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Měsíčník pro Přeštice a okolí   l   Vydává Město Přeštice

Slovo starosty

Vychází již
od roku 1995

Město Přeštice 
vyhlašuje diskuzní téma 

pro měsíc srpen
Myslíte si, že by město mělo věnovat větší péči 

veřejné zeleni i za cenu zvýšení výdajů z měst-
ského rozpočtu (rozpočet 2013 – 2 mil. Kč)?

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

Vystavení originálu sochy 
Panny Marie o skočické pouti

Vzpomínka na Jaroslava 
Františka Urbana

Kresba V. Krs 1940 – rodný domek  
J. F. Urbana škola ve Vřeskovicích.

J. F. Urban s dcerou Jiřinkou.

Konec školního roku v ZŠ Skočice

Dětská skupina (mikroškolka Přeštice)

28. 8. 2013 
od 9.00 do 12.00 hodin 

a od 14.00 do 17.00 hodin
Masarykovo nám. 311, 1. poschodí

Zveme širokou veřejnost.

Vážení spoluobčané, milé děti, 
zdravím Vás v mimořádném prvním srpno-

vém vydání Přeštických novin a přeji Vám, 
abyste z hlavy vypustili starosti tak jak jen to 
jde, abyste si užívali letní radovánky vždy krát-
kých dovolených a prázdnin k utužení zdraví 
a načerpali optimismus. Uvolňuji prostor mého 
sloupku pro jiné příjemnější zprávy a ušetřený 
čas, který obvykle případně věnujete mým pra-
videlným příspěvkům a úvahám o nich berte 
pro zbytek léta jako můj dobře míněný dárek.     

Radostné pohodové léto! 
Mgr. Antonín Kmoch, starosta

MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ

REAKCE NA 18. ZM
    str. 6-7

Dvacátého prvního července letošního roku 
jsme si připomněli 53 let od smrti vřesko-
vického rodáka Jaroslava Františka Urbana  
(1. 4. 1889-21. 7. 1960). Učitel, vlastivědný pra-
covník a spisovatel se věnoval učitelské profesi 
na školách v okolí, v roce 1928 byl jmenován 
ředitelem měšťanských a obecních škol v Kada-
ni. Nezapomenutelně se zapsal do historie svojí 
vlastivědnou a spisovatelskou činností. Sepsal 
originální turistické průvodce Údolím Úhlavy 
(1940), Údolím Úslavy (1940), Údolím Radbuzy 
(1941), Údolím Mže (1946). Jeho studie Zápa-
dočeský písmák Václav Jan Mašek byla v roce 
1942 oceněna cenou Klostermannova fondu. 
Podrobněji se o práci a životě J. F. Urbana 
dočtete v publikaci Osobnosti Přešticka, vyda-
né v roce 2012 městem Přeštice a Spolkem pro 
záchranu historických památek Přešticka, o. s. 

Část vzácné pozůstalosti (vydané knihy, 
fotografie, rukopisy knih, osobní doklady) 
po J. F. Urbanovi získal na počátku července 
letošního roku do sbírky Dům historie Přeštic-
ka. Dokumenty věnoval Ing. Ladislav Mrázek, 
zeť J. F. Urbana. Za zprostředkování děkujeme 
spolupracovnici přeštického muzea, paní Věře 
Kokoškové a příbuzné J. F. Urbana, paní Marii 
Kolářové z Nepomuka. 

Bc. Drahomíra Valentová
vedoucí DHP

Dne 27. 7. 2013 proběhl již 5. ročník oblíbené Dechparády pod širým nebem na přeštickém náměstí.
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Informace Městského úřadu

Seznámení občanů s činností městské policie za měsíc červen 2013

U S N E S E N Í  
z 18. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 20. 6. 2013 a 2. 7. 2013 

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

1. Návrhovou komisi ve složení: MUDr. Iva-
na Froňková, MUDr. Karel Naxera, p. Luboš 
Štych (schváleno dne 20. 6. 2013).
2. Milana Schrimpfa, Tyršova 440, Přeštice, 
přísedícím soudcem Okresního soudu Plzeň-jih 
pro období 2013 až 2017 (schváleno dne 2. 7. 
2013). 

B/schvaluje
1. Program 18. zasedání Zastupitelstva města 
Přeštice (schváleno dne 20. 6. 2013). 
2. Závěrečný účet města Přeštice za rok 2012 
s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodaře-
ním bez výhrad (schváleno dne 20. 6. 2013). 
3. Záměr postupné rekonstrukce sportovně-  
-relaxačního areálu KČT v Přešticích, přičemž 
realizaci jednotlivých etap rekonstrukce KČT 
bude schvalovat zastupitelstvo města (schvále-
no dne 20. 6. 2013).
4. Učinit ZD Kbel nabídku na odkup areálu ZD 
v Přešticích bez bytových domů za max. cenu 
11 750 000 Kč ve čtyřech splátkách, přičemž 
první splátka nepřesáhne 5 000 000 Kč a zbý-
vající tři splátky budou co do výše rovnoměrně 
rozděleny (schváleno dne 20. 6. 2013).
5. Prodej pozemku st. p. č. 2598 o výměře 6 m2 
v k. ú. a obci Přeštice pod budovou č. p. 940 
za cenu 100 Kč/m2 paní Jindře Mlynaříkové, 
bytem Gagarinova 854, Přeštice (schváleno dne 
20. 6. 2013).
6. Směnu pozemku parc. č. dle PK 780 o výmě-
ře 9038 m2 v k. ú. Přeštice za pozemky parc. 
č. dle KN 969/2, KN 1016/15, část KN 980/3 
(nově KN 980/16 dle GP 1975 – 076/2012), 
část PK 1012 a část PK 1019 (nově KN 
1019/27 a 1019/28 dle GP 2015 – 002/2013), 
část PK 1018/1 (nově KN 1019/20 dle GP 1976 
– 077/2012) a část PK 1018/2 a část PK 1018/3 
(nově KN dle GP 1976 – 077/2012) o celkové 
výměře 4844 m2, vše v k. ú. Přeštice s manžely 
Levorovými, Nedražice 47, Kostelec, 349 01 
Tachov (schváleno dne 20. 6. 2013).
7. Prodej budovy čp. 1081 vč. pozemku č. 1862 
v k. ú. Přeštice za cenu 220 170 Kč Ing. Emilii  
Cvrčkové, Březí 38, Žinkovy (schváleno dne 
20. 6. 2013).
8. Záměr směny části pozemku p. č. 1255/6 ve 
vlastnictví města Přeštice za část pozemku p. č. 

1862, oba v k. ú. a obci Přeštice, podle budou-
cího geometrického zaměření po kolaudaci pří-
stavby budovy č. p. 1082 (schváleno dne 20. 6. 
2013).
9. OZV č. 5/2013 o zákazu požívání alkoholic-
kých nápojů a jiných omamných a psychotrop-
ních látek na veřejném prostranství  (schváleno 
dne 2. 7. 2013).
10. OZV č. 6/2013, kterou se vydává dodatek  
č. 2 k OZV č. 1/2013 (schváleno dne 2. 7. 2013). 
11. OZV č. 7/2013, kterou se vydává dodatek 
č. 1 k OZV č. 3/2012 o místních poplatcích 
(schváleno dne 2. 7. 2013).
12. Realizaci projektu „Zateplení MŠ Dukelská 
Přeštice“ (schváleno dne 2. 7. 2013).
13. Spolufinancování projektu „Zateplení MŠ 
Dukelská Přeštice“ z rozpočtu města Přeštice 
dle podmínek 44. výzvy Operačního programu 
Životní prostředí (schváleno dne 2. 7. 2013).
14. Financování podílu města na akci „Zatep-
lení MŠ Dukelská Přeštice“ do výše 3 mil. Kč 
z fondu investic (schváleno dne 2. 7. 2013).
15. Realizaci projektu „Rekonstrukce ul. Na 
Pajzovně – Skočice, II. etapa“ a jeho předložení 
do ROP NUTS II Jihozápad. Celkové předpo-
kládané náklady projektu jsou 1 450 000 Kč 
(schváleno dne 2. 7. 2013).
16. Předfinancování projektu „Rekonstrukce 
ul. Na Pajzovně – Skočice, II. etapa“ z rozpoč-
tu města Přeštice až do výše jeho předpokláda-
ných celkových nákladů (schváleno dne 2. 7. 
2013).
17. Spolufinancování projektu „Rekonstrukce 
ul. Na Pajzovně – Skočice, II. etapa“ z rozpoč-
tu města Přeštice v minimálním podílu 15 % 
nákladů dle podmínek 26. výzvy ROP (schvá-
leno dne 2. 7. 2013).
18. Smlouvu s občanským sdružením Aktivios 
o poskytnutí dotace ve výši 50 tis. Kč na pro-
jekt Oživme společně památky a pověsti z míst 
tajemných i kouzelných – 2. část (schváleno 
dne 2. 7. 2013).
19. Dofinancování TJ Sokol Přeštice opravu 
sálu sokolovny ve výši  220 tis. Kč (schváleno 
dne 2. 7. 2013).
20. Zřizovací listinu organizační složky Dětská 
skupina Přeštice (schváleno dne 2. 7. 2013).
21. 1. Prodloužení názvů ulic U Stadionu, 
Palackého, Zahradní, Na Borech (5) a Hlávko-

vy v obou směrech v souladu s předloženým 
zákresem (schváleno dne 2. 7. 2013).
21. 2. Názvy nových ulic č. 1 Řičákova, č. 3 
Jetelová, č. 4 Slunečná, v souladu s před-
loženým zákresem (schváleno dne 2. 7. 2013).
21. 3. Začátek a konec ulice Plzeňské od kři-
žovatky s ulicí Na Chmelnicích ke křižovatce 
s ulicí Lukavická (2, v souladu s předloženým 
zákresem (schváleno dne 2. 7. 2013).
22. Pořizování videozáznamu ze zasedání 
Zastupitelstva města Přeštice a zveřejnění neu-
praveného záznamu na webu města od nej-
bližšího zasedání Zastupitelstva města Přeštice 
(schváleno dne 2. 7. 2013).
23. Pro území, zpracovávané regulačním plá-
nem, není aktuálně nutné řešit územní rozhod-
nutí a z tohoto důvodu nebudou v regulačním 
plánu územní rozhodnutí nahrazena (schváleno 
dne 2. 7. 2013).

C/bere na vědomí
1. Zprávu o činnosti rady města za mezidobí 
(schváleno dne 20. 6. 2013). 
2. Zprávu AK AUDIT o výsledku přezkoumání 
hospodaření města Přeštice za rok 2012 (schvá-
leno dne 20. 6. 2013).
3. Výroční zprávu orgánů a organizačních 
složek města za rok 2012 (schváleno dne 20. 6. 
2013). 
4. Zprávu Kontrolního výboru za 1. pololetí 
r. 2013 (schváleno dne 20. 6. 2013). 
5. Informaci o dosavadní práci řešitelského 
i realizačního týmu pro obnovu sportovně-rela-
xačního areálu KČT a činnosti Městského úřa-
du ve věci rekonstrukce KČT k dnešnímu dni 
(schváleno dne 20. 6. 2013). 
6. Vyjádření jednotlivých dotčených orgánů 
k vypracované projektové dokumentaci pro sta-
vební povolení rekonstrukce sportovně-relaxač-
ního areálu KČT (schváleno dne 20. 6. 2013).
7. Usnesení Valné hromady TJ Přeštice  
z 30. 5. 2013, ve kterém schvaluje převod budo-
vy – loděnice č. p. 1344, stojící na městském 
pozemku st. p. č. 1044 v k. ú. Přeštice (KČT) 
městu Přeštice (schváleno dne 20. 6. 2013).
8. Aktuální stav přípravy vlastnických převo-
dů pozemků ve fotbalovém areálu TJ Přeštice 
(schváleno dne 20. 6. 2013).
9. Vyjádření tajemnice konkurzní komise  
Mgr. Dany Hanušové a Mgr. Jana Königsmar-

ka, předsedy konkurzní komise a místostarosty 
města ke konkurzu na vedoucí místo ZŠ Josefa 
Hlávky Přeštice (schváleno dne 20. 6. 2013). 

D/ruší
1. Usnesení č. B/8 ze dne 6. 10. 2011 (schvále-
no dne 20. 6. 2013). 
2. Usnesení č. B/8 ze dne 23. 4. 2013 (schvále-
no dne 2. 7. 2013).

E/zřizuje
Organizační složku Dětská skupina Přeštice 
(schváleno dne 2. 7. 2013).

F/ukládá
1. Radě města podat podnět o prošetření stát-
nímu zastupitelstvu, zda nedošlo při prodeji 
pozemku p. č. 208/118 v k. ú. Přeštice k trest-
nému činu zneužití pravomoci úřední osoby dle 
§ 220 odst. 1, 2 písm. b) trestního zákoníku, 
porušení povinnosti při správě cizího majetku 
a trestného činu zneužití pravomoci úřední oso-
by dle § 329 trestního zákoníku Hlava X (trest-
né činy proti pořádku ve věcech veřejných).
Jmenovité hlasování: 
8 pro – Mgr. Fornouz, Mgr. Königsmark, 
Ing. Papežová, Ing. Bastl, MUDr. Naxera,  
pí Hájková, p. Štych, p. Blažek
5 proti – Mgr. Kmoch, p. Hlavín, MUDr. Stra-
ková, Mgr. Frouz, p. Švarc
2 se zdrželi – Ing. Horejc, MUDr. Froňková             
(schváleno dne 20. 6. 2013) 
2. Starostovi města Mgr. Antonínu Kmochovi 
úhradu 149 569 Kč jako náhradu škody, způ-
sobené městu Přeštice chybným postupem při 
zadání zakázky vánočního osvětlení v prosinci 
r. 2012. Náhrada škody bude uhrazena na účet 
města Přeštice se splatností 30. 9. 2013.
Jmenovité hlasování: 
10 pro – Mgr. Fornouz, Mgr. Königsmark, 
Ing. Papežová, Ing. Bastl, Ing. Horejc,  
MUDr. Naxera, MUDr. Froňková, pí Hájková, 
p. Štych,  p. Blažek
5 proti – Mgr. Kmoch, p. Hlavín, MUDr. Stra-
ková, Mgr. Frouz, p. Švarc
0 se zdržel hlasování
(schváleno dne 20. 6. 2013) 
3. Tajemnici MěÚ předložit návrh Pravidel ZM 
pro zveřejňování videozáznamů ze zasedání 
Zastupitelstva města Přeštice (schváleno dne  
2. 7. 2013).        Mgr. Antonín Kmoch, starosta

Mgr. Jan Königsmark, místostarosta

Na městskou policii bylo oznámeno občany 
nebo zjištěno strážníky 138 událostí, zjištěno  
66 přestupků (19 bodovaných – v dopravě – 9, 
rychlost – 22, veřejný pořádek – 35.
• zadrženo 7 pachatelů podezřelých ze spáchání 
trestného činu – výtržnictví dle § 358 tr. zákoníku, 
rvačky dle § 158 tr. zákoníku a ublížení na zdraví 
dle § 146 tr. zákoníku – předáni Policii ČR 
• zadrženo pachatelů podezřelých ze spáchání pře-
stupku: 7x proti majetku (krádeže), 6x znečišťová-
ní veřejného prostranství, 8x porušování nočního 
klidu, 11x proti občanskému soužití, 2x na úseku 
ochrany před škodami způsobenými tabákovými 
výrobky a 1x zábor veřejného prostranství 
• nalezeno vozidlo zn. fiat, které bylo odcizeno 
z ul. K Viaduktu 
• provedeno 5 výjezdů na potulující se zvířata: 
odchyceni 3 psi, 4 koťata a 3 ovce, zajištění krme-
ní psů v zaplavených zahrádkách

• 2x doručení písemnosti (nebylo možno jiným 
způsobem doručit)
• 4x provedena kontrola v prostoru hřbitova,  

37x kontrola čistoty veřejného prostranství ve 
vnitrobloku, za budovou Kooperativy (řešeno šest  
přest.), 30x večerky v ul. Husova a Komenského 
(řešeno 6 přest.)
• na základě nařízení a vyhlášek města provedeny 
kontroly vystavovaného zboží a záborů veřejného 
prostranství před provozovnami – zjištěn jeden 
přest. (řešeno ve správním řízení)
• 2x usměrňování dopravy v Hlávkově ul.: při 
nefunkčnosti zabezpeč. zařízení u železničního pře-
jezdu a při poruše nákl. vozidla pod kostelem 
• provedeno 9x měření rychlosti, nejvyšší naměřené 
rychlosti: 68 km/h – Zastávka, 76 km/h – Skočice 
• na území města bylo nalezeno: peněženka 
v Městském parku, batoh v Husově ul., platební 
karta u KB v ul. Mlýnská – předáno k vyřízení na 
MěÚ, injekční stříkačka v ul. Červenkova a odpad 
z  vepřového u Skočic – ekolog. zlikvidováno; 
zjištěno: znečištění vozovky v ul. Luční a ve Sko-
čicích, poškození komunikace v ul. B. Němcové, 
chybějící poklopy kanalizační šachty ve Skočicích 
a poškozená dopr. značka u Přeštické Stodoly 
• 4x výjezdy na stížnosti rušení nočního klidu 
a narušení veřejného pořádku: 2x u Přeštické Sto-
doly a 2x u večerky v ul. Husova – řešeno v blo-
kovém řízení
• městským kamerovým systémem byli zachyce-
ni: pachatelé výtržnictví před Kebabem a u baru 
NIKI, řidič, který řídil vozidlo v ul. Hlávkova, ač 
není držitelem řidičského oprávnění a mladíci, 
kteří odcizili v ul. Mlýnská mobilní telefon – pře-
dáno k vyřízení správnímu orgánu a policii 
• 1.-6. června – spolupráce s povodňovou komisí 
a hasiči, monitoring stavu hladiny řeky, vyrozu-
mění občanů, zabezpečení nebezpečných míst 

a jejich kontroly včetně ochrany majetku postižených
• dne 12. 6. společně se školní družinou při ZŠ 
J. Hlávky Přeštice provedena dopravní cyklistic-
ká soutěž, dne 25. 6. beseda ve školní družině na 
téma  Bezpečné prázdniny a dne 28. 6. zakončení 
školního roku
• zajištění veřejného pořádku při kulturních 
akcích pořádaných městem: dne 1. 6. – Oslavy 
partnerství Přeštice-Nittenau, dne 15. 6. – Závo-
dy historických motocyklů a kaskadérská show 
v Žerovicích a Land Rover Cup v Přešticích, dne  
20. 6. – dohled nad VP při zasedání zastupitelstva, 
dne 22. 6. – cyklistické závody na Masarykově nám.  

Z další činnosti uvádím:
• Dne 4. 6. ve 12.24 h byla hlídce MP oznámena 
krádež vozidla fiat z ul. K Viaduktu. Ve 12.37 h 
bylo vozidlo nalezeno již bez RZ na zahradě  
v ul. K Cihelně společně se dvěma mladíky 
z Přeštic, kteří jej rozebírali k likvidaci. Jelikož se 
vozidlo stalo součástí sousedské rozepře bývalého 
a současného majitele z Horušan, byla na místo 
přivolána policie, které byla věc předána k další-
mu šetření. 
• VÝTRŽNOSTI z 15. na 16. 6. 2013 v Přešti-
cích
Dne 15. 6. po 14.00 h došlo po skončení fotbal. 
utkání v šatnách stadionu TJ Přeštice k fyzickému 
napadení jednadvacetiletého rozhodčího z Plzně 
ze strany trenéra mladšího dorostu z Přeštic, který 
jej vytlačil z kabiny rozhodčích na chodbu, kde 
jej jeden z hráčů udeřil zezadu do hlavy. Jelikož 
si napadený začal stěžovat na bolest hlavy, byla 
na místo přivolána záchranná služba, která jej pře-
vezla do nemocnice v Plzni.
Dne 16. 6. v 0.05 h došlo v herně Vlt Bonver 

v ul. Velaslavínova ke slovnímu napadání obslu-
hy a poškození skleněné výplně vstupních dveří 
ze strany devětadvacetiletého výtržníka z Hor-
šic. Tento byl hlídkou MP zadržen před uvede-
nou provozovnou v podnapilém stavu (naměřeno  
2,8 promile) a převezen hlídkou policie na záchyt-
nou stanici do Plzně k vystřízlivění.
Dne 16. 6. v 0.57 h zasahovala hlídka MP před 
prodejnou Kebab, kde došlo ke vzájemné potyč-
ce mladíků v čele s jednadvacetiletým mladíkem 
z Horšic a pětačtyřicetiletým mužem z Kostomlat 
nad Labem žijícím v Přešticích poté, co mladík 
poškodil okap provozovny a muž se zastal proda-
vačky, kterou mladík častoval sprostými výrazy. 
Muž žijící v Přešticích byl s lehkým zraněním 
v obličeji převezen záchrannou službou do nemoc-
nice v Plzni. Téhož dne ve 2.58 h zasahovala hlíd-
ka před hernou NIKI v Rybově ul., kde docházelo 
k fyzickému napadání mezi 10 osobami. Po slovní 
výměně názorů mezi třemi muži z Přeštic a sedmi 
mladíky z Horšic a Krasavců zůstal na zemi ležet 
v bezvědomí šestatřicetiletý muž z Přeštic, které-
ho poté záchranná služba odvezla do nemocnice 
v Plzni. Všichni výtržníci byli na místě ztotožněni 
a předáni policii společně s kamerovým záznamem 
městského dohlížecího systému pro podezření ze 
spáchání několika trestných činů.
 • Dne 27. 6. v 15.54 h bylo na Masarykově nám. 
prověřováno oznámení od policie, že zde mladík 
v bílém obchází zaparkovaná vozidla a zkouší, zda 
jsou uzamčena. Jelikož se nepodařilo přes veške-
ré úsilí tohoto nalézt, vyzývám řidiče, aby řádně 
zamykali svá vozidla a nenechávali v nich volně 
ložené žádné předměty.

Bc. Pavel Hošťálek – vedoucí strážník

Odchyt zatoulaných ovcí.
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VÝROČÍ (červenec)

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví 
a pohody do dalších let.

Blahopřejeme k životním výročím.

matrika MěÚ Přeštice
Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

ÚMRTÍ (červen)
Jaroslava  KUBÍKOVÁ        
František  POLÁK  
Ema  ČONKOVÁ 
Růžena  LUKÁŠOVÁ 
Helena  BEŠŤÁKOVÁ
Josef  DOLEJŠ
Jan  SCHREIBER

(1931)
(1949)
(1930)
(1930)
(1929)
(1946)
(1946)

82 let 
Jaroslav  VANĚK

Jaroslava KASLOVÁ
Bohumil MAŇAS

Marie NETRVALOVÁ
Marta HŘEBCOVÁ

83 let 
Miloslav FOŘT

 Josef BROŽ 

86 let 
Anna FOŘTOVÁ

60. narozeniny paní Jany Přibáňové

84 let 
Věra PEROUTKOVÁ

Marie FREIOVÁ

Společenská kronika Blahopřání k 85. narozeninám Milé setkání s manžely Velíkovými 

Tato fotografie je zimní a zhotovil ji pan 
Josef Kripner. Je to asi první fotografie lodě-
nice přeštických vodáků, která stála u jezu 
v Přešticích na Úhlavě vpravo od náhonu na 
přeštický mlýn, v pozadí je dům pana Finka, 
který provozoval autobusové linky do Nepo-
muka a Merklína.                       Ing. Jiří Běl

Pozor na podvodníky!
Policisté z Územního odboru Plzeň-venkov 

opět upozorňují občany a především seniory, 
aby dbali zvýšené opatrnosti a obezřetnosti 
a vždy zvážili, komu otevírají dveře a koho si 
pozvou do svého bydliště. Nezvané, neznámé 
návštěvy jsou vždy podezřelé a nevěstí to nic 
dobrého. V současné době veškeré přeplatky 
firmy zasílají přes účet nebo složenkou a jejich 
zaměstnanci nechodí osobně. Pokud se jedná 
o odečet plynu, elektřiny či vody, vždy urči-
tá společnost dopředu nájemníky upozorňuje 
a jejich zaměstnanci vlastní služební průkazy 
a je vždy možnost ze svého telefonu si tuto 
danou situaci týkající se pohybu zaměstnan-
ců určitých firem v místě vašeho obydlí ověřit 
u jejich společnosti. Z těchto důvodů je dob-
ré mít zapsaná čísla telefonu nejen na policii, 
rychlou záchrannou službu, hasičský záchranný 
sbor, městskou policii ale i na firmy, které se 
v průběhu roku mohou v místě vašeho bydliště 
vyskytnout. Jedná se například o zástupce vodá-
ren, plynáren nebo elektráren. Vyskytují se ale 
i případy podvodníků, kteří zazvoní u vašich 
dveří a snaží se do vašeho bytu vniknout pod 
nějakou záminkou, ať už se jedná o nevolnost, 
žízeň, anebo že vám přináší nějaké důležité 
zprávy o vaší rodině. Další skupinu tvoří podom- 
ní prodejci, kteří vám zaručují stoprocentní kva-
litu zboží, což se ve většině případů nezakládá 
na pravdě a jejich jedinou záminkou je vetřít se 
do vaší přízně a obydlí a v nestřeženém oka-
mžiku odcizit finance a cennosti. Těmto pod-
vodníkům jde o jediné. A to dostat se k vašim 
penězům. Převážně se podvodníci zaměřují na 
krádeže u seniorů, kteří jsou opuštěni a vděč-
ni za každé vlídné slovo a popovídání a tímto 
se pro podvodníky stávají snazší kořistí. Pod-
vodníci i podvodnice bývají velmi pěkně oděni 

a mají příjemné vystupování, čímž se snaží svou 
oběť oklamat. Nepouštějte si tyto nebezpečné 
návštěvy do svých domovů a chraňte si tak svůj 
majetek. Předejdete tak zbytečným   nepříjem-
nostem oloupení. Policisté z Územního odboru 
Plzeň-venkov prošetřují za poslední dva týdny 
tři takové případy okradení seniorů. Posled-
ní takový případ se stal 9. července v Kozoje-
dech. Okolo desáté hodiny dopolední přišli na 
pozemek šestaosmdesátileté ženy muž se ženou. 
Seniorce řekli, že jdou zkontrolovat elektroměr. 
Muž nakonec staré paní řekl, že jí nese přepla-
tek za elektřinu ve výši jednoho tisíce korun, 
a že potřebuje rozměnit bankovku v nominální 
hodnotě pěti tisíc korun. Seniorka tedy odešla do 
obytné části domu, čehož využil povedený pár 
a vnikl za ženou do domu. Seniorka z peněžen-
ky vyndala čtyři tisíce, které předala muži a ten 
následně odešel do chodby. Podvodnice však 
zůstala se starou paní a chtěla po ní také rozměnit 
pětitisícovou bankovku. Tentokrát seniorce vra-
cela přeplatek za vodu. Ta tentokrát z peněženky 
vyndala tři tisíce a pro zbytek odešla do obýva-
cího pokoje. Po návratu podvodnice penzistku 
zabavila podepsáním fiktivní smlouvy a muž 
této situace využil. V nestřeženém okamžiku 
vešel do obývacího pokoje, odkud z baru odcizil 
peněženku s finanční hotovostí ve výši 58 tisíc 
korun. Následně pár podvodníků odešel. U tako-
výchto případů se částky pohybují okolo desítek 
i stovek tisíc korun, neboť se jedná o celoživotní 
úspory seniorů. Aktuální případ seniorky poli-
cisté kvalifikovali jako přečin krádeže, za který 
pachatelům po dopadení hrozí trest odnětí svo-
body až na pět let. Po pachatelích policisté inten-
zivně pátrají. 

nprap. Ivana Telekešová, DiS.
tisková mluvčí PČR

Ve druhé polovině měsíce června oslavili své 
85. narozeniny dva naši spoluobčané z Přeštic. 
Dne 23. června pan Jan Beneš a 24. června 
paní Marie Hájková. Oba oslavence osobně 
navštívil místostarosta města Mgr. Jan Königs- 
mark, a jménem vedení města Přeštice jim 
popřál do dalších let především hodně zdraví, 
štěstí a pohody. Ke gratulaci oslavencům přidal 
ještě květiny a dárkové balíčky.

Jak již bylo otištěno v minulém čísle PN, „medardovský“ 8. červen letošního roku byl pro 
manžele Velíkovy z Přeštic dnem slavnostním a mimořádným. V tento den to bylo přesně 50 let, 
co si řekli své „ano“ a vykročili na společnou cestu životem. Manželé Velíkovi spolu vychovali 
dvě dcery a těší se ze svých milých vnoučat. A stále se mají moc rádi a váží si jeden druhého.

Že jim odpoledne plné pohody přišly zpestřit pásmem písniček a básniček děti z Mateřské školy 
Dukelská ze třídy učitelek Herýkové a Radové jako připomenutí bývalé profese paní Velíkové, 
jsme se dočetli a viděli jsme na přiložených fotografiích již v minulém čísle PN.

V den této významné události byli manželům Velíkovým, rovněž za přítomnosti celé jejich rodi-
ny, osobně poblahopřát také starosta města Mgr. Antonín Kmoch a místostarosta Mgr. Jan Königs-
mark. Manželům Velíkovým předali květiny a další dárky. Společně s nimi jim též poblahopřál 
pan Ing. Jiří Běl z Přeštic, fotograf, dokumentátor a propagátor významných událostí a osobností.  
Právě jeho fotografie nám nejlépe přiblíží tuto výjimečnou atmosféru. Za umožnění jejich otištění 
mu děkujeme. 

 Vážení manželé Velíkovi, ještě jednou si Vám dovoluje vedení města Přeštice popřát do dalších 
let Vašeho společného života jen vše krásné – zdraví, lásku, štěstí, pohodu a spokojenost v kruhu 
Vaší milující rodiny.

Dne 27. června 2013 oslavila významné životní jubileum, 60. narozeniny, paní 

Jana Přibáňová 
ze Skočic, dlouholetá předsedkyně místního Českého červeného kříže a členka Osadního výboru 

Skočice. Paní Přibáňová je po celá léta plně zapojena do mnohého dění ve Skočicích. Téměř veš-
kerý svůj volný čas věnuje práci pro obec a pro své spoluobčany, především děti. Navštěvuje při 
významných životních jubileích skočické oslavence, aby jim poblahopřála a předala květinu či jiný 
dárek. Chodí do místní MŠ a ZŠ za dětmi, zúčastňuje se jejich různých soutěží, besídek atd. Vždy 
jim přináší sladkou odměnu. Zajišťuje zájezdy – např. společné koupání či jiné poznávací akce. 
Dělá to moc ráda, odměnou je jí spokojenost ostatních.

Při příležitosti jejího významného životního jubilea jí dne 29. června ve skočické restaura-
ci „U Petra“, kde se svou rodinou a dalšími nejbližšími přáteli tyto své narozeniny oslavovala, 
navštívil místostarosta města Přeštice a předal jí květinu 
s dárkem. Jménem vedení města Přeštice paní Přibáňové 
popřál do dalších let především pak pevné zdraví, radost, 
štěstí, lásku a spokojenost. Rovněž i nadále hodně elánu 
a chuti do všech akcí, které bude jistě pro své spoluobčany 
do budoucna zajištovat. Vždyť oni jsou jí za to moc vděč-
ni, váží si toho a mají ji rádi.

Významné skočické spoluobčance též popřál pan Ondřej 
Živný, předseda Osadního výboru Skočice.  

 Mgr. Jan Königsmark, místostarosta

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

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

                       Bc. Daniel Novotný
vedoucí odboru správního 

a dopravního MěÚ Přeštice

Středověký večer 
na hradě Roupov

Hezkou akcí na hradě Roupov byl středověký 
večer v sobotu 15. června t. r. Velké množství 
účastníků včetně mnoha dětí se odebralo od 
restaurace U Mašků na hrad, kde se konaly 
prohlídky hradu s průvodcem a vystoupení 
šermířů skupiny Kargen. Dva roky se natáčel 
38minutový film Hrad Roupov, který je mož-
né získat na DVD. Poděkování patří pořa-
datelům. Obdobná akce s názvem Dobývání 
hradu Skála u Radkovic se konala v neděli  
28. 7. Obě akce připomněly dobu 15. a 16. stol. 
v našem kraji.                                  Ing. Jiří Běl 

Ve středu 24. 7. 2013 se mohli fanoušci hoke-
jových indiánů HC Plzeň potěšit ve Spolkovém 
domě v Přešticích s mistrovským pohárem.

87 let 
Marie TOMKOVÁ (Zastávka)

Božena HRUBÁ

89 let 
Jana KOLENOVÁ

Záplavy 6/2013 na KČT Přeštice, budoucí 
areál: “pro relaxačně-sportovní volnočaso-
vé  aktivity občanů“??!!

Text Petr Blažek
Foto Stanislav Morávek



Každoročně ožívá prvých čtrnáct dnů lou-
ka u Chlumeckého Mlýna, své stany zde staví 
junáci z Přeštic. Druhý týden zde strávilo i jede-
náct budoucích junáků z oddílu Šmoulů.

„Tento oddíl má již několikaletou historii. 
Jsou to většinou předškoláci, program na táboře 
mají uzpůsoben věku, dovednostem a schop-
nostem. Ale jinak se v maximální možné míře 
zapojují do celkového dění tábora,“ přibližují 
činnost těch nejmenších Petr a Jájina. „Letos 
jsme motivy jejich celotáborové hry připravili 
na téma Pohádek ovčí babičky. Vše se tak točí 
okolo chytrého beránka a hloupých vlků. Berá-
nek třeba osvobozoval ovečku, bojoval s vlčími 
piráty na náhonu. Po prázdninách jdou všichni 
do školy, tak je připravujeme ke vstupu do svět-
lušek a vlčat.“

Činnost tábora doplňuje Tereza: „Světlušky 
mají etapovou hru na motivy knížky ´Alenka 
z planety Země´. Cestují po planetách, plní úko-
ly, vše si zaznamenávají na vesmírnou mapu 
a samozřejmě kdo dorazí nejdál, vyhrává. Skaut-
ky zase čerpaly námět ze starého Egypta. Jde 
o bádání v historii, coby archeologové zkoumají 
život starých Egypťanů. Svou hru mají i vlčata. 
Jinak vše jako každý tábor, od budíčku do večer-
ky, služby v kuchyni, někdy noční hra, v polovi-

ně táborový oheň se slibem a křtěním.“
Společníky přeštickým junákům dělali prvý 

týden mladí hasiči z Chlumu. „Známe se s Pet-
rem z práce, tak jak se říká, slovo dalo slovo 
a využili jsme nabídky,“ přibližuje seznámení 
chlumecký vedoucí Václav. „Část děláme spo-
lečně, děti samozřejmě pomáhají v kuchyni, drží 
noční hlídky, některé soutěže připravíme my, 
jiné zase junáci.“ K tomu se směje Petr: „Do 
hasičské přípravy se jim nepleteme, to jen kou-
káme, když trénují třeba požární útok.“     (šat)

3. 8. SO: MILAVČE – KOUT NA ŠUMAVĚ
Vlakem z Přeštic 7.14 do Plzně, z Plzně 8.09 
do Milavčí (9.23). Zpět ze Spáňova 15.53 do 
Domažlic (16.00), z Domažlic 16.09 (R) do Plz-
ně. Přes Klatovy 16.55 z Kouta na Šumavě do 
Klatov (17.36), z Klatov 18.06 (R) do Přeštic
TRASA: Milavče – Spáňov – Radonice – 
Kozí doly – Stanětice – Oprachtice – Kout na 
Šumavě
(15 km vede A. Mestlová)
10. 8. SO: BABYLON            
Vlakem z Přeštic 7.29 do Železné Rudy (9.09), 
ze Železné Rudy bus 9.29 do Dobré Vody 
(10.08). Zpět z Radešova 14.22 do Sušice bus 
(14.50), ze Sušice vlak 15.43 do Klatov (16.37), 
z Klatov 16.46 do Přeštic
TRASA : Dobrá Voda – Malý Babylon – Vel-
ký Babylon – Malý Radkov – Velký  Radkov 
– Radešov
(13 km vede J. Hanzlíčková)
17. 8. SO: ANTÝGL – HORSKÁ KVILDA 
– SRNÍ 
Vlakem z Přeštic 7.29 do Žel. Rudy (9.09), ze 
Žel. Rudy bus 9.26 na Antýgl. Zpět ze Srní bus 
15.42 (17.42) do Žel. Rudy 16.26 (18.26), ze 
Žel. Rudy vlak 16.52 (19.38) do Přeštic.

TRASA: Antýgl – Horská Kvilda – Zhůří – 
Turnerova chata – Srní
(18 km vede M. Šetková)
25. 8. NE: ECK – LAM
Vlakem z Přeštic 7.29 do Nýrska (8.22), z Nýr-
ska bus 8.28 do Ecku (9.31). Zpět z Lamu 14.28 
do Nýrska bus (15.05), z Nýrska vlakem 16.22 
do Klatov, z Klatov 16.39 do Přeštic (17.14) 
TRASA: Eck – Mühlriegel – Oldriegel – Wald-
weismartel – Heinterwaldeck –  Lam Postamt
(11,5 km vede Řežábek)
31. 8. SO: NAUČNÁ  STEZKA  ÚDOLÍM 
ÚTERSKÉHO  A  NEZDICKÉHO POTOKA
Vlakem z Přeštic 7.14 do Plzně, z Plzně 8.35 
do Pňovan, z Pňovan 9.07 do Bezdružic (9.50). 
Zpět z Konstantinových Lázní 16.16 do Pňo-
van, 16.59 do Plzně (17.26), z Plzně 18.10 do 
Přeštic
TRASA: Bezdružice – Špičák – Český mlýn – 
soutok Úterského a Nezdického potoka – Potín 
– Nová Ves – Konstantinovy Lázně
(15 km vede V. Borovcová)
SCHŮZE  VE  VELKÉ  KLUBOVNĚ  
HOTELU SPORT ve čtvrtek 15. srpna 2013 
v 17.00 hod.
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Program na měsíc srpen 2013

TIP na výlet 

Změna programu vyhrazena!

Kultura a umění

srpen 2013 
l 21.-24. 8. 2013 Letní kino
Čas konání: 21.00 hodin
Místo konání: Městský park
Vstup zdarma
Program:
Středa 21. 8.     Probudím se včera
Čtvrtek 22. 8.   Líbáš jako Bůh 
Pátek 23. 8.      Hobit 
Sobota 24. 8.    Okresní přebor
l 31. 8. 2013 Ahoj léto, ahoj prázdniny
Čas konání: 15.00 hodin
„Autobus linka 2015“ – soutěže a tvůrčí dílny 
pro děti
Vstup zdarma
l 31. 8. 2013 „Viktorka na Řípu neboli o cestě 
Pilaře Václava z Přehýšova až na samý vrchol“
Čas konání: 20.15 hodin
Hra vypráví o pouti na Říp k poctě svatého Jiří, 
kterou 21. dubna 2012 vykonali hráči Vikto-
rie Plzeň pod vedením moudrého trenéra Vrby, 
o utužování týmového ducha, o životě v pravdě 
dle Jana Karafiáta, o lajnovačce na sokolském 
hřišti, o lesních tajemstvích a strašidelných hřbi-
tovech zvířat, o síle mateřského citu a smyslných 
křivkách Pavla Horvátha, o tom, co je mezi námi 
nehmotného a co nás všechny spojuje – o kopané. 
Václava Pilaře na jeho dlouhé cestě provází dobrý 
duch Pavla Nedvěda, nebeská spravedlnost Dáši 
Damkové a samozřejmě i jeho věrný pes Ludvík.
Místo konání: Městský park
Vstup: 40 Kč
Předprodej: IC Přeštice
Vše naleznete na www.kzprestice.cz
l 4. 6.-15. 9. 2013
Výstavy – Dům historie Přešticka
                  Krajinou našich pověstí
                  Řemeslo má zlaté dno

ELEKTROINSTALACE
Strejc&Pátý

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

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

vladimirstrejc@seznam.cz      jiripaty@atlas.cz

Tel. 606 405 230    Tel. 607 560 384

V rámci záchrany historických památek 
v našem okolí se restaurovala socha sv. Voj-
těcha u skoro zapomenuté cesty ze Zelené-
ho do Nezdic. Je třeba poděkovat děvčatům 
z MAS Aktivios v Nezdicích, dobrá práce. 
V příštím čísle PN se dozvíte, kdy bude tato 
socha oficiálně odhalena.          Ing. Jiří Běl

Nabídka kurzů
KKC Přeštice 2013/2014

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

Již podesáté za dvacet let pořádal „Pan včelař“ 
Jaroslav Sedláček z Příchovic první sobotu v čer-
venci setkání včelařů. Já jako laik obdivuji práci 
těchto lidí, kterých se sešlo okolo dvě stě padesá-
ti. Uvědomil jsem si, jak malicherný a ubohý je 

současný stav naší politiky ve srovnání se živo-
tem včel. Myslím si, že by si naši politici z nich 
měli vzít vzor, bez včel by nám bylo velmi úzko, 
bez politiků se obejdeme, ale bez odborníků ne.  
                                                          Ing. Jiří Běl

Junáci u Chlumeckého Mlýna

Po dlouhé hře vždy hodně vyhládne, to se kaž-
dý rád posadí k plnému ešusu. Na počasí měli přeštičtí junáci štěstí, tak 

k častému osvěžení posloužil blízký náhon.

Setkání včelařů

I ti nejmenší Šmoulové si na přeštickém tábo-
ře po jídle umyli misky.

Středa 21. srpna

Probudím se včera

Čtvrtek 22. srpna

Líbáš jako Bůh

Pátek 23. srpna

Hobit

Sobota 24. srpna

Okresní přebor
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VÝPRODEJ
ZAHRADNÍHO  

NÁBYTKU  
a GRILŮ

Platí od 12. 7. do vyprodání zásob, nejdéle však do 31. 8. 2013.

Plzeň – Borská pole Po – Pá 700 – 2100, So – Ne 700 – 2100 www.bauhaus.cz

až-70%
PLZEŇ
Borská pole

13-08 Prestice 280x210 CMYK.indd   1 16.07.13   16:57

Přeštice v čase – XLIX.

www.kmbeta.cz

Ze st echy
se ov
t t o h éta...

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

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

klempířské
 - dodání a montáž veškerých   
    klempířských prvků

Radoslav Mertl
728 404 982

www.mertl-konstrukce.cz

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

PROVÁDÍME TYTO PRÁCE:

Divadelní ochotnický spolek Tadeáši z Nezdic sehrál 28. června premiéru hry Čertův švagr. 
Foto Karel Beneš

Jarní setkání farní charity se seniory 
ve fotografiích

V červnovém čísle PN byl otištěn text 
„Radostné setkání farní charity se seniory“. 
Z důvodu mnoha jiných příspěvků nebylo mož-
né otisknout k tomuto textu doprovodné fotogra-
fie z této v posledních létech již tradiční akce, 
konané v prostorách budovy ZŠ Josefa Hlávky 
v Přešticích Na Jordáně. Na žádost vedení Far-
ní charity Přeštice i některých samotných seni-
orů otiskujeme v tomto mimořádném srpnovém 
čísle PN tolik žádané fotografie z tohoto milého 
setkání. Panu Ing. Jiřímu Bělovi děkujeme za 
umožnění jejich otištění.

 Mgr. Jan Königsmark, místostarosta

Dvůr Městského úřadu Přeštice dříve a nyní. Škoda, že se nezachovaly čtyři vozy, které používali 
přeštičtí hasiči.                                                                                                                Ing. Jiří Běl
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Kdo hodil ten kámen?
Během 18. jednání ZM jsem nabídnul přítom-

ným účastníkům možnost diskuzního setkání 
ohledně provedených kontrol hospodaření FV 
v ZŠ Josefa Hlávky za roky 2010-2012. Tuto 
možnost využil jediný občan Přeštic, pan Ing. 
Walta, se kterým jsem se následně setkal. Potě-
šilo mě, že se přihlásil občan, se kterým jsem 
mohl věcně podiskutovat nejen o kontrolách FV 
na ZŠ, ale i o dalších tématech našeho města, 
o které pan Ing. Walta projevil zájem. Po ukon-
čení diskuze jsem z jeho slov během rozloučení 
nabyl dojmu, že má pochopení a respekt pro mé 
důvody o mém hlasování na jednání RM o vol-
bě ředitele ZŠ pro další funkční období, nic-
méně konstatoval, že pro něho osobně je osoba 
pana Mgr. Fornouze z morálních důvodů nepři-
jatelná. Tento názor pana Ing. Walty samozřej-
mě respektuji jako jeho svobodné právo proje-
vu názoru, ačkoliv tento jeho názorový postoj 
nesdílím. Z článku, který pan Ing. Walta uve-
řejnil v registrované diskuzi městského webu, 
je zřejmé, že mnou sdělené informace využil 
selektivně, rozhodně ne objektivně. Nechci se 
tedy k jeho článku a k celé záležitosti jmeno-
vání ředitele ZŠ Josefa Hlávky vyjma níže uve-
dených řádek více vyjadřovat. Pokud pan Ing. 
Walta píše obecně o absenci morálního krité-
ria, neumím si dobře představit funkční hod-
notící soudy, s jejichž pomocí by bylo morální 
kritérium možno považovat za objektivní. Pro 
někoho je naprosto běžnou praxí možnost roz-
vodu manželství, jinými je opuštění zbylé části 
rodiny jedním z manželů (či dnes jen životním 
druhem) a následný život s novým partnerem 

těžko odpustitelným počinem. Pokud se bude 
hodnotit morální kritérium, bude výsledek vždy 
závislý na jedincích, kteří jej připraví. Jenomže 
každý hodnotící bude mít své rozhodovací 
úrovně jinak nastaveny. Je z hlediska morálních 
kvalit člověka přijatelnější jednorázové selhání 
nebo systémové selhání? Řízení v opilosti nebo 
normalizační kariérista? Otázku morálních 
kvalit opravdu nebudu soudit, a to ani zpětně, 
pokud na to má ambice pan Ing. Walta, prosím, 
a pokud se sám cítí být bez hříchu, asi i jako 
první hodí po Fornouzovi kamenem. 

Kdo ale vlastně hodil kámen do toho přeštic-
kého rybníčku? Pan Ing. Walta se domnívá, že 
část přeštické veřejnosti zastoupené 100 občany 
na 18. jednání ZM, já jsem přesvědčený, že to 
byli právě členové RM, kteří hlasovali pro pana 
Mgr. Fornouze, ačkoliv tak tito radní dle vyjá-
dření některých přítomných na 18. jednání ZM 
měli učinit v rozporu se zájmy města a veřej-
nosti, jejíž částí měli být právě přítomní disku-
tující zastupující veřejnost.

Vnímám velmi pozitivně zájem občanů přímo 
a veřejně diskutovat, protože jsem spíše upa-
dal do skepse pramenící z obecného nezájmu 
společnosti o veřejné dění, počínaje analýzou 
volební účasti a konče průměrnou návštěvností 
jednání ZM. Pokud budou přibývat občané zají-
mající se o aktuální veřejné dění v naší komu-
nální politice, bude zde do budoucna předpoklad 
zdravé politické konkurence, jejímž výsledkem 
budou velmi kvalitní kandidátky a přísun „mla-
dé krve“ do volených orgánů.

Ing. Richard Bastl, člen RM, TOP 09

Reakce na článek Ing. Bastla 
v červencových novinách

V minulých volebních obdobích bývávalo 
zvykem, že pokud někdo chtěl otisknout v Přeš-
tických novinách článek s kritikou konkrétních 
osob, poslal svůj článek kritizované osobě, aby 
se mohla k tématu vyjádřit ve stejném vydání 
novin. Tato politická korektnost se již bohužel 
z přeštické politické scény vytratila, čemuž se 
obzvlášť divím právě u tak zapáleného ochránce 
spravedlnosti, jako je Ing. Bastl.

Ve svém obsáhlém článku přirovnává Ing. 
Bastl městský úřad mým rodinným „eseróčkem“ 
Jestli je to proto, že zde pracuje jedna z mých 
dcer nebo proto, že na příležitostné výpomoci 
(například při volbách nebo nenadálých nutných 
zástupech zaměstnanců na exponovaných mís-
tech jako jsou podatelna nebo pokladna) uzaví-
rám dohody přednostně s potomky zaměstnanců 
města, netuším. Moje dcera se řádně zúčastnila 
výběrového řízení na místo rozpočtářky, ve 
kterém se umístila na druhém místě. Poté, co 
vítězka odmítla uzavřít pracovní smlouvu, byla 
uzavřena jako vždy v takových případech s dru-
hou uchazečkou v pořadí. Její práce byla tehdej-
ším starostou a radou města hodnocena natolik 
kladně, že byla po odchodu vedoucí finanční-

ho odboru pověřena jeho vedením. V druhém 
případě je důvodem to, že děti zaměstnanců se 
snaží při své práci neudělat rodiči ostudu, proto 
„nelemplují“ a práci odvádí k plné spokojenosti 
zadavatele. 

Ing. Bastl vytýká starostovi, že nepožádal 
o mé odvolání, ovšem patrně již zapomněl, že 
o jeho návrhu podaném na jednání dne 17. pro-
since 2012 rada města nehlasovala, protože při-
jala jednomyslně (tedy pro něj hlasoval i Ing. 
Bastl) protinávrh podaný jiným členem rady, 
který ukládá tajemnici předložit opatření ke 
zlepšení činnosti úřadu a úkol byl splněn. 

I když připouštím některé chyby vlastní i pod-
řízených úředníků, o tom, že moje „eseróčko“ 
nepracuje špatně, svědčí nejen několik ocenění 
ministerstva vnitra „Za kvalitu ve veřejné sprá-
vě“, již čtvrtý rok úspěšné obhajoby certifika-
ce procesů úřadu podle normy ISO 9001:2008, 
externí kontroly bez zjištěných závad a zejména 
pak opakované schvalování závěrečných účtů 
města s vyjádřením souhlasu s celoročním hos-
podařením bez výhrad.

              Eva Česáková
tajemnice Městského úřadu Přeštice

Jen jsem tak poslouchal 
na zastupitelstvu…

Absolvoval jsem snad nejdelší zasedání 
zastupitelstva Přeštic v jeho historii a mož-
ná i v historii ČR, ČSSR a znovu ČR. Trvalo 
11,5 hodiny, tedy vskutku maratón i pro otrlé 
úředníky a politiky, což teprve pro důchodce. 
Myslím však, že by normálně vedené zasedání 
mohlo být nejméně o polovinu kratší. Zbytečné 
dohadování, mlácení prázdné slámy, vyčítání, 
osočování, křičení na diváky, diváci povykující 
na zastupitele. Zasedání v určité chvíli připo-
mínající zasedání snad v banánové republice. 
Pravda, projednávala se témata hodně horká - 
zejména post ředitele školy nebo herní automa-
ty nebo zákaz pití alkoholu na veřejnosti. Také 
nekonečné řešení vánoční výzdoby. Mimocho-
dem, pamatuji si, že na prvním zasedání po vol-
bách starosta pan Kmoch prohlásil: navrhujte 
si, co chcete, my Vás stejně přehlasujeme. A ej-
hle, jeho kdysi spojenci jej smetli a odsoudili 
zaplatit bezmála 150 000 Kč. Nevím, co si mám 
o tom myslet, ale zdá se mi, že už asi začal 
předvolební boj. Získávají se body i na neštěstí 
druhých, dokonce nedávných spojenců. Není to 
tak dávno, co se za ruce drželi socialisti, komu-
nista, topkaři, lidovci i šance pro změnu, ale 
podívejme se, spojenectví skončilo a už kope 
každý za své vlastní triko. To je holt politika. 
Také mě překvapilo podání trestního oznámení 
na neznámého pachatele, i když každý ví, že ten 
neznámý je Jirka Hlavín. Zajímavé je, že kauza 
prodeje pozemku a špatné smlouvy se táhne již 
přes tři roky, ale asi ještě nebude za trvání toho-
to uskupení vyřešena.

Pokud se jedná o relaxační centrum, napsal 
jsem si své do diskuze na stránkách města. Sice 
bylo schváleno jeho vybudování, ale teprve po 
zpevnění břehu se začnou zjišťovat povodňo-
vé podmínky. Přeci každý Přeštičák ví, že jar-
ní nebo letní povodeň vše zaplaví a jestli tam 
bude stát cokoliv, bude to pod vodou. To, že 
bude zachráněna loděnice, je chvályhodný 
počin, protože už by se asi žádná nepostavila. 
Mám obavy, že se tam bude stahovat problé-
mová mládež, zvláště když se jim „chlastání“ 
na veřejnosti zakázalo vyhláškou. MPP nesta-
čí uhlídat park ve vnitrobloku, Stodolu, Kebab 
a Klub, což teprve relaxační centrum na KČT. 
A potom, jak se tam dostanou autem, když  už 
nejsou pěší MPP? Přes branku ne, tak jedině 
přes Příchovice. Nejvíc snad obyvatele mrzí 
zase absence kloudného koupaliště. Tak tedy 
zase hurá do nýrskou přehradou chlazené Úhla-
vy!!! Ostatně koupaly se tam generace, proč se 
neotužovat i v této tak nezdravé době, kdy si 
kdekdo staví koupaliště, ale my to zase nebu-
deme mít. No máme jiné věci, které nemají 
v celém kraji – vyhlášku o pití na veřejnosti. Její 
benevolentnost mně připomíná něco ze sportu. 
Když má rozhodčí možnost si vybrat z několika 
možností, je to krásná příležitost k ovlivňování 
utkání. Zrovna tak MPP, ne, že bych je chtěl 
podezírat, ale mají možnost domluvy ane-
bo potrestání, takže už to není jasné pravidlo. 
Zasmál jsem se, když někdo poznamenal: když 
k takové skupince budou přijíždět autem, tak se 
alkoholici uklidní. Jéjej, tak my už tu máme dvě 
motorizované policie!!! Dříve strážníci chodili 
pěšky, dnes je jiná doba a tak se na obchůzky 
jezdí autem. Myslím si, že je asi nejvíce zaměst-
nává pokutování strejdy, co zastaví u Mrskošů 
pro žiletky nebo sledování kamer a pak nemají 
náladu a čas se courat po městě. Tak tedy žádné 
pití na veřejnosti. Je to další zákaz po povinné 
zavírací době zahrádek. Proč tedy neurčit zaví-
rací hodinu u večerek, když se tam dějí nepří-
stojnosti? Samozřejmě, že je to zásah do podni-
kání, ale což vyhláška o zavírací době zahrádek 
není? Hluk ze zahrádek prý obtěžoval obyvatele 
okolních domů, ale což řvoucí motorka jedoucí 
stovkou o půlnoci je tichá? Myslím, a to nejen 
já, že by měla být vyhláška na psí hovínka, ta 
by určitě byla potřebná, ale kde není žalobce, 
není ani soudce.

Máme nebo budeme mít jména nových ulic. 
Krásná pojmenování, Květová, Sluníčko-
vá, Jetelová. Opravdu trochu svítícího světla 
v nekonečně tmavém zasedání MZ. Jenom mys-
lím, že se u nás trochu zapomíná na Dr. Viktora 

Preisse. Třebaže zemřel v roce mého narození, 
málokdo si uvědomuje, co to bylo za politika 
a bankéře. Snad příště. 

Komentovat rozhodnutí RM ohledně postu 
pana ředitele ŠJH nebudu. To je pro obyvatele 
a učitele asi příliš velká politika. Nasvědčova-
la tomu i bouřlivost jednání na zastupitelstvu. 
Bučení, vznášené urážky, praní starého špina-
vého prádla, nechutnosti od diváků i zastupite-
lů. Jak jinak brát slova pana místostarosty: no 
comment? Snad byl zvolen obyvateli tohoto 
města a je jim něčím povinován. Jeho místo 
místostarosty sice vzniklo dle přepočítávání 
volebních hlasů, ale přesto je místostarostou. 
Takže by se měl dle toho chovat a nezvyšo-
vat na něžné učitelské pohlaví a své nedávné 
kolegyně hlas. Jen je mi divné, že když jednání 
výběrového řízení bylo tajné, že o něm někdo 
věděl a druhý byl v temnotě a nevědomosti. 
Myslím, že nejschůdnějším řešením by bylo, 
pokud to dovoluje zákon, udělat pana Šperla na 
dva roky ředitelem, pana Fornouze zástupcem 
a za dva roky by Petr povýšil, až by šel Pepa 
do důchodu. Vlk by se nažral, koza by zůstala 
celá a nikdo by nemusel vláčet Přeštice v celo-
státním tisku. Říkám, pokud by to šlo. Petr by si 
zopákl učení žáků, které 10 let nedělal a Pepa by 
s klidným svědomím, že má zdatného nástupce, 
odešel na zasloužený odpočinek. Ovšem nevím, 
co by na to třeba pan člen RM, jak mu míst-
ní říkají „vyhazovač“. Nejprve Jirka Hlavín za 
pochybení s mažoretkami – proboha, nemyslete 
si, že třeba jako Kulínský – pochybil s penězi, 
které jim dal. Nato letěla paní Pavla Hřebcová 
ze školky pro vážné porušení povinností ředi-
telky. Chudák Pavla, poctivě dělala ředitelku  
21 let ke spokojenosti asi čtyř starostů a najed-
nou se za půl roku zblázní a začne dělat tako-
vé těžké závažné chyby, že se musí poroučet. 
Myslím, že si to nezasloužila, ale takový holt je, 
Pavlo, život. Pak zase Pepa Šperl, takové vážné 
ekonomické chyby v hospodaření školy, že jej 
to stálo i místo. Dokonce pan zastupitel musel 
mezi učitelky, aby jim vysvětlil, co to měly za 
špatného ekonoma. Sice na to nepřišly audity 
z kraje, školní inspekce, inspekce zdravotních 
pojišťoven, ale bdělému oku pana radního a jeho 
komise to neuniklo. Prý nový pan ředitel bude 
lépe shánět peníze. Snad je to proboha pedagog 
a má učit a vychovávat naše nezdárná dítka!!! 
Na shánění peněz je snad dost úředníků na rad-
nici. Tak tedy čekejme, kdo další poletí, ale 
myslím, že už není moc času. Jak jsem se dočetl 
v PN, tak to možná bude paní tajemnice. Také 
vykonává tajemnici 7 let a najednou takové 
závažné chyby! Ještě, že ji nemůže RM odvolat, 
ale musí kraj. Jinak už by dávno skončila někde 
na smetišti přeštických dějin. Škoda, že není 
dostatek času, možná by došlo i na samotného 
pana starostu. Vskutku zdatný vyhazovač. Ještě, 
že se zastupitelstvo dává doplňovat, tak by tam 
asi nezůstal kámen na kameni. Je blízko příštím 
volbám, tak jak jsem již připomněl, sbírají se 
hlásky po hlásku ke konečnému vítězství.

Ještě mi leží na srdci problém herních auto-
matů. Zakázat či je nechat. Každý ví, co je to za 
svinstvo, co to zničilo rodin, existencí a mož-
ná i zkrátilo životů. Pobouřilo mě, když nějaký 
zastupitel poznamenal, že je to také přínos do 
obecní kasy. Což mohou takovéto nemorální 
peníze být přínosem? Což může někdo říci, že 
když se zruší automaty, že nebude na kulturu 
a sport? Uvědomil si zastupitel, že nepřímo řekl, 
nebudou automaty, nebudou penízky na sportu-
jící mládež!!! Takové peníze by měly být tak 
použity na čištění kanálů a ne na sport a kultu-
ru. Což takhle nechat automaty v omezené míře 
jen českým podnikatelům, u nichž je záruka, že 
z nich platí daně? Nejsou některé věčně prázdné 
herny tak trochu pračkou na peníze? To není má 
věc, ale příslušné instituce by to mělo zajímat.

Zase jsem si tímto článkem zavařil. Jen dou-
fám, že mě pan radní zase nenapíše jako kdysi 
„chytrej neumřeš“. Samozřejmě, že chytrej ne-
umřu, protože kdybych byl chytrej, tak se budu 
šetřit, abych vydržel co nejdéle. Stejně však 
umřu, tak jako on.

Slavomír Vácha
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Zpráva kontrolního výboru k prodeji 
pozemku p. č. 208/118

V minulém čísle PN se p. Hlavín vyjadřo-
val k prodeji pozemku č. 208/118. V následu-
jící části textu je výtah ze zprávy kontrolního 
výboru, která byla přednesena na 18. zasedání 
zastupitelstva města a týká se této kauzy. Celá 
zpráva je součástí usnesení z 18. zasedání zastu-
pitelstva města Přeštice.

„Na 17. zasedání ZM informoval p. starosta 
o tom, že pozemek č. 208/118 v k. ú. Přešti-
ce, který byl prodán městem novým vlastníkům  
(p. K., p. K.) už není v jejich vlastnictví a byl 
prodán dalšímu majiteli, neboť město Přeštice 
v kupní smlouvě nezřídilo předkupní právo. 
Všechny předchozí i současné smlouvy na 
prodej pozemků pro výstavbu RD obsahují 
klauzuli o předkupním právu za nedodržení 
podmínek (odkaz na to, že při prodeji pozemku 
p. E. K. nebylo zřízeno VB je zavádějící, neboť p. 
E. K. si přikupovala pouze část městského pozem-
ku pro zřízení vjezdu a pro výstavbu RD měla 
pozemek ve svém vlastnictví – pozn. autora).

Usnesením ZM č. E/2 z 23. 4. 2013 je uloženo 
RM na příštím (tzn. 18. jednání ZM) objasnit 
problém předkupního práva a nalézt viníka.

Na základě usnesení ZM č. E/2 z 23. 4. 2013 
a usnesení KV č. 5/2013 a č. 6/2013 provedl 
KV šetření ohledně historie prodeje pozem-
ku p. č. 208/118 v k. ú. Přeštice. Z materiálů 
vyplývá:
– 5. zasedání ZM ze dne 16. 6. 2011 – schválení 
záměru prodeje pozemku usnesením č. B/5 
– v zápise z 5. jednání ZM upozornění na 
přesné vytýčení věcného břemene 
– 6. zasedání ZM ze dne 18. 8. 2011 – schválen 
prodej pozemku p. č. 208/118 v k. ú. Přeštice 
pod bodem usnesení č. B/4 
– v zápise ze 6. jednání ZM – upozornění na 
budoucí obsah smlouvy a bezpodmínečné 
zřízení VB a předkupního práva

Smlouva mezi městem Přeštice a kupující-
mi byla podepsána dne 20. 10. 2011. Smlouva 
neobsahuje předkupní právo města, součástí 
smlouvy není smlouva budoucí o zřízení věc-
ného břemene, pouze upozornění v článku 
IV. Dále je zde uvedeno oprávnění odstoupit 
od smlouvy ze strany prodávajícího, pokud 
nebude smlouva o VB uzavřena. Smlouva 
je podepsána p. Hlavínem, tč. 1. místosta-
rostou, ačkoli nebyl starosta dlouhodobě 
nepřítomen a kompetence podepsání smlou-
vy spojené s prodejem obecního majetku 
nebyla na 1. místostarostu přenesena. Kdo 
podepsal návrh na vklad do katastru nemo-
vitostí s přiloženou smlouvou, jejíž obsah je 
v rozporu s jednáním na ZM, se nepodařilo 
zjistit (návrh na vklad do KN nebyl kontrolní-
mu výboru předložen – pozn.).
– 9. zasedání ZM ze dne 15. 3. 2012 projedná-
valo žádost kupujících pozemku p. č. 208/118 
v k. ú. Přeštice o koupi části pozemku dle KN č. 
1237 v k. ú. Přeštice (jedná se o sousedící poze-
mek). Jednalo se o snížení navrhované ceny. 
– 12. zasedání ZM ze dne 11. 9. 2012 – žádost 
kupujících pozemku p. č. 208/118 v k. ú. 
Přeštice o snížení ceny části pozemku v mís-
tech vedení inženýrských sítí z původních  
690 Kč/m2 na 100 Kč/m2. 
– v zápise z 12. jednání ZM je opětovně zdů-
razněno, že o inženýrských sítích byli kupující 
obeznámeni. 12. ZM schválilo usnesení pod 
bodem I/3 „ZM ukládá starostovi jednat 
s vlastníky pozemku p. č. 208/118 v k. ú. 

Přeštice o možnosti odstoupení od smlouvy“ 
(11. 9. 2012).
– 17. zasedání ZM ze dne 23. 4. 2013 – ozná-
meno na ZM, že pozemek p. č. 208/118 v k.  ú. 
Přeštice byl kupujícími prodán dalšímu vlastní-
kovi.

Kupní smlouva byla podepsána dne 8. dubna 
2013, vklad do KN dne 17. 4. 2013.

Ze smluv vyplývá, že prodejní cena ze stra-
ny města činila 943 920 Kč (690 Kč/m2), při 
prodeji dalšímu vlastníkovi 1 250 000 Kč (913 
Kč/m2) – rozdíl mezi původní a novou cenou 
činí 306 080 Kč. V době zavkladování nebyly 
inženýrské sítě v majetku města ošetřeny VB. 

Shrnutí výše uvedených faktů:
1. I přes několikeré upozornění a požada-
vek ZM nebylo zřízeno předkupní právo na 
pozemek p. č. 208/118 v k. ú. Přeštice, i když 
město na všechny prodávané pozemky toho-
to typu pro výstavbu RD zřizuje předkupní 
právo. 
2. I přes několikeré upozornění a požadavek 
ZM na zřízení věcného břemene na vedení 
inženýrských sítí nebylo ve smlouvě VB ošet-
řeno ani smlouvou budoucí o zřízení VB.
3. Smlouva byla podepsána tehdejším 1. mís-
tostarostou p. Hlavínem, i když na něj nebyla 
převedena tato kompetence. 
4. Starosta města  nejednal a neplnil usnesení 
č. I/3 z 12. zasedání ZM ze dne 11. 9. 2012, 
informaci přednesl až na 17. zasedání ZM 
dne 23. 4. 2013, kdy již byl pozemek prodán 
jinému vlastníkovi (8. 4. 2013, vklad 17. dub-
na 2013).
5. Rozdíl ceny při prodeji ze strany města 
a prodeji dalšímu vlastníkovi činil 306 080 Kč.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem a závaž-
nosti celého případu prodeje pozemku p. č. 
208/118 v k. ú. Přeštice KV přijal usnesení:

Us. č. 6/2013 KV doporučuje ZM po před-
ložení výsledku šetření RM prověřit, zda nedo-
šlo k porušení zák. 128/2000 Sb. ve znění poz-
dějších předpisů, § 38 Hospodaření obcí, odst. 
1. a odst. 6. (z 23. jednání KV ze dne 13. května 
2013).

Na základě zjištění výše uvedených faktů 
bylo kontrolním výborem doporučeno zastupi-
telstvu města usnesení ve znění:

Usnesení č. 18/2013 KV doporučuje ZM 
podat podnět o prošetření státnímu zastupi-
telstvu, zda při prodeji pozemku p. č. 208/118 
v k. ú. Přeštice nedošlo k trestnému činu zne-
užití pravomoci úřední osoby dle § 220 odst. 
1, 2 písm. b) trestního zákoníku, porušení 
povinnosti při správě cizího majetku a trest-
ného činu zneužití pravomoci úřední osoby 
dle § 329 trestního zákoníku, hlava X (trest-
né činy proti pořádku ve věcech veřejných).

Po přednesení zprávy kontrolního výboru 
a návrhu usnesení bylo zastupitelstvem schvá-
leno usnesení pod bodem F/1 ukládá radě města 
podat podnět o prošetření státnímu zastupitel-
stvu, zda při prodeji pozemku p. č. 208/118  
v k. ú. Přeštice nedošlo k trestnému činu zneu-
žití pravomoci úřední osoby dle § 220 odst. 1, 
2 písm. b) trestního zákoníku, porušení povin-
nosti při správě cizího majetku a trestného činu 
zneužití pravomoci úřední osoby dle § 329 
trestního zákoníku, hlava X (trestné činy proti 
pořádku ve věcech veřejných).

Mgr. P. Fornouz
předseda KV

Kvalita procesů městského úřadu potvrzena
V Městském úřadu Přeštice je dlouhodo-

bě kladen důraz na kvalitu procesního řízení. 
V roce 2010 město poprvé získalo certifikaci 
podle normy ISO 9001:2008. Certifikace je 
platná po dobu tří let, ale je nutné každý rok 
projít auditem. Obhajobou certifikace jsme 
v letech 2011 a 2012 úspěšně prošli. Letos, po 
třech letech, bylo nutno provést celý kompletní 
audit pro ověření shody s normou ISO. Auditoři 
společnosti SGS Czech Republic, která je sou-
částí švýcarské certifikací autority, prověřovali 
pracovní procesy úřadu a dokumentaci systému 
řízení jakosti dne 1. července. 

Město v činnosti svého úřadu splňuje požadav-
ky výše uvedené normy jako významného kvali-
tativního ukazatele, ani letošním auditem nebyla 
zjištěna žádná neshoda. Poděkování za dobrou 

práci patří zejména všem vedoucím zaměst-
nancům a úředníkům, které tento úspěch samo-
zřejmě také zavazuje k tomu, aby ve své snaze 
o poskytování kvalitních služeb nepolevili. 

Eva Česáková, tajemnice městského úřadu

Ještě jedna reakce na 18. jednání 
ZM a volbu ředitele školy

Škola je veřejným zájmem a občané mají právo 
vědět, jakým způsobem město školu vede. V porov-
nání se soukromým sektorem si přesto dovolím malé 
přirovnání. Občan města a mj. jako volič je totiž 
pomyslným akcionářem tohoto města, při volbách 
rozhoduje, komu dá hlas a samozřejmě jako občan 
tohoto města má právo se zeptat, na základě čeho 
bylo rozhodnuto a proč tak bylo rozhodnuto. Na jed-
nání ZM bylo ovšem vidět, že z pohledu mnohých 
ZM je občan kromě těch dvou dnů voleb vlastně 
jakési nevhodné a otravné břemeno, kterému se není 
potřeba vyjadřovat.

Neustálé opakování mnohých radních, že ředitel 
školy musí být především manažer, mě donutilo si 
dohledat, kdo může být ředitelem školy. Ne každý 
úspěšný manažer nebo ekonom může vykonávat 
funkci ředitele školy. Předpoklady pro výkon ředite-
le školy jsou dány zákonem. Jedná se totiž o zákon č. 
563/2004 Sb. – zákon o pedagogických pracovnících 
a § 5 odstavec b). Dovolím si citovat:

§ 5 
Předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy 
(1) Ředitelem školy může být fyzická osoba, která 

splňuje předpoklady podle § 3 a získala praxi spo-
čívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo 
v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejné-
ho nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti 
nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji v délce 4 roky 
pro ředitele základní školy, základní umělecké ško-
ly a školských zařízení s výjimkou školských zaří-
zení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy 
a středisek výchovné péče. 

Nikde není, že ředitel školy musí být především 
manažer nebo ekonom. Ředitel musí být samozřejmě 
typem organizačně schopným a dále i morálně uzná-
vanou osobností. 

Dalším všeobecně matoucím výkladem je neustálé 
opakování, cituji: „Vždyť oba kandidáti jsou vhod-
ní“. Konkursní řízení se řídí vyhláškou č. 54/2005 
Sb. – o náležitostech konkurzního řízení a konkurs-
ních komisích. Takže pokud kandidát není vhodný, 
je vyloučen z konkursního řízení. Což nikdo nezpo-
chybňoval. Dále s odkazem na § 5 odstavec 4 této 
vyhlášky cituji: „Předseda komise po obdržení pořa-
dí uchazečů podle odstavce 3 za účasti všech přítom-
ných členů komise provede celkové vyhodnocení 
konkurzu způsobem uvedeným v odstavci 5 a určí 
výsledné pořadí uchazečů“. Což se jistě stalo. Takže 
i zde konkurzní komise určila vítěze.

Rozhodnutí komise má doporučující charakter. 
Protože konkurzní komise rozhodla, že vítězem kon-
kurzního řízení byl určen stávající ředitel, ale roz-
hodnutím rady města byl jmenován druhý v pořadí, 
mám jistě jako občan města právo se zeptat, podle 
jakých dalších objektivních kritérii bylo rozhodnuto, 
že ředitelem byl zvolen pan Mgr. Fornouz. Osobně 
mi velmi chybí morální kritérium, je to něco, co si 
každý z nás nese na svých bedrech a nedá se jen tak 
smazat. V naší společnosti je toto kritérium bohužel 
velmi okrajovou záležitostí, bohužel zejména díky 
naší politické reprezentaci.

Kromě neustálého opakování, že ředitelem musí 
být především manažer a ekonom, byla vyslovena 
další pochybnost, a to panem Ing. R. Bastlem, ve věci 
hospodaření školy, které opíral o kontroly FV na ško-
le. Jako diskutujícímu mi byla nabídnuta možnost se 
s ním sejít. Zde musím ocenit jeho vstřícnost a snahu, 
včetně jeho času.

Sešli jsme se v úterý 2. července 2013 v 16 hod. 
v kanceláři informačního centra. Naše jednání bylo ve 
věci hospodaření školy. Byly mi předloženy zápisy:

Zápis z 27. 4. 2011
Kromě klasického úvodu bod 2) přehled příjmů 

a výdajů, informace ohledně namátkově zkontro-
lovaných položek – bez výhrad. Bod 3) vysvětlení 
účastníků za školu, tzn. pan ředitel včetně pí účet-
ní ohledně dotazů k jednotlivým položkám. Bod 4) 
požadavek na vypracování plánu oprav, dále doporu-
čení stanovení pravidel pro zadávání zakázek malé-
ho rozsahu do a nad 50 000 Kč, a poslední aktivní 
vyhledávání úspor, např. praní pracovních oděvů 
zaměstnanců ŠJ. 

Tento zápis nemá kromě doporučení v bodu 4 žád-
né výhrady k hospodaření. 

Požadavky na plán investic a údržby vypracován 
7. 11. 2012, pravidla pro zadávání zakázek malého 
rozsahu taktéž vypracována. 

Zápis z 7. 11. 2012
Obvyklý úvod, bod 2) přehled příjmů a výdajů, 

provedení namátkové kontroly položek, kontrola 
pokladní knihy a odesílání faktur. U pokladní knihy 
konstatována od období 7/2011 menší přehlednost 
zapisovaných položek – nelze popsat účel výdaje. 
Následný odstavec cituji „Pan ředitel Šperl, spolu 
s účetními paní Veselou a vedoucí školní jídelny paní 
Naxerovou vysvětlili dotazy k jednotlivým polož-
kám, informovali o provozu školy. Bod 3) provedení 
kontroly plnění doporučení FV z předchozí kontro-
ly 27. 4. 2011 – potřeba investic, pravidla zadávání 
zakázek malého rozsahu. Bod 4) doporučení FV radě 
města... vytvoření plánu oprav, investic a provedení 
energetického auditu. Doporučení FV o provedení 
úprav v předložených pravidlech pro zadávání zaká-
zek malého rozsahu

Zápis z 26. 4. 2013
Známý úvod Bod 2) přehled příjmů a výdajů, 

namátková kontrola pokladní knihy a knihy odesla-

ných faktur. U pokladní knihy konstatována v roce 
2012 menší přehlednost zapisovaných položek – ne-
lze popsat účel výdaje. Následuje odstavec citace: 
„Pan ředitel Šperl, spolu se zástupcem  ředitele školy 
p. Mgr. Kašparem účetními paní Veselou vysvětlili 
dotazy k jednotlivým položkám, informovali o pro-
vozu školy. Bod 3) kontrola doporučení z předcho-
zí kontroly 7. 11. 2012 – kontrola poptávkových 
řízení, realizace a vyhodnocení v 2103 energetické 
náročnosti budov ZŠ. Bod 4) doporučení FV setrvat 
v nastaveném kurzu poptávkových řízení a opět opa-
kované doporučení FV radě města vypracovat plán 
oprav a investic.

Jakýkoliv nestranný a člověk znalý kontrol musí 
konstatovat, že zápisy nemají žádné vážné výhrady. 
Což znamená, že hospodaření školy prověřené kont-
rolou bylo a je v pořádku. 

Pokud totiž výhrady jsou, uvedou se do zápisu, 
samozřejmě nejlépe s datem plnění, což tady nikde 
nebylo. Proto se zápis provádí, aby bylo na co nava-
zovat. A hlavně pro obě strany je závazné, co bylo 
projednáno a s jakým závěrem, tak, aby v budouc-
nu nedocházelo k nejasnostem a obě strany se moh-
ly o zápis opřít. Proto je zápis také oběma stranami 
podepsán. 

V žádném zápisu nebyla žádná zásadní výhrada, 
a to ani proti praní oděvů, o kterém se ale najednou 
jako o problému zmiňoval pan Ing. Bastl ve svém 
článku v Přeštických novinách. Zápisy, o kterých 
se zmiňuji, mám k dispozici a mohu do nich nechat 
nahlédnout, popřípadě jsou jistě na základě svobod-
ného přístupu k informacím k dispozici na MÚ.

Velice se proto podivuji nad tím, jaké výhrady 
najednou vypluly na povrch. V tom případě si musím 
klást otázku, psal FV nedůsledně zápisy nebo to snad 
byl záměr? Byl nám předložen v Přeštických novi-
nách „závažný“ hospodářský problém praní prádla 
pro provoz školy. V tom případě nerozumím, proč 
nebyla provedena analýza nákladů s daným mini-
málním procentním kritériem úspor, mj. se přede-
jde tomu, že v budoucnu dojde ke zdražení fixních 
nákladů apod.

Na jednání pan Ing. Bastl mj. konstatoval, že výběr 
kontrolovaných oblastí byl prováděn namátkově, což 
je samozřejmě pochopitelné, zejména z časového 
hlediska a náročnosti. 

Přesto pokud výhrady byly, nedokážu pochopit 
proč FV nezadal provedení nezávislého ekonomic-
kého auditu. Zvláště teď při volbě nového ředitele. 

Město by mělo naprosto dostatečný přehled o hos-
podaření školy, případně nový ředitel by měl z čeho 
vycházet a v neposlední řadě by se nový ředitel 
nemohl FV dlouhodobě vymlouvat s odkazem na 
staré vedení.

Z jednání ZM mým dalším překvapením byla 
skutečnost, že všichni, kdo měli zájem o poskytnutí 
a zejména zdůvodnění rozhodnutí RM k jmenování 
ředitele, byly označeni za jakýsi zfanatizovaný dav. 
Ani jeden uznaný argument tazatelů, naopak většina 
radních vystupuje s jakousi neomylností svých názo-
rů. Přestože většina radních se jaksi neustále obha-
juje důležitostí manažerskými schopnostmi, v tom 
případě tady většina radních manažersky naprosto 
selhala. 

Pan Ing. Bastl došel myšlenkově ještě dále, cituji: 
Jak média, tak i mnozí diskutující na městském webu 
stále omílají, že nedostali argumenty, na základě kte-
rých se RM rozhodla o jmenování pana Mgr. Fornou-
ze. Z povahy a formy jimi prezentovaných názorů je 
možné vyvodit závěr, že k dosažení kýžených cílů 
pomocí osvědčené goebbelsovské taktiky „tisíckrát 
opakovaná lež je pravdou“ již nezbývá mnoho a RM 
mimo osvíceného starosty připomíná hnízdo pletich 
a zákulisních tahů.

Této Vámi vyřčené osvědčené taktiky se napros-
to striktně držely totalitní režimy. Bohužel v Evropě 
poslední dva naši zemi hodně tvrdě zasáhly.

Předpokládal jsem, že se nacházím v demokratic-
ké zemi a společnosti. Jsem zhrozen, že radní přirov-
nává jednak média, která o této volbě informovala, 
tak i část občanů města Přeštic k praktikujícím tota-
litních a zločineckých myšlenek. 

Pane radní Ing. R. Bastle, vyzývám vás k veřej-
ně omluvě za tento Váš výrok.

S ohledem na zde uvedené musím konstatovat, že 
volba nového ředitele v sobě nese stále pochybnosti.

A poslední poznámka k článku pana Ing. Bastla, 
kde se mj. píše, cituji: „Zkrátka a dobře, komunální 
politika v našem městě je jen takový malý rybníček 
se stojatými a zatuchajícími vodami. Žádné štiky. 
Když do vody hodíte kamenem, jenom to šplouch-
ne, vystříkne trochu toho žabince; když hodíte do 
vody větší kamen, tak vystříkne možná i trochu toho 
bahna. Pak se vody zase uklidní a žáby dál kuňkají 
a skřehotají své nekonečné písně. Nic víc, nic míň.“ 
Musím s Vámi naprosto souhlasit. Protože po shléd-
nutí jednání ZM, během kterého Vám do něj více 
jak 100 občanů hodilo Vámi vyřčený kámen, se do-
opravdy nic nestalo. Většina Vás zastupitelů si jako 
ty žáby spokojeně dál kuňkáte na svém prameni. 
A aby náhodou někteří ZM nebyli pro jistotu ruše-
ni, bylo občanům zrušeno anonymní diskuzní fórum. 
Když je potřeba, pravidla ZM změnili hned.

Na závěr přeji všem krásné a pohodové léto.
Ing. Petr Walta
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Vítězné družstvo v Oblastním přeboru přípravek 
národní házené
TJ Přeštice A

Stojící zleva: Veronika 
Routová, Evelína Sedláč-
ková, Helena Voráčko-
vá, Karolína Sedláčková, 
Andrea Havlíčková.

Sedící zleva: Pavlína Sed-
láčková, Marika Kriegel-
steinová, Denisa Kučerová, 
Michaela Jelínková.

Třetí místo v Oblastním přeboru starších žaček 
v národní házené TJ Přeštice 

Stojící zleva: trenér Karel Tušek, Eliška Komorousová, Noemi Mlynaříková, Markéta Kašpa-
rová, Eva Baumrukrová, Lucie Klinerová, Kamila Tušková, vedoucí družstva Silvia Mlynaříková. 
V pokleku zleva: Barbora Schejbalová, Lucie Wiesnerová, Andrea Brunátová, Nikola Tušková, 
Adéla Schejbalová, Michaela Trávová.

Přišel, viděl, zvítězil
Ano, takto jednoduše by bylo možné popsat 

letošní ročník tenisového turnaje JARO OPEN 
2013, který se konal na tenisových kurtech  
TJ Sokol Přeštice. Ale pěkně od začátku.

Samotného turnaje se mělo zúčastnit 16 hráčů. 
Týden před akcí byla místa k naší radosti úplně 
rozebrána. Tato radost však trvala do sobotního 
rána. V průběhu prezentace totiž chyběli 4 bor-
ci. Po následných telefonátech a chvíli čekání se 
nakonec zúčastnilo 11 tenistů a 1 tenistka. Takže 
se nám podařilo vytvořit čtyři skupiny po třech 
hráčích. Zápasy ve skupinách určily postupující 
do dalších bojů. Favorité potvrdili svoji výkon-
nost a ve čtvrtfinále také nezklamali. Semifinalis-
té Jaroslav Linhart, Pavel Dobrý, Miroslav Rada 
a Zdeněk Votava se po malém občerstvení pustili 
do bojů o finále. Napětí trvalo jen krátkou dobu 
a Pavel Dobrý i Zdeněk Votava si šli po prvních 
gamech za svými vítězstvími. Podle rčení „to nej-
lepší nakonec“ bylo finále ukázkou velmi krásné-
ho tenisu. Oba aktéři bojovali a do stavu 4:3 pro 
Zdeňka se zdálo být rozhodnuto. Ale bojovník 
Pavel se zkoncentroval a zápas otočil. Výhrou 
6:4 si zajistil vítězství celého turnaje.

Následovalo už jen předání pohárů a poděko-

vání všem soutěžícím a organizá-
torům. Malým dárkem jsme se roz-
loučili i s historicky první zúčastněnou ženou 
tohoto turnaje. Další setkání, tentokrát deblistů, 
se uskuteční za začátku září. Kdo sleduje naše 
internetové stránky www.tenisprestice.webno-
de.cz, tomu rozhodně termín neujde.

Vedení tenisového oddílu TJ Sokol Přeštice

Zleva P. Dobrý, Z. Votava, M. Rada, J. Linhart. 

Sokolové pod Řípem
Ve dnech 24.-26. května se přeštičtí sokolové 

vydali na slet v Roudnici nad Labem.
Už od počátku roku pilně nacvičovali tři 

skladby. Osmnáct žen skladbu Česká suita, 
deset žen Malou hezkou chvilku – skladbu 
s kužely a devět mužů skladbu Chlapáci III.

V sobotu jsme po zkouškách jednotlivých 
skladeb také vystoupali na Říp. To nám ještě 
počasí přálo. 

Nedělní program začal ve 12.30 hodin slav-
nostním průvodem městem až na stadion, které-
ho se zúčastnili cvičenci všech skladeb. Hlavní 
program pak následoval na Tyršově stadionu. 
Po slavnostním zahájení zde zacvičili cvičen-
ci všech věkových kategorií třináct skladeb za 
stálého deště. Přesto jsme odjížděli domů spo-
kojeni a příště pojedeme cvičit zase. Sletu se 
zúčastnilo šest tisíc cvičenců z Čech a Moravy.

Poděkování patří i našemu řidiči Václavu 
Kaslovi, který s námi celý víkend pod Řípem 
strávil.          Tělocvičná jednota Sokol Přeštice

sestra Jitka

V Í K E N D O V É   C V I Č E N Í 
Hotel Srní **** 

Depandance  *** s názvem Šumava 

        

         Termín :  4 – 6.10.2013    
                       Cena  :  1.850 Kč  

 

REZERVACE SE ZAPLACENÍM ZÁLOHY 1.000 KČ  DO 31.8.2013 ! 
 

V ceně ubytování je bohatá snídaně a večeře formou bufetu, vstup 
do bazénu 25x12,5 metru, vstup do sauny/parní lázně, stolní tenis, 
úschovna kol, WiFi internet, parkovné, poplatky Obecnímu úřadu, 
cvičení. Možnost dokoupení obědu formou 3 chodového menu  
za 125 Kč. Doprava po vlastní ose. 

MARIE BRADOVÁ ,  JANA PROKOPOVÁ 
IČ : 87588676, TEL. 724  651  960, TEL. 737  404  676   

MARIE1982@CENTRUM.CZ, JANA.KOLARIKOVA1@SEZNAM.CZ 
WWW.THAI-BOX.UNAS.CZ 

 

Foto 2x V. Trojáček
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