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Město Přeštice 
vyhlašuje diskuzní téma 

pro měsíc říjen
Měl by se „Den pro rodinu – aneb křížem 

krážem Přešticemi“ zařadit do tradičních 
akcí města?

Svůj názor k tématu můžete vyjádřit v dis-
kuzním fóru, které naleznete na webových 
stránkách www.prestice-mesto.cz 
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Základní škola Josefa Hlávky Přeštice získala 
finanční prostředky na projekt „Podpora rozvo-
je přírodních věd pro žáky ZŠ Josefa Hlávky 
Přeštice“. Koncem měsíce srpna byl vlastní 
projekt realizován a během září proběhla vlast-
ní administrace. Tento projekt byl spolufinan-
cován z ROP NUTS II. Jihozápad pod číslem 
CZ.1,14/2.4.00/27.02962. Cílem projektu je 
použití moderních vyučovacích pomůcek při 
výuce přírodních věd. V předmětech zeměpis, 
přírodopis, fyzika a chemie se žákům naší školy 
dá možnost se seznámit se základními poznat-
ky pomocí moderní techniky, názorně vidět 
a osobně si vyzkoušet měření různých veli-
čin ve fyzice, blíže pochopit meteorologické 
děje v zeměpise či v reálných velikostech lépe 
poznat stavbu člověka.

Projekt má přínos i pro širokou veřejnost. 
S výstupy z meteorologické stanice se bude 
moci široká veřejnost seznámit na webových 
stránkách školy. Nové pomůcky mají význam 
i pro návštěvníky tělocvičen. V rámci projek-
tu byl zakoupen defibrilátor, který jako prv-
ní pomoc při zástavě srdeční činnosti může 
zachránit lidský život. S většinou nových 
pomůcek se bude moci veřejnost seznámit při 
akcích, které pořádá škola, například v rám-
ci Dne otevřených dveří. 

Snahy o zlepšení kvality a možností výuky 
tímto projektem nekončí. V současné době je ve 
fázi hodnocení další projekt, který by výrazně 
měl zlepšit technické vybavení ve škole.

Mgr. Petr Fornouz
ředitel školy ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

Součástí novin 

VOLEBNÍ PŘÍLOHA

Návštěva z Nittenau
V neděli 14. září v odpoledních hodinách  

zavítali do Přeštic starosta města Nittenau se 
svojí manželkou a doprovodem v rámci Hayd-
nových hudebních slavností. Ještě předtím na-
vštívili Nepomuk, kde se společně se starostou  
města Přeštice v kostele sv. Jana Nepomuckého 
zúčastnili koncertu.  

V jedné z přeštických restaurací se setkali se 
zástupci vedení města a dalšími hosty na přátel-
ském posezení. V rámci našeho přeshraničního 
partnerství bylo stále o čem povídat. Poté se  
společně odebrali do našeho barokního chrámu 
Nanebevzetí Panny Marie, kde si s dalšími pří-
tomnými vyslechli velice krásný koncert v rám-
ci Haydnových hudebních slavností NASTA-
LY TEMNOTY/VICTORIA ENSEMBLE  
(A. C. Mentzel). Po jeho skončení se ještě  
s představiteli našeho města vyfotili na farní 
zahradě. Po srdečném rozloučení odjeli zpět do 
Nittenau. 

Několik fotografií bylo též pořízeno při spo-
lečném posezení a také v našem kostele. Zachy-
cení všech těchto příjemných setkání mezi obě-
ma našimi městy Přeštice – Nittenau je důležité 
také z důvodu, aby tato vzájemná a pro obě 
strany vždy milá setkání mohla být zanesena do 
fotokroniky vedené na MěÚ Přeštice. Každoroč-
ně, vždy při nějaké významné návštěvě našich 
německých přátel, je umožněno také občanům 
našeho města si tuto fotokroniku prohlédnout.

Mgr. Jan Königsmark
místostarosta a kronikář

Místopředseda české vlády 
Pavel Bělobrádek navštívil Přeštice

V pátek dne 19. září, v rámci své návštěvy 
Plzeňského kraje, zavítal také k nám do Přeštic 
místopředseda vlády pro vědu, výzkum a ino-
vace pan Pavel Bělobrádek.

V doprovodu zástupců vedení města Přešti-
ce promluvil nejprve na přeštickém náměstí. 
Poté zodpověděl dotazy přítomných občanů.    
V obřadní síni radnice krátce pohovořil s před-
staviteli města o místních problémech a byly 
mu zde rovněž předány dárky. 

V doprovodu vedení našeho města si pro-
hlédl barokní chrám Nanebevzetí Panny Marie 
a předtím též jeho okolí. Zajímal se o plány 
města v souvislosti s rekonstrukcí bývalého 
areálu ZD Kbel. U kamenného sousoší dvou 
přeštických černostrakatých prasat, které vznik-
lo jako připomínka na černostrakaté plemeno 
vyšlechtěné v 19. století v Přešticích, se velice 
rád vyfotil. 

Václav Blažek, člen Rady města Přeštice     

WWW.EUROPAMUSICALE.EU

Předprodej vstupenek: Giaturem quae. Iqui nimi, ent eatumque demporiatur, ut volupti onsenti osserum nonse siti to quiae. Ut fugitis re, 
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BOR
kostel sv. Mikuláše 9.00
Consortium musicum Plzeň
Mikuláš František Xaver
Wentzely Requiem

SKOKY 
kostel Navštívení Panny Marie 14.00
Consortium musicum Plzeň 
J. M. Haydn Requiem in c 
Jiří Bezděk Hymnus porozumění (světová premiéra)

PŘEŠTICE 
kostel Nanebevzetí Panny Marie 19.00 
Collegium vocale Karlovy Vary
Česká duchovní hudba 20. století

ČEČOVICE  
kostel sv. Mikuláše 19.00
Gontrassek, Starý Plzenec
Česká duchovní hudba husitského věku

MARIÁNSKÁ TÝNICE  
kostel Zvěstování Panny Marie 17.00
Niederbayerisches Ärzteorchester Deggendorf (D)
J. Haydn: Sedm posledních slov Spasitele

KLADRUBY
kostel Nanebevzetí Panny Marie 17.00
Dívčí akademický sbor & Plzeňský akademický sbor Plzeň 
A. Vivaldi Gloria & duchovní hudba italského baroka

KLATOVY 
kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce 19.30
Česká píseň Plzeň 
Francouzská duchovní hudba 19. a 20. století

PLZEŇ
katedrála sv. Bartoloměje 19.00
Čerchovan Domažlice 
G. F. Händel: Mesiáš
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EVROPSKÁ UNIE

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

3. koncert z řady se bude konat dne 3. listopadu 2014 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích 

od 19.00 hodin.
Vystoupí na něm pěvecký soubor Collegium Vocale 

z Karlových Varů.
web festivalu

http://www.musicasacra-festival.eu/o-festivalu/

Vážení voliči, 
máme-li rádi naše město s jeho třemi přidruženými 

obcemi, udělejme pro jejich dobrou správu v nad-
cházejícím čtyřletém období to základní a důležité – 
využijme každý z nás volební právo a zvolme patnáct 
kvalitních zastupitelů – správců našich společných 
záležitostí a majetku. Voliči, neměj obavu, že špatně 
zvolíš své zástupce – pokud je zvolíš v dobré víře, 
pak případně zklamat mohou pouze oni – Tys vol-
bou nezklamal. Nemáš-li skutečné, pak nehledej jiné 
důvody, proč nevolit. I když je to Tvé právo, sobě 
i druhým jsi povinován rozhodnout se, komu dáš 
svou plnou moc – jako by šlo o správce Tvého obyd-
lí, nyní volíš správce Tvého města na čtyři roky.

V přiloženém volebním speciálu i těsně před vol-
bami obdržíte zákonem stanovené písemné pokyny, 
jak máte při volbě formálně postupovat. Z osobních 
rozhovorů s Vámi jsem však zjistil, že je potřebné 
doplnit či zopakovat základní informace, které v nich 
nenajdete – mylně se totiž předpokládá, že je všichni 
znáte. Že víte, koho a s jakými kompetencemi volíte, 
také to, jaká úprava hlasovacího lístku vskutku odpo-
vídá Vaší volbě. 

Volíte 15 členů zastupitelstva města (dále jen ZM) 
zpravidla na 4 roky, stejně jako poslanci také zastu-
pitelé nejsou odvolatelní, mandát mohou ztratit jen ze 
zákonem stanovených důvodů. ZM kolektivně roz-
hoduje všechny zásadní věci týkající se samosprávy 
města (ZM nevykonává státní správu), např. rozpočet 
města, obecně závazné přihlášky, nakládání s nemo-
vitým majetkem města – třeba i prodej 1 m2 pozem-
ku. ZM volí i odvolává radu města, starostu a mís-
tostarostu/y, má právo provést to kdykoliv a jak jsme 
bohužel byli svědky, i jakkoliv. K přijetí rozhodnutí 
ZM je potřeba nadpoloviční většiny hlasů členů ZM, 
v našem případě tedy 8 hlasů – kdo ji má, má ve měs-
tě rozhodující slovo. Vyšší autoritou je pouze přeštic-
ká občanská veřejnost s jasně vyjádřeným veřejným 
míněním, i když jejím v podstatě jediným právním 
nástrojem je referendum. Velice mě zklamalo, že ke 
způsobu odvolání místostarosty města před dvěma 
roky, přes můj apel uveřejněný i v těchto novinách, 
zůstala veřejnost veřejně němá a svojí autority vůči 
zastupitelstvu nevyužila. 

Rada města (dále jen RM) u nás čítá 5 radních 
včetně starosty a místostarosty. RM s funkcí „výkon-
né vlády“ vykonává činnosti samosprávnou a pře-
nesenou. V samosprávné činnosti rozhoduje např. 
v rámci schváleného rozpočtu města o zakázkách, 
o pronájmech, o správě městského majetku, o služ-
bách. V přenesené působnosti vykonává vymezené 
činnosti státní správy – vydává nařízení. RM jmenuje 
a odvolává vedoucí odborů MěÚ. K přijetí rozhod-
nutí RM je potřeba nadpoloviční většiny hlasů členů 
RM, v našem případě tedy 3 – kdo ji má, má ve městě 
rozhodující provozní slovo. Vyšší autoritou v samo-
správné činnosti je pouze ZM, jak vyplývá i z jeho 
výše uvedených pravomocí.

Starosta zastupuje město navenek, vyjednává 
s partnery, předkládá návrhy radě města a zastupitel-
stvu města ke kolektivnímu rozhodnutí, uzavírá jimi 
schválené smlouvy. V rámci pravidel stanovených 
RM, případně ZM, zajišťuje prostřednictvím MěÚ 
provozní věci města. Starosta je formální hlavou 
městského úřadu, v oblasti státní správy je řídícím 
úředníkem tajemnice MěÚ. V době osobní nepřítom-
nosti starosty definované zákonem starostu zastupuje 
místostarosta. Starosta jmenuje a odvolává tajemníka 
MěÚ se souhlasem ředitele krajského úřadu. 

Starosta se v samostatné činnosti zodpovídá zastu-
pitelstvu města, kterým je volen i odvoláván. Jedi-
nou oponentní pravomoc, kterou má starosta vůči 
kolektivním orgánům (ZM a RM), je právo „pozasta-
vení výkonu usnesení rady města a jeho předložení 
zastupitelstvu města k rozhodnutí na jeho nejbližším 
zasedání, má-li zato, že je nesprávné“. Za dobu mého 
předchozího 12 letého působení na radnici nepama-
tuji, že by starosta tento institut využil. V posledních 
dvou letech jsem pozastavil výkon usnesení RM tři-
krát: při neoprávněném napomenutí RM uděleném 
tajemnici úřadu, při volbě ředitele naší ZŠ, při roz-
hodnutí RM o 100% navýšení nájmu v městských 
bytech. Starosta za své rozhodnutí a činy ručí celým 
svým majetkem, nikoliv jako zaměstnanci úřadu 
násobkem platu.                   (Pokračování na str. 11)

MVDr. Pavel Bělobrádek.

Na společném fotu zleva Ing. Iva Hrbáčková, radní Václav Blažek, MVDr. Pavel Bělobrádek, 
starosta města Mgr. Antonín Kmoch.

Mgr. Andrea Verešová s místopředsedou vlá-
dy p. Bělobrádkem.

Ing. Iva Hrbáčková s místopředsedou vlády 
p. Bělobrádkem.
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Informace Městského úřadu

Seznámení občanů s činností městské policie za měsíc srpen 2014  725 726 549

Skončilo čtyřleté volební období, součas-
ní zastupitelé se sešli asi naposledy. Podle 
programu projednávali jednotlivé body až 
došli na konec. Na závěr jim starosta Anto-
nín Kmoch poděkoval za odvedenou práci 
a popřál mnoho osobních úspěchů. Za něko-
lik dnů z voleb vzejdou noví zastupitelé, 
nová rada včetně starosty. A tady je na místě 
povzdech jednoho ze zastupitelů.  Hodně se 
podivoval nad malou účastí občanů v sále, 
jejich zájmem o život ve městě, zvláště nyní 
před volbami. 

K tomu je možno doplnit jediné. Je dob-
ře, že do komunálních voleb vstupuje devět 
uskupení, která mají zájem mít své členy 
v zastupitelstvu, jdou tím do boje o post sta-

rosty. Ale je hodně zarážející, že dokonce ani 
lídři mnohých kandidátek, kteří by se starosty 
mohli stát, nemají zájem o jednání zastupitel-
stva. Během čtyřletého volebního období se 
ani jednou na zastupitelstvo nepřišli podívat, 
nezajímali se o problémy města. A najednou 
se snaží „být nejlepšími“. Jak mohou zodpo-
vědně, v případě zvolení, se snažit dále budo-
vat a zkrášlovat město, když o dění v něm 
se nezajímají. Jsou vlastně pro voliče hodně 
„nečitelní“. Voliči se tak mohou rozhodovat 
jen podle napsaného programu (a papír mnoh-
dy snese hodně). I podle tohoto „zájmu“ by se 
voliči měli rozhodovat, komu dají svůj hlas. 
Ona bohužel změna pro změnu není vždy pří-
má cesta k lepšímu.                                 (šat)

Poznámka na okraj
Neznámí lidé na radnici?Upozornění na kontrolu označení budov

Městský úřad Přeštice upozorňuje vlastní-
ky budov s přiděleným číslem popisným nebo 
evidenčním, že v měsících listopadu a prosinci 
2014 bude provedena kontrola označení budov 
ve městě i místních částech. Povinnost ozna-
čit budovu číslem určeným obecním úřadem 
a udržovat je v řádném stavu ukládá vlastníkům 
nemovitostí § 32 odst. 1 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích. Porušení této povinnosti fyzický-
mi osobami je považováno za přestupek, práv-
nickými osobami a fyzickými osobami, které 
jsou podnikateli, za správní delikt. Za obojí 
může obec, resp. obecní úřad uložit pokutu do 
výše stanovené příslušným zákonem. 

Ke kontrole plnění této povinnosti přistupuje 
městský úřad z toho důvodu, že číslo popisné 
je důležitým orientačním prvkem pro dojezd 

lékařské pomoci, hasičů, Policie ČR i městské 
policie. V některých život ohrožujících přípa-
dech rozhodují minuty, které mohou kvůli neo-
značené budově příslušným složkám záchran-
ného systému chybět. 

Již v dřívějších letech vyzýval městský úřad 
na žádost složek záchranného systému vlast-
níky budov k doplnění chybějícího označení. 
Bohužel k nápravě v mnoha případech nedošlo, 
proto bude nyní provedena kontrola tzv. dům od 
domu. Tímto upozorněním dáváme vlastníkům 
neoznačených budov min. měsíc na nápravu 
vadného stavu ještě před provedením kontroly. 

Současně za město i složky záchranného sys-
tému děkujeme všem zodpovědným vlastníkům 
budov, kteří tuto zákonnou povinnost řádně plní.

Eva Česáková, tajemnice MěÚ

• na území města bylo zjištěno: poškozená dopr.
značka v ul. Slovenská a Krátká a chybějící část 
kanálové mřížky v ul. Jungmannova – předáno 
na MěÚ, nalezeno: karta zdravotní pojišťovny 
v ul. Rybova – předáno majiteli, u hřbitova 
při výkopových pracích peněženka s dokla-
dy – předáno na MěÚ a rozlomená zabezpeč. 
páka volantu v ul. Plzeňská – předáno policii, 
poskytnuta pomoc občanům: sedmapadesáti-
letému muži ze Žerovic, který trpí Parkinso-
novou chorobou a který nemohl sejít schody 
v KKC při konání zastupitelstva – odvezen do 
místa bydliště, prodavačkám v prodejně KIK, 
kterým do prodejny vlétli ptáci a zůstali uvěz-
něni ve světlíku – přivolána odborná firma, 
do záchytné stanice předáno: pes pitbulterié-
ra černé barvy – stáří 1 rok, foto na internetu:  
http://www.prestice-mesto.cz/samosprava/
informace-z-radnice/ztraty-a-nalezy, asistence 
MP jako nezúčastněné osoby: 2x policii při pro-
věrce výpovědi místního pachatele – poškozo-
vání cizí věci a při údajném nahlášeném úmrtí 
muže ve Skočicích, který nevycházel delší dobu 
z domu (nalezen živý), 2x hasičům v noční 
době při odchytu kočky z parapetu 1. patra v ul. 

Husova rušící občany mňoukáním a při otevírá-
ní bytu na Tř. 1. máje, kde vítr babičce zabouchl 
vstupní dveře a uvnitř zůstala dvouletá vnučka, 
2x živnostenskému úřadu při kontrole ubytoven, 
usměrňování dopravy: při nefunkční signalizaci 
železničního přejezdového zařízení v ul. Hláv-
kova a na silnici I/27 před čerpací stanicí ÖMV, 
kde ze zapřažené radlice za traktorem upadlo 
kolo a došlo k poškození asfaltového povrchu  
• zabezpečení akcí města: ve dnech 21.-23. 8. 
– letní kino vnitroblok a dne 30. 8. – konec 
prázdnin Skočice
• výjezdy na narušení veřejného pořádku: ve 
dnech 1. a 2. 8. v nočních hodinách na rušení 
nočního klidu hudbou z provozovny Krijcos – 
hudba ukončena, uzavření dveří a oken, řešeno 
v blokovém řízení. Dne 3. 8. v 0.10 h na rušení 
nočního klidu el. cirkulárkou v ul. Veleslavínova 
(dokončování rekonstrukce provozovny) – prá-
ce ukončeny, vyřešeno v blokovém řízení. Dne  
6. 8. ve 20.45 h výjezd na žádost PČR na sku-
pinu mládeže, pobíhající v ul. U Trati po stře-
chách garáží – věc předána na místě hlídce 
PČR. Dne 18. 8. v 8.27 h zjištěno neoprávněné 
užívání nebytového prostoru v „Modrém domě“ 

– předáno k dalšímu opatření na MěÚ. Dne  
20. 8. v 17.50 h na podnapilého pětašedesátile-
tého muže z Plzně, ležícího u silnice za Přešti-
cemi a u něj pobíhajícího psa – doprovozen na 
ubytovnu do Žerovic, kde se zdržuje, ve 20.55 h 
na podnapilého pětapadesátiletého muže z Pís-
ku, který pokřikoval na vozovce na kolemjdou-
cí – oba vyřešeni v blokovém řízení. Dne 22. 8. 
v 0.55 h na žádost PČR výjezd na muže sedící-
ho a zabaleného do deky na lavičce u hřbitova 
– jednalo se o osmapadesátiletého Plzeňana, 

který se vsadil, že dojde ze Železné Rudy do 
Plzně a zde odpočíval. 
• městským kamerovým systémem bylo zachy-
ceno: dopravní přestupky cyklisty a řidiče 
jedoucího s technicky nezpůsobilým vozidlem 
na Masarykově nám., 2x výtržnictví před Přeš-
tickou Stodolou, močení v ul. Krátká, poškoze-
ní vozidla v ul. V Háječku, krádež v pokojích 
v hotelu Sport – vše předáno policii, správnímu 
orgánu   
• V měsíci srpnu:
1) rušná noc dne 10. 8. zachycena operátorem 
kamerového systému:
– v 0.45 h rvačka 8 osob před Přeštickou Sto-
dolou, kdy sedm místních osob napadalo opa-
kovaně jednoho cizince, kterého odvezla na 
ošetření přivolaná záchranná služba, podezřelí 
mladíci předáni policii pro podezření z trestné-
ho činu výtržnictví
– v 1.45 h dva mladíci z Přeštic a Otěšic, kteří 
tlačili kontejner na tříděný odpad po Tř. 1. máje 
do ul. Nepomucká, kde byli ztotožněni hlídkou 
MP a řešeni v blokovém řízení, kontejner poté 
přemístili na původní místo do ul. Husova
– ve 3.05 h místní mladík močící na chodník 
u domu v ul. Krátká – předán k vyřešení správ-
nímu orgánu
– ve 3.14 h zjištěno poškozování vozidla v ul. 
V Háječku, které dále pokračovalo v ul. Zahrad-
ní, Revoluční, Kollárova a Karlova, jako pode-
zřelý ustanoven osmnáctiletý mladík z Přeštic, 
věc předána k dalšímu šetření policii pro trestné 
činy výtržnictví a poškození cizí věci  
2) dne 31. 8. v 1.28 h zjištěn devatenáctiletý 
mladík z Přeštic, který před Přeštickou Stodo-
lou slovně napadl tři ženy a poté fyzicky dva 
muže, věc na místě předána policii pro trestný 
čin výtržnictví
3) na správní orgán bylo oznámeno: dva nezle-
tilí mladíci z Dolní Lukavice a z Příchovic, kteří 
v ul. Rybova dne 2. 8. ve 13.24 h slovně napad-
li hlídku MP a bylo jim naměřeno 0,52 a 0,22 
promile alkoholu v dechu – předáni rodičům 
a oznámeni na sociální odbor. Jízda vozidlem 
audi od klubu Krijcos dne 22. 8. v 1.11 hodin 
devětatřicetiletým řidičem z Přeštic, kterému 
bylo naměřeno 0,38 promile alkoholu v dechu. 
Devětačtyřicetiletý bezdomovec hlášený na 
MěÚ v Horažďovicích, který v srpnu neopráv-
něně užíval objekt města – bývalé vodárny v ul. 
K Cihelně – podezření z distribuce omamných 
a psychotropních látek, předáno policii a dále 
řešeny stížnosti občanů týkající se opakujícího 
se pátečního obtěžování na Masarykově nám. 
ze strany ženy z Plzně, hlásající pomocí zesilo-
vací techniky náboženské texty.

Bc. Pavel Hošťálek 
vedoucí strážník MP Přeštice

…a už to zase začalo
Zářijové Přeštické noviny otiskly sáhodlouhý 

komentář ve „Slovu starosty“. Po jeho přečtení 
nebylo žádné překvapení. Jistě Vás napadne otáz-
ka proč. Odpověď je poměrně jednoduchá. Blíží 
se volby a pomlouvačná a negativní vyjádření se 
budou stupňovat. Obdobně jako to bylo předve-
deno uskupeními pod vedením p. Kmocha vždy 
před komunálními volbami. Pan starosta ve svém 
komentáři popisuje neutuchající snahy o prosazo-
vání veřejné kontroly a na druhou stranu veřejnou 
kontrolu sám odmítá. Pokud zastupitelstvo měs-
ta, jako nejvyšší orgán samosprávy, opakovaně 
vyzve k plnění usnesení a nejvyšší představitel 
města to odmítá, není to nejlepší příklad. Jedná se 

o zpochybňování demokratického rozhodování. 
Pokud zastupitelstvo schválilo usnesení 10 až 12 
hlasy z patnáctičlenného celku, či rada má jiný 
názor než p. starosta, není to útok proti němu, ale 
základní princip demokracie. S mnoha rozhodnu-
tími jsme nebyli také spokojeni, ale rozhodnutí 
většiny jsme demokraticky uznali. Samostatnou 
kapitolou je informovanost. Rozdělení informací 
pro všechny a pouze pro vybrané zastupitele se 
stalo pravidlem. Ale o tom už se čtenář nedozví. 
To už se do článku nevešlo, neboť cíl byl splněn. 
Krásné české pořekadlo – já nic, já muzikant 
– vystihuje podstatu.

Zastupitelé za ODS        

Policisté odhalili pět případů přechovávání 
omamné a psychotropní látky

Policisté z místního obvodního oddělení za 
poslední týden odhalili pět případů souvisejí-
cích s přechováváním omamné a psychotropní 
látky. Ve všech případech hráli roli mladíci.

Policistům z obvodního oddělení Přeštice se 
v rámci cílené, kontrolní a systematické činnosti 
na území jejich služebního obvodu podařilo za 
jeden týden odhalit pět případů, ve kterých figuro-
valy omamné a psychotropní látky. Celkem bylo 
u pěti mladíků zajištěno 652 gramů sušiny mari-

huany. Policisté v těchto případech zahájili úkony 
trestního řízení pro podezření ze spáchání trestné-
ho činu přechovávání omamné a psychotropní lát-
ky a jedu. Mladíkům za takové jednání hrozí trest 
odnětí svobody až na jeden rok. K případům došlo 
v odlišný čas. Policisté v těchto případech opět 
využili velice dobrou osobní a místní znalost, při-
čemž v této cílené činnosti budou i nadále inten-
zivně pokračovat.          nprap. Ing. Jan Koželuh

Policie ČR



Dne 4. září 2014 
oslavila naše mamin-
ka, babička a záro-
veň i prababička 

Marie Živná 
85. narozeniny.

Hodně zdraví, štěstí 
a elán do dalších let jí ze srdce přejí dcery Mag-
da a Jindra s rodinami. 

Přesně v den půlkulatých 85. narozenin paní 
Marii Živnou navštívili a osobně jí poblahopřáli 
za město Přeštice Mgr. Jan Königsmark, mís-
tostarosta, společně s vedoucí DPS Přeštice paní 
Pavlou Bradovou a pečovatelkou paní Voříško-
vou. Milé oslavenkyni předali květiny a dárky. 
Paní Živná již po několik let využívá některých 
ze služeb přeštické pečovatelské služby, velice 
si je pochvaluje a zvláště pak přidělenou osobní 
pečovatelku paní Voříškovou.
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VÝROČÍ (září)

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví 
a pohody do dalších let.

Blahopřejeme k životním výročím.

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

ÚMRTÍ (srpen)

Josef MORGENSTEIN                   
Radimír VRBATA                    
Božena PEKLOVÁ
Pavel MAŠEK
Marie ŠTRUNCOVÁ                       

(1942)
(1926)
(1921)
(1956)
(1936)

84 let 
Marie AUŘADOVÁ

Marie MORAVCOVÁ 

Společenská kronika

82 let 
Božena JANČOVÁ

František BEROUŠEK
Jindřiška KOSKUBOVÁ
Věnceslava HRÁDKOVÁ

Zdeněk FORNOUZ
Pavla KRSOVÁ

Josef ŠOBR 

Blahopřání k 92. narozeninám

83 let 
Josef ULRYCH  (Zastávka)

86 let 
Marie KOWALSKÁ

Božena LINHARTOVÁ

81 let 
Josef ČERNÝ

Anna KARÁSKOVÁ

matrika MěÚ Přeštice

Blahopřání k 85. narozeninám

Zlatá svatba manželů Bouškových

88 let 
Marie MACHÁČKOVÁ

89 let 
Karel KÖNIGSMARK

Blahopřání k 85. narozeninám

Před 50 lety, přesně dne 18. července, si řekli v Přešticích své ANO manželé 

Jan a Alena Bouškovi. 
Mnoho let již žijí v zahraničí a do Přeštic přijíždějí pravidelně vždy pouze jednou ročně v létě.
Paní Boušková si zde ponechala byt po svojí 

mamince, paní Naxerové, která již před lety 
zemřela (pracovala v trafice na náměstí spo-
lečně se svojí jmenovkyní paní Eliškou Naxe-
rovou). 

Výročí své zlaté svatby slavili manželé Bouš-
kovi v jedné z přeštických restaurací, společně 
se svými přáteli. Právě zde je navštívil místosta-
rosta, aby jim předal květinu a dárky a jménem 
vedení města jim popřál do dalších společných 
let jen vše dobré, hlavně pevné zdraví, hodně 
radosti a spokojenosti a aby se i nadále rádi vra-
celi sem k nám do Přeštic.

Na přiložené fotografii jsou manželé 
Bouškovi společně s místostarostou města.

Blahopřání k 80. narozeninám

Ve druhé polovině měsíce srpna a v září osla-
vili své 80. narozeniny tito naši přeštičtí spolu-
občané: dne 17. srpna paní Milena Tomíšková, 
27. srpna paní Marie Valešová a 17. září pan 
Jaroslav Kocanda. U příležitosti těchto jejich 
kulatých jubilejních narozenin všechny výše 
jmenované navštívil místostarosta. Za vedení-
města předal dárky a květinu a všem popřál do 
dalších let hlavně pevné zdraví, hodně radosti, 
štěstí a spokojenosti.

Oslavenkyně paní Milena Tomíšková.

Oslavenec pan Jaroslav Kocanda.

Dne 13. srpna oslavila své jubilejní 90. naro-
zeniny bývalá dlouholetá učitelka někdejší 
přeštické 1. ZŠ, paní 

Ludmila Čermáková. 
U příležitosti těchto jejích úctyhodných kula-

tých narozenin ji osobně navštívili a poblaho-
přáli místostarosta města Mgr. Jan Königsmark, 
společně s vedoucí DPS Přeštice paní Pavlou 
Bradovou a pečovatelkou paní Voříškovou 
(služby této organizační složky, jejíž je město 
Přeštice zřizovatelem, vážená paní učitelka již 
několik let k plné spokojenosti využívá). Osla-
venkyni předali květiny a dárky a do dalších let 
popřáli především pevné zdraví, štěstí, radost 
a spokojenost. Společné setkání bylo velice 
milé, paní učitelka zavzpomínala na své býva-
lé kolegyně a kolegy ze školy, rovněž i na své 
bývalé žáky.

Vážená oslavenkyně má krásný vztah s rodi-
nou svého synovce pana Jana Čermáka, který 
se o paní učitelku (svoji tetu) vzorně stará spolu 
s celou svojí rodinou.

Gratulaci byl též přítomen pan Ing. Jiří Běl, 
který svým fotoaparátem zachytil hezké oka-
mžiky této oslavy. Za umožnění otištění foto-
grafie děkujeme.

Za vedení města Mgr. Jan Königsmark, 
místostarosta

Blahopřání k 90. narozeninám

Ve druhé polovině měsíce srpna a v první polovině září oslavili své půlkulaté 85. narozeniny  
tito naši spoluobčané – dne 22. srpna pan Václav Reitspies z Přeštic, 1. září paní Ludmila Černá 
rovněž z Přeštic 12. září pan Václav Rádl z Vícova.   

Panu Reitspiesovi a panu Rádlovi osobně poblahopřál místostarosta města – předal květiny 
a dárky a popřál jim do dalších let především pevné zdraví, radost, štěstí a spokojenost. 

Paní Ludmile Černé bylo poblahopřáno prozatím pouze telefonicky – osobní návštěva s předáním 
dárků se uskuteční, až se vrátí od své dcery z Plzně, kde dočasně ze zdravotních důvodů pobývá.

Diamantová svatba manželů Šobrových

Před šedesáti lety, dne 14. srpna 1954, si řekli své 
ANO manželé 

Josef a Marie Šobrovi 
z Přeštic. V den jejich významného životního výro-

čí byli společně s oběma jejich syny přijati v obřadní 
síni přeštické radnice. Starosta společně s místostaros-
tou města jim k tomuto jejich mimořádnému životnímu 
jubileu upřímně poblahopřáli, předali dárky a popřáli 
do dalších společných let především pevné zdraví, klid, 
pohodu, štěstí a radost v kruhu své rodiny, dále pak hod-

ně elánu, sil a radosti při jejich tak záslužné práci, kterou již mnoho let dělají pro naše spoluobčany. 
Samozřejmě, že nechyběl ani slavnostní přípitek.

 Manželé Šobrovi patří k těm lidem, kteří snad ani nestárnou. Již mnoho let vypadají stále stejně 
a skutečně nikdo by jim nevěřil, že spolu prožili šedesát společných let. Po celá ta léta jsou si veli-
kou oporou a mají se stále upřímně rádi. 

Troufám si říci, že během roku není snad jediného dne, kdy by manželé Šobrovi nepracovali. 
Dlouhá léta stojí v čele Občanského sdružení zdravotně postižených Přešticka. Jejich obětavost, 
laskavost, vstřícnost a snaha udělat co nejvíce pro zdravotně postižené spoluobčany skutečně nezná 
mezí. Ale oni to dělají opravdu rádi. 

Nelze také opomenout dlouholeté aktivity pana Šobra v oblasti přeštického sportu.
V sobotu 16. května 2009, při tehdejších městských Jarních slavnostech, převzali manželé Šob-

rovi od tehdejšího vedení města Přeštice, na návrh Občanského sdružení zdravotně postižených 
Přešticka, za svoji aktivní činnost pro naše město Ocenění města Přeštice. Za dobu jejich půso-
bení v tomto sdružení se jim podařilo opakovaně zabezpečit celou řadu ozdravných a rehabili-
tačních akcí a pobytů. Zajišťují také společensko-kulturní akce, zájezdy apod. Ať už je to koupání 
v německých lázních nebo návštěva divadelních představení a další. Málokdo z našich občanů 
projde kolem vitríny zdravotně postižených umístěné na rohu náměstí a nepodívá se, co pěkného 
manželé Šobrovi pro své spoluobčany zase zajistili či co nového pro ně chystají.

 Manželé Šobrovi byli starostou města požádáni, aby se podepsali do pamětní knihy města Přeš-
tice, což s radostí udělali. Paní Šobrová kromě podpisu naprosto spontánně zapsala do pamětní kni-
hy města krásný text jako vzpo-
mínku na tento jejich významný 
den.

Vážení manželé Šobrovi, máme 
Vás moc rádi, vážíme si Vaší 
obětavé a časově náročné práce 
pro naše spoluobčany, Vašeho 
mimořádně citlivého přístupu ke 
každému, kdo od Vás něco potře-
buje. Patří Vám naše velké DÍKY. 
Jsme rádi, že Vás máme, že právě 
Vy žijete zde u nás v Přešticích.

 Za sebe a za naše spoluobčany 
do dalších let jen vše dobré, hlav-
ně zdravíčko!

 Mgr. Jan Königsmark
místostarosta 

(Pozn.: Děkujeme p. Ing. J. Bělovi 
za umožnění otištění fotografie z dia-
mantové svatby manželů Šobrových, 
které byl též přítomen. Rovněž děku-
jeme manželům Šobrovým za zapůj-
čení jejich svatební fotografie k otiš-
tění v PN).Dne 10. září oslavil své 92. narozeniny pan

Miloslav Hrubý
z Přeštic. V tento, pro něj tak významný 

den, jej s blahopřáním navštívil místostarosta 
města. K jeho úctyhodným narozeninám mu 
předal květinu a dárky a jménem vedení měs-
ta popřál oslavenci do dalších let hlavně pev-
né zdraví, štěstí, radost a spokojenost v kruhu 
svých nejbližších. Však ona celá jeho rodina, 
manželka, obě dcery, vnoučata i pravnoučata, 
si svého manžela, tatínka a dědečka velice váží, 
všichni ho mají upřímně rádi. Manželka milého 
oslavence prozradila, že za dva roky to bude už  
65 let, kdy se s manželem brali. Oba dva jsou 
moc šťastni, že si mohli být po všechna ta lé-
ta každodenní 
oporou. Na při-
ložené fotogra-
fii vidíme osla-
vence v den 
jeho úctyhod-
ného životního 
jubilea.                                        

Tak ještě jed-
nou, vážený pane Hrubý, do dalších let hlavně 
pohodu a zdravíčko! 

Mgr. Jan Königsmark, místostarosta 



Městská knihovna Přeštice Vás zve na  TÝDEN  
KNIHOVEN  od 6. října do 10. října 2014.
Program:
l Fantastické záhady – 6. října od 18 hodin 
přednáší Arnošt Vašíček
l Výstava portrétů – Michael Impellizzeri                                                                                        
l Podzim je tu – tvořivá dílna (8. 10. 9-17 
hodin)
l Burza vyřazených knih – 5 Kč/ks
l Amnestie pro zapomnětlivé čtenáře (poplatky 
z prodlení)
Od 6. 10. do konce roku je v oddělení pro 
dospělé čtenáře připravena anketa Chodíte 
rádi do knihovny?

Dětské oddělení upozorňuje své čtenáře na 
změny:
l od 1. října se mění výpůjční doba
(Po 12-18 h, Út 12-18 h, St 12-16 h, Čt 12-16 h, 
Pá 8.30-11.30 h, 12-14 h)
l od 1. října nabízíme pro své čtenáře novou 
službu – půjčování her a tematických kufříků 
l pravidelně každou první středu v měsíci bude 
pro zájemce Tvořivá dílna
l nejmenší čtenáři určitě ocení nový dětský 
koutek
l nejstarší pak nový nábytek a uspořádání 
v dobrodružné literatuře

www.knihovnaprestice.webk.cz
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Změna programu vyhrazena!

Kultura a umění

říjen 2014 
l 1. 10. 2014 Bojíte se exekutora?
Čas konání: 17.00 hodin
Přednáška s Mgr. Janem Štichou 
Místo konání: konferenční sál KKC 
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstupné: zdarma
l 3. 10. 2014 Univerzita 3. věku
Čas konání: 10.00 hodin
Místo konání: malý sál KKC
Pořadatel: MAS Aktivios
l 3. 10. 2014 Taneční 2014 – 1. prodloužená
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: sokolovna Přeštice
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstupné: 100 Kč
Předprodej: TIC Přeštice
l 4. 10. 2014
Talent cup Mikroregionu Přešticko
Místo konání: Skočice
Pořadatel: COPR Přeštice
l 8. 10. 2014 Kouzelná slůvka Krejčíka Honzy
Čas konání: 8.30 a 10.00 hodin
Školní představení
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice
l 9. 10. 2014 Světáci – muzikál
Režie: Lumír Olšovský
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Vstupné: 300 Kč
Předprodej: TIC Přeštice
l 11. 10. 2014 Přeštický kanec
Čas konání: 19.00 hodin
Program: Doubravanka od 10.30 hodin,  
Na starý kolena band od 13.30 hodin, Lucie 
revival od 15.30 hodin
Místo konání: Masarykovo náměstí
Pořadatel: KKC Přeštice
l 13.-18. 10. 2014 Týden zdraví – celotýdenní 
akce v rámci projektu Zdravé město
Pořadatel: město Přeštice
l 15. 10.-16. 11. 2014 Výstava – Přešticko ve 
fotografii 
Přehled soutěžních prací
Místo konání: DHP – podkroví
Pořadatel: DHP
l 16. 10. 2014 Doteky léčivého divadla G. F.
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: město Přeštice
Vstupné: 50 Kč
Předprodej: TIC Přeštice
l 17. 10. 2014 Univerzita 3. věku
Čas konání: 10.00 hodin
Místo konání: malý sál KKC
Pořadatel: MAS Aktivios
l 18. 10. 2014 Drakiáda
Čas konání: 14.00 hodin
Místo konání: luka u KČT
Pořadatel: KKC Přeštice
l 24. 10. 2014 – 10. výroční koncert (Hlásek, 
Minihlásek)
Čas konání: 17.00 hodin
Host koncertu Ginevra
Místo konání: sokolovna Přeštice
Pořadatel: ZUŠ Přeštice

DŮM HISTORIE
PŘEŠTICKA

Oddíl turist
TJP

E Š T I C
E

www.dumhistorie.cz

l 3. 10. 2014-6. 1. 2015
Výstava – Přeštice před sto lety

3. 10. PÁ: Z KAŠPERSKÝCH HOR DO  
SUŠICE
Vlakem z Přeštic 6.43 do Klatov (7.11), z Kla-
tov 7.15 do Sušice (8.12), ze Sušice bus 8.25 
do Kašperských Hor. Zpět ze Sušice 15.45 do 
Klatov (16.37), z Klatov 16.46 do Přeštic.
TRASA: Kašperské Hory – hrad Kašperk – 
Nadějov – Sedlo – pod Sedlem – Záluží – Žiž-
kův vrch – Sušice                    
(15 km  vede  J. Hanzlíčková)
11. 10. SO: TACHOV – PAVLOVICE  
Vlakem z Přeštic 7.14 do Plzně, z Plzně (R) 
8.06 do Plané, z Plané 9.09 do Tachova (9.27). 
Zpět z Pavlovic 16.23 do Plzně (17.25), z Plzně 
18.12 do Přeštic.
TRASA: Tachov – Oldřichov – Janov – soutok 
Mže a Hamerského (Kosího) potoka – trampská 
hospoda v Josefově Huti – Pavlovice žel. st.
(15 km vede V. Borovcová)

18. 10. SO: HOJSOVA STRÁŽ – ZELENÁ  
LHOTA
Vlakem z Přeštic 7.29 do Hojsovy Stráže (8.29). 
Zpět ze Zelené Lhoty 15.23 do Přeštic.
TRASA: Hojsova Stráž žel. st. – Hojsova Stráž 
– Zámeček – Zelená Lhota
(12 km vede M. Šetková)   
24. 10. PÁ: ZE SVATÉ KATEŘINY DO  
HOJSOVY STRÁŽE
Vlakem z Přeštic 7.29 do Nýrska (8.22), z Nýr-
ska bus 8.28 do Svaté Kateřiny (8.40). Zpět 
z Hojsovy Stráže 16.00 (17.15) do Klatov, 
z Klatov 16.46 (18.06 R)
TRASA: Sv. Kateřina rozcestí – u Zadních 
Chalup – pod Lovečnou – kamenná brána Na 
Kopci – chata Na Papírně – Hojsova Stráž
(18,5 km vede V. Řežábek)
SCHŮZE  VE  VELKÉ  KLUBOVNĚ  
HOTELU SPORT ve čtvrtek 23. října 2014 
v 17.00 hodin.

OS Aktivios opět zahájí zimní semestr VU3V
V letošním roce pokračujeme ve studiu ve 

všech střediscích. Zimní semestr školního roku 
2014/2015 začne ve všech střediscích v říjnu 
2014.
Jednotlivá střediska vybrala tato témata:
Konzultační středisko Přeštice:
Život a dílo Michelangela Buonarrotiho  
První přednáška: v pátek 3. 10. 2014 od 10.00 
hod. v malém sále KKC Přeštice                                            
Konzultační středisko Nezdice:
Umění rané renesance v Itálii
První přednáška: v pondělí 6. 10. 2014 od 9.30 
hod. na OÚ Nezdice
Konzultační středisko Vlčí:
Potraviny a spotřebitel
První přednáška: ve středu 1. 10. 2014 od 9.30 
hod. na OÚ Vlčí
Konzultační středisko Řenče:
Potraviny a spotřebitel

První přednáška: v pátek 3. 10. 2014 od 9.30 
hod. ve vinárně U Supa v Řenčích

Studium je otevřeno i pro další zájemce 
z řad seniorů či invalidních důchodců bez roz-
dílu věku nebo osob nad 50 let (nezaměstnaní 
apod.). Nikdy není pozdě začít objevovat nové 
či prohloubit své dosavadní znalosti nebo je 
i předat dál.

S přáním  krásného babího léta
Mgr. Martina Hanzlíková
Kontaktní osoba 
konzultační středisko Přeštice a Nezdice
Tel. 376 382 312, 725 883 296
www.mas-aktivios.cz

Lenka Marková
Kontaktní osoba 
konzultační středisko Vlčí a Řenče
Tel. 376 382 312, 724 526 562
www.mas-aktivios.cz

Pocta Jakubu Janu Rybovi – výzva
My, ctitelé díla a odkazu Jakuba Jana Ryby 

(26. října 1765 až 8. dubna 1815), si u příležitosti 
jeho nadcházejících významných výročí v roce 
2015 dovolujeme oslovit všechny, kteří mohou 
a chtěli by se připojit k jejich oslavám.

Vyzýváme všechny hudebníky a zpěváky, 
dirigenty a orchestry z amatérské i profesionál-
ní sféry, chrámové sbory a orchestry, aby podle 
svých sil a možností zařadili do svého reperto-
áru některou nebo některé skladby Jakuba Jana 
Ryby a realizovali je pod názvem „Pocta Jaku-
bu Janu Rybovi“ právě v roce 2015, kdy uply-
ne 250 let od jeho narození a 200 let od jeho 
smrti.

Každé jeho hudební dílo, které v tomto roce 
zazní, pomůže nejen posluchačům, ale i samot-
ným interpretům hlouběji poznat Rybův nejen 
hudební a literární, ale i hluboce lidský odkaz, 
který prostupuje celou jeho tvorbou. Představ-
me úctyhodné hudební dílo Jakuba Jana Ryby 
v co nejširším rozsahu, neboť jeho četnost, roz-
manitost a skladatelská invence zdaleka pře-
sahují obraz, jaký byl o Jakubu Janu Rybovi 
v minulosti vytvořen a v mnohém je stále v čes-
ké veřejnosti zakořeněn.

Pomozme očistit Rybův život a bohatý 
odkaz od nánosů dobových klišé, polopravd, 
spekulací a lží, které se beztrestně šíří někte-

rými moderními médii a přihlasme se k odka-
zu Jakuba Jana Ryby také uváděním správné 
podoby jeho jména.

Ukažme Jakuba Jana Rybu nejen jako obdi-
vuhodného představitele české hudby, ale jako 
osobnost, která svým působením a příkladem 
přispěla rodícímu se národnímu obrození, 
pozvedla úroveň školní výchovy i chrámové 
hudby a zanechala v paměti národa i celého 
hudebního světa nesmazatelnou stopu svou 
Českou mší vánoční Hej, mistře.

Zašlete nám informace o realizaci své Pocty 
Jakubu Janu Rybovi, seznam těchto počinů 
bude postupně zveřejňován na našich interne-
tových stránkách.

Přijeďte si pro inspiraci – navštivte Rožmi-
tál! V našem Podbrdském muzeu na Vás čeká 
rozsáhlá expozice Jakuba Jana Ryby. Nabízí-
me také prohlídku farního kostela Povýšení 
sv. Kříže ve Starém Rožmitále s ukázkou hry 
na varhany, na něž Ryba hrával. Navštivte jeho 
hrob na přilehlém hřbitově.

Autografy hudebního díla Jakuba Jana Ryby 
jsou uloženy v Českém muzeu hudby v Praze. 
Vlastníme řadu opisů Rybových skladeb, náš 
hudební archiv je Vám k dispozici.

SJJR Rožmitál pod Třemšínem
www.jakubjanryba.cz 

l 25. 10. 2014 Výroční koncert ženského 
pěveckého sboru Carmina
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: Carmina Přeštice
l 25.-26. 10. 2014 Výstava drobného zvířec-
tva ZO ČSCH Přeštice
Celostátní klubová výstava chovatelů králíků, 
Meklenburských strakáčů a bojových plemen 
drůbeže
Místo konání: areál Pobřežní ulice
Pořadatel: ZO ČSCH Přeštice
l 25.-26. 10. 2014 Výstava zahrádkářských 
přebytků
Místo konání: konferenční sál KKC
Pořadatel ZO ČSZ Přeštice
l 28. 10. 2014 Lampiónový večer
Místo konání: restaurace Kosina
Pořadatel: restaurace Kosina + KB agentura
l 30. 10. 2014 Z louže pod okap
Čas konání: 19.00 hodin
Divadelní představení (V. Kratina, F. Tomsa, 
M. Dolinová…)
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstupné: 190 Kč
Předprodej: TIC Přeštice
l 31. 10. 2014 Univerzita 3. věku
Čas konání: 10.00 hodin
Místo konání: malý sál KKC
Pořadatel: MAS Aktivios
l 31. 10. 2014 Taneční 2014 – 2. prodloužená
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: sokolovna Přeštice
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstupné: 100 Kč
Předprodej: TIC Přeštice

Dny zdraví 2014

l Pondělí 13. 10.-17. 10. od 9.00 do 17.00 h
Výstava
Mikrosvět vůní – fotografie rostlin jsou zhotovené 
pod speciálním mikroskopem a zobrazují mikrostruk-
turu léčivých aromatických rostlin. 
Autorka fotek je Dr. Kateřina Svoboda.  
Místo konání:
VOŇAVÁ ZEMĚ, Mlýnská 10, Přeštice
l Pondělí 13. 10. od 17.00 hodin
Přednáška
Dobrá nálada – klíč ke zdravému a úspěšnému životu
Lektor: Olena Sydorak
Místo konání: konferenční sál KKC Přeštice
l Úterý 14. 10. od 16.00 hodin
Zábavná hra pro děti i dospělé
Zdravověda nemusí být žádná věda
Pořadatel: Evangelický sbor Přeštice
Místo konání: Masarykovo náměstí (prostor u kašny) 
Přeštice
l Středa 15. 10. od 8.30 hodin
Den mateřinek
Zábavné dopoledne plné her, soutěží a zdravé-
ho pohybu.
Místo konání: Městský park Přeštice
l Středa 15. 10. od 18.00 hodin
Přednáška
Přírodní léčba
Lektor: Helena Černá
Místo konání: Voňavá země, Mlýnská 10, Přeštice
l Čtvrtek 16. 10. od 19.00 hodin
Léčivé divadlo Gabriely Fillipy
Hostem: Pavel Karoch (mystika sportu, výtvarného 
umění a partnerských vztahů, fotbalový expert ČT)
Místo konání: velký sál KKC
Vstupné: 50 Kč
l Pátek 17. 10. 
Zdravé cvičení
16.00 hod. Spirals
17.00 hod. Zumba Gold
18.00 hod. Aerobic Body forming
19.00 hod. Jóga
Místo konání: Taneční studio Hely Přeštice
Vstup zdarma.
l Sobota 18. 10.
Slavnostní vyhlášení Talent cupu 2014
17.00-18.30 hodin slavnostní vyhlášení vítězů
18.30-20.00 hodin zábava pro děti s kapelou Asfalt
od 20.00 hodin – 1. BIKEBÁL COPR 
l Sobota 18. 10. od 13.00 do 18.00 hodin
Den zdravého životního stylu 
(prezentace produktů alt. léčení, ochutnávky, vegeta-
riánské občerstvení)
Místo konání: Čajovna a solná jeskyně Přeštice
Doprovodný program:
„Jak být zdravý a fit“ – sport, hygiena a zdravé jídlo
Výtvarná soutěž pro žáky na dané téma. 
Vítězné práce budou vystaveny v atriu radnice 
města Přeštice.

od 13. do 18. října 
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Život v Přešticích – VII.
V minulých padesáti pěti číslech Přeštických novin jste nacházeli na tomto místě vždy porov-

návací fotografie z Přeštic, na kterých jste si mohli prohlédnout, jak se naše město změnilo. Nyní 
vám ukazujeme na reklamách obchodníků a živnostníků z doby 1. republiky (mezi 1. a 2. světovou 
válkou) život v Přešticích.                                                                                               Ing. Jiří Běl

Pracovní skupiny se opět sešly k projednání nové 
Integrované strategie území MAS 2014-2020

V úterý 9. září 2014 se konala Konference 
místní akční skupiny Občanské sdružení Akti-
vios aneb Ohlédnutí za realizací Strategického 
plánu Leader  2007-2013 v nově otevřeném 
pivovaru v Letinech. Pozváni byli nejen členové 
Občanského sdružení Aktivios, ale také všich-
ni starostové z celého území, zástupci nezisko-
vých organizací a  podnikatelé, kteří realizovali 
Strategický plán Leader 2007-2013.

Na začátku všechny přítomné přivítali pan 
Ing. Josef Krýsl, místopředseda představenstva 
Akciového pivovaru LETINY a. s. a manažer-
ka Občanského sdružení Aktivios Ing. Hana 
Bouchnerová. Ve své prezentaci připomněla 
činnost OS Aktivios od svého vzniku až po 
současnost. V roce 2007 vypracovala MAS OS 
Aktivios Strategický plán Leader 2007-2013 
Šance pro jižní Plzeňsko, na jehož realizaci 
získala dotační finanční prostředky z Minis-
terstva zemědělství z Programu rozvoje ven-
kova ČR. Díky těmto financím mohla MAS 
OS Aktivios každý rok finančně podpořit řadu 
smysluplných projektů, které přispěly k rozvo-
ji území a ke zlepšení života lidí na venkově. 
Dosud tak MAS Aktivios rozdělila do území 
přes 52 mil. Kč a podpořila realizaci celkem 
153  projektů.

Aby MAS OS Aktivios mohla opět získat 
finanční podporu i v dalších letech, musí před-

ložit novou strategii území s výhledem do roku 
2020. Na strategii se usilovně pracuje mnoho 
měsíců a právě samotné přípravě strategie byla 
věnována i druhá část konference. 

Každý z účastníků se mohl přihlásit do dis-
kuze na některé ze šesti témat: obnova a roz-
voj vesnic, kulturní dědictví, příroda a krajina, 
vzdělávání a volnočasové aktivity, sociální 
oblast, podnikání a cestovní ruch. Přítomným 
se věnovali zkušení facilitátoři z Centra pro 
komunitní práci Plzeň (CpKP). Připomínky 
byly zaznamenány a budou zapracovány do 
upraveného návrhu ISU (Integrované studie 
území). Další kolo připomínkování bude pro-
bíhat již jen e-mailem nebo prostřednictvím 
našich webových stránek www.mas-aktivios.cz. 
Na závěr nutno dodat, že celá konference se 
nesla v přátelském duchu společného setká-
ní aktérů z celého území. Byla ohlédnutím, 
představením zrealizovaných projektů a záro-
veň společným zhodnocením celého období. 
Součástí konference byla též lákavá prohlídka 
letinského pivovaru a návštěva kostela sv. Pro-
kopa s velice zajímavým výkladem pana Ing. 
Lubomíra Krýsla. Kostel prošel v posledních 
letech obnovou, oprava části střechy kostela 
byla financována též v rámci SPL MAS Akti-
vios z Programu rozvoje venkova ČR.

Ing. Hana Bouchnerová
manažer OS Aktivios

Carmina slaví 25. výročí od založení
Pěvecký sbor Carmina v letošním roce osla-

ví 25. výročí od svého založení. Celoroční 
oslavy vyvrcholí na podzim velkým výroč-
ním koncertem. Koncert zmapuje uplynulých 
dvacet pět let působení Carminy, ale představí 
publiku i nově nastudované skladby. Kromě 
Carminy na koncertu vystoupí sólista Státní 

opery Milan Bürger, všestranný jazzový muzi-
kant Václav Greif a další hosté. Celým veče-
rem bude provázet redaktor Českého rozhlasu 
Plzeň Vladimír Šťovíček. Srdečně zveme širo-
kou veřejnost na koncert, který se uskuteční 
25. října v 19 hodin v sále KKC v Přešticích. 
Vstupné: 80 Kč.                       Marie Hájková

U S N E S E N Í 
z 26. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 18. 9. 2014 

 v Kulturním a komunitním centru Přeštice, Masarykovo nám. 311
Zastupitelstvo města Přeštice:
A/ volí

1. Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Jan Königs-
mark, Mgr. Petr Fornouz, p. Karel Švarc.
2. Paní Miloslavu Lautnerovou, nar. 26. 3. 1942, 
bytem Příkrá 752, Přeštice, do funkce přísedící 
Okresního soudu Plzeň-jih na čtyřleté období.

B/ schvaluje
1. Doplněný program 26. zasedání Zastupitelstva 
města Přeštice.  
2. Podklady pro sepsání zakladatelských listů 
společnosti s ručením omezeným B + T Přeštice 
s.r.o.:
l Změnu předmětu podnikání na:
a) Výroba tepelné energie, rozvod tepelné 
energie
b) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílo-
hách 1 až 3 živnostenského zákona
l Sídlo společnosti: Masarykovo nám. 107,  
Přeštice
l Provozovny: Palackého 922, Husova 967, Přeš-
tice
l Určení společníků: město Přeštice
l Určení výše vkladu: 3 mil. Kč
l Určení správce vkladu: město Přeštice
l Určení lhůty pro splnění vkladové povinnosti: 
po sepsání zakladatelské listiny nejpozději do 
data podání žádosti o licence na výrobu a rozvod 
tepelné energie
l Určení výše základního kapitálu: 3 mil. Kč
l Počet jednatelů: 2
l Jména jednatelů: Ing. František Kapusta, Jiří 
Beránek
l Způsob jednání jednatelů: viz příloha
l Jména členů dozorčí rady: Ing. Josef Benedikt, 

Mgr. Petr Fornouz, Doc. Ing. Jan Horejc, PhD.
l Způsob hospodaření s majetkem: svěření nemo-
vitosti a movitého majetku CZT do správy spo-
lečnosti
3. Způsob jednání jednatelů B + T Přeštice s.r.o., 
doporučený radou města a doplněný zastupitel-
stvem města.
4. OZV města Přeštice č. 6/2014 k zabezpečení 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídě-
ní, využívání a odstraňování komunálních odpa-
dů včetně jejich biologicky rozložitelné složky 
a nakládání se stavebním odpadem na území 
města Přeštice.
5. OZV města Přeštice č. 7/2014, kterou se ruší 
OZV č. 6/2013 – dodatek č. 2 k OZV č. 1/2013 
o stanovení míst a času, ve kterých mohou být 
provozovány výherní hrací přístroje a o zákazu 
některých sázkových her, loterií a jiných podob-
ných her na území města.
6. OZV města Přeštice č. 8/2014 o změně OZV  
č. 3/2012 o místních poplatcích.
7. Tělovýchovné jednotě Přeštice navýšení půjč-
ky na předfinancování projektu Sportovní a rekre-
ační centrum Přeštice o 800 tis. Kč na celkovou 
částku 2,5 mil. Kč, tj. celkovou výši předfinanco-
vání 5,3 mil. Kč.
8. Rozpočtové opatření č. 16/2014.
9. Pravidla ZM č. 1/2014 o poskytování paušální 
náhrady ušlého výdělku neuvolněným zastupite-
lům na rok 2014.
10. Záměr koupě části pozemku p. č. 237/2 
o výměře cca 260 m2 v k. ú. Přeštice od TJ Přeš-
tice.
11. Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kup-
ní mezi Římskokatolickou farností Přeštice, IČ: 

49182153 a městem Přeštice, IČ: 00257125 na 
koupi části pozemku p. č. 1357/1 a části pozemku 
p. č. 1363/1 v k. ú. Přeštice. 
12. Uzavření smlouvy o dílo s vítězem veřejné 
zakázky Rekonstrukce loděnice a stavba ČOV na 
KČT v Přešticích s firmou TAZATA, spol. s r. o., 
Soběslavova 214, 349 01 Stříbro, IČ 18251129 
s cenou 9 977 110 Kč bez DPH. V případě, že by 
vítěz odmítl uzavřít SOD, doporučuje schválit uza-
vření SOD s dalším uchazečem v pořadí, firmou 
SILBA-Elstav s.r.o., Letkov 155, Plzeň 326 00,  
IČ: 64358844, s cenou 11 191 240,87 Kč bez DPH.
13. Financování rekonstrukce loděnice a stavby 
ČOV na KČT v Přešticích z fondu investic.
14. Prodej pozemků p. č. 252/3 o výměře 512 m2 

a st. 1626 o výměře 78 m2 v k. ú. Přeštice obchod-
ní společnosti BONAREX s.r.o., Třebčická 586, 
33501 Nepomuk.
15. Nabídku p. Václava Blažka na odprodej pro-
tlaku pod komunikací I/27 a vodovodního potru-
bí v Hlávkově ulici, které bude použito k pro-
dloužení vodovodního řadu, za cenu 41 750 Kč, 
což je částka, za kterou bylo toto vybudováno.
16. Odprodej pozemku pod trafostanicí parc. č. 
st. 162 v k. ú. Žerovice o výměře 8 m2 firmě ČEZ 
– distribuce a. s. (IČ: 24729035) za kupní cenu 
stanovenou znaleckým posudkem.
17. Prodej části pozemku KN p. č. 206/29 a čás-
ti pozemku KN p. č. 208/228 v k. ú. Přeštice 
o výměře celkem cca 243 m2 za cenu 500 Kč/m2 
manželům Janu a Marii Ménerovým, Kosmonau-
tů 1074, Přeštice.
18. Prodej části pozemku KN p. č. 206/29 a čás-
ti pozemku KN p. č. 208/228 v k. ú. Přeštice 
o výměře celkem cca 168 m2 za cenu 500 Kč/m2 
manželům Milošovi a Aleně Kuželovským, Kos-
monautů 174, Přeštice.
19. Prodej pozemku KN p. č. 208/20 v k. ú. Přeš-
tice o výměře 57 m2 za cenu 200 Kč/m2 manželům 
Milošovi a Aleně Kuželovským, Kosmonautů 
174, Přeštice.

20. Splátkové kalendáře dluhů z nájmu bytu 
a služeb s nájmem spojených dlužníků Jana Hanz- 
líka, Jiřího Pozlera, Věry Moulisové, Milady 
Boříkové, Slavomíra Váchy a Jaroslava Hájka 
dle návrhu odboru investic a majetku.
21. Prodej dílu pozemku parc. č. KN 1255/6 
o výměře 101,70 m2, dílu pozemku parc. č. KN 
1255/29 o výměře 1,55 m2, dílu pozemku parc. č. 
KN 1255/29 o výměře 0,05 m2, dílu pozemku parc. 
č. KN 1255/29 o výměře 3,29 m2, dílu pozem-
ku parc. č. KN 1255/6 o výměře 36,67 m2, dílu 
pozemku parc. č. KN 1620 o výměře 28,41 m2, 
dílu pozemku parc. č. KN 1619 o výměře  
3,74 m2, dílu pozemku parc. č. KN 1255/30 
o výměře 109,16 m2, dílu pozemku parc. č. KN 
1255/6 o výměře 16,15 m2, všechny pozemky 
v k. ú. Přeštice, společnosti AREA partners s.r.o. 
za kupní cenu 750 Kč/m2 a náklady s převodem 
spojené.
22. Prodej dílu pozemku parc. č. KN 1255/6 
o výměře 21,33 m2, dílu pozemku parc. č. KN 
1255/29 o výměře 92,45 m2 v k. ú. Přeštice 
manželům Karlovi a Vladimíře Radovým za 
kupní cenu 750 Kč/m2 a náklady s převodem 
spojené.
23. Prodej dílu pozemku parc. č. KN 1255/6 
o výměře 20,26 m2, dílu pozemku parc. č. KN 
1255/26 o výměře 157,35 m2 v k. ú. Přeštice 
manželům Zdeňkovi a Mgr. Miloslavě Vladařo-
vým za kupní cenu 750 Kč/m2 a náklady s převo-
dem spojené.

C/ bere na vědomí
1. Zprávu o činnosti RM v mezidobí.
2. Zápis a usnesení ze 43. jednání Finančního 
výboru ZM ze dne 11. 9. 2014.       
3. Závěrečnou zprávu o činnosti Kontrolního 
výboru ZM za r. 2014.
 Mgr. Antonín Kmoch, starosta

Mgr. Jan Königsmark, místostarosta
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Oprava kaple po více než 
sto padesáti letech

Kaple Povýšení sv. Kříže na přeštickém hřbi-
tově byla poprvé vysvěcena po dostavbě roku 
1862. Svůj podíl díky příspěvku měl mimo 
město Přeštice třeba i hrabě Schönborn. Nyní 
uplynulo již více než sto padesát let a zub času 
postupně hlodal více a více a kaple postupně 
více a více chátrala. Až loňského roku začala 
její obnova. Postupně podle finančních pro-
středků došlo k celkovému zpevnění popraska-
ných křídel, opravě vnějšího pláště, vnitřních 
omítek i samotného oltáře. Během léta byly 
provedeny poslední práce a v polovině září byla 
kaple znovuvysvěcena.

Na tuto významnou akci přijal pozvání i bis-
kup plzeňské diecéze Mons. František Radkov-
ský. Celá slavnost začala zpěvem liturgických 
písní. Následně biskup Radkovský slovem 

prokládaným čtením z Písma svatého pohovo-
řil o významu života, o tom, že každý něčemu 
a v něco věří, každý má svého „Ježíše“.

Závěr oficiální části tvořilo vlastní znovu- 
vysvěcení kaple Povýšení sv. Kříže. S prvým 
žehnáním a vykrápěním kaple jakoby nebesa 
chtěla pomoci svému služebníku na zemi a zača-
la skrápět kapli a přítomné kapkami deště.

Přečtením řady zápisů z kroniky kaple z roku 
1862, kdy byla poprvé vysvěcena, zakončil 
místní děkan Karel Plavec celé slavnostní odpo-
ledne. Také připomenul a zdůraznil, že oprava 
by nebyla možná, nebýt toho, že významnou 
finanční částkou přispěl k obnově Plzeňský 
kraj, město Přeštice i samotní občané v dobro-
volné sbírce, mnozí se podíleli i díky své řeme-
slné zručnosti.                                             (šat)

V rámci návštěvy Přeštic a znovuvysvěcení kaple Povýšení sv. Kříže na místním hřbitově převzal 
biskup František Radkovský dárek z rukou představitelů města. K blížícím se 75. narozeninám mu 
popřál vše nejlepší Jan Königsmark (snímek vlevo) a z rukou radního Václava Blažka (snímek 
vpravo) převzal jako dárek kopii obrazu Piety.                                                                          (šat)

V Horní Lukavici vítali nové občánky
Kulturní komise OÚ v Horní Lukavici při-

pravila na sobotu 13. 9. 2014 přivítání nej-
mladších dětí za občánky obce. Dvě holčičky 
a dva chlapci ve stáří od 2 do 9 měsíců přišli 
se svými rodiči a prarodiči, aby byli přítomni 
tomuto slavnostnímu okamžiku. K rodičům 
a dětem promluvil starosta obce p. Josef Dědič 
a dětský soubor ZŠ v Dolní Lukavici Lukavá-
ček vystoupil s působivým programem básni-
ček a písniček. Všechny děti obdržely pamětní 

list od OÚ, peněžitý dárek, hračku a maminky 
kytičku. Rodiče se zapsali do pamětního listu, 
který je přílohou kroniky akce.

Jaroslava 
Regnerová 

Kulturní 
komise 

Letní animační soustředění aneb 
Netradiční setkání mladých historiků

Závěr prázdnin strávily některé děti z Přeštic 
a okolí na týdenní akci s názvem Letní animač-
ní soustředění aneb Netradiční setkání mladých 
historiků, kterou pořádalo Občanské sdružení 
Aktivios v rámci projektu Otevíráme poklady 
venkova podpořeného z Programu rozvoje ven-
kova. V rámci tohoto týdenního soustředění, 
které fungovalo podobně jako příměstské tábo-
ry, pracovaly děti ve věku 8 až 15 let na krátkých 
animovaných filmech zaměřených na historii 
a zajímavá místa na našem území. Zúčastnilo 
se 17 dětí z Přeštic a okolí. Pondělní stopovač-
ka nás zavedla též na most přes řeku Úhlavu se 
sochou sv. Jana Nepomuckého. Z mostu jsme 
pokračovali po lukách při levém břehu řeky 
a hurááá ke kostelu sv. Ambrože na Vícově. 
Ovšem jak? Přeštice – přes tyče… Tyče jsme 
s sebou neměli, lávka přes řeku by byla naše 
spása! Ale když není, co s tím??? Zvládli jsme 
to dobrodružněji ☺ Kluci, moc děkujeme!!!

 U kostela sv. Ambrože nás čekal pan Václav 
Süss s povídáním o historii a dalších zajímavos-
tech o místě. Malý testík posléze prověřil, co 
jsme si zapamatovali. A protože jsme historici 
nebojácní a též zvědaví průzkumníci, neváha-
li jsme přijmout nabídku podívat se pod samu 
střechu kostelíka ke krovu a zvonu.

V úterý 19. srpna jsme vyrazili autobusem 
do Rožmitálu pod Třemšínem, se kterým naše 
město spojuje slavný přeštický rodák Jakub Jan 
Ryba. Poutavou formou jsme se zde seznámili 
s jeho životem a dílem a poslechli jsme si i část 

České mše vánoční. Cestou k domovu jsme 
zaběhli do lesa Voltuš k mohyle připomínající 
místo tragického skonu slavného učitele a skla-
datele J. J. Ryby.

Zažili jsme toho ještě spoustu a dozvěděli se 
hodně zajímavých informací z historie, které 
jsme pak mohli přenést na filmové plátno. Ale 
jak se takový animovaný film tvoří? My už 
to víme díky Terezce a Magdě ze společnosti 
ULTRAFUN, které nás zasvětily do problema-
tiky animovaného filmu a možných technologií.  
Potom jsme si museli ve skupinách připravit 
námět, scénář a jednotlivé scény.

Klapka a jedem… Tato část nás bavila asi 
nejvíce – práce s kamerou, tzn. samotné natá-
čení a ozvučení. Užili jsme si spoustu legrace. 
Předpremiéra pro VIP hosty, tedy rodiče a pra-
rodiče našich malých umělců a též premiéra fil-
mu, která byla uvedena v pátek 22. srpna v rám-
ci letního kina v Přešticích, se vydařila, všem se  
moc líbilo a malí tvůrci si užívali zasloužené-
ho potlesku. A Vy se na náš film můžete přijít 
podívat na Juniorfest 2014 nebo jej zhlédnout na  
www.mas-aktivios.cz

Děkujeme městu Přeštice za finanční podpo-
ru. Děkujeme Mgr. Martině Míškové, ředitelce 
Kulturního a komunitního centra a všem dal-
ším zaměstnancům za bezvadné zázemí. Děku-
jeme Ing. Václavu Süssovi, Ing. Jiřímu Bělovi,  
Mgr. Drahomíře Valentové, Věře Kokoškové 
a panu Bohmanovi za jejich čas, který nám 
věnovali při seznamování s historií a památka-
mi města a okolí. Děkujeme chlapcům J + E, že 
nás bezpečně a zábavně  přepravili přes řeku.

Text a foto Mgr. Martina Hanzlíková, 
projektová manažerka OS Aktivios

a celý „filmový štáb“ 
mladých historiků z Přešticka

Zveme všechny zájemce na koncert 

Štěpána a Ondřeje Škochových, 
kde zazní zhudebněné básně Suzanne Renaud. 

Uskuteční se v sobotu 18. října 2014 od 17.30 hod. 
v prostorách evangelické fary (Rebcova 557). 

Koncert se koná v rámci slavnostního otevření opravené fary.
(Podrobnější informace k vystoupení bratří Škochů najdete na www.nitky.cz).

Foto K. Červený
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MALÉ MĚSTO VE VELKÉ VÁLCE – II. část

Přeštice 1914–1918
LAZARET

Dne 2. 1. 1916 byla slavnostně posvěcena nová budova okresního hejtmanství, vystavěná 
v uplynulých dvou letech na obecním pozemku – „Hájkových hlinišťatech“. Slavnosti se zúčast-
nil velký počet zástupců duchovenstva, úřadů, spolků i občanů. Hlavní projevy pronesli vikář 
Msgre. Martin Fencl z Vřeskovic, jako světitel, okresní hejtman František Bláha a purkmistr 
Josef Wierer. Poděkováno bylo především staviteli Velíškovi z Přeštic za vyhotovení plánů 
stavby, staviteli architektu Fričovi ze Žižkova a c. k. Ing. Bohumilu Šelovi, který byl pověřen 
stavebním dozorem.

Třetí třída obecné dívčí školy v Přešticích z válečných let.

Velitel lazaretu Bedřich Havel v městském 
parku v r. 1916.

„Hned od počátku války byly v různých 
etapách zřizovány lazarety a ozdravovny 
pro raněné vojíny, a to hlavně ve školách. 
Školní tělocvična v Přešticích byla promě-
něna v lazaret s 39 lůžky, zanedlouho zří-
zena  i okresní stravovna. Místní dámský 
odbor Červeného kříže obstaral celé zařízení 
lazaretu, opatřil potřebným prádlem, lůžky, 
náčiním, kteréžto věci většinou byly obecen-
stvem zdejším do lazaretu darovány, anebo 
zapůjčeny. Lékařskou správu lazaretu vedl 
místní obvodní lékař MUDr. Alois Navrátil. 
Hned brzy už po vypuknutí války dojely sem 
transporty raněných vojínů různých národ-
ností, jimž vesměs dostalo se zde toho nej-
lepšího ošetření a stravování. Postupně pak 
ti zdravější z raněných byli posíláni odsud 
z lazaretu ke svým vojenským povinnos-
tem a na jejich místo nastupovali zase noví 
a noví ranění...“

(Farní kronika Přeštice, str. 210)  

„Nedostatek svíček a jiného svítiva 
zavinil, že bylo vydáno nařízení okres-
ního hejtmanství, že o Vzkříšení při 
průvodu městem a v den Dušiček nesmí 
se ani svíčky ani lampičky olejové roz-
svěcovati. I ve věčné lampě v kostele byli 
jsme nuceni užívati místo oleje petrole-
je, ač jsme i petrolej dosti těžko – pou-
ze na povolení okresního hejtmanství 
– opatřovali. Aby se ušetřilo svítiva, byl 
zaveden i ´letní čas´ po tři léta (1916, 
1917 a 1918) vždy od polovice dubna do 
polovice září, kdy se hodiny posunuly 
o hodinu kupředu. Toto opatření nedo-
šlo však, zvláště po venkově, žádné obli-
by. V roce 1916 objevil se i nedostatek 
uhlí, takže ve škole zdejší po nějaký čas 
pouze dřívím se topilo v době zimní...“ 
zaznamenal děkan Václav Heindl ve 
farní kronice.

ŠETŘIT, ŠETŘIT, 
ŠETŘIT!

SBÍRALO SE VŠECHNO
„V každé obci zřizovány zvláštní komise pro soupis osevných ploch, zásob obilí, slámy, píce, 

dobytka veškerého a drůbeže. Prováděny rekvizice všech potravin, dobytka, kovů, kůže, prádla 
a peří. Mosazné a měděné domácí náčiní  musel každý odevzdati (hmoždíře, rendlíky, kastroly, 
konvice apod.), dveřní a okenní mosazné kliky a každý si mohl byt uzavřít na provázek, petlici, 
po staročeském způsobu. Měděné hroty hromosvodů byly odebrány, rovněž tak četné zvony 
z kostelů i zvoniček vesnických, ba i zvonky školní.“

(Sedláček, Václav: Kronika města Přeštic, str. 143)
„Konány byly sbírky kovů, vlny, bavlny, kaučuku a prádla. Sebrány hromosvody z domů 

i s veřejných budov, i s našeho děkanství (asi 180 m drátu měděného = 22 kg; na kostele hromo-
svody zůstaly), měděný drát byl nahrazen drátem železným. Svícnů kostelních cínových, jakož 
i píšťal varhanových bylo zde ušetřeno, jakožto starého příslušenství našeho kostela.“ 

(Farní kronika, str. 212)

FRANTIŠEK REIF, 
PRVNÍ UČITEL 
SKOČICKÉ ŠKOLY

V říjnovém čísle předválečného VII. 
ročníku sborníku „Pod Zelenou Horou“ 
z roku 1938 věnoval učitel Vojtěch Mach 
článek „Smutná vzpomínka“ svému příteli, 
prvnímu učiteli skočické školy, Františku 
Reifovi. Rodák z Lišova u Českých Budě-
jovic nastoupil v nově otevřené škole ve 
Skočicích dne 1. října 1910. Autor článku 
se s ním pak nečekaně sešel v únoru 1915 
v zajateckém táboře v Taškentu v Západním 
Turkestánu. Po obrovském přílivu zajatců 
však byly tábory přeloženy mimo město, do 
stepi. Učitel Reif zde dostal do obličeje růži. 
Současně propukla epidemie skvrnitého 
tyfu. Můžeme se jen domýšlet, nač v izolaci 
zemřel. Pohřben byl v jednom z osmi tisíc 
zajateckých hrobů.

POMĚRY VE ŠKOLE ZA VÁLKY SVĚTOVÉ 
„Školní docházka velmi zanedbávána, 

mravnost dětí klesala. Místo do školy poča-
ly děti žebrati potraviny, a jestliže málo 
vyžebraly, pak prostě kradly. Tyto toulavé 
děti přijížděly „načerno“ do Přeštic až zda-
leka (od Kladna, Mostu). Jindy pak musely 
děti nezbytně pomáhat matce při polních 
pracích. Místo řádného vyučování musely 
děti sbírati pro armádu listí jahodové, borův-
kové, ostružinové, šípek a jiné takové lahod-
né potravy pro vojsko v poli. Žactvo muselo 
sbírat kopřivy, hadry, žákyně pletly kamaše. 
Místem školy proměněny v lazarety,  i čás-
tečně v Přešticích. Mnoho učitelů odcházelo 
do války a mnozí se již nevrátili, jiní učite-
lé byli zaměstnáni v kancelářích. Zaváděno 

vyučování střídavé na směny, jinde byly tří-
dy slučovány (dvě i tři třídy v jednu). Někde 
byly školy úplně zavřeny, učitel byl ve vál-
ce. Nebylo řádných školních potřeb, a také 
na ně nebylo peněz. Děti divočely, protože 
postrádaly dozor jak školní, tak domácí. Vše-
chen čas matky musely věnovat domácnosti 
a na polích musely vše samy odříti. Takové 
poměry byly nejen na školách národních, 
tj. obecných a měšťanských, ale i na střed-
ních. Studující mládež po 18. roce odcházela 
na vojnu, a tehdy se pak konaly předčasné, 
naprosto nevyhovující tzv. válečné maturity 
i ostatní jiné studijní zkoušky.“ 

(Sedláček, Václav: Kronika města Přeštic 
str. 153 – kráceno)

ŠKOLNÍ NADÁNÍ 
MARIE HLÁVKOVÉ

Bylo součástí závěti Josefa Hlávky, jako jeden ze 
tří každoročně splatných legátů pro město Přeštice. 
Obnášelo 400 K a určeno bylo výslovně na „zjednání 
zimního šatu pro naprosto nemajetné školní děti přeš-
tické, lužanské s Dlouhou Loukou, skočické a vlčské, 
obojího pohlaví, které by jinak přeštickou obecnou 
neb měšťanskou školu bez takové dobročinné pomo-
ci navštěvovati, a tak ani vyučování zúčastniti se 
nemohly.“ Výběrem potřebných bylo pověřeno tzv. 
´Kuratorium Nadace Hlávkovské v Přešticích´, kte-
rému ve válečných letech předsedal purkmistr Josef 
Wierer a členy byli Msgre. Martin Fencl, děkan ve 
Vřeskovicích, přeštický děkan Václav Heindl a měst-
ští radní: Josef Hofmeistr, Josef Filipovský, Franti-
šek Hess a Václav Pintner. Úkolem radních bylo, 
aby společně s katechetou přeštických škol Karlem 
Žlábkem podrobně vyšetřili majetkové poměry rodi-
čů, kteří o podporu žádali, a vybrali ty, kteří ji potře-
bovali nejvíce. Jednalo se o děti od I. třídy obecné 
školy, až po III. třídu měšťanskou.

Podělování nově ušitým šatstvem probíhalo na 
radnici vždy v úmrtní den Hlávkovy první manžel-
ky Marie, tj. 8. listopadu o 10. hodině dopolední.  
V r. 1916 jednatel poznamenává, že se obecní zastu-
pitelstvo v létě nescházelo, „ježto rozsáhlé opravy 
děly se na městské radnici a dosud tyto skončeny ne-
jsou...“ „Ku letošnímu podělování chudých školních 
dítek šatstvem objednány obě látky pro hochy a pro 
dívky u místního obchodníka Jana Bešty. Pro hochy 
zakoupeno 20 m silného štruksu po 9 K a pro dívky 
25,30 m šatové látky po 6 K. Obleky pro hochy doda-
li: p. Karel Strejc a Jan Webr a spokojili se od ušití 
s cenou loňskou, tj. od ušití kabátu 3 K 60 h a od ušití 
kalhot 90 h. Obuv ku podělování jako roku loňského 
nemohla pořízena býti žádná. Šití pro dívky přidě-
leno bylo potřebnější švadleně sl. Terezii Šmídové. 
Pořídilo tudíž předsednictvo pro 20 hochů 8 kabátů 
a 12 párů kalhot, pro 20 dívek 8 jupek a 12 sukní. 
Mimoto vyšetřil krejčí Jan Webr při stříhání na jedny 
kalhoty navíc! Vcelku tudíž poděleno bylo 41 dítek.“

V roce 1917 mohla být zakoupena u obchodní-
ka Jana Bešty pouze šatová látka pro dívky, „ježto 
pro hochy docela žádné látky na skladě neměl.“ Ze  
30 m barchetu o šířce 75 cm po 11 K 50 h ušila opět 
sl. Šmídová 9 jupek a 13 sukní, čímž byl uvedený 
obnos zcela vyčerpán. Nadační správa proto poskyt-
la mimořádný dar ve výši 300 K, za něž Kuratorium 
pořídilo pro hochy 21 teplých trik, 4 páry ponožek 
a 5 šálek. Poděleni byli hlavně sirotci.

V roce 1918 začalo Kuratorium shánět materi-
ál na oblečení již v červnu. Avšak „po nesčetných 
dotazích u těch kterých obchodníků a firem ohledně 
obstarání látky“ se podařilo až ve druhé polovici říj-
na zakoupit „vhodnou látku přiměřené ceny na dneš-
ní poměry drahotní“ u p. Josefa Kaňáka, obchodníka 
ve Vřeskovicích. Z 11 m štruksu á 74 K bylo ušito 16 
párů kalhot, přičemž byl při střihu jeden pár menších 
kalhot vyšetřen. Od ušití jednoho páru kalhot bylo 
zaplaceno již 7 K!

(Podle Knihy protokolů Kuratoria z období 
září 1916-červenec 1942)
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Jako doprovodný materiál k výstavě „Přeštice před 100 lety“ (Dům historie Přešticka od 3. 10. 2014 do 6. 1. 2015 ) připravily Bc. Drahomíra Valentová a Věra Kokošková. 
Publikované dokumenty pocházejí ze sbírky DHP. Citace zdrojů nebyly upravovány a mohou se v jednotlivých údajích rozcházet.

DILEMA LÁSKY A CTI
V rodině vyhlášeného přeštického advokáta JUDr. Václava Koffera bývalo stále rušno 

a veselo. Tatínek vychovával svých šest dětí přísně, ale laskavě. V duchu si se ženou plá-
novali, že všem čtyřem chlapcům umožní vysokoškolské vzdělání. 

Osud však rozhodl jinak. V roce 1914 začala první světová válka. Právě v tomto roce se 
JUDr. Koffrovi, starostovi přeštického Sokola a členu obecního zastupitelstva, začaly plnit 
jeho sny. Nejstarší syn Václav byl přijat na farmacii. Ke konci školního roku však dostal 
povolávací rozkaz. Otec měl o čem přemýšlet. Vahou svého postavení mohl dosáhnout 
toho, že Václav nenarukuje. Už několik lidí si u něho vyprosilo či vyplakalo přímluvu 
a jejich synové do války nemuseli. Byly to ale výjimečné případy, kdy mladý muž byl buď 
živitelem rodiny s mnoha dětmi nebo se staral o nemocné rodiče.

Co se tehdy paní Koffrová naprosila svého vlivného muže, aby také udělal výjimku. 
Vždyť jde o jejich milovaného syna! Marně. Tatínek se velmi trápil. I on by byl chtěl mít 
svého prvorozeného raději doma. Jeho svědomí mu ale napovídalo něco jiného. Při koneč-
ném rozhodování opět sehrála velkou roli vlastnost, pro kterou si ho lidé při výkonu jeho 
advokátní praxe tolik vážili. Prohlásil, že by to bylo vůči ostatním odváděným chlapcům 
nespravedlivé. A tak se Václav stal vojákem c. a k. armády. Zpráva o jeho smrti přišla již 
za několik měsíců.

Po dvou letech narukoval do války i mladší syn Miloslav (v seznamu padlých je chybně 
uváděn jako Miroslav). Právě dokončil gymnázium a chystal se po prázdninách na vyso-
kou školu. A po třech měsících dostala Koffrova rodina další smuteční oznámení. Mladší 
bratři Petr a Pavel měli štěstí, že válka po čtyřech letech skončila. Oba potom úspěšně 
absolvovali vysokoškolská studia, a tak alespoň zčásti splnili sen svého otce. V jeho srdci 
však zůstala velká bolest – stesk po obou zbytečně zabitých dětech. A potom, maminka. Ty 
její oči – plné výčitek! Jako by neustále říkaly: „Mohls, ale nic jsi pro ně neudělal!“

Celých patnáct let, až do konce svého života, to v těch očích viděl a cítil tu tíhu na 
každém kroku. Podle nejstarších členů naší rodiny se tradovalo, že prababička mého muže 
toho s pradědečkem až do jeho smrti příliš nenamluvila. Nemohla mu ztrátu svých dětí 
odpustit.

Mgr. Hana Valachová
(poprvé uveřejněno v publikaci „Legionáři z Přeštic a okolí“, KZ Přeštice, 2004)  

VOJENSKÁ 
CENZURA 
POŠTY

„Vojenská censura dopisů byla zavede-
na hned na počátku války, a to nejen pro 
dopisy vojínů, ale pro všechno obyvatelstvo, 
ovšem zvlášť české. Na vojně prováděna 
přísná censura přímo od různých důstojníků 
a poddůstojníků v poštovní vojenské kance-
láři. Každý dopis došlý i zasílaný musel být 
čten a označen, že byl ´censuriert´... Dopisy 
podezřelé, nečitelné, šifrované, značkované, 
či psané v řeči nesrozumitelné byly prostě 
házeny do ohně. V malých místech provádě-
li censuru místní četníci.“ 

Veškerá korespondence z přeštické poš-
ty se posílala do Plzně. Zde, stejně jako 
v ostatních velkých městech, byly zřízeny 
zvláštní kanceláře, do nichž byli povolávány 
zasloužilé vojenské šarže, většinou „kovaní“ 
Němci. Běda tomu, kdo by byl cenzuroval 
nesvědomitě! Za to hrozil kriminál, odebrá-
ní penze nebo ještě něco horšího. Za závad-
ný se považoval i dopis, který obsahoval 
urážku „Jeho Veličenstva“ či jiných „Veli-
čenstev“. Za velezrádnou činnost se rovněž 
považovalo jak kritizování válečných situa-
cí, tak šťavnaté poznámky. Vyhodnotil-li se 
přečin jako zvláště závažný, byl dopis nejen 
zničen, ale zahájilo se pátrání po pisateli. 
Ten pak byl zatčen, žalářován a mnohdy 
i zastřelen. Jen výjimečně se našli cenzoři, 
kteří tyto „nebezpečné“ dopisy vzali domů 
a zničili, aby zachránili lidský život a nestali 
se nepřímo katy.

Novinářská cenzura to měla o něco méně 
složité. Závadný článek byl prostě „vybí-
len“, v opakovaném případě bylo vydávání 
tiskoviny pozastaveno nebo zcela zrušeno. 
Jejich autoři podléhali vojenským trestům. 
Pozor si také museli dávat nejen veřejní 
řečníci, ale i návštěvníci hospod. Jak píše 
kronikář, „všude se hemžilo plno ´vlaste-
neckých špionů´... Udavačství tehdy bujelo 
jako kvítí na louce. Sám jsem dvakrát zakusil 
soudní stíhání, kdy udán jsem byl přítelem, 
kolegou. Jeden řídící učitel pro nerozvážná 
slova v hostinci byl udán učitelem a z toho 
pak sám si vzal život.“

(Podle Kroniky města Přeštic 
Václava Sedláčka, str. 145)

Dopisnice z fronty do Přeštic (rodina Bažantova) s cenzurním razítkem.Konspirativní lístek z fronty „Nejmilejší 
Boženko“ + originální obálka.

Plakát na duchovní koncert dne 29. června 1916.

DUCHOVNÍ ÚTĚCHA
„Život náboženský na osadě během války zvroucněl, lid navštěvoval četněji chrám 

Páně a různé pobožnosti v té době konané – vždyť každý tu spoléhal na pomoc Boží!“ 
Děkan Heindl ve Farní kronice podrobně vypisuje všechny mimořádné mše sv., procesí 
a průvody; např. v r. 1914, na sv. Václava, do zámecké kaple v Lužanech, 8. července 
na Sv. Horu a do Borov. 2. května 
1915 naopak přišla procesí ze všech 
přifařených obcí do přeštického 
kostela na májovou pobožnost, aby 
Královna Máje P. Maria vyprosila 
na Bohu brzký mír. Také první sv. 
přijímání dětí v r. 1915 bylo obě-
továno za všechny vojíny a brzký 
mír. Na sv. Petra a Pavla 29. června 
1916 byl v přeštickém kostele pořá-
dán duchovní koncert ve prospěch 
sirotků po padlých vojínech. 

  Samostatnou kapitolou byly 
kostelní sbírky pro nejrůznější 
účely (na opatření léků, obvazů, 
posilujících pokrmů pro raněné 
vojíny, na podporu zmrzačených 
vojínů, ve prospěch vdov a sirotků 
po padlých vojínech, na udržování 
hrobů našich vojínů v cizině pad-
lých a tam pohřbených atd.). Mimo 
sbírky kostelní byly konány čas-
té sbírky dům od domu po městě 
a v okolních obcích, pro zmírnění 
válečných běd.

Pohlednice náměstí s poštou.



PŘEŠTICKÉ NOVINY                                                                                           ŘÍJEN      9

85. narozeniny pana Františka Andrlíka

Vzpomínka na pana ředitele Josefa Votavu

Jak bylo uvedeno v zářijovém čísle PN v příspěvku „Několik slov na prahu nového školního 
roku“ 4. září letošního roku uplynulo již 40 let ode dne, kdy ve věku 63 let zemřel bývalý dlouho-
letý ředitel někdejší přeštické 2. ZDŠ, pan 

Josef Votava.
V kronice školy je u příležitosti úmrtí pana ředitele Votavy zapsáno bývalým ředitelem 1. ZDŠ 

Přeštice a zároveň někdejší SVVŠ Přeštice panem Janem Kastlem následující:
„Hned po začátku školního roku jsme dostali smutnou zprávu, že zemřel bývalý ředitel 2. ZDŠ 

v Přešticích Josef Votava. Až do r. 1971, kdy dosáhl 60 r. věku, působil v Přešticích. Odešel do 
důchodu, ale už v 63 letech zemřel. Byl to výborný učitel a ředitel, organizátor a obětavý pracov-
ník. Jeho pohřbu se zúčastnilo mnoho přeštických občanů a jeho žáků a také mnoho učitelů. Čest 
jeho památce!“   

Součástí kroniky školy je také úmrtní oznámení pana ředitele Votavy. 
Přesně v den 40. výročí jeho úmrtí navštívil místostarosta města jeho syna, rovněž pana  

Josefa Votavu, který se společně se svou manželkou s ním podělil o své vzpomínky na jejich otce  
a tchána. U příležitosti tohoto výročí byla též za vedení města Přeštice na jeho hrob na přeštickém 
hřbitově položena květina a zapálena svíce. Dovoluji si poděkovat synovi pana řed. Votavy a jeho 
manželce za zapůjčení fotografií k otištění v PN. Čest památce bývalého ředitele 2. ZDŠ Přeštice!

Mgr. Jan Königsmark, místostarosta a kronikář

Své půlkulaté 85. narozeniny oslavil dne 21. srpna pan 
František Andrlík 

z Přeštic. Při této příležitosti mu přišel osobně pogratulovat místostarosta, za vedení města předal 
váženému oslavenci dárek a květinu a popřál do dalších let především pevné zdraví, radost, štěstí 
a hodně spokojenosti. 

Pan Andrlík je jedním z velkých 
pamětníků našeho města a tak se 
s místostarostou podělil o mnohé 
vzpomínky ze svého života. Hod-
ně vzpomínal na dobu, kdy cho-
dil v Přešticích na základní školu. 
A nad historickými fotografiemi 
ze školních let zavzpomínal na své 
spolužáky. Naprosto přesně řekl 
jejich jména, prakticky o každém 
věděl co dále, když už byl dospělý, 
co dělal, kde žil apod. Nezapomněl ani na své pedagogy. Např. jedním z učitelů pana Andrlíka byl, 
tenkrát velmi mladý, pan Karel Naxera, otec bývalého dlouholetého ředitele přeštické ZŠ, rovněž 
Karla Naxery. Také na fotografii ukázal svoji další vyučující, paní učitelku Housarovou, matku 
bývalé paní učitelky na přeštické základní škole Marie Ausbergerové. 

Velkým překvapením, ba přímo srdeční záležitostí, bylo pro mě zjištění, že pan Andrlík chodil 
na základní škole v Přešticích do jedné třídy s mým dědečkem, otcem mojí matky – panem Václa-
vem Jánským z Příchovic, který již bohužel zemřel před mnoha lety, když jsem chodil do 1. třídy. 
A nyní jsem měl možnost vidět svého dědečka na starých fotografiích jako kluka spolu s jeho spo-
lužáky. Pan Andrlík na něho velice hezky zavzpomínal – oni se vlastně potkávali i později, když 
už měli svoje rodiny. A pak po letech zase chodili na základní škole do jedné třídy jejich synové 
– syn pana Andrlíka a syn mého dědečka, bratr mojí matky a tedy můj strýc. Toho znám bohužel 
pouze z fotografií a vzpomínek, zemřel před mnoha lety –  byl to velký sportovec – Vašík Jánský  
z Příchovic. Rovněž jsem viděl milého oslavence na fotkách z odvodu a na vojně. Pan Andrlík také 
zavzpomínal na svoji manželku, kterou měl opravdu  upřímně a moc rád. Bohužel již není mezi  
námi a velice mu chybí. 

A tak jsem si opět uvědomil, jak není dobře zapomínat na naše seniory, vždyť i my budeme 
jednou staří…, ale naopak si udělat čas a zavzpomínat s nimi na jejich mládí, nechat si v mnohém 
poradit, vždyť mají veliké životní zkušenosti. Mají za sebou úspěchy, někdy i prohry, mnohdy 
těžké chvíle…, je dobré a zároveň zajímavé se s nimi podělit o radosti, které zažili, seznámit se 
s jejich koníčky atd. Mnozí senioři rádi vzpomínají na své rodiče a sourozence, mají radost ze 
svých dětí a vnoučat. A někdy se zcela náhodně dozvíme něco, co se týká přímo nás a my jsme 
o tom vůbec nevěděli. A tohle se právě stalo mně! 

Vážený pane Andrlíku, ještě jednou Vám přeji do dalších let jen vše pěkné, hlavně hodně zdra-
ví, nadále stejně dobrou mysl, klid a pohodu a děkuji Vám za zapůjčení fotografií, z nichž jednu  
otiskujeme.                                                                               Mgr. Jan Königsmark, místostarosta

Vzpomínka na pana Jana Sikytu

Dne 6. října tohoto roku vzpomeneme nedožité 
95. narozeniny pana 

Jana Sikyty,
manžela paní Karolíny Sikytové. Pan Sikyta byl 

zaměstnán u n. p. Pozemní stavby, závod Stavomon-
táže jako obkladač keramických dlaždic. Po odcho-
du do důchodu v roce 1980 ještě pracoval v této 
profesi u n. p. Prefa Přeštice při výrobě bytových 
jader a krátkou dobu též v bývalé Tesle Přeštice při 
výstavbě nové výrobní haly. Jeho velkým koníč-
kem bylo motorové a bezmotorové létání, kterému 
se v Přešticích v poválečné době jako mladý věno-
val a na tuto činnost v přeštickém aeroklubu celý 
život vzpomínal. Dále se jeho zájem upínal k ama-
térskému filmu a zejména fotografii. Pro přeštickou 
kopanou a házenou, ale i při jiných příležitostech 
udělal mnoho fotografií. Některé jeho fotografie 
jsou i v publikacích, které byly v minulosti vydány 
k různým výročím v našem městě. Se svojí manželkou Karolínou, roz. Neuwirthovou, se brali 28. 
září 1947 a prožili spolu 52 let spokojeného harmonického manželství. 

                                 Mgr. Jan Königsmark, místostarosta 
Pozn.: Za zapůjčení otištěné fotografie manželů Jana a Karolíny Sikytových si dovoluji poděkovat jejich 

dceři paní Janě Kacerovské.

92. narozeniny paní Karolíny Sikytové

Dne 10. září oslavila své úctyhodné 92. narozeniny paní 
Karolína Sikytová 

z Přeštic. Její zdravotní stav bohužel neumožňuje, aby byla doma, ale vyžaduje celodenní 
nemocniční péči. Přesně v den jejího významného životního jubilea navštívil místostarosta města  
manžele Kacerovských (paní Jana Kacerovská je dcera paní Sikytové) a přinesl jim pro maminku 
dárky k jejím narozeninám s prosbou, aby jí je v nemocnici předali. Samozřejmě také požádal, aby 
jí vyřídili srdečné pozdravy za celé vedení města Přeštice a že na ni všichni moc vzpomínají a přejí 
jí hlavně zdraví. 

Dcera paní Sikytové s manželem si s místostarostou popovídali – bylo to velice upřímné a srdeč-
né vzpomínání na jejich maminku, na její dosavadní život, na vše, co vždy ráda a s láskou pro své 
děti dělala. Je jim moc líto, že zdravotní stav jejich milované maminky není natolik dobrý, aby 
mohla být v domácí péči. V nemocnici ji ale velice často navštěvují. Paní Sikytová má stále výbor-
nou paměť – zajímá se o vše, co se v našem městě děje –  o to, co píšeme v Přeštických novinách. 
Manželé Kacerovských zavzpomínali také na otce paní Kacerovské, manžela paní Sikytové, pana 
Jana Sikytu. Ten již bohužel není mezi námi. Právě v tomto roce by byl oslavil své půlkulaté jubi-
lejní 95. narozeniny. 

Vážená paní Sikytová, ještě jednou přijměte upřímné blahopřání k Vašim narozeninám. Všichni 
na Vás myslíme a přejeme Vám hlavně hodně zdraví. 

Mgr. Jan Königsmark, místostarosta

Vzpomínka na pana Petra Blažka ve fotografiích

V minulém čísle PN byl otištěn příspěvek „Vedení města Přeštice uctilo památku Petra Blažka“ 
s uvedením, že několik ještě nikdy nezveřejněných fotografií ze soukromého archivu syna pana 
Petra Blažka, rovněž Petra, bude z kapacitních důvodů otištěno až v říjnovém čísle PN. Slib plníme 
a slíbené fotografie včetně popisek otiskujeme. 

 Osobní vzpomínky pana Petra Blažka mladšího na to, jak to jeho otec od 50. let min. století 
prakticky až do konce svého života neměl vůbec lehké, budou otištěny v příštím čísle PN.

Mgr. Jan Königsmark, místostarosta a kronikář města Přeštice   

Promenádní koncert dechové hudby na přeš-
tickém náměstí v r. 1945 – diriguje pan Petr 
Blažek.

Pohřební průvod přes přeštické náměstí 
v období 2. světové války (pohřební služba pana 
Kováříka, koně a kočí p. Sýkora z Branky, zpě-
váci P. Blažek, M. Blažková, sl. Krimlová, kněží 
katecheta J. Štucbart a děkan V. Heindl).

Pohřební zpěváci – P. Blažek, M. Blažková, 
sl. Krimlová, sl. Pelikánová a p. Faitl.

Pan Petr Blažek s hudebním odborem SKÁLA 
před vchodem do přeštické sokolovny.
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Oznámení o nalezených pejscích

Dne 19. 8. 2014 byl odchycen volně pobíhající 
pes černobílé barvy středního vzrůstu, rasa pit-
bulteriér, stáří 1 rok. Pes je umístěn v záchytné 
stanici v Přešticích, ul. V Háječku.

Pes zlatého kokršpaněla ve stáří cca 7 let, na 
krku černý koženkový obojek, nalezen v ulici 
Nepomucká v Přešticích dne 1. 5. 2014. Umís-
těn do záchytné stanice města v ul. V Háječku 
v Přešticích.

Naše město nevzkvétá
Ani jsem nedočetl tradiční sloupek „Slovo staros-

ty“, který se z hlediska rozsahu v právě probíhající 
předvolební kampani oproti předchozím vydáním 
zněkolikanásobil, a hned mě napadla parafráze 
památného Novoročního projevu prezidenta Václa-
va Havla z roku 1990, ve kterém tehdy řekl, že naše 
vlast nevzkvétá.

Pan starosta zneužívá naprosto bezostyšně Přeštic-
ké noviny ve volební kampani pro svou vlastní pro-
pagandu a není, bohužel, nástroj, který by umožnil 
v daném čísle oponentní vyjádření člena rady nebo 
zastupitelstva. Čili volební kampaň pana starosty 
za městské peníze (peníze daňových poplatníků), 
která nepochybně vzniká v pracovní době pana 
starosty. Čtenáři Přeštických novin musejí pasivně 
přijímat tvrzení pana starosty jako daná fakta, aniž 
by v daném čísle dostal kdokoliv prostor uvést věci 
na pravou míru. A to i když se některá tvrzení týkají 
konkrétních osob. Nepochybuji, že tato jednostran-
ná výhoda panu starostovi naprosto vyhovuje a že je 
v souladu s tzv. slušností, o které hovoří vždy a na 
kterou se odvolává, když mu dochází argumenty.

Pan starosta ohromuje úžasnými finančními ukaza-
teli. Aktuálně máme mít na účtech téměř 90 mil. Kč 
a v období 2010-2013 jsme měli získat na investiční 
akce 72,7 mil. Kč. Pravdou je, že schodek schvále-
ného rozpočtu na rok 2014 je aktuálně někde kolem  
20 mil. Kč, a kdo ví, jak vlastně skončí celý rok 2014. 
Když od 72,7 mil. Kč odečteme přidělené dotace ve 
výši cca 50 mil. Kč na akce ČOV a Úpravnu vody 
(zásluha ZM v minulém období), máme necelých  
23 mil. Kč získaných dotací, které odpovídají asi tak 
souhrnné výši dotací, které za jeden rok dokáže zís-
kat např. město Dobřany.

Výše získaných dotací je vizitkou MěÚ, stejně 
jako příprava a realizace zmiňovaných projektů (pří-
prava infrastruktury stavebních pozemků, nástavba 
ZUŠ…). Na přelomu let 2013 a 2014 jsme se dozvě-
děli, že navzdory svědomité a pečlivé práci našich 
odborníků z dotčených odborů a našeho strategické-
ho plánování je významná část nových stavebních 
pozemků (lokalita Dolnolukavická) stavebně nepři-
pravená, protože jsou i více než jeden metr pod úrov-
ní obslužných komunikací a tento fakt znamená další 
investice (v zásadě se řeší dodnes). Projekt nástavby 
ZUŠ se u pana starosty nesetkal na počátku s nad-
šením a podporou, jako se tomu stalo při prezentaci 
úspěchů města (v článku Slovo starosty). Projekt je 
v tak velkém časovém skluzu, že děti nemají kde cvi-
čit a musejí chodit hrát do školy, protože v ZUŠce 
se stále staví. Město totiž vypsalo VŘ na projekto-
vou dokumentaci bez statické části. Když to stavební 
firma zjistila, odmítla pokračovat ve výstavbě kvůli 
zásadnímu rozporu mezi projektem a skutečným sta-
vem. Zpoždění znamená další komplikace na organi-
zaci chodu ZUŠ i ZŠ, což jsou další vícenáklady na 
účet města. Místo kritického zhodnocení, kdo a proč 
je za tento stav zodpovědný, vyvození důsledků a při-
jetí systémových opatření, aby se již neopakovalo, se 

vždy umně hledá způsob, jak to „odůvodnit“, aby se 
na někoho náhodou ani přísným okem nepohlédlo. 
V tomto případě a v mnoha dalších musím souhlasit 
se svým koaličním kolegou, radním Václavem Blaž-
kem, který říká, že „u nás se odůvodní úplně všech-
no“. Kvůli stejně kvalitní práci jsme přišli o přechod 
na náměstí.

Pan starosta se vrací ke konkurzním řízením na 
funkce ředitelů MŠ a ZŠ, přičemž tvrdí, že tehdejší 
ředitelé byli odvoláni. Tím potvrzuje jen svou vlast-
ní neschopnost a nekompetentnost, protože ředitele 
nikdo neodvolal, pouze jim vypršel mandát.

V případě odvolání pana Hlavína z funkce  
1. místostarosty pan starosta zasvěceně informuje, že 
důvody odvolání se hledají dodnes, či se vyjadřuje 
jako o „hanebném činu“ nebo o „morálně odsou-
zeníhodné formě odvolání“. Důvody platí stejné, 
jako platily před 2 lety, kdy jsem návrh na odvolání 
na jednání ZM osobně podal. Pro pana Hlavína to 
nemohl být blesk z čistého nebe, protože již v měsí-
cích předcházejících jeho odvolání jsem ho na jedná-
ních RM informoval, že má důvěra vůči jeho osobě 
není žádná. Jako jeden z důvodů odvolání jsem teh-
dy uvedl nedůstojné a nereprezentativní zastupování 
města Přeštice při oficiálních událostech. Kdo v červ-
nu 2012 navštívil republikové mistrovství v mažoret-
kovém sportu na fotbalovém hřišti, ví, co přesně jsem 
tím měl na mysli. Pan Hlavín byl natolik společensky 
unavený, že gratulace a ceny vítězným družstvům 
musel předávat za město pan poslanec Papež. Proč 
však pan Hlavín ubytoval ředitelku celého mistrov-
ství v Dnešicích, netuším, jasné však bylo, že paní 
ředitelku svými organizačními schopnostmi nadchnul 
natolik, že další rok jsme v Přešticích měli místo finá-
le už jen kvalifikaci.

Jak zvláštní, že člověk jako je pan starosta  
Mgr. Kmoch, který se dovolává např. již zmíněné 
tzv. slušnosti či transparentnosti, připustí z titulu své 
funkce manipulativní jednání a nezákonnosti, jako 
jsem zažil po jednání RM 21. 8. 2012. Na tomto 
jednání proběhlo hlasování k jednomu konkrétnímu 
bodu, které bylo nějakým způsobem na jednání RM 
projednáno a s konkrétním výsledkem odhlasováno. 
Jak šokující bylo pro mne zjištění, že výsledek hlaso-
vání byl zveřejněn nejen po zákonné lhůtě,  ale pře-
devším se zcela opačným výsledkem, než jak bylo 
projednáno a odhlasováno dne 21. 8. 2012! Ano, 
takto vypadá tzv. slušnost v praxi u pana starosty  
Mgr. Kmocha.

Ale dost již bylo všeho. Občané si sami rozhod-
nou, kdo je hoden jejich důvěry – sami rozliší, zdali 
někomu skutečně záleží na efektivním a funkčním 
MÚ, který vytváří podmínky pro rozvoj města nebo 
jen bojuje za funkce či další funkční období strávené 
v teplém pelíšku. Proto vzhlížím s nadějí na myšlen-
ku generálního úklidu na MěÚ, protože jinak se ni-
kam dál neposuneme.    

 Ing. Richard Bastl
TOP 09

Zateplování bytových domů pomocí státní 
podpory? S úvěry SFRB to není problém

Státní fond rozvoje bydlení díky velkému 
zájmu o zvýhodněné úvěry navýšil rozpočet 
programu Panel 2013+ z 600 mil. Kč na 900 
mil. Kč. V úspěšném programu bude SFRB 
pokračovat i v následujícím roce.

Program Panel 2013+ je určen pro revitali-
zaci bytového fondu, na opravy a moderniza-
ci všech bytových domů (nejen panelových) 
a to včetně snižování energetické náročnosti 
budov. Finanční prostředky jsou poskytovány 
formou nízkoúročených úvěrů a mohou o ně 
zažádat družstva, společenství vlastníků, fyzic-
ké a právnické osoby, stejně jako města či obce. 
Žádosti jsou do programu Panel 2013+ přijí-
mány průběžně, a to i po vyčerpání alokova-
né částky v daném roce. Žadateli je vystaven 
příslib úvěru, finanční prostředky bude čerpat 
v příštím rozpočtovém období. Ke 12. 9. 2014 
je podepsáno 130 smluv v objemu 460 mil. Kč, 
dalších 88 žádostí je ve schvalovacím procesu 
a jejich hodnota je 415 mil. Kč. 

„Žádosti přijímají naše pracoviště v Praze 
a v Olomouci, vyřízení žádosti je zdarma,“ 
říká k průběhu zpracování ředitelka SFRB Eva 
Helclová. Pokud je žádost kompletně a správ-
ně vyplněna, řízení o poskytnutí úvěru trvá 

maximálně 30 dnů. Vyhodnocení žádosti na 
poskytnutí úvěru v praxi představuje provede-
ní standardního hodnocení bonity a úvěrových 
rizik, navržení výše úvěru, posouzení požado-
vané délky splatnosti a výše úrokové sazby. 
V průběhu zpracování žádosti je možné požádat 
o bezplatnou telefonickou či osobní konzultaci 
na obou pracovištích.
Základní podmínky programu Panel 2013+:
• výběr ze dvou možností při stanovení výše 
úvěru – 90 % rozhodných výdajů při zachová-
ní limitu de minimis, 75 % rozhodných výdajů 
v notifikovaném režimu
• výše úroku s fixací na celou dobu splácení (až 
30 let)
• úroková sazba od 0,75 % p. a.
• žádné další poplatky
• mimořádné splátky či předčasné splácení úvě-
ru jsou zcela zdarma

Více informací naleznete na www.sfrb.cz 
Mgr. Karolína Smetanová
ředitelka marketingu
Státní fond rozvoje bydlení
tel.: + 420 221 771 631
mobil: + 420 720 107 177
smetanova.karolina@sfrb.cz 

Startuje II. etapa rekonstrukce KČT
Ve čtvrtek dne 18. 9. 2014 schválilo zastu-

pitelstvo města zahájení II. etapy rekonstruk-
ce KČT a to rozsáhlou rekonstrukci budovy 
na KČT v celkové hodnotě 9,97 milionu Kč. 
Práce budou probíhat od začátku měsíce října 
2014 do 30. 6. 2015. Budova zde stojí od kon-
ce II. světové války, tedy necelých 70 let. Za 
celou dobu se do ní neinvestovalo a v současné 
době do ní zatéká střechou, dřevěná budova je 
ztrouchnivělá, hnije a pokud se s ní nebude nic 
dělat, jednoho dne spadne. Je dlouhá 59 met-
rů a široká téměř 8,5 metru. Po více než dvou 
letech příprav, kdy byla vysoutěžena vítězná 
studie, vypracována projektová dokumentace, 
získáno stavební povolení a vysoutěžen doda-
vatel, se nyní může zahájit rekonstrukce. Spor-
tovní oddíly, vzpěrači a kulturisté, mladí vodáci 
KČT a staří vodáci, kteří zde mají své základny 
a vybavení, se v těchto dnech stěhují na nece-
lý rok do náhradních prostor na jiná místa ve 
městě. V polovině příštího roku by se měli vrá-
tit do zcela nových prostor, odpovídajících 21. 
století. Rekonstrukce budovy je koncipována 
tak, aby budova mohla sloužit přeštické veřej-
nosti a sportovcům další desítky let bez potřeby 

větších oprav, a to v zimě i v létě. Zastupitel-
stvo města chce rekonstrukcí areálu KČT znovu 
zpřístupnit toto krásné místo v přírodě v blíz-
kosti centra našeho města široké veřejnosti, 
především mladým sportovcům. Dovolujeme si 
upozornit přeštickou veřejnost, že pohyb po sta-
veništi na KČT bude v tomto období omezen.

Mgr. Vladimír FROUZ, zastupitel, 
místopředseda realizačního týmu pro obnovu 

sportovně-rekreačního areálu KČT
Mgr. Jan Königsmark, místostarosta, 

předseda realizačního týmu pro obnovu 
sportovně-rekreačního areálu KČT

SG Přeštice – SG Slavia Praha 3:6 (1:3)
Branky: Dobrý 2x, Blahoudek  – Janoušek 2x, 
Kuka, Jindráček, T. Došek, Hyský
Sestava SG Slavia Praha:
Bureš – L. Došek, Hyský, Ondrejčík, Medynský 
– T. Došek, Jindráček, Řehák, Kuka – Janou-
šek, Koubek
Manažer: Jan Mareš
Vedoucí: Stanislav Kohout 
Sestava SG Přeštice:
Frančík (Kalina, Suchánek ) – Rajchart (Matík), 
Rada (Poslední), Kuneš (Hraběta), Silovský 

– Knopf (Křepelka), Blahoudek (Uzlík), Šin-
delář (Mrázek), Milota (Lecjaks) – Šambergr 
(Kriegelstein), Dobrý (Tykal).

V rámci oslav 70. narozenin pana Trnky se 
hrálo před 350 diváky velmi zajímavé utkání. 
Čestný výkop provedl hejtman PK pan Václav 
Šlajs.

Velké díky patří PK a městu Přeštice za spon-
zorský příspěvek.

Martin Knopf
fotbalový oddíl TJ Přeštice
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Slovo starosty

Vzpomínka na pana Heigla Vzpomínka na pana Františka Pěchoučka

Dne 18. října letošního roku si připomeneme nedožité 80. výročí narození pana 

Františka Pěchoučka,
učitele, osvětového pracovníka, znalce a propagátora lidové hudby, otce paní MUDr. Ivany 

Froňkové a Mgr. Jitky Duchkové.
Manželkou pana Františka Pěchoučka byla 

paní Zdeňka Pěchoučková, bývalá dlouholetá 
učitelka někdejší přeštické 1. i 2. ZDŠ, se kte-
rou prožili společně 48 let spokojeného manžel-
ství. 

V příštím čísle PN bude otištěn delší vzpo-
mínkový text připomínající bohatou dlouhole-
tou a rozmanitou činnost této přeštické osob-
nosti, kterou bezesporu a plným právem pan 
František Pěchouček byl a stále bude. Čest jeho 
památce!                         Mgr. Jan Königsmark

místostarosta a kronikář
(Pozn.: Za zapůjčení fotografie svých rodi-

čů k otištění v PN si dovoluji poděkovat paní  
MUDr. Ivaně Froňkové). 

Pan František Pěchouček společně se svojí 
manželkou paní Zdeňkou Pěchoučkovou.

V minulém čísle PN byla otištěna velice smutná zpráva o tom, že v pátek dne 15. srpna, dva 
týdny před jeho 55. narozeninami, zemřel dlouholetý předseda spolku pro partnerskou spolupráci, 
pan Hans-Georg Heigl

z našeho partnerského města Nittenau. Též bylo sděleno, že podrobná vzpomínka na tohoto 
vskutku mimořádného člověka, který mnohokrát navštívil naše město, bude otištěna v říjnovém 
čísle PN. Slib plníme a za vedení města Přeštice si v následujících řádcích dovoluji pana Heigla  
více přiblížit: 

Na radnici v Nittenau to byl právě on, na kterého se obraceli všichni, kteří měli co do činění 
s pozemním stavitelstvím. Byl zde zaměstnán od 1. 6. 1991 a již od samého začátku byl vyhledá-
vaným odborníkem Odboru územního plánování a ochrany životního prostředí. Svými kolegy byl 
zvolen v letech 1998-2002 do výboru zaměstnanců, což se opakovalo i v roce 2006. Od tohoto roku 
zastával funkci předsedy. 

Navázání a udržování partnerství města Nittenau s Přešticemi, s Lake Zurichem v USA a též 
Biblisem bylo pro pana Heigla další důležitou oblastí jeho působení. V roce 2006 se stal předsedou 
sdružení, které podporuje navazování partnerských styků mezi městy. Za vrchol jeho snažení v této 
oblasti lze považovat návštěvu u amerických přátel v r. 2009. 

K dění v Nittenau měl pan Heigl silný citový vztah – pod zkratkou „hgh“ přispíval často do listu 
„Nový den“. Rovněž pravidelně psal do místních novin „Mittelbayerische Zeitung“. 

Karnevalová společnost Allotria byla jedním ze spolků, kde byl pan Heigl též členem. V letech 
2009-2010 se svou tehdejší přítelkyní Irmgart Feldmeier-Ernstovou vystupoval jako karnevalo-
vý princ. Když nedlouho poté jeho přítelkyně zemřela, pro pana Heigla se zhroutil svět. Přesto 
našel dost sil, aby zlý osud překonal. V říjnu 2013 mu byla diagnostikována rakovina. On se však 
nevzdával a se svou nemocí statečně bojoval. Na lidové slavnosti v květnu letošního roku se opět 
sešel se svými přáteli a vypadal dobře. Ale nemoc se bohužel letos vrátila a pan Heigl tentokrát 
zákeřné nemoci podlehl. 

Smuteční bohoslužba za zemřelého se konala v úterý 19. srpna v městském farním kostele. Po 
jejím ukončení následovalo uložení ostatků zemřelého. Rozloučit se s panem Heiglem přijelo do 
Nittenau i několik zástupců od nás z Přeštic. Pro město Přeštice je úmrtí pan Heigla též velice citel-
nou ztrátou – mnohokrát navštívil naše město při nejrůznějších příležitostech a troufám si říci, že 
vždy velice rád. Měl výborné přátelské vztahy se členy současného i bývalého vedení našeho města 
a též i s bývalým přeštickým dlouholetým poslancem panem Ing. Jiřím Papežem. 

Několika vybranými fotografiemi si dovoluji přiblížit přeštické veřejnosti pana Heigla při nej-
různějších vzájemných setkáních zástupců obou našich partnerských měst. 

Čest památce pana Heigla!                                                   Mgr. Jan Königsmark, místostarosta

Pan Hans-Georg Heigl v Nittenau na rad-
nici v kanceláři starosty společně se starostou 
Nittenau K. Bleiem, starostou a místostaros-
tou Přeštic A. Kmochem a J. Königsmarkem.

Pan Hans-Georg Heigl na radnici v Nittenau  
v kanceláři starosty společně s prof. Dr. Heriber-
tem Prantlem, starostou Nittenau K. Bleiem  
a starostou a místostarostu Přeštic A. Kmochem  
a J. Königsmarkem.

Pan Hans-Georg Heigl v budově regentálské-
ho gymnázia v Nittenau společně s ředitelkou 
tohoto gymnázia P. Weindlovou a místostaros-
tou Přeštic J. Königsmarkem.

Pan Hans-Georg Heigl v Přešticích v budově 
ZŠ Josefa Hlávky Na Jordáně (v aule) společ-
ně s bývalým dlouholetým místním poslancem 
Jiřím Papežem.

Pan Hans-Georg Heigl v Přešticích na 
náměstí společně se svými kolegy z Nittenau  
a členem Rady města Přeštice V. Blažkem.

Pan Hans-Georg Heigl v jedné z restaurací  
v Nittenau společně se členy Rady města Přešti-
ce pány V. Blažkem a R. Bastlem.

Talent cup 2014 mikroregionu Přešticko
Talent cup 2014 je v letošním roce nový 

seriál cyklistických závodů pro děti do 14 let 
v našem regionu. Pořadatelem závodů je COPR 
TJ Přeštice (cyklistický oddíl přeštického regi-
onu) a Mikroregion Přešticko – jednotlivé obce, 
kde se závody pořádají. Seriál měl v programu 
celkem 11 závodů. Postupně se od května usku-
tečnily v obci Dolce 11. 5., v Přešticích na „Pri-
oru“ 31. 5., ve Švihově 20. 6., v Přešticích 21. 6. 
jako Velká cena města Přeštice s rekordní účastí 
165 dětí, v Řenčích 29. 6. Po kratší přestávce 
v červenci se pokračovalo o letních prázdninách 
v Příchovicích 16. 8., Hradčanech 17. 8., časov-
kou do vrchu v Horšicích 23. 8. a Žerovicích 
30. 8. V září se jel 10. závod v Dolní Lukavici 
19. 9. Dnes je před námi poslední závod seriálu, 
a to v sobotu 4. října ve Skočicích. 

Zatím se na start po 10 závodech postavilo 
celkem 945 dětských talentů, to je průměrně 
přes 94 startujících na každém závodu ve všech 
11 vypsaných kategoriích kluků a děvčat. Cel-

ková účast po závodu ve Skočicích určitě pře-
kročí tisíc startujících.

Celý seriál Talent cup 2014 bude zakončen 
slavnostním vyhlášením vítězů podle součtu 
získaných bodů z jednotlivých závodů, které 
najdete na webových stránkách našeho cyk-
listického oddílu www.copr.cz a www.talent- 
cup.cz. Vyhlášení proběhne v sobotu 18. října 
2014 v KD Příchovice od 17.00 hodin s tímto 
programem: 
– 17.00-18.30 hodin slavnostní vyhlášení vítězů
– 18.30-20.00 hodin zábava pro děti s kapelou 
Asfalt
– od 20.00 hodin – 1. BIKEBÁL COPR 

Věříme, že se nám příprava sobotního odpo-
ledne v Příchovicích podaří zvládnout orga-
nizačně stejně dobře, jako proběhl 1. ročník 
Talent cup 2014 a těšíme se i na vaši hojnou 
účast, kterou podpoříte činnost COPRu v jeho 
dalších plánech činnosti do příštích let.  

Josef Hrádek
TJ COPR Přeštice

(Dokončení ze str. 1)
Jak je z předchozího patrné, je mylné se domnívat, 

že starosta je nebo bude ředitelem podniku, když ze 
zákona nemá rozhodovací pravomoci úměrné jeho 
velké odpovědnosti, když rozhodující rozhodova-
cí kompetence mají kolektivní orgány – ZM a RM.  
Starosta je kapitán týmu s 15hlavým trenérem a jeho 
5hlavým asistentem, s určitým kreditem u obecen-
stva. Podstatu jejich kreditu vidím v důvěře a práci, 
ne v moci. Za sebe – poslední 4 roky jsem měl tu čest 
být kapitánem, myslím si bez skromnosti, že důvě-
ryhodným, zásadovým a pracovitým. Jsem si ale 
vědom i toho, že pro mnohé, oprávněně, kapitánem 
nerazantním. Co však vím na beton je to, že nově 
zvolený tým zastupitelů by měl umět komunikovat 
a spolupracovat mnohem lépe než ten současný, aby 
Přeštice, jako poslední 2 roky, dál zbytečně neztrá-
cely. 

Nyní zjednodušeně pravidla vlastní volby. Kaž-
dý volič předem obdrží jeden velký volební list, na 
kterém jsou uvedeni všichni kandidáti volebních 
stran, které se ucházejí o přízeň voličů. Do přeštické-
ho zastupitelstva se volí 15 zastupitelů, a tak každý 
volič má 15 dílčích hlasů (to je také maximální počet 
kandidátů na každé kandidátce), které může uplatnit 
pouze zakřížkováním jedním z následujících tří 
způsobů:

1) zakřížkuje maximálně 15 kandidátů u růz-
ných stran = počet hlasů pro stranu je součtem hlasů 
pro její kandidáty (zakřížkuje-li volič více kandidátů 
než 15 kandidátů, hlas je neplatný)

2) zakřížkuje jednu stranu a další kandidáty 
jiných stran = u zakřížkované strany automaticky 
dostane hlas tolik kandidátů, kolik zbývá do počtu 
15, a to v pořadí od prvního kandidáta dále 

Příklad: Volič zakřížkuje jednu stranu a 5 pět 
kandidátů na jiných kandidátkách – strana dostane  
15-5 = 10 hlasů, každý zakřížkovaný kandidát 

z jiných stran pak po 1 hlasu. Je třeba si uvědomit, že 
v tomto konkrétním příkladě strana dostala od voli-
če více než polovinu  mandátů zastupitelstva města 
a 5 zakřížkovaných  kandidátů z jiných politických 
stran patrně nebude mít při sestavování rady města 
podstatný vliv.         

3) zakřížkuje jednu stranu = hlas automaticky 
dostávají všichni kandidáti této strany, v podstatě 
jde o nejsilnější stranický hlas s 15 mandáty, který 
se nezabývá kvalitou kandidátů z jiných volebních 
stran (zakřížkuje-li volič více stran než pouze jednu, 
hlas je neplatný)

Preference konkrétních kandidátů v rámci zvolené 
celé strany není možná. Nicméně pořadí na kandidát-
ce mohou ovlivnit voliči, kteří sice stranu jako celek 
nevolí, ale zakřížkují zde jednotlivé jimi vybrané 
kandidáty. Má-li některý z kandidátů strany nejméně 
o 10 % více hlasů, než je průměrný počet hlasů pro 
kandidáty této strany, postupuje na kandidátní listině 
na první místo. Je-li takových kandidátů více, určí 
se jejich pořadí podle počtu hlasů, které byly pro ně 
odevzdány.

Mandáty se rozdělují jednotlivým stranám, které 
získají alespoň 5 % z celkového počtu všech plat-
ných hlasů přepočítaných podle matematického 
vzorce upraveného s ohledem na počet jejich kandi-
dátů. Jestliže se o přízeň voličů a 15 zastupitelských 
mandátů uchází 9 volebních stran, dá se očekávat, že 
povolební jednání volebních stran sestavující větši-
nu v zastupitelstvu města budou početná. V období 
od voleb do doby zvolení nové rady povede město 
současná rada města. Předpokládám, že ustanovující 
zasedání nového zastupitelstva města se uskuteční 
začátkem listopadu. 

Přeji nám všem, abychom ve volbách vybrali ty 
nejlepší z kandidátů. 

Mgr. Antonín Kmoch, starosta
(neprošlo korekturou)

Reakce na článek Drogistické náměstí v Přešticích

Hladoví turisté v Přešticích
Ano, je to divné. U nás na náměstí si návš-

těvník města nemá kam sednout na svačinu, 
kávu či chlebíček. Babičky si často stěžují, 
když jdou od lékaře a čekají na autobus. Sly-
ším to častokrát, když odcházejí z veřejného 
WC. Mám naproti krámek. Jsme město duchů, 
říkají. O víkendech nemáme ani to WC. Proto 

chodí v sobotu k nám a diví se, že není otevřeno 
WC, není restaurace na náměstí, nejsou lahůdky 
s možností posezení, není nic. V HOTELU se 
fakt nic neděje. Chodím okolo denně. Udělejte 
s tím konečně něco.

Děkuji.                               Monika Česáková
Prádlo-textil
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37 cm

Plzeň – Borská pole, Stavební 1 (u ul. Folmavská) 00 00 www.bauhaus.cz

S tímto kupónem  
získáte při nákupu  
nad 400,- Kč balení 
6 kg ekobriket  
jako dárek  

ZDARMA!

Plzeň - Borská pole

ELEKTROSTART

Zametací stroj
HBKT Perfekt 60  

Elektrický vysavač listí
HLSI 260

Benzinový vysavač listí
GBLE 650

Elektrický drtič  
zahradního odpadu
LH 260 A
max. 

849,- ! 2.990,- ! 3.990,- !

3.590,- !

17.990,- !

Elektrohydraulický štípač 
dřeva
4T

NEJŠIRŠÍ  VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ  CENY !

Přeštické noviny

14-10 Prestice 280x210 CMYK.indd   1 16.09.14   16:22

Úspěchy mažoretek 
Mistrovství světa v mažoretkovém sportu se 

konalo od 28. do 30. 8. 2014 v Praze. Mažoret-
ky BOHEMIA ZUŠ PŘEŠTICE si vybojovaly 
účast ve 4 disciplínách a dosáhly velmi dobrého 
výsledku.

Skupina kadetek v disciplíně Minimix obsadi-
la 2. místo – stříbrná medaile a titul I. vicemistr: 
Helena Bečvářová, Anežka Dobišová, Kateřina 
Fialová, Natalie Jeslínková, Lucie Komárková, 
Lucie Langová, Lucie Sušanková.

V disciplíně Show obsadily kadetky opět 
2. místo – stříbrná medaile a titul I. vice- 
mistr: H. Bečvářová, D. Brožková, A. Dobi-
šová, K. Fialová, E. Hodková, N. Jeslínková,  
L. Komárková, L. Langová, L. Rohrhoferová, 
A. Stará, E. Sušanková, L. Sušanková, A. Šil-
hánková, S. Šimanová, T. Šůsová.

Skupina juniorek v disciplíně Mix obsadila  
3. místo – bronzová medaile a titul II. vice- 

mistr: Michaela Balounová, Eliška Brabencová, 
Natalie Cicková, Michaela Častová, Štěpánka 
Forejtová, Zuzana Hrabětová, Alena Kaslová, 
Tereza Kozlová, Adéla Kvíderová, Adéla Milo-
tová, Šárka Suchánková.

V disciplíně Show obsadily juniorky čtvrté 
místo.                                           Věra Sudková

ZUŠ Přeštice
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Mladší přípravka B – první zápasy
Mladší přípravka Přeštic se zúčastnila svého prvního turnaje kategorie U 6-U 9 v Nepomuku, 

kde odehrála 3 zápasy proti celkům Žákavé, Kasejovic a Žinkov. 
V tomto prvním soutěžním roce si dali trenéři ml. přípravky za cíl připravit své svěřence na 

schopnost soustředit se na soutěžní zápasy a s tím spojené povinnosti bez ohledu na výsledek.
Výsledky:             Přeštice – Žákava             1:11 (branka Voráček)
                              Přeštice – Žinkovy           1:10 (branka Skála)
                              Přeštice – Kasejovice       3:5   (branky Záhořík 2x,Voráček)

Martin Knopf
fotbalový oddíl TJ Přeštice

Program mužstev TJ Přeštice – říjen
A muži – Krajský přebor
SO   4. 10. 2014  16.00  Chotíkov – Přeštice
SO 11. 10. 2014  16.00  Přeštice – Vejprnice
SO 18. 10. 2014  15.30  Černice – Přeštice
SO 25. 10. 2014  14.30  Přeštice – H. Týn
B muži – I. B. třída
NE   5. 10. 2014  10.15  Přeštice – Chanovice
SO 11. 10. 2014  16.00  Žákava – Přeštice
NE 19. 10. 2014  10.15  Přeštice – Strážov
SO 25. 10. 2014  14.30  St. Smolivec – Přeštice
Dorost starší + mladší – Krajský přebor
SO   4. 10. 2014  10.00 + 12.15
Přeštice – H. Týn
SO 11. 10. 2014  10.00 + 12.15
Klatovy – Přeštice
SO 18. 10. 2014  10.00 + 12.15
Přeštice – SK ZČE Plzeň
ÚT 28. 10. 2014  10.00 + 12.15
Přeštice – Vejprnice
Žáci starší + mladší – Krajský přebor
NE    5. 10. 2014  10.00 + 11.45
Přeštice – Nepomuk
NE 12. 10. 2014  10.00 + 11.45
Přeštice – Domažlice
SO 18. 10. 2014  10.00 + 11.45
Košutka – Přeštice

NE 26. 10. 2014  10.00 + 11.45
Přeštice – Nýrsko

Přípravky starší – přebor Plzeň-město
PÁ   3. 10. 2014  16.30
Přeštice A – SK Plzeň A
ST    8. 10. 2014  17.00
Koh. Rokycany – Přeštice B
ČT   9. 10. 2014  16.30  Přeštice A – Blovice
PÁ 10. 10. 2014  16.30  Přeštice A – Senco
ČT 16. 10. 2014  16.30  Přeštice B – Zruč
PÁ 17. 10. 2014  16.30  M. Touškov – Přeštice A
PO 20. 10. 2014  16.30  Rapid – Přeštice A
ST 22. 10. 2014  15.30  SK Plzeň B - Přeštice B
PÁ 24. 10. 2014  15.30  Košutka – Přeštice A
PO 27. 10. 2014  15.00  Letná – Přeštice A
ČT 30. 10. 2014  15.00  Přeštice B – Prazdroj

Přípravky mladší 
– přebor Plzeň-město + Plzeň-jih
ČT   9. 10. 2014  16.30  Přeštice A – Senco
PÁ 17. 10. 2014  16.30  St. Plzenec – Přeštice A
ČT 23. 10. 2014  16.30
Přeštice A – Koh. Rokycany
ST 29. 10. 2014  15.00  SK Plzeň – Přeštice A

Martin Knopf
fotbalový oddíl TJ Přeštice

Výsledky mužstev TJ Přeštice
A muži
Přeštice – Rozvadov 1:2 (0:0)
branka: Gerstner
Sestava: Kašpar – Zoubek, Duchek, Uzlík, Beš-
ta M. – Bouc, Zdeněk (74. Mrázek), Kováč, 
Gerstner – Tušek (57. Míšek), P. Bešta

Soupeř, který měl v sestavě několik bývalých 
divizních hráčů Tachova, nás přehrál zkuše-
ností. 
Rokycany B – Přeštice 0:1 (0:1)
branka: Vacík
Sestava: Růžička – Gruzska, Duchek, Turek, 
Zoubek – Vacík, Kováč, Gerstner, Bouc – Šin-
delář, Bešta P.
Střídali: Lecjaks, Míšek, Mrázek, Kašpar

Hosté se ujali vedení po proměněné penal-
tě od Milana Vacíka. Pak převzali iniciativu 
domácí a nepustili hosty k ničemu. Jen střelec-
ká nemohoucnost a výborný výkon brankáře 
Růžičky uhájil hostům tři body.
Přeštice – Koloveč  3:4 (1:2)
branky: Bešta P., Tušek, vlastní
Sestava: Růžička – Gruzska (78. Lecjaks), Du-
chek, Turek  (86. Míšek), Zoubek – Bouc, Zde-
něk, Gerstner, Vacík (68. M. Bešta) – Šindelář 
(57. Tušek), Bešta P.

Výborný zápas. Obě mužstva předváděla 
pohledný fotbal. Rozhodla zkušenost hostů 
a špatná obranná hra domácích.
B muži
Dlouhá Ves – Přeštice 1:1 (1:1) PK 2:1
branka: Šindelář
Sestava: Růžička – Žíla, Švarc, Benedikt, Čížek 
A. – Čížek L., Lecjaks, Viktora, Haimrle – Šin-
delář, Kastner
Střídali: Urban, Krajdl
Přeštice – Mochtín 2:0 (1:0)
branky: Kastner, Tušek
Sestava: Kašpar – Bešta M., Švarc, Benedikt, 
Haimrle – Čížek A., Kastner, Lecjaks, Viktora 
– Tušek, Žíla
Střídali: Skála, Urban, Krajdl, Čížek L.
Měčín – Přeštice B 0:2 (0:0)
branky: Čížek A., Šindelář
Sestava: Kašpar – Bešta M., Švarc, Benedikt, 
Haimrle – Čížek A., Lecjaks, Kastner, Čížek L. 
– Šindelář, Žíla
Střídali: Skála, Krajdl
Košutka Plzeň – Přeštice B 7:1 (3:1)
branka: Žíla
Sestava: Kašpar – Bešta M., Švarc, Gruzska, 
Haimrle – Čížek A., Lecjaks, Čížek Vl., Vikto-
ra – Bešta P., Žíla
Střídali: Skála, Benedikt
Starší přípravka
Přeštice B – Kohouti Rokycany 4:8 (4:2)
branky: Falout, Šára, Kuneš, Reitspies
Přeštice A – M. Touškov 7:2 (3:2)
branky: Forejt 2x, Šára 3x, Mašek, Flesar
Senco – Přeštice A 3:3 (3:0)
branky: Kokoška, Flesar, Forejt
Přeštice B – SK Plzeň B 7:1 (5:0)
branky: Mertl T. 2x, Brant D. 2x, Šára, Falout, 
Reitspies
Košutka Plzeň – Přeštice A 3:0 (0:0) 
Prazdroj Plzeň – Přeštice B  2:13 (1:5)
branky: Brant D. 4x, Falout 3x, Mertl T. 3x, 
Šára, Reitspies, Brant M.
SK Plzeň A – Přeštice A 3:3 (2:2)
branky: Forejt 2x, Procházka
Žáci 
Přeštice (MŽ) – Smíchov  8:3 (4:0)
branky: Horák 3x, Peťak 2x, Šindelář, Valenta, 
Mertl T.
Přeštice (SŽ) – Smíchov  4:1 (2:0)
branky: Jánský, Frýbert 2x, Fabián
Sestava: Lecjaks – Křeš, Kalčík, Škopek,  
Knopf – Kokoška, Hejhal, Fabián, Šesták – 
Pipaš, Samek
Střídali: Frýbert, Kubeš, Klokan, Jánský, Frgal
Přeštice (SŽ) – Vejprnice  5:3 (2:0)
branky: Samek, Šesták, Klokan, Frýbert, 
Kokoška
Sestava: Lecjaks – Křeš, Kalčík, Škopek,  
Knopf – Frýbert, Kubeš, Fabián, Šesták – Pipaš, 
Samek
Střídali: Kokoška, Klokan, Frgal, Fořt
Přeštice (MŽ) – Vejprnice 8:1 (5:0)
branky: Horák 3x, Klokan 2x, Peťak 2x, Valenta
Sestava: Fořt – Fabián, Stehlík, Medek – Klo-
kan, Valenta, Horák – Peťak
Střídali: Šindelář, Křenek, Mašek, Hrubý, Kli-
ner  
Klatovy – Přeštice (SŽ) 5:2 (2:2)
branky: Frýbert, Fabián
Sestava: Lecjaks – Křeš, Kalčík, Škopek,  
Knopf – Frýbert, Kubeš, Fabián, Šesták – Sa-
mek, Klokan
Střídali: Kokoška, Frgal, Hejhal
Klatovy – Přeštice (MŽ) 7:1 (2:1)
branka: Peťak
Sestava: Fořt – Fabián, Stehlík, Medek – Horák, 
Valenta, Klokan – Mertl Š.

Střídali: Mertl D., Blaha, Mertl Š., Kliner, Kře-
nek, Mašek, Šindelář
Přeštice (SŽ) – Blšany 4:1 (1:0)
branky: Jánský, Frýbert, Hejhal, Kubeš
Sestava: Lecjaks – Křeš, Kalčík, Škopek, Hej-
hal – Frýbert, Fabián, Kubeš, Šesták – Samek, 
Jánský
Střídali: Knopf, Fořt, Klokan
Přeštice (MŽ) – Blšany 4:3 (3:1)
branky: Mertl Š. 2x, Valenta, Medek 
Sestava: Kliner – Fabián, Stehlík, Medek – 
Horák, Valenta, Klokan – Mertl Š.
Střídali: Mertl D., Blaha, Mertl Š., Fořt, Kře-
nek, Mašek, Šindelář
Luby – Přeštice (SŽ) 1:4 (1:1)
branky: Klokan, Fabián, Jánský, Frýbert
Sestava: Lecjaks – Křeš, Kalčík, Škopek,  
Knopf – Frýbert, Kubeš, Fabián, Šesták – Sa-
mek, Jánský
Střídali: Frgal, Hejhal, Klokan
Luby – Přeštice (MŽ) 3:3 (2:2) PK 2:3
branky: Valenta 2x, Mertl Š.
Sestava: Fořt – Medek, Hrubý, Stehlík – Horák, 
Mertl Š., Valenta – Peťak
Střídali: Klokan, Šindelář, Fabián, Kliner, Mer-
tl D., Mertl T.
Dorost
Vejprnice – Přeštice (MD) 0:5 (0:0)
branky: Jáchim 2x, Bešta, Aizner, Kubík
Vejprnice – Přeštice (SD) 7:2 (6:1)
branky: Tůša, Kuneš
Sestava: Fuchs – Tůša, Kohout, Petrželka, Míka 
– Voráček, Kuneš, Ornet, Sýkora – Smetana, 
Baranec
Střídali: Stavinoha, Skála, Bešta, Šteffl, Jelínek
Senco – Přeštice (SD) 3:1 (0:1)
branka: Baranec
Sestava: Fuchs – Kuneš, Kohout, Tůša, Petržel-
ka – Smetana, Míka, Ornet, Voráček – Sýkora, 
Baranec
Střídali:  Stavinoha, Skála, Jelínek
Senco – Přeštice (MD) 4:2 (2:0)
branky: Aizner, Baranec
Sestava: Naxera – Vlk, Bešta, Šteffl, Lang – 
Jáchim, Bluďovský, Duchek, Šindelář – Kubík, 
Aizner
Střídali: Baranec, Sýkora, Ornet, Smetana
Přeštice (SD) – SŠ Plzeň 1:3 (0:2) 
Sestava: Fuchs – Tůša, Kohout, Petrželka, 
Kuneš – Smetana, Voráček, Míka, Ornet – 
Sýkora, Baranec
Střídali: Stavinoha, Skála, Kulhánek
Přeštice (MD) – SŠ Plzeň 3:7 (3:1)
branky:  Sýkora 2x, Smetana
Sestava: Jelínek – Vlk, Bešta, Šteffl, Lang – 
Pruner, Bluďovský, Duchek, Šindelář – Kubík, 
Aizner
Střídali: Křenek, Baranec, Sýkora, Ornet, Sme-
tana
Přeštice (SD) – Tachov 2:4 (1:3)
branky: Baranec, Kohout
Sestava : Fuchs – Tůša, Petrželka, Míka, Kuneš 
– Voráček, Ornet, Sýkora, Přibáň – Baranec, 
Kohout
Střídali: Stavinoha, Kulhánek, Skála, Naxera
Přeštice (MD) – Tachov 6:2 (4:0)
branky: Sýkora 2x, Aizner 2x, Jáchim, Reitspies
Sestava: Naxera – Lang, Bešta, Duchek, Vlk 
– Bluďovský, Šindelář, Křenek, Aizner – Reit-
spies, Sýkora
Střídali : Ornet, Kubík, Jelínek 
Rokycany – Přeštice (SD) 9:1 (4:1)
branka: Baranec
Sestava: Fuchs – Tůša, Petrželka, Skála,  
Šteffl – Baranec, Ornet, Míka, Přibáň – Sýkora, 
Kohout
Střídali: Voráček, Kuneš, Stavinoha
Rokycany – Přeštice (MD) 6:0 (4:0)
Sestava: Naxera – Lang, Bešta, Duchek, Vlk 
– Jáchim, Šindelář, Křenek, Aizner – Reitspies, 
Sýkora
Střídali: Ornet, Kubík, Jelínek
Domažlice – Přeštice (SD) 5:2 (0:0)
branky: Baranec, Kohout
Sestava: Petrželka – Tůša, Ornet, Šteffl – Přibáň, 
Míka, Sýkora, Stavinoha, Kohout – Baranec, 
Voráček
Střídali: Skála
Domažlice – Přeštice (MD) 4:2 (0:1)
branky: Jáchim, Aizner
Sestava: Naxera – Vlk, Bešta, Duchek, Lang 
– Aizner, Šindelář, Křenek, Jáchim – Kubík, 
Reitspies
Střídali: Šteffl, Ornet, Sýkora
Mladší přípravka A
Zruč – Přeštice A 16:2 (6:0)
branky: Čonka, Havíř
Přeštice A – Viktoria Plzeň Ž 8:7 (3:2)
branky: Kříž 3x, Čonka, Fleisig, Bezděk 2x, 
Frančík

Martin Knopf
fotbalový oddíl TJ Přeštice

Loučení s prázdninami
Dne 30. srpna proběhlo na hřišti ve Skočicích loučení s prázdninami,na kterém se spolupodíleli 

složky Českého červeného kříže,Sboru dobrovolných hasičů, Osadniho výboru a Kulturního a komu-
nitníhlo centra. Děti mohly vidět ukázky RC Modelářů z Přeštic ve vzduchu i na vodě. Dále pro ně 
byly připraveny soutěže a různé hry. O občerstvení pro přítomné se postaral ČČK a SDH Skočice. 
K vydařenému odpoledni přispělo i hezké počasí a akci můžeme považovat za vydařenou. 

Libuše Tykvartová, ČČK Skočice



PŘEŠTICKÉ NOVINY – vydává Město Přeštice
Sídlo redakce – Kulturní a komunitní centrum Přešti-
ce, Masarykovo nám. 311, 334 01  Přeštice,
tel. 377 982 690.
Vychází 1x měsíčně, s výjimkou srpna, v nákladu 
2000 výtisků.
Cena za 1 výtisk 10 Kč. Roční předplatné 140 Kč.
Příspěvky a inzerci přijímá vždy do 15. v měsíci KKC 
Přeštice.
e-mail: miskova@prestice-mesto.cz
Litografie 6 X s.r.o.
Tisk NAVA TISK, spol. s r. o.
Registrováno OkÚ Plzeň-jih pod pov. Č. 00294/95.
Zodpovědná redaktorka Mgr. Martina Míšková.
Redakce neodpovídá za obsah článků a příspěvků 
poskytnutých čtenáři.

PŘEŠTICKÉ NOVINY                                                                                              ŘÍJEN    14

Víceúčelové sportovní zařízení 
od září v provozu

První víkend v září patřil u národních házen-
kářů oslavám. Konalo se slavnostní otevření 
nového víceúčelového sportovně rekreačního 
centra, jehož součástí je i hřiště národní házené. 
Předtím po oba prázdninové měsíce se v areá-
lu oddílu pracovalo. Těžká technika odstranila 
původní hřiště, „utáhla“ podloží, byl položen 
asfaltový podklad, aby v konečné fázi vznik-
lo zcela nové hřiště s kvalitní umělou trávou. 
Vše doplnily různé sportovní prvky, které mají 
sloužit k utužování tělesné zdatnosti.

Prvoligové zápasy národní házené tak po 
oba dny dostaly slavnostní rámec. V sobo-
tu před zápasem žen byl celý areál předán do 
užívání. Pozvání ke slavnostnímu ceremoniálu 
přijal náměstek hejtmana Plzeňského kraje Ivo 
Grünner, starosta města Antonín Kmoch, tělo-
výchovnou jednotu zastupoval její předseda 
Karel Švarc. Filip Uhlík pak regionální rozvo-
jovou agenturu, Martin Štorch stavební firmu 
VYSSPA Sports technology, která vše zrealizo-
vala. Svoje dílo převedené z projekčního prkna 
do skutečnosti si přišel prohlédnout hlavní pro-
jektant Ing. Jiří Šedivec a nechyběl ani stavební 
technik a dozorující akce Jiří Hlavín. Všichni 
se v úvodu shodli, že je dobře, že tento areál 
vznikl, má své opodstatnění, protože míst pro 
sportovní vyžití není nikdy dost a popřáli zvláš-
tě národním házenkářům, kteří zde budou trávit 
nejvíce času, příjemné sportování. Přestřižením 
pásky pak byl areál uveden do provozu a ofi-
ciální provoz zahájily svým zápasem přeštické 
ženy soubojem s celkem Krčína a pokřtily jej 
výrazným vítězstvím 29:12.

Za domácí poděkoval několika větami tajem-
ník TJ Karel Tušek: „Jsme rádi, že společný-
mi silami byl celý areál přestavěn. Vzniklo zde 
hřiště výborných parametrů s kvalitním umělým 
povrchem. Celý národněházenkářský komplex 
se řadí mezi pět nej v celé republice. Není to 
pouze hřiště, v celém areálu je řada řekněme 
tělocvičných prvků, na kterých si každý může 
vyzkoušet svoji tělesnou zdatnost a případně 
pravidelným docházením ji zlepšovat. Tím pat-
ří všem přítomným velký dík za pomoc, každý 
má svůj díl zásluh. Zde jsou doopravdy vždy 
pouze zástupci, nemohli zde být všichni. Třeba 
starosta města je přítomen jako ´vyslanec´ celé-
ho městského zastupitelstva a nebýt přispění 
města i v rámci pomoci finanční, tento areál by 
nevznikl. Investorem celé akce byla tělovýchov-
ná jednota, partnerem město Přeštice a výstav-
ba byla uskutečněna i díky podpoře z evropské-
ho fondu pro regionální rozvoj. Díky tedy Radě 
města i všem zastupitelům, protože pro pomoc 
házenkářům hlasovali všichni.“

A zároveň je správné připomenout, že národní 
házenkáři naopak díky svým úspěchům a impor-

tu medailí od žactva po dospělé šíří slávu města, 
tak si nové sportoviště zaslouží a vlastně touto 
propagací si na ně přispěli. 

V neděli si pak zbrusu nově otevřený sportov-
ní areál přijel prohlédnout i hejtman Plzeňského 
kraje Václav Šlajs, který jako přeštický rodák do 
města rád zavítal a byl spokojen, co nového bylo 
ve městě vybudováno. Zároveň udělal čestný 
výhoz zápasu domácích mužů proti Nýřanům. 
Jeho povzbuzení bylo krátké a jasné: „Ať se 
Vám všem tady dobře sportuje.“                (šat)

Pásku rekonstruovaného areálu slavnostně 
přestřihli – starosta města Antonín Kmoch,  
náměstek hejtmana Ivo Grünner a předseda TJ 
Karel Švarc (odleva).

Soustředění starší přípravky A 
– Skelná Huť

Pokud bychom zhodnotili toto 
letní soustředění, tak účel jedno-
značně splnilo. Kluci se přesvědčili 
o tom, že trénovat je potřeba a že 
získané síly budou určitě čerpat 
během celého podzimu. Hodnocení 
jednotlivých hráčů je bezpředmět-
né, protože každý z kluků má jiné 
přednosti i nedostatky. Důležité je, 
že všichni dřeli tyto čtyři dny na sto 
procent a nikdo se vědomě neulíval. 
Dalším důležitým faktorem tako-
výchto akcí je ucelení kolektivu, 
což se, doufejme, povedlo. Samozřejmě toto 
vše by nebylo možné bez skvělého zázemí, kte-
ré nám bylo zajištěno od ubytování přes suše-

ní věcí až po jídlo. To jsme dostávali výbor-
né a v takovém množství, že si nikdo nemohl 
stěžovat. Rád bych proto poděkoval jménem 
celého klubu všem, kteří se o nás během tohoto 
soustředění starali. 

Závěrem musíme všem žákům TJ Přeštice 
složit velkou pochvalu, protože si myslím, že 
s takovýmto zatížením a zodpovědností k trénin-
ku by mělo problém mnoho dospělých fotbalistů.

Na závěr soustředění si kluci zahráli příprav-
ný zápas se starší přípravkou Okuly Nýrsko.
Okula Nýrsko-TJ Přeštice 4:3 (0:2)
Branky: Trachta, Gemerský, Hajšman

Jiří Kroupa

208/219
958 m2
1452,-K /m2

208/218
810 m2
1452,-K /m2

208/215
958 m2
1452,-K /m2

Exkluzivní nabídka prodeje
stavebních pozemků v Přešticích.

EVROPA realitní kancelář Plzeň 
vyhrála výběrové řízení města Přeštice 
na exkluzivní prodej 30 stavebních
pozemků. Město Přeštice na vlastní 
náklady vybudovalo inženýrské sítě, 
příjezdovou komunikaci, parkovací stání, parkové úpravy
a osvětlení komunikace. Stavební pozemky jsou situovány při 
výjezdu z města ve směru na Dolní Lukavici, po pravé straně od 
silnice. Lokalita navazuje na nedávno dokončenou stavbu komunikace 
Slunečná v Přešticích. Ceny pozemků jsou dány výměrou jednotlivých 
parcel a regulativem města, který je odlišný u každé parcely.

Výměry pozemků:
od 810 m2 do 958 m2

Ceny pozemků (bez DPH):
od 1.000 Kč/m2 do 1.250 Kč/m2

Klatovská třída 340/25
301 00  Plzeň

371 008 008

jiri.holubec@rkevropa.cz
603 566 370
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