
„Začala jsem řešit problémy, 
o jejichž existenci jsem nemě-
la před vyhlášením nouzového 
stavu ani tušení,“ říká tajem-
nice Městského úřadu Zdeňka 
Alblová a trefně shrnuje zku-
šenost většiny obyvatel. Mnozí 
stále ještě šijí roušky, protože 
tím jak se uvolňují opatření, 
bude jich paradoxně potřeba 
ještě víc.

Přeštice spadají do okresu 
Plzeň-jih, který je doposud 
potvrzenými případy Covid 19 

zasažen minimálně. Zdali je 
potvrzený případ i samotných 
Přešticích, Krajská hygienic-
ká stanice neuvádí, protože 
Ministerstvo zdravotnictví 
zakázalo sdělovat podrobnější 
údaje. Neznají je ani členové 
Městského krizového štábu. 
Město ale podle všeho proplulo 
epidemií zatím bez viditelných 
ztrát. Pohled do budoucna je 
podle místostarosty Marka 
Krivdy výrazně zamlženější 
než dříve. „Všechny trápí oba-
vy o to, že přijdou nutné škrty 
v rozpočtech.“

Přeštické noviny požádaly 
zastupitele, aby popsali, co dělají 
během nouzové stavu a jaký má 
epidemie dopad na jejich život. 
Odpovědi najdete na dalších 
stránkách měsíčníku. Všichni se 
ale shodují v tom, že obyvatelé 
vzali opatření vážně a především 
oceňují pomoc, kterou si lidé 
navzájem poskytovali. Naopak 
se někteří zastupitelé neshodují 
v tom, jakým způsobem přistou-
pila k řešení krize česká vláda. 

Jak jste se 
stala tajem-
nicí Měst-
ského úřa-
du?

Přihlásila jsem se do výbě-
rového řízení na pozici tajem-
nice MěÚ a byla jsem vybrá-
na. Předtím jsem pracovala 
na pozici personalistka úřadu 

a zároveň částečně i jako asi-
stentka tajemníka.
Co zažije úředník dra-

matického v kanceláři?
Z některých dramatických 

chvilek se jako v životě po 
čase stávají chvilky, nad kte-
rými se i pousmějete. Nemám 
ráda nudu a pozice tajemnice 
rozhodně není s tímto slovem 
spojená.
Co vám zabere nejvíc 

času?

Nejvíce času? Samozřejmě 
činnost, která je mi ulože-
na zákonem (úředničina), 
ale hlavně práce s lidmi, a ta 
mě baví. Komunikace nejen 
se zaměstnanci města, ale 
i s občany našeho města.
Mě by nenapadlo jít za 

nějakým úředníkem a na 
něco se ho ptát. S čím 
občané chodí?

Samozřejmě s tím, co občané 
momentálně řeší.
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Dramata na úřadě

Město sobě

Jak Přeštice procházejí epidemií

Vážení čtenáři,
rád bych dělal jako že nic 

a napsal optimistický sloupek. 
Ostatně, je jaro, a i když nepr-
ší, aspoň je hezky. Obávám 
se však, že bude lepší začít se 
připravovat na dopady virové 
nadílky. Mám na mysli přede-
vším tu část, za kterou si jako 
lidstvo můžeme sami různými 
opatřeními, uzavírkami, záka-
zy a příkazy, případně jejich 
absencí. Nechci tady kritizovat 
nebo chválit konkrétní kroky. 
Faktem ale bezesporu je, že 
hlubší jizvy na přeživších zane-
chají právě zmiňovaná lidská 
opatření. Z tohoto úhlu pohle-
du byl virus pouze takovým 
startovním výstřelem, mohu- 
-li použít atletickou metaforu. 
Na ten zprvu vůbec nereago-
vali ti, kteří mohli a měli, byť 
sami vynalezli střelný prach 
(ano, Čína je správně). Mno-
ho ostatních (včetně nás) se 
naopak s různou prodlevou 
pustilo do ukrutného sprintu, 
aby se záhy zjistilo, že takové 
tempo se nedá udržet dlou-
ho a jeden pak rychle padá 
rouškou k zemi. Jiní od startu 
nasadili indiánský běh a našli 
se i tací, kteří zvolili taktiku 
zcela originální. Za vítěze této 
kategorie považuji ty, kteří „to 
slovo“ zakázali nebo jim stačí 
říkat, že za to může Amerika. 
Svatá prostoto… Ale uvidíme, 
komu dá historie za pravdu. 
Já osobně jsem si sice celkem 
jistý, že náš přístup je úspěšný 
v brždění až zastavování náka-
zy. Mnohem intenzivněji ale 
cítím, jak mě to všechno nou-
zové a preventivní vyčerpává. 
V této chvíli především jako 
otce. Dvakrát jsem se za tu 
dobu dokonce vyděsil. Popr-
vé, když doc. Prymula při-
pustil zavřené hranice na dva 
roky a podruhé, když republi-
kou letěla petice, aby se tento 
školní rok již neotvíraly ško-
ly. Snad se nakonec ani jedno 
z toho nestane. A možná jsem 
jen sobec, že jsem si pořídil 
moc dětí.  Každopádně zvednu 
ruku pro otevření našich ško-
lek, jakmile to bude možné.

Až skončí toto podivné bez-
časí a trochu se nám usadí 
rodinná zázemí, budeme čelit 
komplikacím, které mě budou 
trápit především jako předsta-
vitele města. Rozsah škod sice 
ještě není znám, ale je jasné, 
že příjmy města ze státního 
rozpočtu budou minimálně 
v nejbližších letech výrazně 
nižší. První odhady hovoří 
o řádově mínus dvaceti milio-
nech. A není to odhad nikterak 
pesimistický, bohužel. Taková 
situace bude v mnoha ohledech 
obnášet změnu priorit. 

Pokračování na str. 3

ROZHOVOR  MĚSÍCE  K V Ě T N A

Zdeňka Alblová: Neříkejte mi, že něco 
nejde
S tajemnicí Městského úřadu o počtu úředníků, o tom, proč se město neprezentuje na sociálních sítích, o pokutách 
za rychlost ve Valíku a o rodičích a dětech.

Luka, polní cesty, břehy Úhlavy a také parčíky a sportoviště vyhledávají obyvatelé Přeštic víc než obvykle. Jako velmi užitečná se 
ukázala nová asfaltová cesta původně určená pro zemědělce, která končí na louce před Dolní Lukavicí, a ze které se stala oblíbená 
dráha pro cyklisty, bruslaře a běžce. Na lukách se objevily na barevných podložkách cvičící ženy, do řeky se pravidelně noří plavci, 
a v loděnici jsou každý den vidět svalnatí mládenci, kteří protahují svá těla na nářadí. Mezi nimi například fotbalista Pavel Bešta. Ať 
sportovní nadšení vydrží všem i v dobách, kdy budeme na epidemii jenom vzpomínat!                           Text (red), foto Milan Janoch

Ještě ve středu 11. března vlála na přeštické radnici tibetská vlajka, což bylo asi tak jediné zpestření poklidné atmosféry poměrně 
teplého předjaří, po náměstí se táhla z pojízdné prodejny vůně pečených kuřat a obyvatelé plánovali, jak stráví víkend. Maloměstskou 
pohodu náhle překazily nepříznivé zprávy epidemiologů a druhý den začal platit „nouzový stav“.

Zastupitelé
v nouzovém stavu

75. výročí
osvobození

Přeštic 
Pietní akt 
6. 5. 2020

ve 14.30 hodin 
Masarykovo 

náměstí 
Bez doprovodného 

programu.

Od 27. 4. 2020 
je opět 

OTEVŘENO 

Turistické 
informační 

centrum 
v Přešticích.

Provozní doba: 
pondělí až pátek 
9.00-17.00 hodin 

sobota 
9.00-12.00 hodin



Pokračování ze str. 1
Co je tíží, anebo jen s tím, co 

vnímají jako problém. V reálu 
od ztraceného klíče, nefunkč-
ního rozhlasu až po radu, na 
koho se obrátit s problémem, 
který třeba ani není v kom-
petenci tajemnice či úřadu.  
Vždy se snažíme vyjít vstříc 
a pomoci. Občané se ptají a to 
je dobře. Úřad sice má sta-
novené úřední hodiny, ale na 
radnici jsou dveře otevřené pro 
veřejnost i mimo tuto úřední 
dobu.
Vás osobně ve městě 

moc nevídám. To jste 
pořád schovaná na úřa-
dě?

Neschovávám se... Osobně 
nemám potřebu se zbytečně 
zviditelňovat. Chodím do prá-
ce okolo sedmé hodiny ranní 
a rodina je překvapená, když 
se domů vrátím před pátou 
odpoledne. To se mi daří maxi-
málně v pátek.
Co v kanceláři děláte?
Zvenku to možná vypadá, že 

nic, ale administrativa narůstá.

Kolik zaměstnáváte lidí 
na úřadě?

Celkový počet zaměstnan-
ců města je plus minus 122. 
V tom jsou ale započítáni 
i zaměstnanci organizačních 
složek města – Domu historie 
Přešticka, městské knihovny, 
pečovatelské služby, městské 
policie a úklidové čety. Počet 
zaměstnanců – úředníků se 
pohybuje kolem 80.
Není 80 úředníků na 

Přeštice moc?
Možná to tak z pozice obča-

na vypadá. Městský úřad 
Přeštice jsou úřadem obce 
s rozšířenou působností III. 
typu. Městský úřad Přeštice je 
ze zákona pověřen výkonem 
tzv. přenesené působnosti 
pro město Přeštice a dalších 
dvacet devět obcí (tj. cca 23 
tis. občanů), např. výkonem 
agendy řidičských průkazů, 
občanských průkazů, ces-
tovních dokladů, sociálních 
agend, živnostenských úřadů, 
stavebních úřadů a dalších 
konkrétních agend.
Takže si myslíte, že 

počet je ideální?
Nemyslím si, že je ideální, 

srovnám-li s obcemi stejné-
ho typu a velikosti. Teď asi 
píchnu do vosího hnízda. Na 
našem úřadě v některých pří-
padech zaměstnanec vykonává 
i tři správní činnosti, na jiných 
ORP jsou tímto pověřeni tři 
zaměstnanci. Osobně si přeš-
tických úředníků vážím a za 
jejich práci všem děkuji.
Budete zvyšovat počty 

úředníků?
Pokud na nás stát „nepře-

hodí“ výkon další přenesené 
povinnosti, kterou nemáme 
momentálně pokrytou, tak asi 
budeme muset, ale neplánuje-
me to.
Když se všechno elek-

tronizuje, mělo by úřed-
níků ubývat?

Obecně je to i tak vnímáno. 
Ano, elektronizace veřejné 
správy je přínosem. Ovšem 
na druhé straně musím říci, 
že zpracování dané agendy 
má svou časovou dotaci, jak 
v elektronické podobě, tak 
i v papírové.

Jaký je průměrný plat 
na městském úřadu?

Není to samozřejmě tajná 
informace. Odměňování úřed-
níků je dáno nařízením vlády 
podle kterého se řídíme, takže 
si každou pozici můžete dohle-
dat. Ovšem dva zaměstnance, 
kteří pracují na stejné pozici, 
může dělit rozdíl třeba i deset 
tisíc korun, což se odvíjí od 
délky jeho praxe.
Je zájem o práci na 

úřadě?

V současné době není práce 
na úřadě zas až tak vyhledá-
vaná vzhledem k nabídkám na 
trhu práce a s tím související 
výší odměn. V minulém roce 
jsme řešili obsazení některých 
pozic, na které bylo obtížné 
získat zaměstnance.

Jak to dopadlo se 
zaměstnancem doprav-
ního odboru, kterého 
obvinila policie z machi-
nací při udělování řidič-
ských průkazů a soud ho 
poslal do vazby?

Dle našich informací byla 
veškerá obvinění z rozhodnutí 
státního zástupce zrušena jako 
neodůvodněná. Z toho nám 
vyplývá, že se náš zaměstna-
nec ničeho nedopustil.
Budete vymáhat nějaké 

škody po policii?
Město Přeštice v této sou-

vislosti nárok na náhradu 
škody nemá a nebude tedy 
žádný nárok uplatňovat. Jiná 
otázka je poškození dobrého 
jména našeho úřadu v médi-
ích.
Jak na vás působí 

postup policie?
Není to úplně příjemné, když 

se vám v šest hodin ráno vaše 
kancelář zaplní deseti policisty 
z útvaru hospodářské krimina-
lity PČR. Následně pak nejste 
o žádném výsledku vyšetřová-
ní informováni.
Provedli jste si vlastní 

kontrolu?

Samozřejmě. Kontroly probí-
hají průběžně na všech odbo-
rech městského úřadu. Žádné 
porušení zákonů ani vnitřních 
předpisů nebylo zjištěno, což 
potvrdily i výsledky šetření 
policie. Zaměstnanec i nadále 
pracuje na stejné pozici.
Chystáte ve fungování 

úřadu nějakou změnu, 
kterou poznají obyvate-
lé města?

V letošním roce jsme zpro-
voznili mobilní aplikaci 

MOBILNÍ ROZHLAS. Apli-
kace je určena především 
ke zlepšení informovanos-
ti občana směrem od města. 
V současnosti je zaregistrová-
no 698 osob, což je cca 11,5 % 
obyvatel Přeštic. V kostce se 
dá říci: čím větší počet obča-
nů se zaregistruje, tím lépe pro 
obě strany. Registrace trvá pár 
minut a občan bude získávat 
okamžitě informace z první 
ruky. Další službou směrem 
k občanům Přeštic je PORTÁL 
OBČANA, prostřednictvím 
kterého lze usnadnit komuni-
kaci občana s úřadem. Město 
Přeštice obsadilo v minulém 
roce 3. místo v soutěži „Přívě-
tivý úřad“ v rámci Plzeňského 
kraje, kde základním hodnotí-
cím kritériem je poskytování 
služeb úřadu občanům v nad-
standardní kvalitě. V tomhle 
trendu určitě budeme pokra-
čovat.

Jak je to s téměř mrt-
vým facebookovým pro-
filem města Přeštice?

Město Přeštice v současné 
době nedisponuje aktivním fa-
cebookovým profilem, samo-
zřejmě tuto aktivitu město 
plánuje.
Vloni se zvýšila rych-

lost průjezdu tunelu 
Valík, ve kterém Přeštice 
řeší dopravní přestupky. 
Jak se to projevilo?

Rychlost se zvýšila z 80 na 
100 km/hod. a okamžitě para-

doxně narostl i počet přestup-
ků, z počtu 4 přestupky/den na 
cca 40 přestupků/den.
Máte pro to nějaké 

vysvětlení?
Nemám. Přestupky jsou 

oznamovány na náš úřad 
Krajským ředitelstvím policie 
Plzeňského kraje, dálničním 
oddělením Svojkovice.
Peníze za pokuty končí 

v obecní kase Přeštic. To 
jste asi ráda za přírůs-
tek?

To je hezký titulek! Více 
přestupků = více práce = více 
zaměstnanců = více nákladů. 
Rozhodli jsme se tuto rovnici 
řešit tak, aby nemuselo dojít 
k navýšení počtu zaměstnanců 
a s tím souvisejících nákladů. 
Městský úřad softwarově roz-
šířil agendu přestupků, která 
umožnila efektivnější zpraco-
vání většího počtu přestupků 
v automatizovaném režimu. 
Díky této investici jsme 
a budeme schopni zvládat ná-
růst přestupků se stávajícím 
počtem zaměstnanců, kteří se 
podílejí na zpracování doprav-
ních přestupků.
Desetkrát více pře-

stupků je desetkrát více 
peněz za pokuty pro 
město?

Desetinásobný nárůst pře-
stupků automaticky nezname-
ná desetinásobný zisk. Vysoký 
podíl přestupků, spočívající 
v překročení rychlosti v dál-
ničním tunelu Valík, mají cizí 
státní příslušníci, u kterých je 
vymahatelnost značně kompli-
kovaná.
V čem jste v tomto lep-

ší než jiné úřady?
Nevydali jsme se cestou 

navýšení počtu zaměstnan-
ců na úseku přestupků (ta je 
sice ta nejjednodušší, ale také 
nejnákladnější), ale cestou 
změny přístupu ke zpracování 
s využitím softwarového vyba-
vení (sice organizačně a tech-
nicky náročnější varianta, ale 
mnohem efektivnější a úspor-
nější řešení do budoucnosti). 
Pro zasílání výzev provozo-
vatelům vozidel využíváme 
služeb hybridní pošty. Dále 
také díky tomu, že k zasíla-
ným výzvám jsou přikládány 
i fotografie ze záznamového 
zařízení úsekového měření.
Je vidět na fotografii 

obličej?
Fotografie obsahuje pouze 

záběr na řidiče, na vozidlo jako 
takové, na SPZ a dále obsahu-
je potřebné údaje z radaru.
Co z toho v Přešticích 

postavíme?
Uvidíme☺.
Kolik máme v Přešti-

cích sociálních bytů?
V současné domě město Přeš-

tice nevlastní žádné sociální 
byty. Byty v Palackého ulici 
458 (v Modrém domě) nebyly 
vysloveně sociální byty, ale 
byty s upravenou výší nájem-
ného. Po rekonstrukci tohoto 
objektu vznikne mimo jiné 32 
nových bytů, z toho 16 bytů je 
plánováno jako byty sociální.

Působíte dojmem, že 
se vám v křesle tajemni-
ce úřadu líbí.

Já mám to štěstí, že mám 
svoji práci opravdu ráda.

Dokončení na str. 3
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Utajená rozhodnutí

Tlačenice

Seznámení občanů 
s činností městské policie za měsíce
ÚNOR a BŘEZEN 2020 

Tel. 725 726 549
Cizinec řídil vozidlo ve 

Skočicích bez příslušné-
ho řidičského oprávnění

Dne 6. 2. 2020 v 16.26 hod. 
prováděli strážníci v součin-
nosti s Policií ČR preventivní 
měření rychlosti ve Skočicích 
u základní a mateřské školy. 
Měřeným úsekem projíždělo 
ve směru na obec Horušany 
vozidlo značky seat rychlostí 
62 km/h, které bylo hlídkou 
MP zastaveno. Jelikož pře-
stupce předložil pouze doklad 
totožnosti občana Slovenska 
a doklad od vozidla, byla pro-
vedena lustrace v evidenci 
řidičů, kde je pětatřicetiletý 
cizinec veden jako neřidič. 
S cizincem, který je nyní hlá-
šen k pobytu v Klatovech, bylo 
sepsáno oznámení přestup-
ku, a přestupky – překročení 
maximální dovolené rychlos-
ti v obci a jízda bez přísluš-
ného řidičského oprávnění, 
byly oznámeny k vyřešení na 
správní orgán.
Převoz muže ohrožující-

ho svůj život na Tř. 1. máje 
na záchytnou stanici

Dne 23. 2. 2020 v 19.22 
hodin přijali strážníci telefo-
nické oznámení od občana, že 
u bytového domu na Tř. 1. má-
je v Přešticích pod stromem 
leží muž, který nijak nereaguje 
a pravděpodobně nejeví znám-
ky života. Hlídka provedla kon-
trolu základních životních funk-
cí muže, z jeho dechu byl silně 
cítit alkohol. Muž z Třemošné 
nebyl schopen souvislé řeči, 
neměl žádné viditelné zranění, 
bez pomoci nedokázal vstát 
vlastní silou, nebyl schopen 
chůze. Provedenou dechovou 
zkouškou byly naměřeny skoro 
tři promile alkoholu v dechu. 
Jelikož byl ve stavu, kdy pod 
vlivem alkoholu nekontroloval 
své chování, ohrožoval vlastní 
bezpečnost, ohrožoval veřejný 
pořádek a vzbuzoval veřejné 
pohoršení, byl převezen na 
záchytnou stanici do Plzně. 
Muž byl vyřešen pro přestupek 
proti veřejnému pořádku v pří-
kazním řízení.
Řízení motocyklu bez 

řidičského průkazu ve 
Skočicích

Dne 3. 3. 2020 ve 21.11 hod. 
prováděli strážníci hlídkovou 
činnost v obci Skočice, když 
spatřili projíždět po komuni-
kaci motocykl jawa bez přede-
psaného osvětlení a registrač-
ní značky ve směru od města 
Přeštice na Merklín. Moto-
cyklista, poté co hlídku za- 
hlédl, náhle změnil směr jízdy, 
odbočil do obytné zóny a začal 
ujíždět. Tento byl následně 
zastaven. Provedenou kontro-
lou bylo zjištěno, že se jedná 
o šestnáctiletého mladíka ze 
Skočic, který nevlastní řidič-
ský průkaz. Jelikož nepředložil 
žádné doklady, byla na místo 
přivolána hlídka Policie ČR, 
která si věc na místě převza-
la. Přestupky byly oznámeny 
k vyřešení na správní orgán.
Odtah vozidla Alfa 

Romeo bránícího v po-
kládce optického vedení 
v ul. Smetanova – překáž- 
ka v silničním provozu

Dne 9. 3. 2020 v dopoledních 
hodinách bylo na MP přijato 
oznámení, že v ul. Smetano-

va v Přešticích jsou provádě-
ny firmou výkopové práce při 
pokládce optického kabelu 
a v úseku označeném doprav-
ním značením stojí vozidlo 
Alfa Romeo bez registračních 
značek, které této pokládce 
brání. Jelikož se jednalo o pře-
kážku v provozu na pozemních 
komunikacích, bylo na místo 
přivoláno vozidlo odtahové 
služby, které jej z komunikace 
odstranilo. Tentýž den odpo-
ledne se strážníkům přihlásil 
cizinec, kterému bylo vozi-
dlo odtaženo. Nerespektování 
dopravního značení, odstavení 
vozidla na pozemní komuni-
kaci bez registračních značek 
a odtah vozidla jej stály nema-
lé finanční prostředky.

Střípky měsíců 
února a března 2020

 2. 2. po 1. hod. výjezd na 
žádost PČR na Tř. 1. máje 
k prověření oznámení občana, 
kterému se mělo udělat u Spol-
kového domu nevolno. Na mís-
tě zjištěn místní občan – zjev-
ně pod vlivem alkoholu, který 
hlídce sdělil, že uklouzl na sně-
hu. Hlídka chtěla na místo při-
volat záchrannou službu, což 
občan odmítl. Následně však 
přijela záchranka, kterou si již 
sám přivolal. Po provedeném 
vyšetření byl muž převezen do 
nemocnice v Plzni. Tentýž muž 
byl dne 4. 2. v odpol. hodinách 
zjištěn, jak močí na komunikaci 
v ul. Mlýnská – řešen v příkaz-
ním řízení pro přestupek proti 
veřejnému pořádku. Dne 2. 2. 
po 17.00 hod. opět proveden 
výjezd na žádost PČR k prově-
ření oznámení – kontrolu bytu 
v Přešticích v ul. Rybova, kde 
žije matka oznamovatelky se 
svým přítelem a tento ji měl 
fyzicky napadnout. Poškozená 
strážníkům sdělila, že si ne-
sla kávu na balkon, uklouzla 
a pořezala se o skleněnou výplň 
obývací stěny. Toto potvrdil 
i její přítel. Jelikož na ni křikl 
několik neslušných slov, mys-
lela si dcera poškozené, že ji 
její přítel pořezal. Věc na mís-
tě předána k dalšímu opatření 
hlídce PČR
 3. 2. po 11. hod. výjezd na 
žádost pečovatelky k domu 
s pečovatelskou službou do ul. 
Máchova, odkud nemohl odjet 
svým porouchaným vozidlem 
senior z Lužan. Vozidlo nastar-
továno pomocí kabelů. Dne 6. 2. 
před 8.00 hod. pomoc řidičce, 
které došel benzin v křižovatce 
ul. Nepomucká a Tř. 1. máje 
– převezena na čerpací stanici; 
11. 2. po 14. hod. v ul. Komen-
ského opětovná pomoc obča-
nům – nastartování vozidla 
pomocí startovacích kabelů
 14. 2. po 20. hod. spoluprá-
ce s Policií ČR při pátrání po 
pohřešované nezletilé dívce 
od Dnešic, která se nevrátila 
ze školního vyučování ze ZŠ 
v Přešticích, školačka vypátrá-
na po dvou hodinách u kama-
ráda v obci Příchovice
 19. 2. v ul. Veleslavínova 
u kontejnerů na separova-
ný odpad nalezen poškozený 
kočárek, pomocí kamerové-
ho systému vypátrána a zto-
tožněna žena z Přeštic, která 
odložila věc mimo vyhrazené 
místo – řešena v příkazním 
řízení

Pokračování na str. 9

Neříkejte mi, že něco nejde

Profilovka až do domu

Práce koníčkem



Vážení jubilanti, blahopře-
jeme Vám a přejeme Vám do 
dalších let pevné zdraví a dal-
ší dlouhá léta života v úctě 
a pochopení všech, kteří jsou 
Vám blízcí. Děkujeme Vám 
za všechno, co jste vykona-
li. Věřte, úcta k člověku není 
a nemůže být přežitkem. Váží-
me si starší generace svých 
spoluobčanů.

matrika MěÚ Přeštice
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BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

80. narozeniny oslavili

paní 
Jarmila PLOCAROVÁ

paní Danuše HOUBOVÁ
paní Emilie VÁVROVÁ

(Zastávka)
pan Jaroslav MAJER

2. polovina března a 1. polovina dubna

ÚMRTÍ (březen)

Božena JANČOVÁ
Danuše BLŰMELOVÁ
Jaroslav LEVORA
František ČERMÁK
Miloslava ŠEDIVCOVÁ
Vlasta FORTELNÁ
Ludmila JESLÍNKOVÁ

(1932) 
(1945) 
(1943)
(1933)
(1931) – Žerovice 
(1950)
(1946)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

BLAHOPŘÁNÍ 
k 90. narozeninám

90. narozeniny oslavili

paní Marie HRUBÁ
paní Anna SOUKUPOVÁ
pan Bohumil SÝKORA
paní Jarmila HRUBÁ

ZLATÁ SVATBA manželů HRABĚTOVÝCH

BLAHOPŘÁNÍ 
k 92. narozeninám

92. narozeniny oslavila
paní

Anna BEŠTOVÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

85. narozeniny oslavili

pan Zdeněk VIKTORA
pan Slavomír HORA

pan Bohumil FAIT
pan Václav ČEJK

Je tomu již 50 let, kdy si 
v Přešticích řekli své ANO 
manželé

Josef a Naděžda 
Hrabětovi
z Přeštic. 

Stalo se tak 19. března 1970, 
kdy vykročili na svoji společ-
nou cestu životem. Manželé chtěli tento svůj velký den oslavit 
opakovaným svatebním obřadem s obnovením manželského sli-
bu na přeštické radnici. Vzhledem k mimořádné situaci, která 
v současné době probíhá, jim nebylo umožněno toto uskutečnit. 
Při příležitosti tohoto krásného výročí uzavření Vašeho sňatku 
Vám, vážení manželé Hrabětovi, přejeme, abyste byli spolu 
dlouhá léta šťastni a společně užívali krásy života v kruhu svých 
nejbližších. Všechny příští dny a roky prožijte ve zdraví, štěstí, 
klidu a spokojenosti. Věříme, že i dodatečně Vám budeme moci 
opakovaný svatební obřad zrealizovat.

BLAHOPŘÁNÍ 
k 94. narozeninám

94. narozeniny oslavila
paní

Naďa BÖHMOVÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 95. narozeninám

95. narozeniny oslavila
paní

Marie ČERMÁKOVÁ

Vážení občané,
jak již bylo v dřívějších čís-

lech Přeštických novin avizo-
váno, v letošním roce začne 
fungovat svoz biologicky 
rozložitelného komunálního 
odpadu (dále jen BRKO) pří-
mo od Vašeho domu.

Nádoby na BRKO mají 
objem 120 a 240 litrů, hnědou 
barvu a jsou přímo uzpůsobeny 
na tento druh odpadu (větrací 
otvory, mřížka...). Stejně jako 
nádoby na komunální odpad 
budou i tyto nově očipované. 
Prosíme všechny o včasné 
upřesnění místa, kam Vám 
máme nechat nádobu umís-
tit. U bytových domů budou 
nádoby přistaveny k původ-
ním nádobám na svoz komu-
nálního odpadu.

Svoz všech nádob by měl být 
realizován celoročně s rozdíl-
nou četností svozu v letních 
a zimních měsících pro vše-
chny občany zdarma. Většinu 
z Vás jsme již o této novince 
začátkem letošního roku infor-
movali při vyzvednutí známky 
na svoz komunálního odpadu. 
Vzhledem k vyhlášení nou-
zového stavu vládou ČR se 
původní termín posunul.

Kontaktovat nás můžete 
telefonicky, e-mailem nebo 
osobně v úředních hodinách 
na adrese Husova 465, Přeš-
tice, dveře číslo 111, paní 
Jana Karásková, 379 304 504, 
karaskova@prestice-mesto.cz 
paní Simona Nováková, tel. 
379 304 508, novakova@pres-
tice-mesto.cz
Co je biologicky roz-

ložitelný odpad a co do 
něj patří?

Biologicky rozložitelné od-
pady jsou součástí našeho 
každodenního života. U byto-
vých zástaveb jsou to výhrad-
ně rostlinné odpady z kuchyně 
a patří do něj vše, co okrájíte, 
oloupete nebo nesníte. Rodin-
né domy kromě kuchyňského 
odpadu produkují navíc znač-
né množství posekané trávy, 
větví, dřeva atd.

Biologicky rozložitelné odpa-
dy jsou významnou složkou 
tříděného odpadu. Proč je tedy 
pro město tak důležité třídit 
bioodpad?

1. Protože pokud jej vy jako 
občané třídit nebudete, skončí 
na skládce, kde bude působit 
environmentální problémy: 
znečišťovat podzemní vody, 
produkovat skleníkové plyny 
a podporovat množení hlodav-
ců, kteří jsou přenašeči růz-
ných onemocnění.

2. Pokud vyhodíte bioodpad 
do směsného komunálního 
odpadu (do černé nádoby, 
která není na bioodpad uzpů-
sobena), bude tento odpad 
zapáchat, protože se rychle 
rozkládá, a to zejména v tep-
lých měsících.

3. Dalším důvodem pro třídě-
ní bioodpadu jsou Vaše vlast-
ní finance. Jak tedy souvisí 
bioodpad s Vašimi financemi? 
Jednoduše – je těžký a odklo-
něním vysokého počtu tun 
bioodpadu ze směsného komu-
nálního odpadu vzniká prostor 
pro výrazné úspory města, kte-
ré nepovedou ke zdražování 
služby občanům.

Proto je vhodné odložit 
bioodpad do hnědých nádob, 
které budou během roku 2020 
pro naše občany k dispozici. 
Hnědé nádoby (tak zvané kom-
postejnery) jsou konstruovány 
tak, aby každý občan mohl 
pohodlně třídit: mají větrací 
otvory, tudíž odpad nezapáchá 
a speciální mřížky na dně, kam 
se ukládá kondenzovaná voda 
z rostlinných pletiv.

Ale pozor! Do bioodpadu 
nepatří maso ani zvířecí trus, 
přestože se bezesporu jedná 
o biologický materiál. Tako-
véto odpady patří do stejné 
nádoby jako směsný komunál-
ní odpad. Do hnědých nádob 
se musí ukládat pouze rost-
linné zbytky, jinak bude zne-
hodnocena kvalita bioodpadu 
a nepůjde s ním v kompostárně 
pracovat obvyklým způsobem. 
Rovněž je třeba brát na vědo-
mí, že biologicky rozložitelné 
odpady mají být uloženy do 
nádoby bez igelitových sáčků 
a tašek. Plastové tašky a igeli-
tové sáčky mohou znehodno-
tit cennou surovinu v podobě 
biologicky rozložitelného od-
padu.

BcA. Jana Karásková
MěÚ Přeštice

Svoz BRKO začíná

Dokončení ze str. 1
Zbytné investice budou muset 

ustoupit těm nezbytným. Napří-
klad již nějakou dobu avizujeme, 
že je a bude nutné vybudovat 
vodovody do Žerovic a Sko-
čic. Priorita takového záměru 
s virem neklesá, spíše naopak. 
Mnoho jiných záměrů si zkrát-
ka nebudeme moci dovolit. Ne- 
chci ale předjímat, které to 
budou nebo nebudou…

Aktuálně rozpracované inves-
tiční akce pokračují dál, byť 
s komplikacemi a průtahy, kte-
ré si laskavý čtenář vzhledem 
k okolnostem nejspíše dokáže 
představit. Adresně zmíním 

Modrý dům jako naši největ-
ší a zároveň nutnou investici. 
Po opakovaných kontrolách 
právníků, dotačních specialis-
tů a inženýrů schválila rada 
města zadávací podmínky pro 
uchazeče o generálního doda-
vatele ve veřejné soutěži. Teď 
nám to celé ještě zkontrolují 
dotační orgány, a jakmile to 
bude možné, veřejnou soutěž 
na generálního zhotovitele 
celé rekonstrukce vyhlásíme. 

Děkuji za pozornost a přeji 
pevné zdraví jak tělesné, tak 
psychické! 

Marek Krivda
místostarosta města

HLÁŠENÍ MÍSTOSTAROSTY

Zápis do 1. ročníku 
v ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

Letošní zápisy do 1. ročníku 
byly ve všech základních ško-
lách v naší republice jiné než 
v minulých letech. Na základě 
nařízení mimořádného opatře-
ní Ministerstva zdravotnictví 
byla nejprve od 10. 3. 2020 
přerušena výuka na školách do 
odvolání. Toto opatření nahra-
dilo usnesení vlády, kdy byl od 
13. 3. 2020 zaveden nouzový 
stav. Jako všechny školy, i my 
jsme museli zápis do 1. roč-
níku přizpůsobit nově vzniklé 
mimořádné situaci.

V první řadě jsme posunuli 
termín zápisu ze 7. na 16. dub-
na, abychom stihli vše připra-
vit. Zavedli jsme elektronický 
rezervační systém, přes který 
se rodiče přihlašovali na kon-
krétní čas. Samotný zápis pak 
probíhal v budově Na Jordá-
ně, kde se zapisovalo na třech 
stanovištích, čtvrté stanoviště 
bylo vyhrazeno pro odkla-
dy školní docházky. Rodiče 
budoucích prvňáků si mohli 

zároveň podat přihlášku i do 
školní družiny.

Pro příští školní rok 
2020/2021 bylo zapsáno cel-
kem 87 dětí, počítáme s ote-
vřením 4 prvních tříd. Vel-
ký zájem jsme zaznamenali 
o kroužek anglického jazyka, 
který na naší škole probíhá od 
1. ročníku ve dvou skupinách. 
Rozhodli jsme se uspokojit 
všechny zájemce, kteří si do 
23. 4. podali přihlášku, a od 
příštího školního roku zahájí-
me výuku ve třech skupinách.

Neobvyklou atmosféru při 
zápisu podtrhovalo nejen 
ochranné zakrytí obličeje 
rouškami všech zúčastněných, 
ale především nepřítomnost 
těch nejdůležitějších osob, 
budoucích školáků. Svoji ško-
lu tak poznají až v září a my 
už se na naše nové žáčky moc 
těšíme.

Mgr. Pavlína Křenová
zást. ředitele pro 1. st.

ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

Zápis proběhl netradičně v budově školy Na Jordáně.

Komunikace probíhala pouze s rodiči budoucích školáků. 

Dokončení ze str. 2
To je dobře. Děláte ješ-

tě něco jiného kromě 
své práce?

Vzhledem k tomu, že „nejen 
prací živ je člověk“, tak i já 
dělám něco jiného kromě své 
práce. Bydlím s manželem 
a dcerou v rodinném domě, 
takže práce je pořád. Ve spo-
lečné domácnosti s námi 
žije i můj tatínek. Vzhledem 
k tomu, že jsem babičkou, uží-
vám si i tuhle novou roli napl-
no. Filípek je úžasný dobíječ 
energie☺. Čas strávený s mou 
rodinou je pro mě ten nejdů-
ležitější a nejvzácnější. Moje 
rodina je můj velký koníček. 
Mám ještě jednu obrovskou 
výhodu v tom, že si mohu 
dovolit tvrdit, že většina mých 
spolupracovníků je mými dob-
rými přáteli.
Jak to myslíte?
Pracuji na úřadě 14 let 

a zaměstnanci úřadu mě zna-

jí díky mé předešlé pozici 
i z jiného úhlu (přiznávám, 
že ne vždy je to oboustran-
ná výhoda☺). Jsem upřím-
ná – někdy až moc, neustu-
puji hlouposti – pro někoho 
bohužel. Nemám ráda, když 
někdo řekne, že něco nejde 
bez toho, aby hledal řešení 
nebo se o to alespoň pokusil. 
A asi jsem workoholik...
Tak jsme se dostali od 

vašeho soukromí zase 
k práci.

Přiznávám, že moje rodina 
má se mnou velkou trpělivost, 
a za to jsem jí velmi vděčná. 
Mé návraty z úřadu „před 
Večerníčkem“ ji vždy překva-
pí. A já jen pevně doufám, že 
v budoucnu ji budu překvapo-
vat stále častěji.

Ľubomír Smatana
reportér Českého rozhlasu

(Rozhovor byl sepsán před 
vyhlášením nouzového stavu.)

Neříkejte mi, že něco nejde



OZNÁMENÍ OBČANŮM
provoz Městského úřadu Přeštice
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Středisko volného času
Slunečnice Přeštice
informuje

Za zavřenými dveřmi SVČ 
Slunečnice běží život dál. 
A protože nám, děti, chybíte, 
chceme s vámi, s vašimi rodiči 
a příznivci Slunečnice zůstat 
v kontaktu alespoň na dálku, 
virtuálně. Proto jsme se domlu-
vily, že Hanka bude připravo-
vat recepty a postupy vaření 
a pečení včetně fotografií a já 
se svými dětmi budu chystat 
tvoření a pokusy z materiálů 
a surovin, které máte doma 
k dispozici. Velmi mě těší, 
že se k naší iniciativě přidaly 
svými příspěvky i externí spo-
lupracovnice – paní Marcela 
Hošková (Kutílek), paní Lucie 
Dvořáková-Liberdová (Tvoři-
vé dílny pro dospělé, Tvoření 
pro děti), paní Zdeňka Giertlo-
vá (SVČ Přeštice v akci/Foto-
graf).

Naše příspěvky můžete sle-
dovat na webových stránkách: 
https://slunecniceprestice.cz/, 
facebookové stránce: „Stře-
disko volného času Slunečni-
ce Přeštice, p. o.“ a přidat se 
můžete také do nově zřízené fa-
cebookové skupiny: „Středisko 
volného času Slunečnice Přeš-
tice, příspěvková organizace“. 

Budeme rády, pokud se k nám 
připojíte příspěvkem, nápadem 
na aktivitu, fotografií, komen-
tářem anebo pozváním svých 
přátel do FB skupiny či „olaj-
kováním“ příspěvku.

Pro další informace sledujte 
naše webové stránky:
https://slunecniceprestice.cz/

Přeji vám všem klidné dny, 
pevné zdraví a naději.

Mgr. Jana Prokešová
ředitelka SVČ Slunečnice

Město Přeštice ve spolupráci s advokátní kanceláří města Ungr, 
Knaizl & spol., s.r.o., nabízí občanům města a podnikatelům 
se sídlem na území města Přeštice možnost využít bezplat-
ného právního poradenství při řešení problémů vyvolaných 
panující pandemií koronaviru označovaného jako SARS 
CoV-2 na území České republiky.

Právní poradenství se uskuteční:
7. 5. 2020 od 9.00 do 12.40 hodin

Bezplatné právní
poradenství – SARS CoV-2

HOTOVÉ UŠITÉ ROUŠKY JSOU PRO 
OBČANY K DISPOZICI V PROSTO-
RÁCH DENNÍHO STACIONÁŘE KRIS-
TIÁN V PŘEŠTICÍCH
Mgr. Michaela Cimická – 739 396 339

PRO SENIORY JSOU ROUŠKY ZDAR-
MA DISTRIBUOVÁNY PŘÍMO DO 
SCHRÁNEK
Petra Fornouzová – 379 304 444

Mobilní rozhlas
Přeštice

Město Přeštice v současné době apelu-
je na všechny občany, aby využili mož-
nost zaregistrovat se v mobilní aplikaci 
na www.Mobilnirozhlas.cz/aplikace pro 
zasílání veškerých aktuálních informací.

Máte-li podezření 
na nákazu koronavirem:
 Nechoďte do nemocnice ani k lékaři!
 Zůstaňte doma a udělejte maximum,
   abyste nenakazili další lidi
 Telefonujte na krajskou hygienickou stanici

   – 377 155 205 nebo na Infekční kliniku 
                                             FN Plzeň 

   – 377 402 264 (nonstop linka)

Registraci je možno provést 
na tel. čísle 379 304 444, nej-
později do 12.00 hodin dne 
6. 5. 2020. Těmto zájemcům 
bude v rámci nabídnutých ter-
mínů přidělen konkrétní čas 
(20 minut), ve kterém se práv-
ní porada uskuteční. Zájemce 
s sebou přinese veškeré pod-
klady, které má za to, že se 
jeho záležitosti mohou týkat 
(smlouvy, rozhodnutí atp.).

Právní poradenství se musí 
týkat výhradně problémů 

vyvolaných, alespoň nepřímo, 
panující pandemií korona-
viru (v tomto rámci může jít 
pak již o všechny záležitosti 
pracovní, občanské, rodin-
né, podnikatelské, obchodní 
a jiné povahy). Porada není 
určena k sepisování smluv, 
podání, žádostí a podobných 
úkonů.

Poradenství bude probíhat 
za zvýšených hygienických 
podmínek odpovídajícím 
platným nařízením.

„MOJE ROUŠKA CHRÁNÍ TEBE, 
TVOJE ROUŠKA CHRÁNÍ MNE“

Žádáme všechny občany, 
aby dodržovali toto nařízení.

V případě nouze lze chybějí-
cí prostředky nahradit. Použij-
te šály, kapesníky, šátky či jiné 
tkaniny, které dostatečně pře-
krývají ústa i nos. Je to v tuto 
chvíli důležité, odpovědnost je 
na nás všech. Strážníci budou 
provádět dohled nad dodržo-
váním tohoto nařízení.

Domácnosti v karanténě 
(nebo domácnosti s potvrze-

ným onemocněním COVID- 
-19) by měly dle stanoviska 
SZÚ a MZP svůj veškerý 
odpad (včetně použitých rou-
šek a kapesníků) ukládat do 
samostatných pytlů, a ty pak 
zavázané odkládat výhradně 
do směsného komunálního 
odpadu. Pro domácnosti, 
které nejsou v karanténě 
nebo nejsou přímo infekční, 
se nic, ani v třídění odpadů, 
nemění.

ÚŘEDNÍ HODINY:
Pondělí
7.30-12.00, 13.00-17.30 hod.
Středa
7.30-12.00, 13.00-17.00 hod.
Čtvrtek 8.00-12.00 hod.*
– pracoviště občanských prů-
kazů a cestovních dokladů, 
pracoviště evidence vozidel 
a evidence řidičů

Mimo tyto úřední hodiny 
budou všechny budovy měst-
ského úřadu pro veřejnost uza-
vřeny.
* Přístupnost pracoviště ob-
čanských průkazů a cestov-
ních dokladů v Husově ulici 
bude zajištěna prostřednictvím 
recepce.
* Přístupnost pracoviště evi-
dence vozidel a evidence řidičů 
na radnici bude zajištěna pouze 
hlavním vchodem z Masaryko-
va náměstí a přímo vstupem na 
pracoviště EV a EŘ.

KONTAKTY:
Recepce: 379 304 555
recepce@prestice-mesto.cz 
Podatelna: 379 304 502
podatelna@prestice-mesto.cz
Webové stránky:
www.prestice-mesto.cz
Kontakty na zaměstnance 
MěÚ:
https://www.prestice-mesto.
cz/mestsky-urad/struktura- 
uradu/kontakty-na-zamest-
nance/

OMEZENÍ OSOBNÍHO
KONTAKTU

Žádám veřejnost o ome-
zení osobního kontaktu se 
zaměstnanci MěÚ na nezbyt-
ně nutnou dobu:
– nahrazení osobního kon-
taktu písemným, elektronic-
kým či telefonickým kontak-
tem, ve všech případech, kdy 

je to možné, a to včetně kon-
taktu s ostatními zaměstnan-
ci městského úřadu Přeštice 
(města)
– podání činit prostřednic-
tvím pracoviště podatelny 
– recepce městského úřadu 
v Husově ulici 465 v Přeš-
ticích, elektronicky: poda-
telna@prest ice-mesto.cz, 
poštovní schránka – budova 
radnice, Masarykovo nám. 
107 v Přešticích
– využívání objednávkové-
ho – rezervačního systému 
na pracovištích občanských 
průkazů, cestovních dokladů, 
evidence vozidel a evidence 
řidičů
– využívání možnosti pře-
dem kontaktovat daného 
zaměstnance MěÚ, před ná-
vštěvou úřadu https://www.
prestice-mesto.cz/mestsky-
urad/struktura-uradu/kontak-
ty-na-zamestnance/

Dodržování
bezpečnostních

opatření
Vstup do budovy MěÚ 

Přeštice bude umožněn kli-
entovi za podmínek:
– použití ochranných pro-
středků dýchacích cest (rouš-
ka, respirátor, ústenka, šátek, 
šál nebo jiný prostředek, který 
brání šíření kapének)
– použití desinfekčních pro-
středků ve vstupu do budovy 
(na pracovišti)

Pohyb v prostorách budov 
MěÚ Přeštice:
– dodržování odstupu 2 metry 
mezi osobami

Děkuji občanům za dodržo-
vání všech opatření.

Ing. Zdeňka Alblová
tajemnice MěÚ Přeštice

Na základě mimořádného opatření MZ ČR č. j. MZDR 
15757/2020-3/MIN/KAN ze dne 9. dubna 2020 stanovuji s účin-
ností ode dne 20. dubna 2020 provoz MěÚ Přeštice takto:
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Mesto veselí, vlajek a breskné hudby

Osvobození Preštic
americkou armádou 6. kvetna 1945

Snímek strhávání německých nápisů na domě č. p. 293 jsme 
již v PN otiskli několikrát. Jelikož se však jedná patrně o jediný 
snímek z přeštického povstání 5. května 1945, má zde své místo. 
Ředitel dívčích škol Jan Stodolovský píše: „V sobotu dne 5. květ-
na asi kol 10. hodiny přišel odněkud popud: prapory ven! Děti roz-
nesly bleskurychle pokyn po celém městě, takže během dopoledne 
vlály – k této šťastné chvíli pečlivě schované – prapory českoslo-
venské, prapory SSSR a leckde i anglické a americké. Z návěstních 
tabulí a úřadů sotva během hodiny odstraněny německé nápisy.“ 
Popud přišel od revolučního národního výboru, zorganizovaného 
komunistickým odbojem, který se s Václavem Stehlíkem v čele 
ujal 5. května vedení města. Za pomoci sokolského odboje odzbro-
jil vojenskou posádku v sokolovně, na sladovně a jednotku polní-
ho četnictva v hospodářské škole.

Karel Bureš vzpomíná: „Dne 5. května 1945 svolal Národní 
výbor do zbraně všechny mladé muže... a svolal i bývalé důstojní-
ky. Ti byli jen dva: JUDr. Václav Šlédr a já. Se svolanými bran-
ci jsme utvořili jednotku, která nesla název Stráž svobody“ (ve 
skutečnosti Národní obranná stráž). Jednotka tábořila na sladov-
ně. Němečtí vojáci, usídlení v městském parku, si však ponechali 
zbraně a schylovalo se ke konfliktu. Nakonec byla uzavřena doho-
da. Vytvořily se česko-německé hlídky, dohlížející na pořádek ve 
městě. S napětím, které stupňovalo volání o pomoc bojující Plzně 
a Prahy, usínali obyvatelé Přeštic toho sobotního večera 5. květ-
na. Fotografie ze sbírek DHP, zachycující příslušníky revolučních 
jednotek s ukořistěnými německými zbraněmi, pravděpodobně 
nepochází z Přeštic.

V neděli ráno 6. května se 
ukázalo, že Němci přes noc 
zmizeli. „Začaly kolovati 
zprávy o blížících se ame-
rických tancích, na náměs-
tí byla hlava na hlavě. Tu 
pojednou kolem 2. hodiny 
přijel náš motocykl směrem 
od Plzně a na něm řidič 
přivezl prvního Američa-
na, kterého naložil v lese 
na Vysoké. Chlapík byl 
jako hora a když po nad-
šeném uvítání byl vyzved-

nut na ramena, uviděli všichni občané tohoto prvního Američana 
jako symbol osvobození našeho města. A za malou chvíli řítily se 
s Pohorska na náměstí americké tanky“ (Jan Stodolovský). Voják 
byl pravděpodobně z 38. pluku 2. pěší divize, který postupoval na 
Stod, Dobřany a Dnešice. Fotografie je z téhož dne pozdě odpo-
ledne. To už bylo v Přešticích Američanů plno.

Přeštice si musely na další americké vojáky ještě chvíli počkat. 
Před hlavní kolonou americké armády dorazil do Přeštic nejprve 
průzkumný jeep, který byl nadšeně přivítán obyvateli, a podle ně-
kterých svědectví se důstojník, který v jeepu přijel, postaral o zaje-
tí zbylých německých vojáků v hostinci U Marků (dnes Česká poš-
ta na náměstí) a v hotelu. Na fotografii první jeep hlavní kolony 
ještě na Pohořku před starým hostincem.

Za průzkumem následovala konečně hlavní kolona americké 
armády v čele s tankem, zachyceným fotografií na stejném místě 
jako předtím jeep. Jednotkou, která do Přeštic toho dne dorazila, 
byl 1. prapor 9. pluku 2. pěší divize, tzv. Indiánů. Stalo se tak 
kolem druhé hodiny odpoledne (katolická farní kronika posouvá 
příjezd US Army až na 15.10 hodin). Z fotografií i z vyprávění 
vyplývá, že příjezd osvoboditelů doprovázel hustý déšť.

Americká vojenská technika zaparkovaná na Pohořku v Hlávko-
vě ulici před č. p. 23. 9. pluk 2. pěší divize měl přezdívku „man-
džuský pluk“ (Manchu Regiment) díky své účasti v potlačení tzv. 
Boxerského povstání v Číně (1899–1901). Po vylodění v Norman-
dii za druhé světové války bojoval o přístav Brest a proslavil se 
v Ardenách v prosinci 1944. V dubnu 1945 se účastnil dobývání 
Lipska. V závěru války v sestavě Pattonovy 3. armády osvobozo-
val spolu s jinými západní Čechy.

Se svými jednotkami 
dorazilo do Přeštic i veli-
telství 9. pluku. Teprve  
6. května ráno se přesu-
nulo do Kdyně a odtud po 
čtyřech hodinách vyrazilo  
s 3. praporem přes Koloveč 
a Chudenice do Přeštic. Na 
snímku jeep s velitelem 
plukovníkem Philipem 
DeWitt Ginderem (s dout-
níkem), který přijímá hlá-

šení od poručíka na rohu Mlýnské ulice a náměstí. Sídlem velitel-
ství se stal Zemědělský dům (hotel) č. p. 311 na náměstí.

Na přeštickém náměstí začali vojáci 
zařizovat plukovní velitelství, shro-
mažďovat a odvádět německé zajatce 
a chystat ubytování. Hlavním pře-
kladatelem Američanů byl přeštický 
cukrář Karel Bernas. Vojáci, které 
nevázaly služební povinnosti, mohli 
odpočívat a družit se s přeštickými 
obyvateli, kteří jim na přivítanou při-
pravili pohoštění. Přestalo pršet a hod-
ně se fotografovalo jak ze strany Ame-
ričanů, tak i přeštických fotografů. Za 
všechny zmiňme Miroslava Šrámka, 

drogistu Václava Štefla, řezníka Františka Šlédra, Josefa Kripne-
ra, pana Šmůlu, který natáčel na kameru, a další. „Osvobození 
změnilo Přeštice v město veselí, třepetajících se vlajek a břeskné 
hudby vyhrávané z amplionů,“ poznamenali si Američané v jindy 
suchém vojenském hlášení.

Městem mezitím projížděly kolony vojenské techniky směrem 
na Plzeň. Jednalo se nejen o vojáky 9. pluku, ale i dalších jednotek 
2. pěší divize. Na snímku náklaďák s přívěsem, patřící k 15. pra- 
poru polního dělostřelectva. V Přešticích je doloženo i vozidlo  
23. praporu 16. obrněné divize, osvoboditelky Plzně. Ještě (nebo 
už zase) pršelo. V oknech československé, sovětské a americké 
vlajky.

Američané před čp. 
311 na náměstí. Mezi 
občany, kteří jeep obklo-
pili, vidíme příslušníka 
protektorátního četnictva 
(v čepici) a členy ozbro-
jené složky Revoluč-
ního národního výboru 
v Přešticích tzv. Národní 
obranné stráže (s bílou 
páskou na rukávě a patr-

ně i muž s lodičkou). Jeep patří rotě H 1. praporu 38. pluku 2. pěší 
divize.

Kolona vojenských 
vozidel pokračuje 
z náměstí po Palackého 
třídě (dnešní Rybově 
ulici). Nákladní vůz na 
snímku, na rohu Palac-
kého a Karlovy ulice, 
náležel 462. protiletec-
kému praporu 2. pěší 
divize. Počasí se během 
nedělního odpoledne rychle mění, a tak pro změnu svítí slunce.

Unikátní záběr americké vojenské 
techniky mimo náměstí a přilehlé 
ulice. Nákladní vůz roty A 2. že-
nijního praporu 2. pěší divize na 
rohu Tyršovy a Vrchlického ulice 
u vily řezníka Šmuclera. Z neda-
leké sokolovny odvezli Američané 
do zajetí zbylé důstojníky a vojáky 
zdejší německé posádky a na hřiš-
ti sokolovny shromáždili vozidla 
a vojenskou techniku, kterou po 
sobě Němci v Přešticích zanechali.

Osvoboditelé z 9. pluku 2. pěší divize zůstali v Přešticích pouze 
do druhého dne. Ve čtvrtek 10. května do Přeštic dorazili vojáci, 
kteří zde vytvořili stabilní posádku až do úplného stažení Ameri-
čanů z města 14. září 1945. Na fotografii ze 17. května 1945 vidí-
me nastoupenou celou přeštickou posádku. Jednalo se o šest rot 
38. jízdní průzkumné eskadrony 102. jízdní průzkumné skupiny 
(kavalérie), náležející stejně jako 2. pěší divize pod V. armádní 
sbor 3. armády gen. Pattona. Američané sídlili v Zemědělském 
domě (velitelská rota), ve Spolkovém domě (rota E) a v sokolov-
ně (rota F). Ostatní jednotky byly rozmístěny v okolí Přeštic: rota 
A ve Skočicích, rota B v Oplotě a Dolní Lukavici a rota C v Žero-
vicích. S vojáky této 38. eskadrony se obyvatelé Přeštic sblížili 
a jim o rok později věnovali pamětní desku na náměstí.

Dosud neznámý snímek. Sgt. James Edward Kirkley z roty  
F 38. jízdní průzkumné eskadrony na stanovišti tanků za řekou, 
naproti statku (dnes ZŠ Na Jordáně). Symbolické je, že tato ame-
rická jednotka byla původně kavalérie, která v rámci modernizace 
armády přesedlala z koňského sedla do kabiny tanku. Své „železné 
oře“ plavili v Úhlavě na stejném místě, jako kdysi přeštičtí dra-
gouni. 38. kavalérie nebyla ledajakou jednotkou. Byli prvními 
Američany, kteří se v srpnu 1944 probojovali do Paříže. Proslavili 
se v bitvě v Ardenách, kde si vysloužili nejvyšší vyznamenání, 
jaké může jednotka získat, prezidentskou citaci. Spolu s 2. pěší 
dobývali Lipsko. Doprovázeli velitele V. sboru na setkání s Rudou 
armádou na Labi. Byli to zkrátka zkušení frontoví bojovníci, kteří 
po měsících válčení našli v Přešticích konečně klid, zázemí a vlíd-
né přijetí.

Text a foto Michal Tejček, Dům historie Přešticka



Dříve než budu popisovat 
chov poštovních holubů 
v Přešticích a na Přešticku, 
musím se zmínit, jak to vše 
začalo. Poštovní holub vznikl 
z holuba skalního. Tyto holu-
by šedomodré barvy bychom 
našli ve všech skalnatých kra-
jích, žijí v párech a ve větších 
houfech. Jejich pravou vlastí 
je Asie. S chováním holubů 
jako domácích zvířat se setká-
váme již v dávném starověku. 
Již staří Egypťané používali 
holuby k přenášení zpráv, 
Řekové takto oznamovali 
vítězství, kterého dosáhli na 
olympiádě, domů svým pří-
buzným. Již v roce 1167 zřídili 
v Arábii a po celé Sýrii stanice 
poštovních holubů vzdálené  
mezi sebou 80 až 100 km. Již 
staří Peršané znali kolem roku 
637 výhody zpravodajské 
služby. Ve střední a západní 
Evropě se rozšířily různé dru-
hy poštovních holubů v době 
křižáckých válek.Tento chov 
poštovních holubů se velice 
rozšířil v západních státech – 
ve Francii, Německu, Anglii, 
nejdříve však v Holandsku. 
Nejvíce se ujal a rozvinul 
v Belgii. Dnes známý poštovní 
holub je výsledkem práce bel-
gických chovatelů. Byl to sport 
– koníček chudých belgických 
horníků, kteří se z finančních 
důvodů nemohli věnovat dra-
hým zábavám, např. koním 
a sázkám. Již v roce 1826 
uspořádali v Gentu holubářské 
rychlostní závody. Poštovní 
holubi první přinesli zprávu 
o výsledku bitvy u Waterloo, 
o tři dny dříve než obdržela 
britská vláda oficiální zprávu.
V rakousko-uherské armádě  
v roce 1849 při útoku na Benát-
ky byli poprvé použiti poštov-
ní holubi. Mohli bychom klid-
ně říci, že prvním státem, který 
využil poštovních holubů, bylo 
Německo, z hlediska vojen-
ského zpravodajství, ke konci 
roku 1916 se na západní frontě 
pohybovalo kolem 450 pře-
vozných holubníků – stanic se 
100 000 ks holubů. Nejproslu-
lejším britským holubem 
v době 1. světové války byl 
holub č. 888, který nejčastěji 
přinášel zprávy do britské 
hlavní stanice. Byl mnohokrát 
vyznamenán i diplomem brit-
ského krále. Po válce mu byla 
udělena penze a když uhynul, 
byl pohřben s vojenskými 
poctami. Ve 2. světové válce 
se hromadně používalo poš-
tovních holubů k přenášení 
zpráv. V naší republice byli 
rovněž holubi chráněni záko-
nem a chovali se pod záštitou 
armády – pod Svazarmem – 
zkratka Svazu pro spolupráci 
s armádou. Můžeme uvést 
vojenský holubník na Špilber-
ku v Brně. U nás existovala 
holubářská škola poštovních 
holubů kapitána Brady. Měli 
jsme každým rokem v eviden-
ci poštovních holubů 40 kusů, 
a na tyto holuby jsme fasovali 
holubí zob na 1 kus 4 kg. Evi-
denci poštovních holubů ve  
2. světové válce zavedl Hitler. 
Na podzim roku 1932 se sešli 
přeštičtí chovatelé a domluvili 
se, že začátkem roku 1933 
založí spolek chovatelů poš-
tovních holubů. V lednu 29. 1. 
1933 proběhla první valná hro-
mada, kde byl tento nový spo-
lek založen. Spolek nesl jméno 
Místní spolek chovatelů poš-

tovních holubů v Přešticích 
s názvem Bystrý. První schůze 
se konala v nádražní restauraci 
na Kosině. Byl zvolen výbor 
spolku a revizoři. Prvním před-
sedou byl zvolen Karel Pluhař, 
jednatelem Jan Weiser, poklad-
ník Václav Brunát, hospodář 
Karel Kučera, revizoři byli 
Jaroslav Škarda a Václav Kře-
pel. Byla určena první spolko-
vá místnost: nádražní restau-
race Kosina – příspěvky – zá- 
pisné 10 Kč – roční příspěvek 
15 Kč, možno splácet po 1 Kč. 
Byla založena kronika spolku, 
kde byli zapsáni členové 
a fotodokumentace. Již v roce 
1933 měl spolek chovatelů 
poštovních holubů 38 členů 

a v roce 1934 přibylo 25 členů. 
V dalších letech přibývali stále 
noví členové a tento koníček 
jako velká záliba byl velice 
populární. Již v prvních letech 
se začalo závodit. Chovatelé 
přeštického spolku nechali 
vyrobit dva proutěné koše 
a začali závodit směrem na jih, 
jihovýchod, východ. Závodit 
s poštovními holuby se v Přeš-
ticích začalo od roku 1934. Na 
jaře se začali trénovat staří 
holubi a prvním rokem se 
uskutečnilo pět závodů, pak se 
začali trénovat mladí. V roce 
1934 se došlo až do Levice = 
400 km se starými. S mladými 
do Znojma = 212 km. Dalším 
rokem se pokračovalo až na 
760 km do Maďarska. Bohužel 
posledním rokem závodů byl 
rok 1938. Pak přišel Hitler, vše 
bylo zakázáno a začalo váleč-
né období. S o to větším elá-
nem začaly závody poštovních 
holubů po válce. Holubářský 
sport – koníček se velice ujal 
a začali přibývat noví členové. 
Začaly se opět pořádat závody 
starých i mladých, lidé se pra-
videlně scházeli na schůzích, 
kde sváteční oblečení s vázan-
kou bylo celkem normální. 
Pořádaly se kulturní večírky 
v hostinci na Kosině, samo-
zřejmě za účasti manželek 
chovatelů. Pohoštěním byla 
pečená holoubátka, také saláty 
a jiné delikatesy. A tak, jak léta 
utíkala, přeštický spolek se 
i v Přešticích zapojil do kultur-
ního dění. Jak na prvního máje 
při vypouštění holubů, tak při 
všech oslavách, jež město 
pořádalo. Kolem šedesátých 

let bylo v přeštickém spolku 
takřka na 100 chovatelů. Mezi 
přední chovatele patřil druhý 
předseda Václav Brunát, Josef 
Simbartl, Vít Hůla, Karel 
Potůček, Josef Bultas, Václav 
Polívka, Karel Smola, Josef 
Tampa, Josef Sedláček, Vác-
lav Skála, Karel Sikyta, Vác-
lav Michal, Petr Jílek, Josef 
Přibáň, Karel Čiviš, Pavel 
Rampich, Karel Duchek, Vác-
lav Černý, Josef Bureš, Josef 
Holý, Augustin Peklo, Václav 
Hrudička. Později František 
Kadlec, František Brabec, 
Ladislav Potůček, František 
Srimpft, Václav Blahník, Vác-
lav Krs, Karel Černý, Josef 
Šos, Zdeněk Kropáček. V roce 

1959 vznikl při místní škole 
v Přešticích školní holubník 
pod vedením přeštického uči-
tele a špičkového chovatele 
Karla Potůčka. I tento holub-
ník dosahoval v první polovině 
šedesátých let výrazných úspě-
chů. Na holubníku byl založen 
deník, kam se zapisovaly veš-
keré úkony a návštěvy. Z celé 
školy na tento holubník chodi-
ly exkurze dětí, hlavně při 
výuce přírodovědy a zeměpi-
su, děti se mohly blíže sezná-
mit s chovem poštovních holu-
bů. Samozřejmě zde fungoval 
kroužek mladých chovatelů 
s hlubším zájmem o tento 
sport. Zdejší škola v šedesá-
tých létech vychovávala mno-
ho žáků, kteří pak tento koní-
ček později provozovali. Jen 
pro zajímavost, tato přeštická 
škola byla první v celém Čes-
koslovensku, kde vznikl tako-
výto subjekt. Na podzim do 
Přeštic přijel i hlavní redaktor 
časopisu LETU ZDAR Lubo-
mír Vaníček a na titulní straně 
časopisu se školní holubník 
prezentoval i s žáky. O rok 
později byl založen školní 
holubník i ve švihovské škole. 
V dnešní době dobře fungují 
takovéto školní holubníky na 
Slovensku. Tuto činnost pod-
poruje slovenské ministerstvo 
zemědělství. Když dnes přije-
dete na slovenskou výstavu, 
tento sport na Slovensku 
vzkvétá, vidíme daleko větší 
zájem mladých lidí, kteří se 
tímto koníčkem dobře baví 
a i v dnešní době je to plně 
uspokojuje. Po roce 1964 se 
v Přešticích z důvodu úmrtí 

Václava Brunáta staví do před-
sednické funkce Josef Sim-
bartl. Opět velká osobnost 
v Přešticích i Československu. 
Dovezl ze zahraničí výborný 
chovný materiál, z něhož se 
celá dlouhá léta dalo čerpat. 
V osmdesátých létech měl 
spolek chovatelů poštovních 
holubů mnoho úspěšných cho-
vatelů, kteří patřili v oblasti 
k nejlepším v Československu. 
Málokterý spolek se může 
pochlubit chovateli takovéto 
kvality. Hodně se cestovalo do 
vyspělých holubářských zemí 
– SRN, Holandsko, Belgie, 
pravidelně již od konce sedm-
desátých let jezdili Josef Sim-
bartl,  Ladislav Potůček,  Anto-
nín Kožíšek, František Brabec, 
František Kadlec, Karel Čer-
ný, Jan Pekárna na Západ. Tito 
chovatelé dovezli i výborný 
chovný materiál. V roce 1986 
se do čela místního spolku 
postavil Antonín Kožíšek –
brankář  československých 
mistrů v české házené v Přešti-
cích. Tuto funkci vykonával 
do roku 1992. Bohužel starší 
chovatelé ubývali, ale i tak měl 
spolek ještě v roce 1985 kolem 
padesáti chovatelů. Mladí při-
šli, ale někteří po čase skonči-
li. V roce 1992 byl do funkce 
předsedy místního spolku  
zvolen 43letý Ladislav Potů-
ček z Přeštic, který funkci 
vykonává i v současnosti, cel-
kem již 28 let. Mnoho let se 
závodilo pod Plzeňským kra-
jem, později spolek chovatelů 
poštovních holubů v Přešticích 
závodí v Pošumavském závod-
ním sdružení Klatovy. Rok 
1962 byl rokem, kdy se Přeš-
tičtí zasloužili o vznik Pošu-
mavského závodního sdružení 

se sídlem v Klatovech, a také 
tam závodili až do roku 1986, 
kdy celý spolek přešel do 
závodního sdružení Plzeň. 
V roce 1995 pak přešel přeš-
tický spolek zpět, do oblastní-
ho sdružení Klatovy, kde létal 
až do roku 2011. Pak došlo ke 
spojení obou oblastí. Bohužel 
toto spojení se moc nevydaři-
lo. Abychom mohli dále fun-
govat, spojily se čtyři spolky 
a utvořily opět pošumavské 
závodní sdružení. Bylo zakou-
peno auto a vlek, na ně se zho-
tovila nástavba i výměnné 
boxy s napájením a světelným 
LED osvětlením, aby se holubi 
dali napájet i v noci. Zakoupi-
ly se nové výstavní klece 
z Belgie. Každým rokem je 
uspořádána výstava výkon-
ných holubů. Až do roku 2018 
jsme závodili ze západního 
směru, od roku 2019 se to opět 
otočilo na směr jihovýchodní. 
Změnilo se počasí, změnilo se 
i v důsledku oteplování prou-
dění větru. Nad Šumavou 
i Českým lesem posledních 20 
let přibylo hodně dravců, hlav-
ně uměle vysazených sokolů. 
Dnes se všechno rychle mění, 
podstatně se změnilo konstato-
vání poštovních holubů, dále 
také péče o holuby, o jejich 
zdraví, příprava holubů na 
závody, výpočetní technika 
atd. Holubi jsou schopní, když 
je vypustíme v 7.00 hod. z bel-
gického Ostende, a je příznivé 
počasí, domů do Přeštic dole-
tět odpoledne po třetí hodině. 
A to je 760 km. Největší rekord 
letu za hodinu: více než 120 
km, a to holub neletí přímo, 
pokud jej cestou potká nepříz-
nivé počasí, je tato rychlost 
poloviční a jsou velké ztráty. 

Dříve holubi uměli hledat 
obživu na polích, dnes se jeden 
den poseká a hned se oře. 
Zatoulaní a zesláblí holubi 
umírají, ale v západních 
zemích mají na kroužku tele-
fon, kde se můžete spojit 
s majitelem a holuby tím 
zachránit. I u nás můžete holu-
by nahlásit na internetu pod 
Českomoravským svazem, 
kde je seznam spolků a adresa 
předsedy nebo tajemníka, kte-
rý vám telefon na majitele sdě-
lí. Naši holubi, kteří závodí, 
mají perfektní zdraví, jsou pra-
videlně očkováni, jinak do 
kamionu nemohou. Dbáme na 
zdraví, většina chovatelů cho-
vá holuby na roštech v per-
fektním zdravotním stavu, 
i v tomto šel vývoj hodně 
dopředu. Za tři roky by náš 
spolek měl oslavit devadesáté 
výročí založení. Patříme k nej-
starším spolkům v České 
republice. Pevně věřím, že 
i dále budeme dobře fungovat, 
a přeštičtí chovatelé budou dál 
dělat dobré jméno svému měs-
tu Přeštice, jež se v posledních 
letech velice dobře stará 
o zájmové spolky. Tak jako 
např. město Přeštice proslavil 
chov vepřů v Československu, 
i poštovní holubi proslavili 
město Přeštice nejen v České 
a Slovenské republice, ale 
i v celé Evropě. Některá jména 
přeštických chovatelů jsou pro 
chovatele velkým pojmem 
a vzorem. Potomci holubů, 
kteří v Přešticích byli vycho-
váni, dělají radost a vyhrávají 
soutěže na celostátních a svě-
tových výstavách a olympiá-
dách poštovních holubů.

Ladislav Potůček
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Listování
dejinami PŘEŠTIC

Národní hosté

„Byla to událost mimořádná, jiná než osvobození“

Konec války v Přešticích
„Dlužno zaznamenati, že osvobození našeho města a celého kraje, ve srovnání s jinými, bylo pro nás velmi šťastné. V městě ani v okolí nebylo destrukcí, 

ani nebylo ztrát na lidských životech,“ hodnotí závěr války v Přešticích ředitel dívčích škol v Přešticích Jan Stodolovský. Při srovnání s vybombardovaným 
Klenčím, zlikvidovaným klatovským nádražím či těžce zkoušenou Plzní, abychom užili příkladů válečných škod pouze z našeho regionu, jsou jeho slova 
jistě na místě. Ovšem ani Přešticím se nevyhnul válečný chaos lidských vln vojáků, uprchlíků a zajatců, střelba a ojedinělí mrtví a ranění, napětí, výhrůžky 
a strach. Následující řádky vám přiblíží podrobněji situaci v našem městě před koncem války. Atmosféru osvobození zachycují fotografie ve fotografické 
příloze PN.

„V pondělí 16. 10. 1944 
v 11.00 hod. dopoledne od 
jihu přes Přeštice přiletě-
lo snad na sta aeroplánů za 
velkého hukotu a již padaly 
dunivé rány bomb v Plzni... 
Přeštice nebyly zasaženy, 
měli jsme jen hrozné viditelné 
a sluchové divadlo přes dvě 
hodiny.“ Václav Sedláček se 
v závěru I. dílu své soukromé 
kroniky Přeštic rozepisuje 
prakticky o každém z osmi 
náletů, které na konci války 
sužovaly Plzeň a její okolí. 
Letadla nalétávala na Plzeň 
od jihu, Přeštičanům nad hla-
vou.

„Dne 27. ledna 1945 byla 
školní budova osazena na 
počátku asi 1000 německých 
uprchlíků z Horního Slezska 
z okolí Kozlí, kde byly okresy 
evakuovány, ježto se blížila 
ruská fronta. Ze všech míst-
ností celé školní budovy byla 
ponechána svému účelu jen 
ředitelna dívčích škol. Pro 
nedostatek uhlí byly vánoč-
ní prázdniny prodlouženy na 
neurčitou dobu. Aby alespoň 
byl se žáky udržen nějaký 
styk, byly jim jednou za týden 
dávány úkoly a pokyny k nim. 
Během týdne se museli nau-
čiti dané látce a vypracovat 
úkoly,“ píše Jan Stodolovský. 
Po obnově vyučování chodili 
žáci do budovy hospodářské 

školy v Husově ulici. Když 
i tu zabrali „národní hosté“, 
dorazivší do Přeštic v úno-
ru, muselo se učit na radni-
ci, v přeštických hospodách, 
v parcích, na schodech ke kos-
telu..., zkrátka kde se dalo.

Vyučování žáků i život 
všech obyvatel města však 
netrápil jen příval německých 
uprchlíků. Jan Stodolovský 
zaznamenal do školní kroni-
ky: „Dnem 28. dubna 1945 
bylo však vyučování vůbec 
zastaveno, a to pro stoupající 
nebezpečí hloubkových nále-
tů. Napřed zejména přespol-
ní žactvo přestalo chodit do 
školy. Hlášení poplachů siré-
nou se množilo, pak už něko-
likrát za den, v důsledku toho 
muselo žactvo stále a stále 
odcházeti do krytů, tím se 
zvyšovala nervozita jak žáků, 
tak i učitelů, a tak bylo nutno 
zastavit vyučování vůbec.“ 
Nervozita byla na místě. Úto-
ky stíhaček a stíhacích bom-
bardérů, zvaných hloubkaři 
či kotláři, představovaly i pro 
civilní obyvatelstvo smrtelné 
nebezpečí. „Dne 17. dubna 
1945 ráno již o půl 8. hod. 
hloubkové nálety na Přeštice 
a okolí, zvláště odpoledne. 
Kolem 6. hod. útok na Přešti-
ce, hlavně na sladovnu (dílny 
vojenské), na vojenská auta 
na silnicích. Při večerním 
útoku po 6. hod. zasaženo 
auto pivovaru štěnovického 

s raněnými vojíny německými 
pod Hlízou. Byli včas upozor-
něni a vyskákali všichni. Dru-
hé auto Němce Liebla, komi-
saře z pily, zasaženo naplno. 
Komisař Liebl přišel o oko, 
ale spolucestující Kundrát, 
dělník u řezníka Šlédra, úplně 
uhořel. 25. dubna ve středu 
po 12. hodině přiletěla nová 
hloubková letadla ve větším 
množství. V Přešticích nastal 
hrozný chaos a panika. Ze 
všech stran střílely kulomety 
z letadel, avšak také bomby 
padaly. Zapálily vlak za sla-
dovnou a několik aut rozstří- 
lely na silnicích k Lužanům, 
ke Skočicům, k H. Lukavici 
a ještě 26. dubna ve čtvrtek 
odpoledne vybuchly u trati 
dvě časované pumy. 1. květ-
na přeletělo přes Přeštice 
přes 40 hloubkových letadel 
na silnici ku Klatovům. Sed-
láci tu noc odváželi uprchlíky 
z Přeštic a okolí na hranice. 
Na zpáteční cestě byly povo-
zy zasaženy a zastřeleno asi 
30 koní, ale bohužel také syn 
selský Sedláček ze Soběkur 
a tamní jeden kočí.“ Sed-
láčka doplňuje jeho nástup-
kyně, městská kronikářka 
Božena Dvořáková: „1. máje 
snesli se u Lužan hloubko-
ví letci a zabili tam jednoho 
francouzského zajatce a čty-
ři koně.“ Pomníček onoho 
Francouze, André Fercoqua, 
najdete u silnice do Lužan 
a na přeštickém hřbitově, kde 
je Fercoq pochován vedle 

svého strážce z řad německé 
armády a vedle maďarských 
vojáků, zabitých hloubkaři 
v Lužanech. „Všude strach 
a hrůza,“ uzavírá Václav 
Sedláček líčení letecké vál-
ky, která v Přešticích právě 
vrcholila.

V první polovině dubna 
1945 se válečný chaos stup-
ňuje. „V sobotu dne 14. dub-
na projelo zde přes jeden tisíc 
aut, autokarů a tak i v neděli. 
Pošta již od soboty nefun-
guje vůbec (ani telegraf, ni 
telefon) – jsme úplně bez 
spojení, jen částečně rádio. 
Uprchlíci z Přeštic se kva-
pem stěhují do Šumavy a do 
Bavor. 18. dubna stěhují se 
uprchlíci z Plzně do Přeš-
tic. Různí vojáci z německé 
armády, Jugoslávci, Italové, 
Litevci, Poláci aj. ojediněle 
putují domů i bosí,“ zapsal si 
Sedláček. Zdálo se, že Němci 
už nemají moc tak pevně ve 
svých rukou, docházelo tedy 
– ať už k předem chystaným 
či spíše spontánním poku-
sům o protiněmecké povstá-
ní. Ředitel Stodolovský píše 
o události z 28. dubna 1945: 
„Týden před koncem války 
přijelo auto s jakýmisi unifor-
movanými Němci a rozhlási-
lo, že v Mnichově je povstání 
(to skutečně 28. 4. v Mni-
chově propuklo, bylo však 
krvavě potlačeno) a kapitu-
lace Německa že je otázkou 
nejbližších hodin. Sotva vůz 
odejel, lidé zaplavili náměs-
tí a před domem u Bedřicha 
Čermáka (č. p. 149 v Rybo-
vě ulici?) zastavili obrněný 
vůz s posádkou SS a chtěli 
jej odzbrojit. Vojáci otevřeli 

bedničky s ručními granáty, 
někteří se schovali za vraty 
u Čermáků a bylo by došlo ke 
krveprolití; přítomný ředitel 
s několika občany obě strany 
uklidnili, ale za tuto provo-
kaci měli být přeštičtí obča-
né potrestáni. Z vojenského 
velitelství z Plzně přijeli na 
radnici věc vyšetřiti a zle 
vyhrožovali, že každý desá-
tý muž bude zastřelen pro 
výstrahu. Vyjednávalo se po 
celou noc a velmi obezřetně 
si přitom vedl zdejší četnický 
praporčík Pokorný. Skonči-
lo to výstrahou.“ Katolický 
farář Antonín Chlebeček na 
stránkách své kroniky dopl-
ňuje: „Dne 29. dubna byla 
věc vyšetřována 2 němec-
kými důstojníky. Starostovi 
Čermákovi se však podařilo 
vše uklidnit, když se zavázal, 
že Přeštice budou zdarma 
vydržovat 9 členů německých 
polních četníků, kteří zde 
budou bdít nad pořádkem.“

Krom německých vojáků 
směřujících či utíkajících 
po silnici na Klatovy, mířily 

opačným směrem tzv. pocho-
dy smrti. Jednalo se o kolony 
válečných zajatců, vedených 
ze Šumavy, kde po dobu vál-
ky pracovali, před postupující 
frontou do vnitrozemí. Ame-
rická armáda již v té době 
dobyla Aš, Cheb a Klenčí 
pod Čerchovem, kam dorazi-
li „Indiáni“ od 2. pěší divize, 
a chystala se ke vstupu na 
Šumavu. Jeden zástup zajatců 
se v Přešticích objevil patrně 
už 28. dubna, další dva prošly 
Přešticemi 3. května. Skláda-
ly se převážně ze Slováků 
a vojáků tmavé pleti z fran-
couzského koloniálního voj-
ska, údajně z Madagaskaru. 
Přestože měli zajatci ozbroje-
nou stráž a ve městě hlídko-
vali němečtí četníci, přeštičtí 
občané se nebáli a navzdory 
výstražným výstřelům stráží 
podávali zajatcům potraviny 
a oděvy. Snad se jim dostalo 
i lékařského ošetření. „Byla 
to událost mimořádná, jiná 
než osvobození,“ shrnuje Jiří 
Běl tyto události ve svých 
vzpomínkách, zachycených 
Ivanou Benešovou. Josef 
Dvořák, tehdy sedmiletý 
chlapec, doplnil, že jiní věz-
ni pobývali po nějakou dobu 
v Rebcových sadech na Třídě 
1. máje, kde bydleli v marin-
gotkách.

Ale to už se válka chýlila 
ke konci. 5. května obsadila 
americká armáda Domažlice 
a Klatovy a chystala se na 
druhý den k závěrečnému 
tažení na Plzeň...

Michal Tejček
Dům historie Přešticka

Ivana Benešová
kronikářka města Přeštice

„Měli jsme jen hrozné
viditelné a sluchové
divadlo...“

„Všude strach
a hrůza...“ První pokus o povstání

Pochody smrti
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On-line program k 75. výročí 
osvobození města Plzně

Plzeň spustí v neděli 3. květ-
na 2020 v 11.00 hodin speciál-
ní online program k 75. výročí 
osvobození města americkou 
armádou. V areálu DEPO2015 
vznikne studio, které bude 
bezmála šest hodin vysílat živě 
prostřednictvím webu slav-
nostisvobody.cz, Facebooku 
nebo kanálu YouTube. Nabíd-
ne rozhovory se zástupci klubů 
vojenské historie, s historiky, 
pamětníky a umělci, v plánu 
je i spojení s veterány v USA 
a Belgii. Vysílat se bude také 
6. května od pomníku Díky, 
Ameriko! při pokládání květin 
zástupci města a velvyslanci 
USA a Belgického království.   

Nedělní vysílání začne for-
mou streamu, tedy v den 
původně plánované jízdy 
Convoy of Liberty. Obsahově 
se studio zaměří na události, 

které se v Plzni odehrály před 
75 lety a na jednatřicetiletou 
historii Slavností svobody. 
Připomene například loňské 
odhalení pamětní desky Čes-
koslovenské samostatné obr-
něné brigádě ve francouzském 
Arromanches a lednovou vý-
stavu či koncert v New Yor-
ku a ve Washingtonu. Celým 
programem provede známá 
rozhlasová moderátorka Lucie 
Výborná. K rozhovorům pozve 
zajímavé osobnosti z řad členů 
klubů vojenské historie 16. obr- 
něné divize, Tommy and Yan-
kee a Military Car Clubu, 
jehož členem je i režisér Vác-
lav Marhoul, který přislíbil 
účast v debatě o pravidelných 
jízdách klubu do Normandie. 
Osudy dotčené 2. světovou 
válkou přiblíží Martin Krou-
pa z organizace Post Bellum 

a s konkrétním příběhem při-
jde do studia Jiří Langmajer, 
bývalý člen opery Divadla  
J. K. Tyla a syn amerického 
vojáka, nebo Jana Poncarová. 
Ta je autorkou knihy inspi-
rované skutečným životem 
Eugenie Egertové Janečkové 
a plzeňského hotelu Continen-
tal.  Projekce, rozhovory a pře-
nosy doplní jazzová a swingo-
vá muzika Pilsner Jazz Bandu 
a folkové písničky Jaroslava 
Samsona Lenka. 

Ve studiu se vše odehraje tak, 
aby byla garantována současná 
bezpečnostní opatření. 

Pro zahraniční diváky je 
připraveno simultánní tlu-
močení do angličtiny a fran-
couzštiny. 

 Zdeňka Kubalová 
odbor prezentace

a marketingu

Pokračování ze str. 1
To je ostatně vděčným námě-

tem každodenních diskusí lidí 
nejen v Přešticích.

I během epidemie ale lidé žijí 
normálním životem, narodilo 
se několik dětí, jejichž otcové 
sice nesměli být u porodu, o to 
si to teď víc užívají. V dub-

nu se konala dokonce jedna 
svatba. „Bylo to v šesti lidech 
a o měsíc později, než to měli 
novomanželé v plánu. Na prs-
týncích mají datum 23. břez-
na,“ směje se starosta Karel 
Naxera, který mimopřeštickou 
dvojici oddával. Nejméně jed-
na svatba je v plánu i v květnu. 
Děti možná začnou chodit do 
školy a podle všeho to bude 

dobrovolné. Ordinace také 
začnou opatrně rozvolňovat 
režim, ale bez roušky se tam 
vůbec neukazujte a pokud 
možno, problémy konzultujete 
nejdříve po telefonu. Zastu-
pitelé svorně přeji všem oby-
vatelům hodně zdraví a jejich 
komentář k době koronavirové 
hledejte na dalších stránkách 
Přeštických novin.           (red)

Jak Přeštice procházejí epidemií

Svatby a křtiny

Odpovědi zastupitelů
Ing. Zdeňka Alblová
tajemnice
Co vám teď dalo nejvíc 

pracovně zabrat?
Všichni jsme se museli a stá-

le ještě musíme vypořádávat se 
situací, na kterou nikdo z nás 
nebyl připraven. Dnem vyhlá-
šení nouzového stavu jsem 
řešila problémy o existenci, 
kterých jsem neměla před 
vyhlášením nouzového stavu 
ani tušení: zajišťování ochran-
ných prostředků a pomůcek 
pro zaměstnance města a pro 
občany města, organizační 
zajištění omezeného chodu 
úřadu, implementace všech 
nařízení a jejich následných 
změn, které se týkali nejen 
chodu městského úřadu.
Co vás překvapilo?
V pozitivním smyslu mě 

více než překvapilo, tak mě 
spíše ujistilo v tom, že český 
národ se v době krize dokáže 
semknout. Jsem pyšná na to, 
jak k dané situaci přistoupili 
i zaměstnanci městského úřa-
du, vyjma omezení úředních 
hodin se nouzový stav na cho-
du našeho úřadu nějak závaž-
ně nepromítl. Některé zaměst-
nankyně se okamžitě zapojili 
do šití roušek nejen pro své 
kolegy. Všem zaměstnancům 
města patří mé díky za jejich 
přístup. V negativním smyslu 
pak nepřipravenost ze strany 
státu na řešení této situace.
Kolik zaměstnanců je 

na homeoffice a kolik 
chodí do kanceláří?

Možnost práce z domova 
v březnu využilo 24 zaměst-
nanců. V současné době pracu-
je z domova šest zaměstnanců.

Mgr. Tomáš Chmelík
Dobu koronavirovou trávím 

na přeštickém homeoffice. Od 
počátku máme v CzechInvestu 
práce více než dost. Byli jsme 
zapojeni do zajištění provo-
zu nouzové informační linky 
pro podnikatele ministerstva 
průmyslu a obchodu, obslu-
hujeme matchmakingovou 
platformu Spojujeme Česko, 
konzultujeme a aktualizujeme 
krizové nástroje podpory a ny-
ní především vypomáháme 
s administrativou tisíců žádos-
tí o záruky za úvěry v progra-
mech ČMZRB COVID. Jako 
skauti pak bedlivě sledujeme 
vývoj situace v souvislos-
ti s přípravou letních táborů. 
Volný čas věnujeme hlavně 
sportu a relaxaci. Ač spíše 
cyklista jsem motivován svou 
přítelkyní začal krájet první 
běžecké kilometry podél řeky 
Úhlavy. Víkendy pak díky 
stále krásnějšímu počasí trá-
víme zahradničením na chatě 
za městem. Všem občanům 
města přeji především pev-
né zdraví a vyjadřuji hluboký 
a upřímný respekt všem, kte-
ří se v uplynulých náročných 
týdnech nezištně zapojili do 
pomoci druhým.

Josef Falout
Čínská pandemie připra-

vila nám všem otázku „kam 
s nimi?“. Mám na mysli samo-
zřejmě děti, které od 12. března 
nechodí do školy. S manžel-
kou jsme se tak nějak vystřída-
li na OČR a řešili stohy úkolů, 
které každým dnem plnily náš 
rodinný e-mail. Shrnul bych to 
slovy, že tak nějak „proplou-
váme“. Na druhou stranu mě 
potěšilo, jak současná situace 
probudila v lidech ochotu udě-
lat něco pro druhé a poskyt-
nout pomoc. Mám na mysli 
šití roušek, zajištění nákupů, 
venčení psů atd. Všem tles-
kám a děkuji!

Jsem ale dlouhodobě zdě-
šený ze servility naší vlády 
směrem k Číně. Naši nejvyšší 
představitelé rychle zapomně-
li, odkud se pandemie rozší-
řila a jaké následky ve světě 
připravila a ještě připraví. 
Nemluvě o nakládání s finanč-
ními prostředky z našich daní 
za ochranné pomůcky, často 
pochybné kvality. Na vzniklý 
problém s nedostatkem ochran-
ných pomůcek, který ještě 
dnes není optimálně vyřešen, 
reagoval předseda vlády, že 
nemá informace o tom, že si je 
lidé šijí sami. O upřednostnění 
dovozu na úkor našich schop-
ných firem, které nabízely 
a nabízejí pomoc, se nemá ani 
cenu rozepisovat.

Na závěr si dovolím Vám 
všem popřát hodně zdraví 
a optimismu☺.

Vladimír Ježek
Začnu od rodiny. Protože jsou 

zavřené školy, hlídám vnuč-
ku a samozřejmě se učíme. 
Mám starost o moji mamku, 
které nabízím pomoc, jak to 
jen jde. Stavební činnost jsme 
nepřerušili, práce je stále hod-
ně. Ovšem Market jsme zavře-
li a znamenalo určité těžkosti. 
Jako předseda SVJ se snažím 
pomáhat seniorům v našem 
bytovém domě, vyřizuji za ně 
záležitosti na úřadech, naku-
puju pro ně a podobně. Nikdy 
jsem nebyl lhostejný ke vznik-
lým problémům, ty jsou od 
toho, aby se řešily. Na závěr 
bych ale chtěl poděkovat všem, 
kteří mi vydatně pomáhají, 
manželce, dětem, spolupracov-
níkům, zastupitelům, kolegům 
v komisi pro spolky a hlavně 
chci poděkovat prodavačkám 
v Top-Marketu a celé obslu-
ze krámu. Tam je to opravdu 
zasloužené. A ještě mé přání. 
Bylo by dobré, kdyby si vši-
chni uvědomili, jak jsme zra-
nitelní. Doufám a moc si to 
přeji, až pomine pandemie, aby 
si lidé k sobě našli více úcty, 
ohleduplnosti, vlídnosti, pozor-
nosti a hlavně si jeden druhého 
začali více vážit.

Marek Krivda
Dobu viru snáším čím dál tím 

hůř. V práci to ještě jde, byť je 
pochopitelně vše zpomalené 

a jakoby rozmazané. Přede-
vším pohled do budoucna je 
výrazně zamlženější než dříve. 
Všechny trápí obavy o to, že 
přijdou nutné škrty v rozpoč-
tech atd. Více mě ale vyčer-
pává situace doma. A tady by 
se slušelo zmínit, že já jsem 
na tom ještě skvěle. Ten, kdo 
musí denně zvládat péči o naše 
čtyři děti, je především moje 
skvělá choť. Kdybych měl být 
já na jejím místě, už zhruba tři 
týdny ležím na prkně. Buď já, 
nebo většina dětí. Už vůbec si 
nedokážu představit, že by-
chom v této situaci měli více 
školou povinných dětí. Objem 
domácí práce těch dvou totiž 
vytíží jednoho dospělého zhru-
ba na šest hodin denně. Plno-
tučná doba, jen co je pravda.

Jaroslav Majer
Budovu Stavebního bytového 

družstva jsme museli dočasně 
uzavřít pro osobní kontakt, ná- 
vštěvy jsou možné jen v nezbyt-
ných případech a po předcho-
zí dohodě. Zaměstnanci do 
zaměstnání docházejí denně, 
vyúčtování služeb za rok 2019 
bude i přes možnost odkladu 
provedeno do konce dubna. 
Nejen za to patří poděkování 
všem zaměstnancům bez roz-
dílu. Pro případ nucené karan-
tény nebo uplatnění domácího 
ošetřování člena rodiny je při-
praven dálkový přístup pro prá-
ci z domova.

Zbylá část mé rodiny zůstala 
nuceně doma – dcera pracu-
je na bakalářské práci, syn se 
připravuje na složení maturit-
ní zkoušky a manželka kro-
mě dohledu na oba potomky 
zajišťuje z domova výuku svých 
žáků. Zatím se omezení volné-
ho pohybu na psychice snad 
neprojevilo, dva roky základ-
ní vojenské služby byla dobrá 
průprava (areál byl sice větší, 
ale činnost o to více ubíjející). 
Nejvíce asi scházejí pravidelná 
posezení s přáteli nad sklenicí 
dobrého piva a v posledním 
týdnu neustále bující háro.

Nezbývá nic jiného, než se 
naučit žít v nové době virové, 
a to hlavně s nepřehnanými 
a smysluplnými opatřeními 
naší vlády. K tomu nám dopo-
máhej zdravý rozum. Všem 
občanům přeji hlavně zdraví 
a víru ve světlé zítřky (a dosta-
tek ochranných prostředků).

Doc. akad. mal. Josef Mištera
Těšil jsem se, jak pořádáním 

výstav, přednášek a koncertů 
v Centru Jana Amose Komen-
ského (nová budova multi-
funkční kaple ČCE v Rebcově 
ulici s denním stacionářem) 
obohatíme kulturní život 
v Přešticích, jenže přišel virus. 
Protože mám všechny rizikové 
faktory, jsem v izolaci. Řídím 
na dálku svoji fakultu a snažím 
se být užitečný rodině i ostat-
ním – se ženou rozvážíme 
roušky, léky a podobně.

Pokračování na str. 9



Dokončení ze str. 2
 21. 2. před půlnocí asistence 
záchranné službě při ošetřová-
ní agresivního pacienta před 
Přeštickou Stodolou, kterému 
bylo naměřeno 2,35 promile 
alkoholu v dechu, tento byl za 
asistence policistů převezen do 
nemocnice v Plzni
 25. 2. po 12. hod. přijato 
oznámení, že v ul. Luční, kde 
jsou kontejnery na bioodpad, 
neznámá žena mimo tyto kon-
tejnery vysypala nějaký odpad. 
Pomocí fotografií, které ozna-
movatelka poskytla, byla 
ztotožněna žena, která mimo 
kontejnery skutečně bioodpad 
vysypala. Tato řešena v pří-
kazním řízení
 29. 2. po půlnoci nahlášena 
rvačka v Přeštické Stodole, 
na místě strážníky zjištěno, že 
došlo pouze ke slovní roze-
při mezi hosty a obsluha baru 
volala raději preventivně, 
neboť očekávala problém
 v únoru provedeno zajištění 
veřejného pořádku a bezpeč-
nosti silničního provozu:
1) znečištění komunikace v ul. 
Husova směr Žerovice – kon-
taktována firma, jejíž zaměst-
nanci vozovku nákladními 
automobily znečistili – prove-
deno okamžité uklizení
2) nahlášeno znečištění zeleně 
v ul. Dukelská u MŠ provoz-
ními kapalinami – zasypáno 
sorbentem – žádáme rodiče 
vozící své děti do MŠ, aby 
neparkovali na městské zeleni, 
DĚKUJEME

3) nahlášen vycházející dusivý 
tmavý dým z komína domu 
v ul. V Háječku – pořízen 
videozáznam a věc předána 
k dalšímu opatření na odbor 
životního prostředí MěÚ
4) odklízení kontejnerů a poš-
kozeného dopravního značení 
z komunikací z důvodu silné-
ho větru
5) usměrňování dopravy v ul. 
Rybova při vykládce staveb-
ního materiálu z vozidla odsta-
veného na komunikaci
6) doručení písemnosti osobě, 
která ji nepřebírala standardní 
cestou
7) Masarykovo nám. – zajiště-
ní veřejného pořádku na akci 
Vepřové hody
8) oznámena olejová skvrna 
na komunikaci v ul. Husova 
– zasypáno sorbentem
9) uvízlý kamion v ul. Hlávko-
va z důvodu sněhové pokrýv-
ky – prováděn odklon dopravy 
ulicí 5. května.
 pomocí kamerového systé-
mu zajištěny pro Policii ČR/ 
/správní orgán důkazní pro-
středky následujících činů:
1) Tř. 1. máje – dopravní 
nehoda, nacouvání vozidlem 
řízeným podnapilým řidičem 
z Příchovic do dřevěné před-
zahrádky místní provozovny
2) Veleslavínova (parkoviště) 
– nalezen autovrak – vyrozu-
měn řidič, který jej na místo 
odstavil, tento jej následně 
odstranil
3) poškrábání laku vozidla 

odstaveného na Masarykově 
náměstí – pomocí kamer zjiš-
těno, že k poškození vozidla 
nedošlo na území Přeštic
4) Masarykovo nám. – vloupá-
ní do vozidla a zatajení nálezu 
finanční hotovosti
 provedeny výjezdy na 8 vol-
ně pobíhajících psů: Žerovice, 
2x ul. V Háječku, 5. května, 2x 
Máchova, Husova a na Masa-
rykově nám. – majitelé řešeni 
pro porušení obecně závazné 
vyhlášky města a dle zákona 
na ochranu zvířat proti týrání, 
dále nalezen 2x kadáver kočky 
v ul. Gagarinova a Palackého 
– ekologicky zlikvidováno, 
2x zjišťován občanům, kte-
ří nalezli pejsky v okolních 
obcích, majitel pomocí čipů
 na území města nalezeno:
1) ul. V Háječku – jízdní kolo 
– předáno na hospodářský 
odbor MěÚ
2) ul. Jungmannova – peněžen-
ka s doklady a fin. hotovostí 
– předána majitelce
3) Masarykovo nám. – finanční 
hotovost v bankomatu – předá-
no na hospodářský odbor MěÚ 
3) nález klíče v zámku vozidla 
zaparkovaného ve vnitrobloku 
ul. Červenkova – zjištěn maji-
tel vozidla, který si klíč násled-
ně převzal a uzamkl vozidlo
4) Masarykovo náměstí – taš-
ka s oděvy a botami – předáno 
majiteli
5) ul. Jungmannova – klíče od 
vozidla – předány na hospo-
dářský odbor MěÚ
 nejvyšší naměřená rychlost 
při provádění preventivního 
měření v obci: Přeštice ul. 
Husova a Skočice – 70 km/h 
a v ul. Na Borech, kde je dovo-
lená rychlost 30 km/h – 59 či 
69 km/h
 4. 3. před 15. hod. výjezd na 
žádost PČR na komunikaci za 
městem Přeštice ve směru na 
Plzeň na sraženou srnu – vyro-
zuměn myslivecký hospodář, 
který provedl její odstranění
 8. 3. ve večerních hodinách 
prováděno ve spolupráci 
s Policií ČR pátrání po řidi-
či vozidla peugeot, který po 
hádce s přítelkyní vyhrožoval 
sebevraždou. Prověřovány pří- 
buzné osoby v Přešticích a pát-
rání po uvedeném vozidle. Muž 
byl kolem půlnoci nalezen živ 
v obci Černotín
 11. 3. byla v budově KKC 
realizována ve spolupráci MP 
a sociálního odboru přednáška 
na téma – Šikana a kyberšikana
 v březnu provedeno zajištění 
veřejného pořádku a bezpeč-
nosti silničního provozu:
1) usměrňování dopravy na 
komunikaci mezi obcemi 
Přeštice Zastávka a Dnešice 
při odstraňování vyvrácených 
stromů zasahujících do komu-
nikace
2) v rámci vyhlášení mimořád-
ného stavu z důvodu rozšíření 
onemocnění COVID-19: pro-
vedeno kontrol provozoven 
– 22, dohled nad dodržováním 
nařízení města na MěÚ – 10, 
provedeno výjezdů na ozná-
mení občanů – 16, provedeno 
kontrol dodržování omeze-
ní vyplývajících z krizových 
opatření fyzickými osobami 
(nošení roušek atd.) – 34, bylo 
zjištěno přestupců – 22
 pomocí kamerového systému 
zajištěny pro Policii ČR/správ-
ní orgán důkazní prostředky 
následujících činů:
1) průjezd vozidla Přeštice-

mi, jehož řidič, bydlící nyní 
v Přešticích, měl v lese u Švi-
hova zastřelit psa – podezření 
z trestného činu
2) V Háječku – dopravní neho-
da dvou dodávek
3) Rybova ul. – dopravní neho-
da dvou osobních vozidel
4) Palackého nám. – vloupání 
do bytu
 provedeny výjezdy na 4 vol-
ně pobíhající psy: 2x Střížov, 
Přeštice Zastávka, Husova 
– majitelé řešeni pro porušení 
obecně závazné vyhlášky měs-

ta a dle zákona na ochranu zví-
řat proti týrání, dále nalezen 
1x kadáver zajíce v ul. Luční 
– ekologicky zlikvidován
 na území města nalezeno: 
Husova – mobilní telefon 
– předán majiteli
 nejvyšší naměřená rychlost 
při provádění preventivního 
měření v obci: Přeštice ul. 
Nepomucká – 68 km/h a v ul. 
Na Borech, kde je dovolená 
rychlost 30 km/h – 55 km/h

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník
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Seznámení občanů s činností městské policie... Házenkářské tituly
pro Přeštice

Práce členů přeštického 
oddílu národní házené byla 
oceněna udělením čestných 
titulů Svazu národní házené. 
Převzali je na slavnostním 
večeru přeštické národní háze-
né. Hosty večera byli a tituly 
předávali starosta města Karel 
Naxera, místopředseda Svazu 
národní házené Ivo Toman 
a zasloužilý mistr sportu, 
legenda přeštické národní 
házené František Bouda. Titul 

„Zasloužilý rozhodčí“ převzal 
m. n. h. Jan Adámek a m. n. h. 
Stanislav Zadražil, dále pak 
titul „Zasloužilý trenér“  
m. n. h. Romana Jabbourová, 
dále Petr Moravec a m. n. h. 
Jan Adámek, titul „Zasloužilý 
funkcionář“ čtyři přeštičtí 
funkcionáři,  Jitka Králová, 
m. n. h. Zdeňka Krigerová, 
Petr Šatra a m. n. h. Stanislav 
Zadražil. 

Petr Šatra

Dokončení ze str. 8
Mgr. Karel Naxera
Pracuji bez větších změn, 

ale s rouškou za ouškem☺. 
Počet osobních setkání se 
samozřejmě poslední týdny 
dramaticky snížil. Úřad je pro 
veřejnost otevřen jen v době 
úředních hodin, a tak se snaží-
me komunikovat s občany 
alespoň na dálku. Je to však 
komunikace většinou jedno-
směrná. Přímý kontakt s lid-
mi mi schází. Chybí mi také 
setkávání s přáteli. Toužebně 
vyhlížím rozvolnění opatře-
ní. Nyní to vypadá nadějně. 
Bydlím v domě s rodiči, kteří 
jsou v ohrožené věkové kate-
gorii. Snažím se, aby nemuse-
li chodit mezi lidi a ve zdraví 
období přečkali. Synové jsou 
na střední a tvrdí mi, že se 
učí, odevzdávají včas úko-
ly a vše je v pohodě. Věřím 
jim. Manželka se prý už těší, 
až zase budu chodit na pivo. 
Držme si palce, ať už je tato 
divná doba za námi.

Dušan Rada
Pracuji z domova, žáky vyu-

čuji distanční formou. V roli 
rodiče dohlížím, jak děti plní 
zadané úkoly ze školy. Snažím 
se sportovat a dodržovat hygi-
enická opatření. Těším se na 
návrat do normálu. Čtenářům 
Přeštických novin přeji pevné 
zdraví.

Jana Tykvartová
Doba pandemie přinesla 

určitá omezení, která se dotý-
kají nás všech. Život mé rodi-
ny se nijak výrazně v této době 
nezměnil. Chodíme do práce, 
na nákupy, učíme se, užíváme 
si pobytu v přírodě. S rouš-
kou se budeme ještě asi chvíli 
kamarádit, ale zdraví je nade 
vše. Nám všem přeji pevné 
nervy, hlavně klid a pohodu. 
OPATRUJTE SE.

Ing. Petr Walta
V současné době si nesmírně 

vážím, že moje nejbližší oko-
lí – rodina, také v zaměstnání 
jsme dotčeni jen stávajícími 
omezeními. Je to sice nepří-
jemné, ale jsem přesvědčen, 
že všichni dokážeme společně 
situaci zvládnout. Jsem rád, že 
ještě dokážeme myslet hlavou 
a řídit se rozumem. Snažím se 
hledat sílu, radost a pohodu. 
Důležitým jsou pro mě malič-
kosti.

Nakonec se snažím hledat 
radost i s naší čtyřnožky-
ní (labradorkou). Vezmu si 
s chutí „náhubek“ poprosím si 
ji a náš pes mě vyvede vyven-
čit na krátkou procházku. 
A je z nás dvou ta radostnější, 
která si užívá volnosti. A tak 
věřím a doufám, že ji ve vol-
nosti budu moci v blízké době 
následovat.

Mgr. Petr Fornouz 
Současné období není jedno-

duché pro nikoho z nás. I když 
si mnozí myslí, že v době 
uzavření škol ustala i veškerá 
činnost, opak je spíše pravdou. 
V současné době se zabýváme 
spolu s kolegyně z vedení ško-
ly především oraganizačními 
věcmi řízení distanční výuky, 
přípravou nového školního 
roku, zápisem, a v neposlední 
řadě i reakcemi na stále měnící 
se podmínky a nařízení týkají-
cích se školy. Bohužel se potý-
káme s tím, že různé informa-
ce máme dříve z médií, než 
z oficiálních míst, které jsou 
pro fungování školy směro-
datné. Všem vám přeji pevné 
zdraví a věřím i v to, že v nej-
bližší době se situace zklidní 
a vrátí alespoň z větší části do 
normálu. 

Ľubomír Smatana
reportér Českého rozhlasu

(neprošlo korekturou)

Odpovědi zastupitelů

Z á k l a d n í  š k o l a  J o s e f a  H l á v k y  P ř e š t i c e 

přijme vyučující/ho tělesné výchovy 
na II. stupeň základní školy na plný úvazek. 

Nástup od 24. 8. 2020. 
Bližší informace u ředitele školy, 

tel. č. 778 405 978, e-mail: fornouz@zsprestice.cz
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Co dělají sportovci, když nemohou... trénovat
Na kalendáři je polovina dub-

na. Už měsíc kvůli pandemii 
koronaviru a vládním nařízením 
máme hodně omezený pohyb, 
sport skončil téměř úplně mimo. 
A jak to tedy vypadá na sporto-
vištích? Kolektivní sporty mají 
stále „zaracha“, individuální 
poznaly minimální uvolnění.

Zklamáni jsou fotbalisté, 
situaci vysvětlil předseda oddí-
lu Petr Rajchart: „Rozhodnutí 
ukončit všechny soutěže bylo 
rozumné. Zdraví je na prvním 
místě a bez diváků ztrácí zápa-
sy smysl.“

Pro vás bylo ukončení ale 
hodně nešťastné? „Bylo. Áčko 

mužů mělo nakročeno mezi eli-
tu, blízko byl postup do ČFL, 
což by byl historický úspěch. 
K tomu béčko do I. A třídy.“

Jak tedy bude v těchto nižších 
soutěžích zakončena sezona?  
„Už byla. Od ČFL níže byla 
skončena, postupy a sestupy 
se neuskuteční. Jen v případě, 
že by se někdo nepřihlásil do 
příští sezony 2020/2021 bude 
místo nabídnuto dle pořadí.“ 
Co dělají hráči? Jak naklá-
dají s dvouměsíčním volnem 
navíc? „Hráči A týmu mají 
individuální přípravu. B muži 
jsou bez tréninku a mládež 
též.“

O měsíc odložila konečné 
rozhodnutí národní házená. Na 
to netrpělivě čekají přeštické 
dorostenky národní házené. 
Měly velké ambice a po loň-
ském titulu mistryň republiky 
byly i letos velkými favorit-
kami a chtěly obhájit, zvláš-
tě když mistrovství mělo být 
doma. 

O možnostech přípravy ho-
voří trenérka m. n. h. Roma-
na Jabbourová: „Těžko mluvit 
o nějaké přípravě. Hřiště máme 
zavřené. V podstatě je nemož-
né se sejít ve větším počtu než 
jsou dvě osoby. Pokud vím, 
všechna děvčata jsou doma, 
škola probíhá také z domova, 
občas je zahlédnu se psem, na 

kole, na bruslích, tak snad pro 
svoji fyzičku něco dělají.“

Romana je zároveň i členkou 
Výkonného výboru. Jaké jsou 
možnosti dohrání sezony? 
„Zatím čekáme. Není roz-
hodnuto ani u nejvyšších sou-
těží NH. Jak bude postupně 
docházet k uvolnění, máme 
připravené určité varian-
ty, ale asi nás hodně bude 
tlačit čas. Mládež v oblas-
tech by mohla dohrát třeba 
turnajovým systémem. Naší 
maximální snahou je všechny 
soutěže dohrát, nechtěli by-
chom skončit s neuzavřenou 
sezonou. Proto jsou možnosti 
případného dohrání i někdy 
na podzim.“

Cyklistika je individuální 
sport, ale řehole na tréninku 
se vždy lépe stráví v partě, což 
nyní není možné. Jak se připra-
vuje pětinásobná mistryně ČR 
na dráze Kristýna Burlová?

„Jezdím za Duklu Praha, 
tak na sólo tréninky jsem dost 
zvyklá, společné jsme muse-
li zrušit. Jen nemohu nyní na 
dráhu a do posilovny, koneč-
ně už mohu jezdit venku. Tré-
ninkové manko je, momentál-
ně jsme se vrátili zpět v čase 
někam na začátek zimy, takže 
hlavně najíždíme objemové 
kilometry.“

Zrušené jsou všechny závody 
až do 1. června. Kristýna tak 
přišla o jarní světové poháry 

v Belgii a v Holandsku, o svě-
tový pohár žen doma v Česku, 
Gracii Orlovou. A samozřejmě 
ostatní závody českého poháru. 

A výhled na zbytek roku? 
„Doufám, že se letos ještě 
dočkáme nějakých závodů, 
jsem posledním rokem v juni-
orské kategorii a měla jsem 
před sebou velké cíle. Tahle 
sezona měla být pro mě vzhle-
dem k závodům nejlépe obsa-
zená. Mistrovství Evropy na 
dráze by mělo být v červnu, MS 
na dráze potom v srpnu a ME 
i MS na silnici v září. Doufám, 
že se něco pojede, uvidíme, jak 
to všechno dopadne, ale dělám 
vše pro to, abych byla připra-
vená co nejlépe.“

Hodně specifický je Strong-
man, sport založený vyloženě 
na síle. V něm dosahuje úspě-
chů i v Evropě a světě Jan 
Gruszka. Loni na MS juniorů 
v Litvě získal bronz, třetí skon-
čil i na MR ve vzpírání (v kate-
gorii do 109 kg), „bramborovou 
medaili“ přivezl ze Slovenska 
z mistrovství Evropy juniorů. 
„Tam se závod skládal ze čtyř 
disciplín, třeba držet 20kilo-
vé kladivo v předpažení nebo 
nesení 300kilogramové kon-
strukce,“ popisuje disciplíny 
Jan Gruszka.

I jeho  před vrcholy sezony 
´potkaly´ problémy s přípra-
vou. „Máme uzavřené posi-
lovny, tak cvičím sám. Mám 
půjčené vybavení, cvičím ven-
ku. A někdy je složitější si vše 

připravit než vlastní cvičení. 
Občas se zajdu proběhnout, 
ale to mi na sílu moc nepo-
může. I kdybych vybavení 
neměl, tak prostě půjdu ven 
zvedat padlé stromy a kamení. 
To je velká výhoda Strongman 
sportu.“

Loňský rok znamenal medai-
le. Jaké závody tě čekají letos? 
„Zatím nic nevíme. Určitě to 
bude složitější. Počítám, že se 
jich hodně přesune na další 
rok. Proto ohledně kvalifika-
ce a možnosti účasti na závo-
dech ve světě stále moc nevím. 
Kvalifikaci bude určovat fede-
race Czech Strongman. Tře-
ba na mistrovství republiky 
STRONGMAN nevíme termín 
ani disciplíny, ty si vybírá 
organizátor.“

Všechny rozhovory byly uskutečněny v polovině dubna, kdy 
ještě nebylo známo žádné upřesnění a možnosti, kdy se která 
sportoviště otevřou a kdy bude možno zahájit tréninky a pořádat 
utkání a závody.                                                            Petr Šatra

Soutěž siláků – STRONGMAN je velice zajímavá pro diváky. Vel-
ké úspěchy (i na mezinárodním poli) v ní dosahuje Jan Gruszka.

„Jsem prostě patriot, když vidím věž 
přeštického kostela, jsem doma,“ 
říká Mgr. Martina Opatrná,
realitní makléřka AGbydleni.cz

Jste rodačka z Přeštic, 
řada spoluobčanů Vás 
zná především jako nad-
šenou cvičitelku aerobi-
ku, v sokolovně, ve škol-
ní tělocvičně, kde jste 
30 let vedla cvičení pro 
ženy. Vaše profesní kro-
ky však místní veřejnost 
moc nezná.

Máte naprostou pravdu. Po 
absolvování Pedagogické fa-
kulty v Plzni (1990), jsem 
učila pouze dva roky. Počátky 
porevolučního podnikání mě 
doslova vtáhly do víru nových 
možností, které jsem si ani 
ve snu nedokázala představit. 
Vystudovala jsem aprobaci 
český jazyk/výtvarná výcho-
va – pracovala jsem v grafi-
ce, propagaci, marketingu mj. 
i v Plzeňském Prazdroji.
Ale to jste stále byla 

zaměstnaná. Jak jste se 
dostala k podnikání?

Jako v podstatě vždy, hra-
jí roli v mém životě naprosté 
náhody a rychlý souběh udá-
lostí. Podařilo se nám zajistit 
zastupování největší cestovní 
kanceláře TUI. Postupně jsme 
vybudovali cestovní kance-
lář, která se specializovala na 
příjezdovou turistiku, zajišťo-
vali jsme i kompletní servis 
pro klienty. Postupně se při-
dal i prodej zájezdů českých 
a německých CK, kterému se 
věnuji dosud.
Takže náročná a zod-

povědná práce ve vel-
kém týmu lidí?

Ano, byla to krásná doba, ale 
nové možnosti prodeje přes 
hotelové portály a nezávislé 
weby změnily trh cestovního 
ruchu. Cestovka je moje srdeč-
ní záležitost, ale myslím, že 
jsem ty nejlepší doby zažila 
a je třeba jít dál.
Co tedy v současné 

době vidíte jako cíl své-
ho snažení? Máte před 
sebou nějaké nové cíle?

Léta jsem pracovala pro 
silnou německou společnos-
tí a žila v nepřetržitém tlaku 
a pracovním nasazení. Mno-
hému jsem se naučila, a řek-
la si, že musím zkusit něco, 
co mi vrátí do života oby-
čejnou radost z práce, a kde 
mohu využít dosavadní zna-
losti, kontakty a kreativitu. 
Před třemi lety jsem potkala  

Romana Hnojského, majitele 
RK AGbydleni.cz. Ano, reali-
ty jsou to, co mě teď naplňuje, 
kde vidím možnost propoje-
ní všeho, co umím, a kde se 
mohu dále rozvíjet a zdokona-
lovat. Tím se vracím na začá-
tek našeho rozhovoru. Jsem 
rodačka a realitní makléřka 
z Přeštic.
Je to výhoda pracovat 

v lokalitě svého bydliš-
tě?

Myslím, že veliká. Znám 
souvislosti a mohu odpovědně 
klientům pomoci pronajmout 
nebo prodat jejich nemovi-
tost co nejvýhodněji, s úspo-
rou času a bez rizik. Stejně 
jako v cestovce razím zásadu 
individuality každého klienta 
a jeho specifických požadav-
ků. Nejde jen o to nemovi-
tost nafotit a prodat. Často se 
setkávám s tím, že lidé nemají 
realitní gramotnost, která je 
něco jako základní lidská jisto-
ta mít vlastní střechu nad hla-
vou. Je potřeba s lidmi mluvit 
na rovinu, nastavit možnosti 
financování a vysvětlit jim, že 
pořízení nemovitosti je v lid-
ském životě krokem zásadním. 
Pokud zastupuji prodávající-
ho, mým úkolem je co nejlépe 
prodat danou nemovitost. Na 
počátku je odhad ceny obvyk-
lé v místě a čase i zvolení 
strategie prodeje, jak pomocí 
videoprohlídky, profesionál-
ní fotodokumentace, videa 
z dronu a dalších nástrojů pro-
fesionální prezentace umís-
tit nemovitost na realitních 
serverech a zaujmout poten-
cionálního kupce. I zde je 
rádius lokality a atraktivnost 
bydlení v ní klíčový. Pocho-
pitelně si také mohu nastavit 
individuální ohodnocení své 
práce a řada klientů skutečně 
při výběru RK dokáže ocenit 
poměr kvality a ceny služby. 
Pokud pracujete s nasazením, 
lidé vás doporučí dále, nejste 
anonymní osoba. Mám radost 
z každé kladné reference 
a doporučení. Jinými slovy je 
to důkaz kruhem, vrátila jsem 
se „domů“.
Máte nějaké motto, kte-

ré byste vzkázala našim 
čtenářům?

Domov nejsou pouze stěny, 
ale je to místo, kde by měl 
každý čerpat sílu pro „boj 
s každodenností“. Proto je 
výběr nemovitosti tak důležitý 
a je třeba mu věnovat maxi-
mální úsilí. Když se mi to 
povede, je to přidaná hodnota 
pro mne i klienta. Budu moc 
ráda, pokud mým spokojeným 
klientem bude i čtenář těchto 
řádků. 

Děkuji za rozhovor.
Mgr. Martina Opatrná

tel. 602 300 050 
opatrna@agbydleni.cz

www.agbydleni.cz
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M A P I I 
má své
vlastní
logo
– máme z něj radost☺.  

MAP II pomáhá – je fajn 
pocit, že můžeme v době 
distanční výuky aspoň malou 
měrou pomoci tam, kde je 
třeba. Věříme, že zapůjčené 
notebooky a tablety školákům 
dobře slouží. 

S MAP II můžete sou-
těžit a vyhrát opravdu pěkné 
ceny☺.  

Tak zkuste přijmout naši 
výzvu a zapojte se do literární 
soutěže u příležitosti 200. vý- 
ročí narození Boženy Němco-
vé. Úkolem je dokončit dle své 
fantazie jeden ze tří úryvků, 
které najdete spolu s přihláškou 
a dalšími informacemi na www.
mas-aktivios.cz/MAPII/Aktivity 
pro vás/Připravujeme pro vás 

v MAP II. Autoři nejpovedeněj-
ších příspěvků se mohou těšit 
na opravdu pěkné ceny. Soutěž 
končí 14. května 2020 a je urče-
na pro žáky 6.-9. tříd ZŠ.

Pro menší školáky 
a „školkáčky“ připravujeme 
výletní deník na prázdniny, ale 
už dnes máme pro vás malou 
ochutnávku... a kdo nám do 
31. května pošle na info@mas- 
-aktivios.cz vyplněný list, bu-
de odměněn. Takže vezměte 
mamku, taťku... a vyběhněte do 
lesa a užívejte čerstvého vzdu-
chu☺. Zatím nám přišly fotky 

opravdu krásných domečků 
pro skřítky, všem malým luš-
titelům a stavitelům lesních 
domečků píšeme jedničku 
a posíláme malou odměnu☺.  

MAP II spolupracuje 
– v součinnosti s našimi dru-
hostupňovými pedagogy jižní-
ho Plzeňska připravili členové 
činohry DJKT audio ukázky 
z vybraných děl povinné čet-
by. Věříme, že dopomůžou 
k obohacení a zpestření výuky 

a vy je můžete najít na fb: @ci- 
nohradjkt nebo samozřejmě 
také na fb: @masaktivios1 a na 
www.mas-aktivios.cz/MAPII/ 
/Aktivity pro vás 

Milé děti, milí rodiče, peda-
gogové, čtenáři..., přeji vám 
všem krásné jarní dny plné 
úsměvu a radosti a vzájemné 
tolerance a budu se těšit opět 
na všechna osobní setkání.

Mgr. Martina Hanzlíková
havní manažer projektu

Místní akční plán rozvoje
vzdělávání II Blovice

a Přeštice
MAS Aktivios, z. s.

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

e-mail: info@mas-aktivios.cz 
fb @masaktivios1

tel. 721 759 772


