticích u nádraží, kterou nechal postavit p. Kosina, 
byla stavba železnice Plzeň-Železná Ruda, která byla otevřena 14. 11. 1877. Jízdenka z Přeštic do 
Plzně stála 64 krejcarů (dnes okolo 35 Kč – srovnej s průměrným platem), nebylo to málo, půl litru 
piva stál 5 krejcarů, čepovalo se dolnolukavické pivo. Největší sláva restaurace byla po vzniku 
I. republiky a do začátku II. svět. války. Byl zde i kuželník, na zahradě se konaly letní koncerty 
kapely z Letin. Posledním soukromým majitelem do znárodnění byl p. Karel Rys. Po roce 1989 
byla restaurace vrácena synovi, zrušena byla koncem 90. let. Osobně pamatuji dobu, kdy byla plná 
života od rána do večera (chodil jsem do výčepu tátovi pro pivo). Plná byla zvláště v době oběda 
a při odjezdech a příjezdech vlaků do Plzně. Vařilo se zde velmi dobře. Jestli máte doma Pomněn-
ky z roku 1937 od K. Schwarze, přečtěte si na str. 17 článek Na Kosince o této restauraci.

Text a foto ing. Jiří Běl

Původně byla budova přízemní.

Současný stav.



Celý školní rok 2012/2013 probíhal ve tře-
tích třídách ZŠ Josefa Hlávky Přeštice projekt 
„Čtenářské pasy“, který pro děti připravila  
Mgr. Michaela Hrubá, vedoucí dětského oddě-
lení Městské knihovny v Přešticích. Žáci čet-
li knihy dle vlastního výběru a o přečtených 
knihách si vedli záznamy ve svých denících 
– „Čtenářských pasech“. Každý měsíc proběhlo 
setkání s paní Hrubou v knihovně nebo u nás 
ve škole. Během těchto setkání děti besedova-
ly s paní Hrubou a plnily různé úkoly, např. na 
téma literární žánry, autoři a ilustrátoři knih pro 
děti apod., poslouchaly ukázky úryvků z růz-
ných dětských knížek. Pokaždé děti předkládaly 
„Čtenářské pasy“ ke kontrole a paní Hrubá si 
průběžně vedla evidenci přečtených knih. 

Celý projekt vyvrcholil 11. června 2013 návš-
těvou v knihovně, při které byli oceněni tři nej-
lepší čtenáři z každé třídy.
III. A  1. místo  – Dominik Buberle
 2. místo – Magdaléna Bastlová
 3. místo – Jakub Fořt
III. B 1. místo – Michaela Jelínková
 2. místo – Martin Medek
 3. místo – Filip Hurt
III. C 1. místo – Zuzana Frantová, Ian Blaha
 2. místo – Martin Mašek
 3. místo – Marek Hohlberger
III. D 1. místo – Evelína Sedláčková
 2. místo – Barbora Trojáčková
 3. místo – Karolína Sedláčková

Vítězem v počtu přečtených stránek se stal 
Martin Mašek ze třídy III. C.

Paní Hrubá také vyhodnotila nejlépe vedené 
čtenářské deníky – líbily se práce Nicole Hol-

cové, Lucie Komárkové, Michaely Kokoško-
vé, Nely Kokoškové, Martina Medka, Zuzany 
Frantové, Denisy Vonáskové, Michaely Steh-
líkové, Jana Noska, Jiřího Štengla a Kateřiny 
Levorové. Za svoji snahu byly děti oceněny 
pěknými dárky.

Součástí projektu byla i výtvarná soutěž 
„Skřítkové, šotci a jiní nezbedníčci“, do které 
se děti s chutí zapojily. Při návštěvě knihovny 
proběhla vernisáž s občerstvením a následná 
prohlídka výstavy prací.

Děkujeme paní Hrubé za pěkně připravený 
projekt a výbornou celoroční spolupráci a těší-
me se na setkávání v příštím školním roce.

Žáci a třídní učitelky třetích tříd 
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

Projekt Čtenářské pasy
v naší knihovně

Víte, co je to „Čechova stodola“?
Žáci 3. ročníku ZŠ Josefa Hlávky Přeštice už 

to určitě vědí. V červnu byli na školním výletě 
v Bukové u Příbrami, kde zhlédli interaktiv-
ní naučnou výstavu starých českých pověs-
tí a tradic. Funguje zde „škola hrou“ v praxi 
– děti se zde nejen pobavily, ale i dozvěděly 
spoustu zajímavých informací z dob dáv-
no minulých. Jedná se o výpravnou výstavu, 
na které jsou ztvárněny postavy z pověstí na 
velkých plátnech a figurínách. Naučnou, ale 
i zábavnou formou nás provedla bájná kněžna 
Libuše. Během prohlídky jsme si vyzkoušeli 
mletí obilí, prověřili znalost bylinkové lékárny 
Krokovy dcery Kazi, zahráli na kovkopy a zís-
kaný poklad si buď odvezli domů nebo směnili 
v místním obchůdku. Součástí programu byla 
i tvořivá dílna. Děti si mohly vyrobit náuš-

nice z korálků nebo vymodelovat kančí zub. 
Počasí se nám vyvedlo a tak jsme mohli využít 
i zahradu se živými zvířaty, koutkem pro děti 
a ohništěm u kterého jsme si pochutnali na 
opečených vuřtech. 

Na zpáteční cestě jsme se zastavili v neda-
lekém Pičíně v „Pohádkové zemi“ paní spiso-
vatelky Vítězslavy Klimtové. Prohlédli jsme si 
výstavu skřítků v domě i na zahradě a měli jsme 
tu čest setkat se přímo s paní spisovatelkou, 
která nám vyprávěla jak se seznámila se skřítky 
a dala dětem návod jak se s nimi skamarádit. Na 
závěr proběhla autogramiáda.

Výlet se nám všem moc líbil a máme spoustu 
krásných zážitků.

Žáci a třídní učitelky třetích tříd
ZŠ J. Hlávky Přeštice

Několika fotografiemi připomínáme Noc kostelů dne 24. května, která se konala v kostele  
sv. Ambrože na Vícově. Poděkování patří všem, kteří přispěli k příjemnému programu večera. 

Mgr. Dana Hanušová a Věra Lukášová, MěÚ Přeštice
Foto: Radka Süssová
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Branný den 2013 se vydařil
V úterý 18. června měli žáci naší školy pří-

ležitost zúčastnit se Branného dne, který pro ně 
připravil přeštický Klub vojáků v záloze. V pro-
storu střelnice a v parčíku Pod Kaštany bylo pro 
děti připraveno celkem šest stanovišť. Na sta-
novišti Hasičského záchranného sboru se žáci 
dozvěděli, co vše je třeba zabalit do evakuační-
ho zavazadla, jak se zachovat za mimořádných 
událostí a jak fungují tísňové linky. Samozřej-
mě měli žáci možnost prohlédnout si hasičské 
vybavení. Pracovníci Zdravotnické záchranné 
služby zase vysvětlili a předvedli, co mohou 
žáci v rámci poskytnutí první pomoci udělat 
do příjezdu záchranářů. Některé prvky první 
pomoci si mohli na místě vyzkoušet. Na stano-
višti Policie ČR byla připravena dvě policejní 
auta a motocykl. Velký zájem byl o to moci 
se usadit za řízení těchto vozů a pustit si hou-
kačku. Policisté žákům podali informace o své 
práci, vysvětlili jim také, jak se měří rychlost 
projíždějícího vozu radarem. Velice zajímavá 
také byla ukázka zbraní, které na místo přivezli 
členové Vojensko-historického sdružení Klad-
ruby. K vidění byly nejen historické samopaly 
a kulomety české výroby, ale i miny, tanko-
vé střely a další. O všech zbraních byl žákům 
podán poutavý výklad jejich historie a použi-
tí. Na dalším stanovišti se žáci učili pracovat 
s mapou a buzolou a orientovat se v terénu. 
Všichni se asi těšili na poslední ze stanovišť, na 

střelbu z malorážky pod dohledem členů Stře-
leckého klubu KVZ Přeštice. A někteří žáci byli 
ve střelbě velice úspěšní. Po tomto dopoled-
ním programu si všichni velice pochutnali na 
výborném guláši, který uvařili v polní kuchyni 
členové Sešlosti Guláš Open. Po obědě násle-
dovala ukázka výcviku policejních psů včetně  
zadržení pachatele. Možná, že někteří ani nedý-
chali, protože to bylo jako doopravdy. Ve vel-
kém vedru byli nakonec utaháni nejen psi, ale 
i žáci. A proto byl program ukončen. Celý bran-
ný den se velmi vydařil. Veliký dík patří všem 
zúčastněným a zvláště panu Milanu Maříkovi 
a panu Petru Kocandovi, kteří vše organizačně 
zajistili. Děkujeme.                   Mgr. Václav Kašpar

zástupce ředitele ZŠ Josefa Hlávky



Občanské sdružení připravilo pro své členy 
a rodinné příslušníky lázeňský pobyt v lázních 
Harkány v termínu od 24. května do 2. červ-
na. Tohoto pobytu se zúčastnilo 34 účastníků. 
Celou akci zajišťuje sdružení prostřednictvím 
cestovní kanceláře, se kterou spolupracujeme 
již přes deset let. Odjezd se uskutečnil v pátek 
ve večerních hodinách a po předání poukazů 
v Praze následoval noční přejezd přes Sloven-
sko a v brzkých ranních hodinách jsme zastavili 
v místě našeho pobytu – Harkány, které leží ve 
světoznámé vinařské oblasti Vilány. Po pří-
jemném přivítání naší delegátkou následovalo 
seznámení s historií samotných lázní a s orga-
nizací pobytu. Po tomto seznámení následovala 

prohlídka celého lázeňského komplexu se vše-
mi jeho objekty. V odpoledních hodinách po 
ubytování si někteří účastníci prohlédli samot-
né město, jeho parky a někteří již využili bla-
hodárné koupele léčebných bazénů, které svým 
složením minerálů patří mezi nejvyhledávanější 
a dobře působí na celou řadu onemocnění.

Ke zdárnému pobytu patří také dobré jídlo, 
tradiční maďarská kuchyně, která všem účastní-
kům po celou dobu velmi chutnala.

Po celý týden pobytu se každý den koná dva-
krát denně cvičení pod vedením odborných cvi-
čitelek a náš kolektiv si přidal ještě jedno cviče-
ní s názvem „Mateřská školka“.

K pobytu v Maďarsku patří také prohlídka 
historického města Pécs, které je druhým nej-
krásnějším městem Maďarska. Zde jsem měli 
možnost návštěvy baziliky sv. Štěpána, histo-
rické lékárny a dalších pamětihodností.

Další návštěva patřila prohlídce městečka Sik-
lós se středověkým hradem a v blízkém okolí 
poutního místa Mária Gyud. Po této prohlídce 
pamětihodných míst jsme se sešli na příjemném 
posezení ve vinném sklípku při dobrém jídle 
a ochutnávce vína. Nechyběla ani česká písnič-
ka. I když několik dnů nebylo příliš dobré poča-
sí, konec týdne sluníčko všechno napravilo.

Týden uběhl jak voda a nám nezbylo než se 
rozloučit s místem našeho pobytu, se všemi pra-
covníky hotelu, kteří se starali nejen o pobyt, 
ale i o dobré jídlo. Při loučení v Přešticích se 
všichni shodli na tom, že prožili jeden z poho-
dových týdnů mezi dobrými přáteli a děkují 
všem organizátorům této akce.
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Vyhodnocení ankety 10 P

Na veřejném fóru zdravého města Přeš-
tice dne 14. května 2013 pracovní skupiny 
definovaly deset základních problémů, kte-
ré trápí obyvatele Přeštic. Těchto 10 P bylo 
potvrzeno anketou, která probíhala do 10. 
června 2013. V tabulce vidíte pořadí nejpal-
čivějších problémů Přeštic podle počtu zís-
kaných hlasů.

Nově se v 10 P objevila nutnost řešit vyso-
kou cenu vodného a stočného a dokonce tento 

problém anketa potvrdila jako číslo jedna. Na 
druhém a třetím místě skončily stálice v 10 P, 
a to řešení letního koupání a vybudování 
obchvatu města. Někteří respondenti ankety 
navrhovali i další problémy, které vidí jako 
zásadní pro život obyvatel ve městě. Mezi 
nejpočetněji zastoupené patří především 
zákaz volného pohybu psů v okolí dětských 
hřišť a důslednější kontrola nesprávného par-
kování osobních i nákladních automobilů.

Spolu s anketou 10 P probíhala také anketa  
názvů ulic pro nově vznikající ulice na sever-
ním předměstí a výpadovku na Lužany a Skoči-
ce.  Názvy ulic byly navrženy účastníky veřej-
ného fóra a anketou byly potvrzeny následující 
výsledky. V anketě se sešlo dalších 47 návrhů 
na pojmenování ulic.

Vyhodnocení ankety 10 P i ankety pro názvy 
ulic bylo předáno vedení města Přeštice k dal-
šímu zpracování.

Závěrem mi dovolte, abych poděkovala všem 
účastníkům veřejného fóra i respondentům 
ankety za jejich projevené názory a věnovaný 
čas.

Mgr. Michaela Hrubá
koordinátorka ZMP

Služba e-UtilityReport pomáhá 
stavebníkům v Přešticích

Město Přeštice nabízí svým občanům novou 
bezplatnou službu mající za cíl zjednodušit 
agendu spojenou s procesem “vyjádření k exis-
tenci sítí“.

Na webových stránkách města (www.presti-
ce-mesto.cz) byl zřízen odkaz pro přístup k apli-
kaci e-UtilityReport, kde je žadatel systematic-
ky veden k vyplnění formuláře pro vytvoření 
„Žádosti o vyjádření k existenci sítí“. Žadatel 
na základě vyplněného formuláře rozešle elek-
tronickou žádost všem správcům inženýrských 
sítí, kteří jsou pro dané území aktivně zapoje-
ni do služby. Pro ostatní správce inženýrských 
sítí, kteří prozatím neumožňují příjem žádostí 
touto formou, jsou vygenerovány PDF soubo-
ry pro možnost vytištění a doručení svépomocí. 
Vytvořená žádost je v souladu s platnou legis-
lativou.

Ve spolupráci s provozovatelem služby (fir-
ma HRDLIČKA, spol. s r. o.) byl pro působ-
nost našeho stavebního úřadu sestaven tzv. 
registr správců, což je aktuální seznam správ-
ců, jejichž inženýrské sítě se na daném území 
vyskytují.

Služba e-UtilityReport je pro žadatele ele-
gantní, rychlý a bezplatný způsob, jak podat 
žádost o vyjádření správcům inženýrských sítí 
tak, aby nikdo nebyl opomenut a aby žádosti 
jednotlivým správcům nebyly odesílány nad-
bytečně. 

K podání žádosti postačí připojení na internet 
a běžný webový prohlížeč. Ovládání aplikace je 
jednoduché, intuitivní a je doplněno nápovědou 
pro jednotlivé kroky. Více informací o službě 
a dalších připojených městech se dozvíte na 
http://verejnost.mawis.eu

e-UtilityReport – Elegantní řešení pro podání žádosti o vyjádření k existenci sítí

Jako modelka – prevence poruch 
příjmu potravy

Dokážete vysvětlit jaký je rozdíl mezi mentální anorexií a mentální bulimií?
Víte, co obnáší nemoc pica?
Slyšeli jste už pojmy orthorexie, bigorexie a drunkorexie?
Odhadli byste, kterou poruchou příjmu potravy trpí zcela výhradně chlapci/muži?
Dokázali byste vysvětlit, co znamená zkratka BMI a jak se BMI počítá?
Umíte popsat potravinovou pyramidu a říct, co představuje?

Žáci sedmého a osmého ročníku Základ-
ní školy Josefa Hlávky Přeštice by vám už na 
výše uvedené otázky měli dokázat odpovědět. 
V květnu 2013 se totiž zúčastnili programu Jako 
modelka – prevence poruch příjmu potravy.

Pro každou třídu byl připraven dvouhodino-
vý blok, který kombinoval formu přednášky se 
skupinovou prací a diskuzí. Veškeré informace 
a aktivity se vztahovaly k nebezpečí hrozícímu 
dívkám i chlapcům, kteří by chtěli experimen-
tovat se svou váhou a postavou. Žáci se v prv-
ní hodině programu seznámili se základními 
poruchami příjmu potravy – mentální anorexií 
(duševní nemoc spočívající v odmítání potra-
vy a zkreslené představě o svém těle) a men-
tální bulimií (záchvatovité přejídání a úmyslné 
vyvrhování potravy, vyvolávání průjmu a uží-
vání látek na hubnutí se snahou, aby postižený 
netloustl), ale i s novými a ještě málo známými 
poruchami – orthorexií (posedlost po zdravém 
stravování), bigorexií (porucha vnímání vlast-
ního těla, postižený se cítí malý a slabý, zoufa-
le se snaží nalézt ztracené sebevědomí pomocí 
zcela neúměrného cvičení), drunkorexií (poru-
cha příjmu potravy s cílem redukovat stravu, 
aby si člověk mohl dovolit konzumovat více 
alkoholických nápojů) a picou (posedlost pojí-
dáním nepoživatelných věcí). Žáci se snažili 
vžít do osoby trpící jednou ze zmíněných poru-
ch příjmu potravy. Zamýšleli se např. nad tím, 
jak se cítí, co si o ní druzí lidé myslí, na co se 
jí ptají, jak se asi v průběhu dne stravuje a jaká 

povolání by kvůli svému onemocnění nemoh-
la vykonávat. Ve druhé hodině programu lek-
torky se žáky hovořily o zdravém stravování, 
vyváženém složení jídel během dne, rizicích 
podvýživy, nadváhy a obezity a zodpovídaly 
zvídavé otázky žáků.

Povídat bylo opravdu o čem. Organizace 
STOP PPP, jež program připravila, se zabývá 
nejen prevencí, ale i pomocí nemocným těmito 
chorobami a jejich rodinám. Některé z lekto-
rek mají s poruchami příjmu potravy i vlastní 
zkušenost. Každý z nás tuší, že tyto nemoci 
často staví člověka na hranici mezi životem 
a smrtí, ale nikdo z nás si nedokáže představit, 
co tito lidé prožívají. Použiji proto slova muže, 
který si prošel mentální anorexií a o své poci-
ty se podělil právě na stránkách organizace 
STOP PPP. „Nejde to, opravdu věřte, že to ne-
jde! Chcete jíst a ne zvracet, chcete přibrat, ale 
ne být tlustí, chcete být šťastní, ale vejít se do 
prestižních džín a triček. HELP! Řvete na celé 
kolo a každý vás hází do pytle s puberťáckými 
manýry. POMOC! Řvou pak sdružení zabýva-
jící se pomocí nemocným a je to dřina vyzískat 
si pozici a mít prostor a finanční základnu pro 
pomoc.“ 

Chtěla bych jménem žáků i učitelů naší školy 
poděkovat všem lektorkám za tento velice pří-
nosný program.

Mgr. Iva Kočandrlová
(citace byla přejata z http://www.jakomodel-

ka.tachov.cz/anorexie-na-zakazku.html)

Zdravotně postižení v maďarských termálních lázních

Kolektiv účastníků ozdravného pobytu.
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Ohlédnutí za Májovou pěnou 2013 
– divadelním festivalem v Nebílovech  

V sobotu 25. května 2013 se v prostorách 
zámku Nebílovy uskutečnil již třetí ročník 
Májové pěny. Hrála výborná muzika, nabí-
zelo se výborné jídlo – kromě jiného i vyhlá-
šené dobroty, které smějí používat originální 
značku „regionální potravina“. Na své si opět  
přišli milovníci zlatavého moku, kteří si moh-
li vybrat z řady nabízených speciálních druhů 
piv malých soukromých pivovárků z regionu 
i z okolí. 

V čem byla ale letošní Májová pěna jiná? 
Návštěvníkům byl na Májové pěně představen 
velký projekt spolupráce tří místních akčních 
skupin OS Aktivios, MAS Pošumaví a MAS  
sv. Jana z Nepomuka „ Oživme společně památ-
ky a pověsti z míst tajemných i kouzelných“. 
Cílem projektu byla záchrana a oživení, obno-
vení slovesných i hmotných pamětihodností 
regionu jižního Plzeňska a Pošumaví. 

Celý rok pracovaly spolky a dobrovolníci 
na sběru pověstí ze svého kraje. Postupně tak 
vznikl soubor tří knih vybraných pověstí, boha-
tě ilustrovaný studenty Ústavu umění a designu 
v Plzni pod vedením ak. malíře pana Mištery. 
Součástí souboru je i CD s vybranými pověst-
mi, které namluvil Mistr Otakar Brousek st. 

Třetí ročník Májové pěny se nesl v duchu 
prvního putovního festivalu. Návštěvníci 
shlédli tři pověsti, které si ochotnické spolky 
ze svých regionů vybraly, dramaticky zpraco-
valy a nastudovaly. Divadelní spolek RYNEK 
nastudoval pověst O hoře Hamižné, divadlo 
HáČek zaujalo malé i velké nádherným lout-
kovým představením O korunce Hadího krále 
a ochotnický spolek z Lužan završil festival 
pověstí o tanečku – Čert  a  Káča.  

Projekt chtěl připomenout, jak je důležité 
zachování i hmotných pamětihodností, které 
zde pro nás zanechali naši předkové, proto jsme 
alespoň symbolicky vybrali z každého území 
tři památky – sochy, které se váží na některou 
z vybraných pověstí a ty jsme nechali opravit.  
Jedná se o sochu sv. Vojtěcha u obce Zelené,  
sochu putti na ohradní zdi kostela v Žinkovech  
a sochu sv. Jana Nepomuckého v Klatovech.

A právě správnému postupu při záchraně 
těchto drobných staveb v krajině byl věnován 
velmi zajímavý  umělecko-historický workshop 
„Obnovujeme kulturní dědictví. Přednášku  
neobyčejně poutavě vedli ak. malíř Jaroslav 
Šindelář a Mgr. Jaroslav Šindelář ml., kteří celý 
postup obnovy demonstrovali na soše sv. Voj-
těcha u Zeleného.           

Projekt měl ovšem ještě jednu velmi zajíma-
vou doprovodnou rovinou a tou bylo zapojení 
žáků základních škol druhého stupně formou 
literární soutěže na téma „Babičko, povídej 
aneb Co mi vyprávěli prarodiče“. Sešlo se sto 
prací a vítězové soutěže byli přímo zde na fes-
tivalu v Nebílovech odměněni věcnými cenami 
a krásnými soškami, které pro vítěze zhotovila 
keramička paní Lucie Medová ze Žákavé.  

Poslední doprovodná rovina projektu je velká 
putovní výstava k celému projektu „Krajinou 
našich pověstí“, kterou připravil Dům historie 
Přešticka. Výstava bude zahájena 4. června 
2013 v Přešticích, zde potrvá až do září, pak se 
přesune do prostor Městského muzea v Nepo-
muku a v listopadu do Městské knihovny v Kla-
tovech. 

Přes nepřízeň počasí se festival těšil velkému 
zájmu návštěvníků. Chtěla bych ještě jednou 
poděkovat všem, kteří se jakkoli na této akci 
podíleli, všem milým účinkujícím,  výbornému  
moderátorovi celého dne Radkovi Nakládalovi 
a za rok se budeme s vámi těšit na shledanou. 
ing. Hana Bouchnerová, manažer OS Aktivios

OS Aktivios vyhlásilo v letošním roce 
poslední výzvu k realizaci projektů 

  Vážení čtenáři,
naše sdružení OS Aktivios vyhlásilo dne 3.  4. 

2013  poslední v pořadí již 10. výzvu k předklá-
dání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v sou-
ladu se Strategickým plánem Leader „ Šance pro 
jižní Plzeňsko“, v rámci opatření 4.1.2  Realizace 
místní rozvojové strategie PRV ČR.

Pro žadatele z řad obcí, neziskovek, círk-
ví, drobných podnikatelů a zemědělců  jsme 
uspořádali  dva bezplatné semináře  a to v úte-
rý 16. 4. 2013 od 9.30 hod. na MěÚ ve Sta-
rém Plzenci a ve středu 24. 4. 2013 od 16 hod. 
v KKC v Přeštice. Kromě toho mohli žadatelé 
konzultovat své záměry osobně v kancelářích 
MAS OS Aktivios v Nezdicích či Chocenicích 
až do podání termínu podání Žádostí. Žádosti 
byly přijímány v kanceláři v Nezdicích od 6. do  
7. 5. 2013 a od 9. do 10. 5. 2013 od 8.00 do 
16.00 hod. Celkem se sešlo 33 projektů v celko-
vé výši 18 795 540 Kč,  s požadavkem na dotaci 
10 064 207 Kč. Po administrativní kontrole byla 
jedna žádost z důvodu chybného výpočtu pokrá-
cena. Výběrová komise měla na hodnocení čas 
do neděle 16. 6. Po té předseda výběrové komi-
se předal celkový přehled a závěrečnou zprávu 
předsedovi  OS Aktivios panu ing. Brandlovi. 

Ve středu 19. 6. 2013 zasedal Programový 
výbor, který znova přehodnotil doporučení čle-

nů výběrové komise a na základě předloženého 
bodového hodnocení nedoporučil tři projekty 
k podpoře. Jednalo se o projekty, které dosáhly 
jednoznačně nejnižšího bodového hodnocení 
v rámci své skupiny (tj. z fiche 2, 7 a 12). OS 
Aktivios podpoří tak  30 nových projektů cel-
kovou částkou 8 247 720 Kč.  

Ve středu 26. 6. 2013 budou vybrané projekty 
zaregistrovány na RO SZIF v Českých Budějo-
vicích. Po té budou jednotliví žadatelé vyzvá-
ni k podpisu Dohody a my se budeme těšit na 
jejich úspěšnou realizaci. 

Naše MAS bude opět usilovat o získání finanč-
ních prostředků do svého území i v tom novém 
období 2014-2020. To, zda se to nám to podaří 
bude záviset i na vás v regionech. Prvním před-
pokladem je tvorba nového Strategického plánu 
Leaderu a dále podpora všech – obcí, neziskovek, 
podnikatelů i zemědělců neboť pracovnice MAS 
OS Aktivios právě v roce 2014 budou pracovat 
ještě usilovněji než dnes, ovšem tentokrát již 
bez finanční podpory, ta končí v prosinci 2013. 
Doufejme, že se podaří rok 2014 nějak překonat 
a hlavně, že se podaří získat nové finanční pro-
středky alespoň od roku 2015-2020.

Přeji vám krásné slunné teplé léto 
bez povodní a komárů 

ing. Hana Bouchnerová,  manažer OS Aktivios    

30 projektů navržených k podpoře (viz tabulka níže):

Abeceda rodinných financí
proběhla i v Přešticích

Třídenní seminář „Finanční gramotnost aneb 
Jak zodpovědně hospodařit“ se uskutečnil 
v červnových dnech v Kulturním a komunitním 
centru v Přešticích.  

Tento projekt finančního vzdělávání  byl určený 
široké veřejnosti s cílem podpořit pochopení fun-
gování peněz, rozvíjet finanční gramotnost občanů 
a tím pomoci ve zlepšení jejich životní úrovně. 

Jsem velice ráda, že se tento seminář setkal 
s tak velkým zájmem, v Přešticích se přednášek 
na pokračování  zúčastnilo 17 kurzistek – žen 
(s výjimkou dvouletého „studenta“ Páji ☺).  
Přednášející pan Ing. Vojtěch Brant velice pou-
tavě a interaktivním způsobem seznámil účast-
níky kurzů se základními principy hospodaření 
domácnosti od sestavení rodinného rozpočtu až 
po právní minimum pro každodenní život. Před-
stavil běžně používané finanční produkty v šir-
ších souvislostech a  stručně a přehledně pro-
vedl právy i povinnostmi v pracovně právních 
vztazích.  Současně zvládl reagovat a odborně 

odpovídat na mnohdy všetečné dotazy a argu-
menty studentek a  dovedl  nás k hlavnímu prin-
cipu ve světě financí – zodpovědné rozhodová-
ní (aneb rozhodnout se a učinit můžeš cokoli, 
ale následky si neseš pak ty sám).

Účastníci, pro které bylo toto třídenní vzdělá-
vání zcela zdarma,na konci obdrželi Osvědčení 
o absolvování. A já mohu jen doporučit každé-
mu, aby si toto „finanční minimum“  přišel 
poslechnout, ještě tento rok se stejně zaměřený 
seminář uskuteční na Klatovsku (více na strán-
kách www.uhlava.cz).

V rámci projektu Abeceda rodinných finan-
cí  toto vzdělávání zajišťovala klatovská obec-
ně prospěšná společnost Úhlava ve spolupráci 
s místní akční skupinou Občanské sdružení 
Aktivios v prostorách dalšího partnera KKC 
Přeštice.                    Mgr. Martina Hanzlíková, 

projektová manažerka
Občanské sdružení Aktivios

 www.mas-aktivios.cz 
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V červnu končí všechny soutěže národ-
ní házené. A právě víkend dělící tento měsíc 
přinesl přeštickému oddílu výrazné úspěchy. 
Na domácím hřišti se přebornicemi republi-
ky staly mladší žačky, dorostenky vybojovaly 
stříbrné medaile na celorepublikovém poháru, 
kam postoupily až z pozice náhradnic. Další 
stříbrnou medaili do pokladnice oddílu přida-
ly prvoligové ženy, když ani další pokus o zisk 
mistrovského titulu nevyšel a musely se sklo-
nit před sousedkami z Tymákova. Úspěchy 
na republikové úrovni doplnili muži, když se 
po roční pauze vrátili na prvoligovou scénu. 
Podrobnější informace o činnosti oddílu národ-
ní házené TJ Přeštice a výsledcích jeho družstev 
přinesou zářijové Přeštické noviny v samostat-
né příloze vydávané u příležitosti oslav oddílu. 

Velké úspěchy národní 
házené TJ Přeštice

(šat)

®

www.janperi.cz

išt ní pe í

Zpátky do minulosti
Motohospoda Žerovice Karla Löfflera pořá-

dala 15. 6. akci „Zpátky do minulosti“ pod 
záštitou města Přeštice, muzea ČSAD Plzeň 
a. s. a dalších sponzorů. Účast retro závodníků 
byla hojná, dětská soutěž ve zručnosti měla své 
vítěze a o adrenalinovou podívanou se postaral 
motokaskadér Pavel Kakaš z Prahy.

Foto a text Stanislav Morávek

Mistrovská utkání – výsledky
A muži
25. 5. 2013 Přeštice – Příkosice 5:1 (3:0)
branky: Mastný 2, Přibáň 2, Duchek
Sestava: Růžička L. – Bouc M., Uzlík V., Bene-
dikt T. (81‘ Gruszka J.), Hrdlička J., Duchek J., 
Vacík M. (72‘ Švarc M.), Přibáň T., Trdlička P., 
Kuťák F., Mastný M.
8. 6. 2013 Přeštice - ZČE 3:1 (1:0)
branky: Mastný 2, Švarc 
Sestava: Růžička L. – Bouc M., Uzlík V., 
Benedikt T. (Gruszka J.), Hrdlička J., Duchek 
J., Vacík M. (Švarc M.), Přibáň T., Trdlička P., 
Kuťák F., Mastný M.
12. 6. 2013 Rapid – Přeštice  0:0 (0:0)
penalty: 2:4
Sestava: Růžička L. – Zoubek M., Uzlík V., 
Benedikt T., Hrdlička J. (Bešta M.), Duchek J., 
Vacík M. (Pap P.), Bouc M., Švarc M., Kuťák 
F., Mastný M.
15. 6. 2013 Klatovy – Přeštice  1:0  (1:0)
Sestava: Růžička L. – Bouc M., Uzlík V., Bene-
dikt T., Trdlička P. (Gruzska),  Duchek J., Vacík 
M. (Švarc M.), Přibáň T., Kuťák F., Zoubek M., 
Mastný M.

Muži A se umístili na velmi pěkném  
5. místě. Po sezoně skončila smlouva trenérské 
dvojici Luděk Šilhánek a Petr Tušek. Po vzá-
jemné domluvě nebyla smlouva prodloužena. 
K mužstvu nastoupí nová trenérská dvojice 
Honza Kraus a Vašek Kašpar, vedoucím bude 
nadále Pavel Bočan a masérem Josef Štefl.    

B muži
25. 5. 2013  Předenice – Přeštice B 1:0 (0:0)
8. 6. 2013 Žinkovy – Přeštice B  1:0 (0:0)
Sestava: Frančík – Lecjaks, Rajchart, Fornouz, 
Bešta M. – Pap, Haimrle, Janeček (Stehlík), 
Čížek – Hohlberger, Bešta D. (Viktora)
11. 6. 2013 Přeštice B – Chotěšov 3:1 (2:0) 
branky: Přibáň, Duchek, Pap
Sestava: Růžička – Fornouz, Rajchart, Gruzs-
ka, Bešta M. – Pap, Duchek, Bouc, Haimrle 
– Švarc, Přibáň
Střídali: Čížek, Bešta D., Hřebec, Lecjaks, 
Viktora
15. 6. 2013 Přeštice B – Nepomuk B 5:0 (3:0) 
branky: Viktora, Hřebec, Švarc, Lecjaks, Pap
Sestava: Kašpar – Rajchart, Pap, Haimrle, For-
nouz – Lecjaks, Čížek, Hřebec, Viktora – Švarc, 
Bešta D.
Střídali: Frančík, Hohlberger, Tykvart, Bešta M.

B muži se po roce vrací do 1. B třídy. Pod vede-
ním trenéra Stanislava Trnky a vedoucího Jardy 
Stehlíka vyhráli OP s velkým náskokem a předvá-
děli po celou sezonu kvalitní výkony. Do mužstva 
se zabudovali mladí odchovanci a společně se zku-
šenými hráči vytvořili velmi dobrý kolektiv.

Dorost
25. 5. 2013 SŠ Plzeň – Přeštice (MD) 4:0 (2:0)
Sestava: Fuchs – Kuneš, Míka, Tůša, Hupač 
– Přibáň, Charvát, Kraft, Rajchart – Strejc, Sta-
vinoha
26. 5. 2013 Senco – Přeštice (SD) 1:1 (0:0)  
PK 3:4, branka: Kastner
Sestava: Ruth – Míka, Gruzska, Bělonož, 
Tykvart – Jeslínek M.,Vizingr, Kastner, Jeslí-
nek L. (Skála) – Urban (Stavinoha), Krajdl
9. 6. 2013 ZČE Plzeň – Přeštice (SD) 7:2 (3:0) 
branky: Bilik, Vizingr
Sestava: Ruth – Míka, Gruzska, Tykvart, Bělo-
nož – Jeslínek M., Štolle, Kastner, Jeslínek L. 
– Vizingr, Krajdl
Střídali: Skala, Bilik, Urban
9. 6. 2013 ZČE Plzeň – Přeštice (SD) 6:3 (4:0) 
branky: Gruzska 2x, Strejc
Sestava: Fuchs – Kuneš, Míka, Tůša, Gruzska 
– Strejc, Stavinoha, Charvát, Kraft – Rajchart, 
Skala
15. 6. 2013  Přeštice (SD) – Klatovy  1:1 (0:1) 
PK 4:2, branka: Hajšman
15. 6. 2013 Přeštice (MD) – Klatovy 4:5 (3:3) 
branky: Baranec 2x, Kohout, Přibáň

Žáci
21. 5. 2013 Přeštice B (SŽ) – Žákava 1:5 (0:4) 
branka: Bešta
26. 5. 2013 Přeštice (SŽ) – Smíchov 1:0 (1:0) 
branka: Bešta
Sestava: Jelínek – Rajchart, Jehlík, Vlk, Šteffl 
– Jáchym, Sýkora, Marina, Šampalík – Kohout, 
Baranec
Střídali: Bluďovský, Duchek
26. 5. 2013 Přeštice (MŽ) – Smíchov 7:1 (2:1) 
branky: Křeš 3x, Šesták 2x, Fabián, Kubeš
7. 6. 2013 Přeštice B (SŽ) – Dobřany 1:2 (0:1) 
branka: Jehlík
9. 6. 2013 Přeštice (SŽ) – ZČE  1:1 (0:1) 
PK 3:1 branka: Baranec
Sestava: Šampalík – Ornet, Kohout, Vlk, Šteffl 
– Bluďovský, Bešta, Marina, Sýkora – Baranec, 
Jelínek
Střídali: Duchek, Jehlík
9. 6. 2013 Přeštice (MŽ) – ZČE  9:2 (7:1), bran-
ky: Šesták 5x, Knopf, Škopek, Pipaš, Fabián
11. 6. 2013 Žákava – Přeštice B (SŽ) 1:1 (0:1) 
PK 4:3, branka: Vlk
12. 6. 2013 Košutka – Přeštice (SŽ) 3:6 (2:3), 
branky: Kohout 2x, Sýkora 2x, Baranec, Šam-
palík
12. 6. 2013 Košutka – Přeštice (MŽ)  4:1 (2:1) 
branka: Pipaš
14. 6. 2013 Přeštice B (SŽ) – Sp. Poříčí 3:0 
(2:0), branky: Bluďovský, Lang, Šesták
16. 6. 2013 Stříbro – Přeštice (SŽ) 0:10 (0:3), 
branky: Baranec 4x, Sýkora 3x, Kohout, Mari-
na, Bešta

Starší žáci se umístili v KP na výborném 
druhém místě. Pod vedením trenérů Zdeňka 
a Tomáše Šampalíka předváděli celou sezo-
nu velmi kvalitní výkony. K oporám patřili 
Baranec, Sýkora, Ornet, Kohout a brankář 
M. Šampalík. Všichni si již vyzkoušeli 1. ligu 
žáků na střídavé starty.

Přípravky 
22. 5. 2013 M. Touškov – Přeštice (MP B)  9:15 
(5:7), branky: Falout 6x, Tolar 3x, Kuneš 3x, 
Štěpánek, Šára, Reitspies
24. 5. 2013 Košutka – TJ Přeštice (SP) 2:1 (1:1) 
branka: Valenta
24. 5. 2013 Přeštice (MP A)  –  K. Rokycany 
4:6 (2:3), branky: Kokoška 2x, Pěchouček, Pro-
cházka
28. 5. 2013 Viktoria Plzeň – Přeštice (SP) 3:0 
(0:0)
6. 6. 2013 Přeštice (SP) – Blovice 9:2 (5:0) 
branky: Horák 3x, Klokan 2x, Valenta 2x, Fořt, 
Šindelář
7. 6. 2013 Přeštice (MP A) – Senco 6:12 (5:6)
11. 6. 2013 Přeštice (MP A) – Přeštice (MP B)  
14:4 (8:1)
11. 6. 2013 Smíchov – Přeštice (SP) 2:2 (1:0) 
branky: Horák 2x
14. 6. 2013 Smíchov – Přeštice (MP A) 3:8 
(2:2) branky: Procházka 5x, Kulla, Kokoška, 
Cimický
14. 6. 2013 Přeštice (MP B) – Rapid Plzeň  6:6 
(2:5), branky: Šára 3x, Falout 2x, Kuneš

Martin Knopf
fotbalový oddíl TJ Přeštice

Starší žáci – ležící: Jehlík. Spodní řada zleva: Rajchart, Lang, Baranec, Ornet, Křenek, Šin-
delář. Horní řda zleva: Šampalík ml. – tréner, Kohout, Bešta, Jelínek, Marina, Bluďovský, Vlk, 
Duchek, Sýkora, Šampalík st. – tréner.
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Zlaté holky aneb „Řeznice z Přeštic“
Proč zlaté? Protože přivezly zlaté medaile 

z republikového finále ve vybíjené Preventan 
cup v kategorii dívek 4.-5. tříd základních škol.

Proč řeznice? „Prý tam máte v Přešticích to 
slavné prase a špekáčky,“ prohlásil na turnaji 
hlavní rozhodčí. A taky proto, že ty zlaté holky 
z přeštické školy všechny týmy kosily jako na 
porážce.

Po výhře v okresním kole v Chlumčanech 
a krajském kole v Tachově se dívky dostaly na 
republikové kolo ve vybíjené, které proběhlo  

3.-4. června v Nové Pace v okrese Jičín. Zúčastni-
lo se zde 15 mužstev ze všech krajů naší republiky 
a naše děvčata ani jednou neprohrála a zaslouženě 
zvítězila. Porazila i taková města jako je Liberec, 
Opava, Tábor, Pelhřimov, Teplice.

Všem patří velký dík za vynikající reprezen-
taci naší školy i města a také oddílu národní 
házené, který nám dívky tak krásně připravil, 
protože ony PŘIŠLY, VIDĚLY, ZVÍTĚZILY!

Mgr. Martina Fornouzová
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

Zadní řada zleva: Martina Fornouzová, Adéla Schejbalová, Kamila Tušková, Veronika Dob-
rá, kapitánka Kamila Tremlová, Klára Ausbergerová, Anna Marková, Julie Hrbáčková, řidič Jiří 
Kořínek. Přední řada: Pavlína Sedláčková, Vanda Krsová, Zlata Votavová, Kateřina Křenková, 
Martina Kamenová.

Turnaj v malé kopané Územního 
odboru Plzeň-venkov

V pátek 7. června se uskutečnil ve sportovním 
areálu TJ Sokol Dobříč turnaj v malé kopané 
Územního odboru Plzeň-venkov. Celou akci 
zorganizovali kolegové z obvodního odděle-
ní Kaznějov. Díky podpoře Územního odboru 
Plzeň-venkov, Zdravotní pojišťovně ministerstva 
vnitra, SKP Rapid Tachov a v neposlední řadě 
partnerů, sídlících zejména ve služebním obvodu 
obvodního oddělení Kaznějov byla zúčastněná 
družstva náležitě odměněna. Turnaje se zúčast-
nilo celkem deset týmů s celkovým počtem 78 
hráčů. Devět týmů se skládalo výhradně z poli-
cistů Územního odboru Plzeň – venkov. Turnaj 
proběhl v přátelském duchu za přítomnosti vede-

ní zmiňovaného odboru a místních funkcionářů 
Sokola Dobříč a dvou zkušených rozhodčích. 
Po deštivém období všem přálo slunečné počasí 
a kvalitně připravené dvě hrací plochy. Zúčast-
něné týmy byly na počátku rozlosovány do dvou 
skupin po pěti týmech. Z každé skupiny následně 
postupovaly čtyři týmy do vyřazovací části. Nej-
úspěšnější bylo 1. oddělení obecné kriminality, 
druhý byl tým z 2. oddělení obecné kriminality 
a na třetím místě se umístil tým z Kralovic. Tur-
naj byl zakončen vyhlášením výsledků, předáním 
trofejí a díky partnerům i hodnotných cen. 

nprap. Ivana Telekešová, DiS.
tisková mluvčí PČR

Na prvním stupni ZŠ Přeštice 
se opět sportovalo

Na jaře jsme začali účastí 
v regionálním kole atletických 
závodů Kinderiáda pro Plzeňský 
kraj, které se konalo 10. dubna 
v Domažlicích a kde naši žáci 
obsadili 9. místo z 25 škol. Dále 
na řadu přišly turnaje ve vybí-
jené žáků 4.-5. tříd. V katego-
rii smíšené vybojovali naši žáci  
2. místo v okresním kole ve Stodě.                                                                        
Každoročně pořádá naše škola 
okresní kolo Atletického trojboje, 
které se uskutečnilo 30. května ve 
sportovním areálu ZŠ Na Jordá-
ně. Tady chlapci a děvčata zabojovali a zís-
kali ve družstvech 2. a 3. místo v kategorii 
2.-3. tříd a 1. a 2. místo v kategorii 4.-5. tříd. 
Chlapci 2.-5. tříd se jako každý rok zúčastnili 
turnaje v kopané – McDonald´s Cup. V okrs-
kovém kole v Chlumčanech obsadili mladší  
4. místo, starší 5. místo. V okresním kole, kte-
ré již tradičně pořádá naše škola ve spolupráci 
s fotbalovým oddílem TJ Přeštice, získala obě 
družstva shodně 4. místo. Poděkování patří 
nejen všem trenérům, jmenovitě panu V. Foř-

tovi, V. Dědičovi, V. Klokanovi, J. Kroupovi 
a M. Kokoškovi, ale také pořadateli okresního 
finále panu učiteli Mgr. K. Charvátovi a všem 
příznivcům fotbalu, kteří přišli chlapce pod-
pořit. Všem malým sportovcům děkujeme za 
výborné výsledky a reprezentaci školy Josefa 
Hlávky Přeštice. Přejeme jim hezké prázdni-
ny a hodně sluníčka.

 Mgr. Martina Fornouzová  
a Mgr. Alena Němečková

ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

Přeštická mládež v Rakousku
Po zrušení turnaje Eurosporting v Hornu jsme 

díky kontaktům pana Michala Hodana sehnali 
náhradní řešení.

V termínu 21.-23. 6. 2013 se mužstva starší 
přípravky a mladších žáků zúčastnila zájezdu 
do Rakouska, kde odehrála přátelská utkání 
s týmem Sankt Martin. 

Starší přípravka:
Sankt Martin U12  – TJ Přeštice U11 2:7 (1:4), 
branky: Dědič, Křenek F.
Sestava: Fořt (Štycha) – Hrubý, Stehlík, Dědič 
– Peťák, Klokan, Valenta – Horák, Křenek
Střídali: Šindelář, Kliner

Mladší žáci :
Sankt Martin U14 – TJ Přeštice U13 1:3 (0:3) 
branky: Šesták 3x
Sestava: Lecjaks – Fabián, Knopf, Kubeš – 
Křenek, Škopek, Křeš – Houška, Šesták

Obě mužstva reprezentovala velmi kvalitně 
město Přeštice i klub. Oddíl TJ Přeštice děkuje 
městu Přeštice za finanční příspěvek (grant) na 
dopravu a rodičům všech hráčů za další finan-
cování akce. Velký dík patří i panu Michalu 
Hodanovi, který zajistil skvělý průběh akce 
(zápasy, ubytování, výlety).         Martin Knopf

fotbalový oddíl TJ Přeštice


