
Vy jste bez 
p ř e r u š e n í 
ordinovala 
od jara a te-
prve nedáv-
no jste one-

mocněla covidem. Víte, 
jak se to stalo?

V ordinaci se důsledně chrá-
níme, nosíme respirátory nebo 
kvalitní  roušky.  Jsem  neustá-

le  dvacet  centimetrů  od  úst 
pacienta,  k  tomu  ten  aerosol 
z  vrtačky  a  bez  problémů. 
Nakonec jsem se nakazila tam, 
kde jsem to nejmíň čekala, od 
příbuzného.
Z vašich kolegů zuba-

řů se nakazil někdo od 
pacienta?
Nevím o tom.
Myslíte, že rouška vás 

chrání dostatečně?
Jsem o tom přesvědčená. Od 

března  jsme  určitě  ošetřova-
li  i  pozitivní  pacienty.  Když 
neudělám chybu, mám kvalitní 
roušku, tak je to bezpečné.
Vy nepoužíváte respi-

rátor?
Ze  začátku,  když  se  o  viru 

nic  nevědělo,  jsme  pracovali 
v respirátorech. Po deseti hodi-
nách na nose  to  ale není moc 
příjemné. Takže nosím neustá-
le chirurgickou ústenku.

Vážení čtenáři,
vítám  vás 

v roce 2021 
a přeji vám 
z  celého 
srdce  mno-
ho  zdraví 
a štěstí. Pev- 
ně věřím, že 

ochraně našeho zdraví prospě-
je  v  této  době  i  vakcína  proti 
čínskému viru, která se poma-
lu dostává i do naší republiky. 
Přestože  možná  mnozí  z  vás 
mají  z  očkování  obavy,  jsem 
přesvědčen, že i v tomto přípa-
dě je na místě důvěřovat lékař-
ské vědě. Ta již mnoho desítek 
let s podobnými riziky úspěšně 
bojuje. Než budeme očkováni, 
i nadále prosím, chraňme sebe 
a  své  okolí  dodržováním  pří-
slušných opatření.
Začátek  roku  je  příležitostí 

seznámit  vás  s  plány  města. 
Ty  svoji  konkrétní  podobu 
dostaly po  schválení  rozpočtu 
na rok 2021, které proběhlo na 
jednání  zastupitelstva  dne  10. 
prosince 2020. Jsem velmi rád, 
že se po důkladném projednání 
a  schválení  rozpočtu můžeme 
těšit na realizaci projektů, kte-
ré stručně představím v pořadí 
jejich finanční náročnosti.

Jeden z nejnákladnějších pro-
jektů města za mnoho uplynu-
lých let si dal za cíl kompletně 
zrekonstruovat další městskou 
budovu,  která  to  nutně  potře-
buje.  Smlouva  o  dílo  se  zho-
tovitelem byla uzavřena 12. 11. 
2020, její finanční objem přesa-
huje 66 miliónů Kč a lhůta pro 
dokončení  je  stanovena  na  16 
měsíců. Nájemníci nebytových 
i  bytových  prostor  (vznikne 
zde 32 nových malometrážních 
bytů)  se  mohou  těšit  na  jaro 
2022,  kdy  by měla  být  stavba 
dokončena a předána k užívání. 
Podstatná  část  finančních  pro-
středků  bude  čerpána  z  dotač-
ních  zdrojů  programů  IROP, 
OPŽP  a  SFPI.  Evropská  unie 
a stát se bude podílet na finan-
cování  ve  výši  přesahující  20 
miliónů Kč.

Areál  bývalého  Domu  dětí 
a mládeže, který byl přejmeno-
ván na Středisko volného času 
Slunečnice  Přeštice,  doznal 
významných  změn  v  roce 
2019. Tento rok byly dokonče-
ny  a  předány  do  užívání  nové 
prostory  a  vybavení  nesoucí 
ve  svém  názvu  ,,Za  přírodou, 
technikou  i  řemesly“.  Projekt 
byl  spolufinancován  z  fondu 
EU a svému účelu velice dobře 
slouží.  Využití  hlavní  budovy 
však  již  delší  dobu  naráží  na 
své limity. 

V únoru  se  začnou prohánět 
fotbalisté na umělém trávníku 
nového  tréninkového  hřiště. 
Fotbalový  oddíl  TJ  Přeštice 
tak  získá  třetí  hrací  plochu. 
Výstavba vyšla na 18 milionů 
korun, Přeštice zaplatily zhru-
ba  třetinu, většina  je  z dotace 
Ministerstva školství, mládeže 
a  tělovýchovy.  Mezi  starý-
mi  a  novým  hřištěm  zůstane 
prázdná  plocha. „Pod ní jsou 
plynové rozvody, takže tam se 
stavět nemohlo. Místo zatrav-
níme a možná z toho bude 
taková neoficiální tréninko-
vá plocha,“  říká  hospodář  
TJ  Přeštice  a  předseda  fotba-

lového  oddílu  Martin  Kada-
ník. Další významnou událos-
tí  podle  něj  budou  červnové 
oslavy  100.  výročí  založení 
přeštického fotbalu.

Hned  zkraje  roku  nastoupí 
dělníci  do  „Modrého  domu“ 
a  začne  jeho  rozsáhlá  rekon-
strukce.  „Skončit by měla 
v březnu 2022,“  říká  staros-
ta  Karel  Naxera  (TOP  09). 
Město  podle  něj  plánuje  také 
zvětšit vodojem v Žerovicích, 
protože  spotřeba  vody  stou-
pá. „Využití vodojemu se blíží 
k hranici kapacity.“  Město 
také  chystá  stavbu  parkoviště 
v severní části města u takzva-

ného Jelenova. „Bude to mezi 
domy v Palackého ulici a ulicí 
Na Borech, která vede k super-
marketům.“ V plánech je i pře-
stavění hřiště u budovy první-
ho stupně mezi Poděbradovou 
a  Rebcovou  ulicí.  „Hřiště se 
posune blíž ke škole a pro 
pěší zůstanou ulice průchozí,“ 
dodává starosta.

Opravou  projde  i  Středisko 
volného času Slunečnice, kte-
ré  potřebuje  zvětšit  prostory 
a  částečně  změnit  dispozici. 
„Jestli opravy začnou, tak nám 
tu přibude výtah, budeme mít 
větší kuchyně, třeba skleník se 
víc posune do zahrady a stane 

se z něj společenský sál,“ říká 
ředitelka Slunečnice Jana Pro-
kešová.  Během  výstavby  by 

měly děti docházet do kroužků 
dál, ovšem do jiné budovy.
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Pokračování ze str. 1
Teď jste imunní, takže 

se k vám nikdo nemusí 
bát chodit.
Určitě.  Hygienici  uvádějí  tři 

měsíce,  ale  stále  o  tom  vědci 
moc  neví.  Odhaduji,  že  proti-
látky budu mít půl roku určitě. 
Jsme teď docela bezpečná ordi-
nace.
Necháte se očkovat?
Mám  protilátky,  takže  zatím 

ne.  Nechám  si  za  tři  měsíce 
hladinu protilátek změřit a pak 
se  určitě  nechám  naočkovat. 
Původně  jsem  byla  proti,  teď 
ale  vidím,  že  se  toho  jinak 
nezbavíme.
Z jakého důvodu jste 

byla proti očkování?
Myslela jsem si, že se nemůžu 

nakazit. Neměla jsem nikdy ani 
chřipku.  Jsem v dobré  fyzické 
kondici. Když ale vidím, jak se 
to valí mezi lidmi a je to neko-
nečné, přijde jedna vlna, druhá, 
třetí, tak jediné řešení je prooč-
kovat  populaci.  Jinak  nebude-
me nikam jezdit, všechno bude 
zavřené,  nebudeme  normálně 
žít. Mě štvou restrikce, ale jest-
li  s  tím  chceme  něco  udělat, 
musíme se nechat naočkovat.

Váš průběh covidu byl 
jaký?
Úplně  jednoduchý,  jen  ztráta 

čichu.
Myslíte, že je to vaší 

kondicí?
Zřejmě  zdravějším  životním 

stylem.  Mám  vypozorováno, 
že  lepší  průběh mají  lidé,  kte-
ří  chodí  hodně  ven.  Nemusí 
běhat,  stačí,  že  chodí,  hýbou 
se, ale jsou venku na čerstvém 
vzduchu.
Nenápadně jsme se 

přesunuli k běhání, takže 
vám opožděně gratu-
luji k vašemu titulu. Jak 
se vám podařilo, stát se 
Mistryní republiky na pět 
kilometrů?
Chtěla jsem a pořádně na tom 

makala.
To byl váš cíl?
Chtěla  jsem  zaběhnout  hez-

kou pětku, tak jsem trénovala.
Chtěla jste ji zaběhnout 

tak, abyste vyhrála mis-
trovství republiky?
Ne, ale chtěla jsem zaběhnout 

pěkný čas. Titul je taková nad-
stavba, v mém věku spíše leg-
rační.
Ale je to mistrovský titul 

ve veteránech nad 35 let. 
Takže jste porazila mlad-
ší soupeřky.
Byly tam mladší holky, navíc 

se  to  přepočítává  věkovým 
koeficientem.  Nakonec  jsem 
ale  byla  první  absolutně  i  bez 
přepočítávání.
Jak jste se dlouho při-

pravovala?
Vyloženě  na  tu  pětku  dej-

me  tomu  čtyři měsíce. Kromě 
klusů jsem trénovala intenzitu, 
krátké, tempové úseky. Měsíč-
ně  naběhám  tak  200  až  250 
kilometrů.  V  zimě  trochu  víc 
než v létě.

Přitom ale běháte tepr-
ve nějakých šest let. Co 
vás to popadlo?
Kvůli synům. Chodili v Přeš-

ticích  na  atletiku,  šlo  jim  to 
a  začali  běhat  výrazně  víc. 
Když  jsem stála u dráhy a  jen 
tak se dívala, přišlo mi to jako 
ztráta  času.  Proto  jsem  začala 
běhat s nimi.
Takže jste začala běhat 

z nudy?
Prostě nevydržím moc stát na 

jednom místěJ.
Titul po šesti letech 

běhání je docela slušný 
výkon, ne? Porazila jste 
bývalé atlety.

Jsou  tam  atleti,  ale  není  tam 
zase  taková  konkurence,  jak 
si  myslíte.  Znám  i  lepší  hol-
ky, které by mě předběhly, ale 
zrovna  tam nebyly, měla  jsem 
štěstí.
Chystáte se zase příští 

rok?
Zkusím vylepšit čas na pětku. 

Jestli  půjdu  zrovna  do  tohoto 
závodu, nevím, ale chci si zlep-
šit čas.

Jaký to byl čas?
Dvacet  minut  a  52  sekund. 

Takže  kilometr  po  čtyřech 
minutách  deseti  vteřinách. 
Chtěla bych běžet kilometr pod 
čtyři minuty.
Takže chcete dohnat 

Otu Kučeru, který byl 
několikanásobným vete-
ránským mistrem v mara-
tonu?
Ota,  to  je  velký  vzor, 

vynasnažím  se.  Upřu  k  tomu 
všechny síly☺.

Kdy je další šampionát?
Jestli bude, tak na konci léta. 

Mám  dost  času,  ale  tu  drsnou 
přípravu nevydržíte moc dlou-
ho. V mém případě to bylo úpl-
ně na hraně.
Kdo vás trénoval?
Já už to mám celkem vychyta-

né. Občas mi pomohli synové, 
běželi  se mnou  nebo mě  táhli 
na kole. S tréninkem mi pomá-
hal  i  známý  sportovní  doktor, 
také vynikající běžec.
Kde běháte v Přešticích 

nejvíce?
Mám kolečka, Skočice, Luža-

ny, Zálesí nebo na Dolní Luka-
vici.
Jak jsou značky na as-

faltové cestě na Lukavici, 
která končí v poli?
Ty  značky  jsme  tam  uděla-

li  my.  Půjčili  jsme  si  měřící 
kolečko  od  Petra  Fornouze 
(ředitel ZŠ pozn. red) a ověřili 
vzdálenost podle sporttesteru.
Nezranila jste se někdy?
To jsem pořád☺,  to  je chro-

nické, sotva rozmáchnu křídla, 
něco se stane.
Co s tím děláte?
Zatím  to  přeběhávám  a  pra-

videlně  chodím  na  fyziotera-
pie.  Zkusila  jsem  dát  pauzu, 
ale  bylo  to  ještě  horší.  Když 
nemůžu  běhat,  jsem  vzteklá, 
potřebuju nějak ze  sebe dostat 
přebytečnou  energii.  Když 

běhám, jsem v pohodě já a pak 
i celá naše rodina☺.
Vy jste s manželem Iva-

nem zvyklí pořád někde 
cestovat, stihli jste vloni 
něco?
Byli  jsme  jen  dva  týdny 

v  Rakousku  ve  sportovním 
středisku  Kuhtai  ve  dvou  tisí-
cích metrech. Mají tam atletic-
ký ovál,  takže jsme dopoledne 
běhali  a  odpoledne  vyráželi 

na  okolní  kopce,  které  vybral 
Ivan.
Vy jste si vybrali místo 

dovolené kvůli běžecké-
mu oválu?
Jeli  jsme  tam  na  tip  od  zná-

mých  a  strašně  se  nám  tam 
líbilo.

Vy také učíte na Lékař-
ské fakultě, jak jste se 
k tomu dostala?
Každý,  kdo  nastoupí  na  sto-

matologickou  kliniku,  učí.  To 
je  součást práce.  Já  tam půso-
bím od roku 1998 a tenkrát se 
tam  dostat,  bylo  hodně  těžké. 
Tehdy  to  bylo  nejlepší  praco-
viště.

Jaká je vaše specializace?
Parodontologie, péče o závěs-

ný aparát zubů. Mívám v prů-
měru  pět,  šest  mediků.  Výu-
ka  se  nepřerušila  ani  během 
„covidu“,  zubaři  mají  výjim-
ku.  Všichni  máme  respirátory 
a praktika běží.
Vy je učíte na nějakém 

modelu?
Na  pacientech.  Máme  je 

objednané,  uděláme  společně 
vyšetření,  pak  pacienty  ošet-
říme.  Začíná  se  drobnostmi, 
odstraněním  zubního  kamene, 
menšími plombami.
Pacienti s tím počítají, 

že se dostanou do ruky 
medikům?
Přesně  tak. Kdykoliv vejdete 

do Fakultní nemocnice, musíte 
počítat  s  tím,  že  budou medi-
ci  přítomni  ošetření.  Fakultní 
nemocnice  je  výukové  praco-
viště.
Takže si můžete vyhléd-

nout do své ordinace 
i medika?
Ano,  má  to  své  výhody. 

Vidím, jak jsou šikovní, bavím 
se s nimi a je pravda, že jsem si 
tam i vybrala.
Je zájem mezi zubaři 

o práci na venkově?

Všichni  chtějí  do  velkého 
města,  nejlépe  do  Prahy  a  na 
soukromou  kliniku.  K  nám 
půjde  jen  někdo,  kdo  odsud 
pochází.  Občas  se  ale  objeví 
nadšenci, kteří  se chtějí naučit 
něco víc. Chtějí vidět větší ope-
race, implantologii, parodonto-
logii. Chodí ke mně třeba i na 
praxe, asistují při operacích.
Jací jsou začínající zu-

baři?
Jsou mezi nimi veliké rozdíly. 

Podle mě je nejdůležitější, aby 
byli nadšení oborem a aby byli 
pečliví.  To  je  základ  a  jediná 
cesta. Jestli mají špatné znám-
ky u zkoušek, to je vedlejší. Jde 
o přístup, dělat na tisíc procent 
a  musí  je  to  bavit.  Když  tam 
tohle není,  je pro mě zbytečné 
se jimi zaobírat.
Myslel jsem, jestli jsou 

náročnější nebo ovlivnění 
novými technologiemi?
Jsou  jiní.  My  jsme  byli  tak 

nadšení,  že  jsme  zubařině 
věnovali všechno. Mladí zuba-
ři chtějí kromě práce ještě i žít. 
Chtějí končit v práci brzy, chtě-
jí  více  dovolené,  více  peněz, 
chtějí  mít  čas  na  své  aktivity. 
Je málo tak zažraných do oboru 
jako  jsme  byli my.  To  ale  asi 
není  jen  u  zubařů,  je  to  trend 
všude.

Vysvětlete mi, proč ne-
jsou zubaři?
To  je  špatným  systémem. 

Dříve studovalo více lidí. Moje 
šéfová z kliniky končila medi-
cínu  na  konci  sedmdesátých 
let a v ročníku jich bylo kolem 
stovky.  Nás  končilo  osmnáct, 
to je obrovský propad. Mnoho 
doktorů odešlo do soukromých 
praxí, na klinice nemá kdo učit, 
výuka  stojí  z  velké  části  na 
externistech, kteří většinou učí 
jeden  den  týdně. A  to  spousta 
zubařů je v důchodovém věku, 
nedokážu  si  představit,  jak  to 
bude fungovat za pár let.
Kolik vy máte pacientů?
Strašně moc. U mě je to jiné 

kvůli  parodontologii.  Mám 
mnoho  delegovaných  pacien-
tů, které mi posílají jiní lékaři.
Pacienty vám posílají 

zubaři z Přeštic?
Odkudkoliv. Zubařů  je málo 

a parodontologů ještě méně.
Když by se někdo chtěl 

u vás zaregistrovat, co 
mu řeknete?
Nemá  šanci.  Po  dvou  letech 

od otevření praxe jsme přestali 
nabírat  nové  pacienty.  Snaží-
me se vyjít vstříc těm parodon-
tologickým, protože prakticky 
nemají možnost jít jinam.
Jaký je rozdíl mezi 

pacientem v Plzni na kli-
nice a tady v Přešticích?
My  máme  štěstí  na  pacienty, 

máme  samé  skvělé  pacienty. 
Mám pocit, že se u nás hromadí.
Jak takový skvělý pa-

cient vypadá?
Je strašně fajn, už to není ani 

pacient,  ale  kamarád☺.  Pa-
cienti  jsou  rádi  za  vysvětlení 
a  informace,  důležitá  rozhod-
nutí  řešíme  společně  a  vět-
šinou  se  domluvíme.  Mám 
z toho hezký pocit.
Navíc jste relativně 

mladá lékařka, takže 
dlouho vydržíte.
Možná je to zištné☺.

Jsou ještě nějaké zákro-
ky, které u zubaře bolí?

Snažím se, abychom neby-
li  jako ve středověku, ale  lidé 
mají u zubaře obavy pořád.

Dokončení na str. 7
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Seznámení občanů 
s činností městské policie za měsíc
LISTOPAD 2020 

Tel. 725 726 549

Nevydržím stát dlouho na jednom...

V zdravém těle zdravý duch

Jak dohnat Otu

Narušení občanského 
soužití mezi sousedy 
v ul. Pobřežní v Přešti-
cích
Dne 12. 11. 2020 bylo stráž-

níkům  oznámeno  poškození 
sítě  proti  ptactvu  a  neopráv-
něné  ostříhání  pnoucího  se 
břečťanu sousedem na zahradě 
domu v ul. Pobřežní. Na místě 
strážníky zjištěno, že k poško-
zení  došlo  dne  11.  11.  2020 
kolem 15.00 hod., kdy soused 
oznamovatele  ostříhal  úmy-
slně  bez  jeho  povolení  část 
břečťanu,  který  roste  na  zdi 
mezi  jejich  pozemky  a  roz-
trhnul  mu  plastovou  síť  proti 
ptactvu.  Následně  jej  hrubě 
urazil. Oznamovatel si to však 
nenechal  líbit  a  vyhrožoval 
sousedovi  újmou  na  zdraví. 
Věc  byla  oznámena  pro  pře-
stupky proti majetku a občan-
skému soužití na správní orgán 
k vyřízení.
Vozidla s neplatnou 

technickou prohlídkou 
odstavená na komunika-
cích v Přešticích
Dne 30. 4. 2020 nabyla účin-

nosti  další  novelizace  zákona 
č.  13/1997  Sb.,  o  pozemních 
komunikacích,  která  by  měla 
vyřešit  problém  s  dlouhodo-
bě  odstavenými  vozidly  ve 
špatném  technickém  stavu. 
Podle  současné  právní  úpra-
vy  ustanovení  §  19c  zákona 
o  pozemních  komunikacích 
dává  možnost  vlastníkovi 
pozemní  komunikace  odstra-
nit vrak z pozemní komunika-
ce. Po uplynutí 6 měsíců od 
skončení platnosti technické 
prohlídky je vlastník pozemní 
komunikace  oprávněn  vyzvat 
provozovatele  takového  vozi-
dla,  aby  ve  lhůtě  2 měsíců 
odstranil  důvod,  znemožňu-
jící  provozovat  vozidlo  na 
pozemních  komunikacích,  to 
znamená, aby přistavil vozidlo 
k  pravidelné  nebo  opakova-
né  technické  prohlídce.  Další 
možností  provozovatele  vozi-
dla je jeho odstranění z pozem-
ní komunikace. Není-li výzvě 
ve  lhůtě  2  měsíců  vyhověno, 
vlastník pozemní komunikace 
rozhodne  o  odstranění  vozi-
dla  z  pozemní  komunikace 
a  provozovateli  oznámí,  kde 
a jakým způsobem může vozi-
dlo  vyzvednout.  Nebude-li 
na  oznámení  do 3 měsíců  od 
doručení  reagováno,  následu-
je  prodej  vozidla  nebo  jeho 
likvidace.  Nutno  podotknout, 
že  veškeré  náklady  spojené 
s  odstraněním  vozidla  jdou 
k  tíži  provozovatele,  vyjma 
případu,  kdy  provozovatel 
prokáže  existenci  závažných 
důvodů  bránících  v  odstraně-
ní  vozidla  (např.  dlouhodobý 
pobyt v nemocnici apod.). Za 
neoprávněné  odstavení  vozi-
dla  na  pozemní  komunikaci 
hrozí jeho provozovateli, ať se 
jedná o fyzickou osobu, práv-
nickou osobu nebo podnikající 
fyzickou osobu, pokuta až do 
výše 300 000 Kč.

Na  pozemních  komunika-
cích  v  Přešticích  byla  stráž-
níky zjištěna tři vozidla, která 
mají  neplatnou  technickou 
prohlídku  déle  než  6 měsíců 
a  jsou  dlouhodobě  odstave-
na  na  parkovištích.  Jednalo 
se  o  vozidlo  zn.  opel  v  ul. 
Palackého, dodávku zn. Mer-
cedes-Benz v ul. Luční – pro-
vozovatel  kontaktován,  ale 
vozidlo neodstranil, a dodáv-
ku zn. hyundai v ul. Mácho-
va  –  vozidlo  bylo  okamžitě 
po  telefonickém  vyrozumění 
provozovatele  odstraněno. 
Vyzývám  všechny  provo-
zovatele/vlastníky  vozidel, 
aby  si  zkontrolovali  platnost 
technické  prohlídky  svých 
vozidel.  Hlavně  těch,  kte-
rá  dlouhodobě  nepoužívají 
a nezodpovědně je na komu-
nikacích  parkují.  Je  třeba  si 
uvědomit,  že  uvedená  změ-
na  zákona  sleduje  veřejný 
zájem,  protože  dlouhodobě 
odstavovaná  vozidla,  zpravi-
dla  ve  špatném  technickém 
stavu, zabírají parkovací mís-
ta, kterých je zejména se stále 
narůstajícím počtem automo-
bilů nedostatek.

Střípky měsíce
listopadu 2020

 4. 11. před 23.00 hod. výjezd 
do ul. Palackého na rušení noč-
ního  klidu  hlasitou  hudbou, 
vyřešeno  na  místě,  následně 
již k rušení nedocházelo.
  9.  11.  ve  12.00  hod.  přijala 
hlídka  oznámení,  že  v  ulici 
K  Cihelně  se  provádí  odkrý-
vání střechy na budově bývalé 
cihelny,  ale  jelikož  se  jedná 
o eternit a o špatnou manipu-
laci s ním, tak se bojí o svoje 
zdraví  a  jeho  rodinu.  Věc  si 
na  místě  převzala  pracovnice 
MěÚ – odboru životního pro-
středí,  která  nařídila  zajistit 
vhodný  kontejner  a  správný 
postup  při  manipulaci  s  eter-
nitem  jakožto  s nebezpečným 
odpadem.  Práce  na  místě 
ukončena  do  doby  splnění 
podmínek  daných  odborem 
životního prostředí.
 13. 11. před 13.00 hod. ozná-
meno uložení židle vedle kon-
tejnerů na odpad v ul. Velesla-
vínova.  Pomocí  kamerového 
systému  zjištěna  žena,  která 
zde židli odložila. Dále zjiště-
na odložená postel v ul. Nepo-
mucká.  Oba  případy  řešeny 
v příkazním řízení.
 18. 11. ve 12.00 hod. pomoc 
nastartovat  vozidlo  pomocí 
startovacích  kabelů  majiteli 
vozidla  odstaveného  na  par-
kovišti Masarykova nám. Dále 
řešena  stížnost  od  anonymní-
ho  občana,  že  na  autobusové 
zastávce  je  delší  dobu  odsta-
ven autobus a linkové autobu-
sy zde špatně zajíždějí. Jelikož 
autobus  zjištěn  zaparkován 
na  zákazu  zastavení,  byl  jeho 
řidič  řešen v příkazním řízení 
a doporučeno mu parkování na 
místech, kde mu to zajistí pro-
vozovatel autobusu.
 19. 11. předána k adopci fena 
křížence  čivavy,  která  byla 
delší dobu umístěna v záchyt-
né stanici města Přeštice.
  20.  11.  oznámeno  odložení 
2 ks matrací u kontejnerů v ul. 
Veleslavínova ze dne 19. 11.

              Pokračování na str. 7

Jak dostat rodinu 
do pohody

Jak dostat zubaře
na venkov

Kam zmizeli zubaři

Kořeny nejen zubní



JUBILEUM VÁCLAVA KUBÍKA

ZLATÉ SVATBY
„Svatba patří k nejvýznamnějším okamžikům partnerského života 

a s věkem se stále upevňuje.“

Vážení jubilanti, blahopřejeme 
Vám a přejeme Vám do dalších let 
pevné zdraví a další dlouhá léta 
života v úctě a pochopení všech, 
kteří jsou Vám blízcí. Děkujeme 
Vám za všechno, co jste vykonali. 
Věřte, úcta k člověku není a nemůže 
být přežitkem. Vážíme si starší 
generace svých spoluobčanů.

matrika MěÚ Přeštice
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BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

80. narozeniny oslavila

paní 
Marie MAŠKOVÁ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

85. narozeniny oslavil

pan 

Josef BEŠTA

Zabrzděná kultura

2. polovina listopadu a 1. polovina prosince

ZLATÁ SVATBA manželů ZDEBOROVÝCH

BLAHOPŘÁNÍ 
k 91. narozeninám

91. narozeniny oslavila
paní

 Miroslava GAIGEROVÁ

ÚMRTÍ (listopad)

Václav SLÍŽ
Bohumil STEHLÍK
Josef TAIŠL

(1988) 
(1943) 
(1939)

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
matrika MěÚ Přeštice

Dokončení ze str. 1
„Zatím jsme domluveni 

s evangelickou farností, je to 
hned nad námi.“

Své  dveře  pro  návštěvníky 
kvůli epidemii zatím neotevře 
Dům historie Přešticka. Žádné 
velké  plány  vedoucí  Draho-
míra  Valentová  nemá. „V té-
to situaci cokoliv plánovat je 
hrozné. Zatím je jistá výstava 
lega, kterou v létě postavíme 
se sběrateli z Aše. Jinou vel-
kou výstavu neplánujeme.“ 
Muzejníci  připomenou  170. 
výročí narození Josefa Hlávky, 
a  to v budově městského úřa-
du. „Muzeum cenných papírů 
vydá i pamětní bankovku,“ 
dodává  Valentová.  V  Domě 
historie Přešticka stále probíhá 
výstava dekadentního básníka 
a  přeštického  rodáka  Louise 
Křikavy.
Velkou  ránu  dostalo  i  Kul-

turní  a  komunitní  centrum, 
které během roku muselo zru-

šit většinu akcí, včetně těch na 
náměstí,  jako  byly  například 
Přeštické pivní slavnosti nebo 
Přeštický  festival  vína.  KKC 
v nelehké době oslovilo svoje 
návštěvníky alespoň vysílaným 
online Studiem 17 nebo netra-
dičním  rozsvícením  vánoční-
ho  stromu.  Prázdná  sedadla 
v  kině  nahradilo  projektem 
Moje  kino  live.  Informační 
centrum  dostalo  nový  vzhled 
interiéru,  úspěšně  se  rozběhl 
projekt  zásilkovny a od  ledna 
2021  je  připraveno  spuštění  
e-shopu TIC. Na celý rok 2021 
je  naplánována  řada  vnitřních 
i venkovních akcí. Za zmínku 
stojí určitě nové projekty jako 
je  například  květnový  Food 
festival  či  červnová  Přeštic-
ká  lávka.  Jak  a  jestli  se  akce 
uskuteční  záleží  na  vládních 
protiepidemiologických  opat-
řeních.  „Není zatím ani jisté, 
zdali se bude konat třeba úno-
rový Reprezentační ples města 
Přeštice,“ dodává  ředitelka 
Martina Míšková.            (red)

Přeštice v roce 2021

Dne 9. 11. 2020 oslavil svoje 90. naro-
zeniny bratr

Václav Kubík,
skaut  tělem  i  duší.  Ke  skautingu  se 

dostal už koncem třicátých let v chlapec-
kém oddíle v Přešticích. Hned po válce, 
kdy začal skauting znovu fungovat, půso-
bil  jako  patnáctiletý  ve  vedení  oddílu 
chlapců a pomáhal organizovat i letní tábory, dokud komunistic-
ký režim v roce 1948 skauting nezakázal. Ve skautu se seznámil 
s Jaroslavou…, se kterou se později oženil.
Bratr  Václav  Kubík  stál  za  obnovou  skautingu  v  Přešticích 

v letech 1968-70, v té době působil ve funkci náčelníka středis-
ka. Ke skautingu přivedl i svoje děti Václava a Ivanu.
Bohužel byl  skauting znovu zakázán a po  sametové  revoluci 

v roce 1989 to byl právě bratr Kubík, který s dalšími svými vrs-
tevníky a přáteli  ze  sedmdesátých  let  inicioval znovuobnovení 
skautingu v Přešticích. A jablko nepadá daleko od stromu, jeho 
dcera Ivana působila v devadesátých letech jako vedoucí oddílu 
světlušek.
Díky pomoci bratra Kubíka mohli skauti tábořit už na druhém 

táboře v podsadových stanech. Vypomáhal i s dalším materiál-
ním zabezpečením střediska. Sehnal např. vyřazený železniční 
vagón,  který  několik  let  sloužil  jako  klubovna,  dokud  nebyla 
postavena nová skautská klubovna, na jejíž výstavbě se rovněž 
podílel. A o skautskou činnost neztratil zájem dodnes, pravidelně 
navštěvuje  letní  skautské  tábory,  účastní  se  setkání  pamětníků 
– vrstevníků ze svých skautských začátků, zajímá se o činnost 
střediska.
Bratře Václave, k Tvým narozeninám Ti přejí všichni současní 

i bývalí členové střediska všechno nejlepší, hodně zdraví a hod-
ně životního elánu.                                                             Čížová

Bratr Václav s bratrem Akélou na setkání pamětníků ve skaut-
ské klubovně.

Kterak jsme ve Skočicích 
distančili
Tak  jako  na mnoha  školách, 

i my  jsme  v  posledních měsí-
cích vzájemně nahlédli  zvěda-
vými očky svých mobilů, table-
tů,  laptopů a  stolních počítačů 
do  soukromí  našich  domovů. 
Kromě učiva jsme si poslechli 
krátké  klavírní  etudy,  zjistili, 
komu bijí hodiny každou čtvrt-
hodinu,  seznámili  se  s  mnoha 
domácími  mazlíčky.  Rodiče 
i prarodiče dokázali zajistit při-
pojení všem žákům a žákyním. 
Při  tomto  zvláštním  dis-tanci 
se  nám  občas  zatoulal  zvuk 
nebo  zamrzl  obraz,  ale  přes-
to jsme byli rádi, že se vidíme 
a můžeme spolu pohovořit.
Ve  spolupráci  s MAS Akti-

vios  jsme  zhlédli  online  dva 
filmy z Juniorfestu.
Žáci  3.,  4.  a  5.  ročníku  se 

zúčastnili  celostátního  pod-
zimního WocaBee šampionátu 
v  angličtině.  Páťáci  k  našemu 
překvapení  vyhráli  okresní 
kolo  a  k  našemu úžasu  zvítě-
zili i v kole krajském. Na celo-
národní úrovni se už, bohužel, 
na prvních příčkách neumístili. 
Přesto  je obrovský úspěch, že 

se našich devět páťáků neztra-
tilo mezi 45 000 žáky z Česka 
a Slovenska.
V říjnu jsme vyhlásili výtvar-

nou  soutěž  a  opět  jsme  se 
nestačili  divit. Svými výtvory 
nás  zahrnuli  téměř  všichni. 
Pak  nastaly  těžké  chvíle  pro 
nás. Vybrat ty nejlepší. Nako-
nec  svého  vítěze  volili  nejen 
žáci, pedagogové, paní účetní, 
kuchařka a školnice, ale diplom 
udělovala také naše půdní stra-
šidýlka Pů a Da i Duch školy 
(tentokrát  výjimečně  neškodil 
a  nic  neschoval).  Nepřítom-
nost žáků v budově ovšem nesl 
nelibě, tak se nám pomstil ale-
spoň problémy s pitnou vodou 
a oběma plynovými kotli.
V současné době funíme přes 

roušky a masírujeme si uši otla-
čené  od  gumiček.  A  budeme 
to, i když s brbláním, dělat rádi 
dál. Hlavně, že budeme spolu. 
Loňský rok nám všem mnohé 
ukázal a donutil nás mnohé se 
naučit. Snad ten příští nebude 
tak přísný učitel.

Mgr. Hana Pechová
ZŠ a MŠ Skočice

Nová kronikářka města
Již na konci roku byla jmeno-

vána novou kronikářkou Ivana 
Dvořáková.  Ve  funkci  od  1. 
ledna  2020  nahradila  bývalé-
ho  kronikáře Michala  Tejčka. 
Vystudovala  archivnictví  na 
Filozofické  fakultě  Jihočeské 
univerzity  v  Českých  Budě-
jovicích. Obě  její  kvalifikační 
práce  byly  tématicky  zaměře-

ny  na  historii  Přeštic.  V  sou-
časnosti  pracuje  ve  Státním 
oblastním  archivu  v  Plzni.  Je 
členkou  Spolku  pro  záchranu 
historických  památek  Přeštic-
ka.  Ve  svém  volném  čase  se 
věnuje historii Přešticka, gene-
alogii  vlastní  rodiny  a  svým 
domácím mazlíčkům.

Ivana Dvořáková

Dne 20. listopadu tomu bylo již 50 let, kdy si v Přešticích řekli 
své ANO manželé

Josef a Božena Zdeborovi
z Přeštic.

ZLATÁ SVATBA manželů PELÍŠKOVÝCH

Dne  21.  listopadu  oslavili  krásných 
50 let společného života manželé

Jan a Hana Pelíškovi
z Přeštic.

ZLATÁ SVATBA manželů PLUHAŘOVÝCH

Dne 21.  listopadu uplynulo 50  let,  kdy 
si  v  Přešticích  dali  svůj  manželský  slib 
manželé

Jan a Libuše Pluhařovi
ze Skočic.

Při příležitosti těchto významných výročí uzavření Vašich 
sňatků Vám, vážení manželé Zdeborovi, Pelíškovi a Pluhařovi, 
přejeme do dalších společných let především pevné zdraví, ať je 
Váš vztah stále naplněn přátelstvím a láskou a hodně krásných 
společně prožitých chvil ve štěstí, klidu a spokojenosti v kruhu 
svých nejbližších.

Kolektiv Karpem a. s. Přeštice přeje všem šťastný nový rok 2021.
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SVČ Slunečnice informuje Spolek pro záchranu 
historických památek 
Přešticka

Spolkový  podzim  2020  byl 
ve znamení dokončování celo-
ročních projektů. Velký dřevě-
ný kříž ke kostelu na Vícově, 
vyrobený  v  červnu,  byl  první 
říjnový den usazen na své mís-
to. Děkujeme Michalu Votíko-
vi  z  Merklína,  Mirku  Chvoj-
kovi  a  tvůrci  kříže  Jakubu 
Kosturovi  za  výbornou  práci. 
Příští rok se pokusíme na kříž 
vrátit plechového Krista.

V  září  a  říjnu  jsme  rovněž 
dokončili  projekt  dotovaný 
Plzeňským  krajem  „Revitali-
zace naučné stezky Se svatým 
Vojtěchem  okolím  Přeštic“. 
Stavební práce na hradě Skála 
probíhaly již v létě, nyní se ve 
spolupráci s TOM KČT, odbor 
Úhlava,  natřely  a  opravily 
cedule  svatovojtěšské  stez-
ky. Náš spolek  rovněž zajistil 
dotisk  letáků pro  poutníky  na 
této stezce.
V  neděli  20.  září  se  kona-

ly  komentované  prohlídky 
v přeštickém i vícovském kos-
tele  v  rámci  Dnů  evropského 
dědictví. Byť už pod rouškami, 
stále  byl  ze  strany  veřejnosti 
o návštěvu obou kostelů velký 
zájem.
Dne 21. září, už v atmosféře 

zpřísňujících  se  protiepide-
mických  opatření,  proběhla 
odborná konference  „Poddan-
ská města  v  českých  zemích“ 
alespoň v omezeném počtu. Na 
konferenci  zaznělo  jedenáct 
příspěvků historiků a archivá-
řů z Čech i Moravy. V příštím 
roce  budeme  vydávat  sborník 

z  konference,  který  zahrne 
i příspěvky těch, kteří v nasta-
lé situaci přijet nemohli.
V  rámci  naší  vydavatelské 

činnosti  probíhaly  závěrečné 
redakční  a  grafické  práce  na 
nové  knize  historika  Západo-
českého muzea v Plzni Luďka 
Krčmáře „Poutní místa a mís-
ta  zvláštní  zbožnosti  jižního 
Plzeňska  na  území  Plzeňské 
diecéze“, která právě vyšla.
Pomohli  jsme  rovněž Domu 

historie  Přešticka  s  výstavou 
„Dvanáct  vydechnutí  Louise 
Křikavy“,  která  je  pro  veřej-
nost ke zhlédnutí až do května. 
Na konci září jsme za pomoci 
literárního historika Vratislava 
Färbera objevili na Olšanských 
hřbitovech Křikavův hrob.
Dne  19.  listopadu  jsme  rov-
něž završili několikaletou prá-
ci  na  projektu  Lesní  obrázky 
jejich  instalací  v  příchovic-
kých  lesích.  Na  Střížově  (sv. 
Jan Nepomucký), u silnice na 
Plevňov (sv. Václav a sv. Bar-
bora) a na Ticholovci (sv. Lam-
bert, sv. Josef a Anděl Strážce) 
byly  obrázky  světců  odedáv-
na.  Zásluhou  malířky  a  člen-
ky  našeho  spolku  Michaely 
Holubkové  (je  rovněž  autor-
kou  obrázku  sv.  Anny  u  sil-
nice  Řenče–Únětice  a  Panny 
Marie  ve  stejnojmenné  kapli 
u Libákovic) a truhláře Jindři-
cha Hobla se ode dneška skvějí 
ve zbrusu nové podobě. Děku-
jeme  rovněž  MAS  Aktivios 
a Plzeňskému kraji za financo-
vání projektu. Obci Příchovice 
a paní starostce Pavlíně Noha-
vové děkujeme za všemožnou 
pomoc a podporu.

Naše vděčnost patří  také fir-
mě  VISHAY  ELECTRONIC 
spol.  s  r.  o.,  že  nám  i  letos 
poskytla  finanční  dar  na  čin-
nost našeho spolku.

Michal Tejček
www.spolek-prestice.cz

Účastníci konference Poddanská města v českých zemích. 
Foto Radka Süssová

Nový kříž na Vícově.
 Foto Ing. Jiří Běl

Lesní obrázek sv. Josefa na 
Ticholovci.

Foto Michal Tejček

Tříkrálová sbírka 2021 
– aktuální informace
Na  základě  nejnovějších 

informací  bude  celostát-
ní  veřejná  Tříkrálová  sbírka 
2021  probíhat  podle  aktuální-
ho  stupně  PES  a  příslušných 
zavedených  opatření.  Ať  už 
bude  aktuální  situace  jakáko-
liv, jisté je, že sbírka proběhne 
též online formou. Nekontakt-
ní  forma  příspěvku  proběhne 
několika způsoby:
1. Pro dárce je možnost přispě-

ní přes online kasičku na webu 

www.trikralovasbirka.cz. 
Pomocí zadání PSČ Vás nave-
de na možnost příspěvku, který 
poputuje  do  Vámi  zvoleného 
regionu (podobně jako fyzická 
kasička).  Pro  dárce  zde  bude 
připravená online koleda.
2. Jako obvykle dárci mohou 

přispět i klasickým bankovním 
převodem  na  Sbírkový  účet 
66008822/0800 u  České  spo-
řitelny,  variabilní  symbol  pro 
Přeštice je 7770335.

3. Jednorázovou nebo trvalou DMS ve tvaru:
DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30
DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60 
DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90

Farní charita Přeštice přeje všem čtenářům pevné 
zdraví a vše dobré v novém roce!

Alena Volková
FCH Přeštice

Protože  jsme  letos  nemohli 
na  konci  listopadu  realizovat 
čtvrtý  ročník  akce  „Ladění  se 
na  Vánoce“,  připravila  jsem 
on-line  akci  „Adventní  puto-
vání  za  Ježíškem“.  Přihlási-
lo  se  přes  30  účastníků,  kteří 
po  celou  adventní  dobu  plnili 
zadané úkoly a poctivě zasílali 
fotky  a  přehledy  o  splněných 
úkolech.  Účastníci  si  denně 
mohli  na  našich  webových 
stránkách  přečíst  část  příběhu 
a vystřihnout papírovou figur-
ku do betlému. Všem, kteří jste 
se zúčastnili, patří velké uzná-
ní, že jste vytrvali až do konce. 
Ve čtvrtek 24. prosince dopo-
ledne k nám do Slunečnice při-
šel Ježíšek a všem účastníkům 
přinesl dáreček. 
Ani  na  „naše  babičky“,  jak 

jim Hanka Hasáková s  láskou 
říká,  jsme nezapomněli. Člen-
kám  z  Klubu  seniorů  v  Přeš-
ticích  vyrobila  s  kolegyněmi 
drobné dárečky. 
Od  začátku  prosince  máme 

v  pedagogickém  týmu  novou 
posilu, paní magistru Marcelu 
Hoškovou. Již dříve u nás ved-
la kroužek Kutílek a spolupra-
covala s námi na příměstských 
táborech. 
Od pondělí  7.  prosince  jsme 

se opět mohli setkávat s dětmi 

v  našich  kroužcích.  Otevřeli 
jsme  skoro  všechny  kroužky 
a účast byla téměř 75 %. Pro-
to  nás  mrzí,  že  od  pondělí  
21.  prosince  vláda  České 
republiky opět zakázala osobní 
účast všech účastníků ve SVČ 
Slunečnice Přeštice. Neztrácím 
však naději, že se v novém roce 
s dětmi opět potkáme v našich 
kroužcích,  na  akcích,  vzdělá-
vacích programech a táborech, 
i  když  s  rouškami  na  obličeji 
a  pravděpodobně  i  s  dalšími 
omezeními. 
Ráda  bych  poděkovala  rodi-

čům a dětem, kteří  se v uply-
nulém  roce  účastnili  našich 
zájmových  kroužků,  akcí 
a  táborů.  Děkuji  všem  svým 
skvělým  spolupracovníkům, 
kteří  kroužky,  akce  a  tábo-
ry  připravovali  a  realizovali. 
Velké  díky  patří  našemu  zři-
zovateli,  městu  Přeštice,  za 
podporu.  Děkuji  všem  spříz-
něným  organizacím  v  Přešti-
cích a jejich zaměstnancům, se 
kterými  jsme  v  loňském  roce 
spolupracovali. 
Přeji nám všem, aby byl rok 

2021  lepší  než  rok  uplynulý, 
pevné zdraví a veselou mysl.

Mgr. Jana Prokešová
ředitelka SVČ Slunečnice

Obecní rozhlas 
v Dolní Lukavici slaví výročí
Kdysi  sdělení  obecního 
úřadu  pro  občany  zajišťoval 
obecní  sluha  (tzv.  policajt) 
tím, že obcházel obec, na urči-
tých místech se zastavil, začal 
bubnovat  na  buben,  a  když 
se  dostavil  dostatečný  počet 
občanů, přečetl hodně nahlas 
a  srozumitelně  oznámení 
obecního  úřadu.  Tuto  funk-
ci  v Dolní  Lukavici  zastával 
Josef Hykyš (č. p. 64), po něm 
Jan Hrubý  (č.  p.  86  „u  poli-
cajtů“).  Pamětníci  vzpomí-
nají  také  na  pana  Herejka 
(č.  p.  150)  z  Pajzovny,  kte-
rý  jezdil  na  kole  s  bubnem. 
Zastavil  v  místech  dnešních 
zrcadel u MŠ (dříve zde stála 
hasičská  zbrojnice)  a  zabub-
noval.  Lidé  se  scházeli,  aby 
vyslechli  čtené  zprávy.  Tak 
objížděl  všechna  svá  místa 
a informoval občany. Nejdří-
ve měli rozhlas ve Snopoušo-
vech. Kronika uvádí: „Do 23. 
srpna 1950 byl v místní obci 
bubeník a oběžníky se posíla-
ly od čísla k číslu popisnému. 
Tímto dnem zde byl zaveden 
rozhlas. Poslední bubeník byl 
Jan Turek (č. p. 13). Zásluhu 
na jeho vybudování měl Jaro-
slav Tureček, předseda MNV. 
Zařídil vše, aby naše obec 
rozhlas dostala.“  V  roce 
1951  se  začalo  s  budováním 
rozhlasu  v  Dolní  Lukavi-
ci  a  Lišicích.  Pan  Josef  Kůs 
(*1936) vzpomíná: „Pamatu-
ji si na to, protože v té době 
jsem byl v Blatné v internátu. 
Kdybych byl doma, pamatoval 
bych si, jak nám do chalupy 
vysekávali konzole na dráty.“ 
Lišická  kronika  se  zmiňuje: 
„Aby byla zvýšena kulturní 
úroveň občanů a usnadně-
na práce MNV, byla obcím 
v ČSR státem dána částka 
100 000 Kč na vybudování 
obecního rozhlasu. Jelikož 

nám ale tato částka nestačila, 
byla v obci provedena sbír-
ka, která vynesla 16 000 Kčs. 
Bylo rozhodnuto hlavní práce 
provést zdarma brigádnicky 
jak pro obec Lišice, tak osa-
du Hradčany. A tak 1. května 
1951 odpoledne se započalo 
s vytyčením trasy z Lišic na 
Hradčany a pak již šla práce 
sama. Z lesa byly přivezeny 
stromy, ze kterých se pořídi-
ly sloupy. Byl opatřen starý 
elektrický materiál (vodiče, 
konzole) a započalo se s mon-
táží. Rozhlas vysílal z obecní-
ho domu č. p. 18. Slavnostní 
zahájení rozhlasového vysílá-
ní bylo 29. června 1951 proje-
vem zástupce MNV.“ V Dolní 
Lukavici  se  prvně  vysílalo 
také na pouť v roce 1951. Dle 
pamětníků jako první do nové-
ho  rozhlasu  hlásil  tehdejší 
předseda MNV Karel  Přibáň 
(č.  p.  164)  a  rozhlas  tehdy 
vyhrával  lidovou  písničku: 
„Karlíčku, můj...“ V Krasav-
cích  byl  rozhlas  zprovozněn 
až  o  rok  později  –  11.  červ-
na  1952.  Větší  mírou  se  na 
něj  finančně  skládali  obča-
né  Krasavec.  Rozhlasem  se  
v 50. letech občané zvali např. 
na  veřejné  schůze,  brigády, 
rozdělení  práce  pro  družs-
tevníky,  kulturní  akce  apod. 
Před hlášením hrála dechovka 
a po hlášení také. Pouštěly se 
gramofonové desky. V letoš-
ním roce obecní rozhlas slaví  
70 let. V roce 2006 byla pro-
vedena montáž bezdrátových 
výkonných hlásičů ROR digi. 
Díky  této  nové  technologii 
se v  jeden moment vysílá do 
všech  obcí  (Dolní  Lukavice, 
Lišice,  Snopoušovy,  Krasav-
ce) naráz, může se ale vysílat 
i jednotlivě.

Mgr. Eva Horová
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Listování
dejinami PŘEŠTIC

Michal Tejček, Dům historie Přešticka

Přeštické nebe II
I v 19. a 20. století byly v Přešticích umisťovány sochy, které, stejně jako jejich barokní předchůdkyně, vyjadřovaly ducha své 
doby. A ten se, jak známo, mění. Devatenácté století přineslo do prostoru města posledního světce, sv. Václava, který byl v oné 
vlastenecké době spíše národním než nebeským patronem a tvoří tak zajímavý protějšek baroknímu sv. Václavovi z nedalekého 
mariánského sloupu. Za první republiky byl pro Přeštice v kameni zachycen spisovatel a romantik Mácha. Božího ducha v nebi 
střídá lidský duch v kultuře. Padesátá léta plná výroby a pokroku ztvárnila přeštické kance. Osmdesátá léta 20. století vyjadřují 
na přeštických sochách nadšení z dobývání hvězdného prostoru, ale zároveň se vrací k prosté symbolice ženství a mateřství.

1. Přeštické náměstí má od roku 1857 kamennou kašnu, do 
jejíhož středu byla přesně o deset let později umístěna socha 
sv. Václava. Podle návrhu pražského sochaře Eduarda Vese-
lého ji zhotovil litomyšlský sochař Václav (?) Blažek. Umělec 
právě z tohoto města nebyl zřejmě vybrán náhodou. Sochu totiž 
věnoval do Přeštic další litomyšlský rodák František August 
Brauner, a to z náklonnosti a vděčnosti vůči obyvatelům naše-
ho města. Když byl totiž tento český právník a politik, který 
byl v oblibě pro svou práci, věnovanou českému venkovu, ve 
vězení za účast v protihabsburské revoluci v roce 1848, zvolili 
jej zástupci volebního obvodu Přeštice jako poslance říšské-
ho sněmu. Brauner rovněž pro Přeštice obstaral polosochu  
sv. Jana Nepomuckého na mostě. 

Foto Ing. Jiří Běl, květen 2010

2. Busta Karla Hynka Máchy v Máchově ulici. Původně stála 
o něco níže, na rohu Noskovy zahrady (u dnešního Domova 
s pečovatelskou službou), ve stínu mohutných akátů. V roce 
1960 po vybudování zdejšího autobusového nádraží byla 
socha přemístěna do speciálně vyhrazeného zákoutí u soko-
lovny, kde stojí dodnes. Sloup s bustou autora Máje nechal 
zhotovit Spolek přeštického studentstva v roce 1937. Jeho 
autora dosud neznáme.   Foto Radka Süssová, červenec 2020

3. Sochař ale zejména významný keramik Jaroslav Podmol 
dostal zakázku na zhotovení keramického sousoší přeštických 
kanců v roce 1957 u příležitosti Krajské zemědělské výstavy 
v Plzni. Podle původních plánů měly být sochy umístěny na 
náměstí, skončily ale v kůlně na dvoře radnice. V roce 1969 
bylo rozhodnuto postavit je před vepřín Jednotného zeměděl-
ského družstva. Nakonec bylo sousoší umístěno před starou 
budovu JZD na Pohořku, kterou v letech 1977–1980 nahradi-
ly novostavby. Vepříci zde stojí dodnes.

 Foto Tomáš Hudolin, 2017

4. Pískovcové sousoší kosmonautů od akademických socha-
řů manželů Ludvíka a Boženy Kodymových bylo v městském 
parku slavnostně odhaleno 5. listopadu 1983. 4,5 metru vyso-
ký nosný pylon s betonovým mezikružím o průměru 4,5 metru 
a 12 lichoběžníkovými deskami, na němž se kosmonauti vzná-
šejí, zhotovila přeštická Prefa. Cena: tři čtvrtě milionu tehdej-
ších korun. Sousoší je součástí bývalého památníku českoslo-
vensko-sovětského přátelství v bývalém parku Vladimira Iljiče 
Lenina.                                                           Foto DHP, 2017

5. Sochař Zdeněk Jílek (1936–2004) v roce 1982 zhotovil 
pískovcovou sochu sedící ženy s ošatkou ovoce jako alego-
rii Úrody. Byla umístěna následujícího roku v dnešní Rybově 
ulici zřejmě nikoliv náhodou před nově postavenou prodejnu 
ovoce a zeleniny. Sochař a keramik Jílek je autorem řady soch 
do veřejného prostoru po celém tehdejším Západočeském kraji. 

Foto Radka Süssová, červenec 2020

6. Prorežimní pražští sochaři manželé Kodymovi jsou autory 
nejen kosmonautů z městského parku, ale rovněž pískovcové-
ho sousoší Matka s dětmi (Mateřství) z roku 1982, určeného 
pro novostavbu mateřské školy v Gagarinově ulici. Úroda 
i Mateřství jsou plánovanou součástí sochařské výzdoby veřej-
ného prostoru v rámci mohutné výstavby Přeštic na přelomu 
70. a 80. let.                           Foto Ing. Jiří Běl, 80. l. 20. stol.



Narodila  se  jako  Zdeňka 
Červená 1. října 1935 v Mos-
tě.  Její  rodiče  byli  Božena 
Červená,  kuchařka,  a  Karel 
Červený, zámečník u Českých 
drah. Měla ještě sestru Miladu 
(provdanou Chovancovou). Po 
dvanáctiletce se zaměřením na 
pedagogiku  dostala  umístěn-
ku  do  školy  do Chudenic.  Po 
nějaké  době  byla  přemístěna 
do  Dolní  Lukavice,  kde  uči-
la  do  roku  1989,  kdy  jí  bylo 
54  let.  Odváděla  svědomitou 
práci  ve  škole  i  mimo  ško-
lu.  Chodila  například  s  dětmi 
na  bramborové  brigády.  Paní 
učitelka  byla  hodně  let  tříd-

ní učitelkou,  ředitelkou,  a  od 
roku  1966  vedla  učitelskou 
knihovnu.  Po  vyučování  ved-
la  s  paní  učitelkou  Honzíko-
vou  a  Polívkovou  kroužek 
dovedných  rukou.  Vynikala 
rovněž v tělesné výchově, zor-
ganizovala kroužek Pohybové 
hry,  nacvičovala  spartakiádu 
a  cvičila  se  ženami. Nacvičo-
vala s dětmi různá pásma např. 
na  Vánoce,  vítání  občánků, 
předtančení  měšťanská  bese-
da  na  slavnosti.  Také  měla 
ráda  přírodu,  chodila  s  dětmi 
na  pochodová  cvičení.  Školní 
kronika uvádí: „Dne 12. červ-

na 1969 jsme se žáky všech 
tříd podnikli tradiční pocho-
dové cvičení, do Krasavec pod 

Homolku. Se žáky jsme zkou-
šeli tábornické umění. Žáci 
si přinesli vlastní stany, které 
s pomocí svých třídních učite-
lů postavili a hned se zabyd-
leli. Byly rozdělány oddílové 
ohníčky a v kotlících na sto-
janech vařeny polévky a čaje, 
opékány uzenky a připravo-
vány další dobroty. Žákům 
všechno tuze chutnalo. Potom 
se všichni shromáždili do pří-
rodního amfiteátru, rokliny, 
kde pod hrušněmi žáci z každé 
třídy předváděli svá kulturní 
pásma.“  Paní  učitelka  Bab-
ková  byla  též  letitou  vedoucí 
dětských letních táborů. Mno-
zí  na  ni  dodnes  vzpomínají. 
Jezdili  po  mnohých  místech, 
např. v  červenci 1980 byli ve 
Svojšíně  u  Stříbra.  V  80.  le-
tech  20.  století  jako  jiné  její 
kompetence  můžeme  vyjme-
novat  správcovství  CO,  sběr 
odpadových  surovin  a  bylin, 
školení BESIPu a zdravotníka, 
pěvecko-recitační kroužek.
Když odešla v roce 1989 do 

důchodu, do školy stále dochá-
zela. Suplovala, vedla kroužek 
dovedných rukou a pokračova-
la v nacvičování pořadů s dět-
mi. Ve škole byla vždy velmi 
oblíbená.  Byla  také  členkou 
Dámského  klubu  v  Dolní 
Lukavici  a  dlouhá  léta  ved-
la  jeho  kroniku.  Poslední  léta 
svého života strávila v domo-
vě  v  Plzni,  kde  14.  prosince 
2020  zemřela.  Dodnes  na  ni 
vzpomíná mnoho žáků a dává 
ji za vzor svým dětem.

Věnujme jí tichou vzpo-
mínku.

Mgr. Eva Horová
Děkuji Jitce Kripnerové

za podklady.
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Vzpomínka na paní učitelku
Zdeňku Babkovou (1935-2020)

Vyhodnocení soutěže ve sběru 
kaštanů a žaludů
Základní  škola  Josefa  Hláv-

ky Přeštice vyhlásila pro žáky 
prvního stupně soutěž ve sběru 
kaštanů a žaludů pro lesní zví-
řátka. Soutěž probíhala od 18. 
9. do 20. 11. 2020.
Soutěže se zúčastnilo celkem 

191 žáků, kteří sebrali kaštany 
a  žaludy o  celkové hmotnosti 
8277  kg.  Všem  žákům,  kteří 
se  do  soutěže  zapojili,  patří 
pochvala za píli a snahu. Les-
ním zvířátkům tak dali krásný 
vánoční dárek.
Vyhodnoceno  bylo  5  nej-

lepších  sběračů –  jednotlivců, 
kteří  získali  hodnotné  ceny  – 
mikinu a poukázku do obcho-
du  se  sportovními  potřebami 
v hodnotě 500 Kč.
Dále  byly  vyhodnoceny  čty-

ři  třídy,  které  sebraly  nejvíce 
kilogramů  plodů  –  za  odměnu 
pojedou na jaře do lesní obory 
Čertáno  u  Horšovského  Týna, 
kde zažijí zábavné dopoledne – 
lesní poznávačky, opékání vuř-
tů a procházku po lese spojenou 
se sběrem trofejí daňčí zvěře.
Všichni sběrači ještě obdrželi 

malou odměnu.

Nejlepší sběrači – jednot-
livci:
1. Aneta Nová, V. B – 424 kg
2. Natálie Šimonová,
III. B – 392 kg
3. Jan Jelínek, I. A – 372 kg
4. Nela Tykvartová,
II. A – 288 kg
5. Nikol Mazancová,
I. B – 254 kg

Nejlepší sběrači – třídy:
1. V. A – 885 kg
2. I. A – 845 kg
3. II. A – 826 kg
4. V. B – 740 kg

Děkujeme  všem  žákům,  kteří 
se  do  soutěže  zapojili,  a  rovněž 
jejich  rodičům  a  rodinným  pří-
slušníkům za podporu a spoluprá-
ci. Poděkování též patří hlavním 
partnerům  soutěže,  panu  Aleši 
Bendovi  a  paní  Petře  Švarcové, 
dále  zaměstnancům  školy  paní 
Alici Bendové, Jaroslavě Obrové 
a  panu  Radimu  Kriegelsteinovi 
za  výběr  a  vážení  plodů  a  také 
vyučujícím  za  motivaci  žáků. 
Budeme se  těšit, že si úspěšnou 
akci příští rok zopakujeme.

Mgr. Pavlína Křenová
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

Nejlepší sběrači z kategorie jednotlivců.

Prvňáčci malují vánoční přáníčka 
pro seniory
V první třídě nás zaujal pro-

jekt „Děti malují seniorům ten-
tokrát k Vánocům“. Všichni si 
uvědomujeme,  jak  je  v  sou-
časné době důležitá vzájemná 
soudržnost  mezi  generacemi. 
Chtěli  jsme  společně  s  dět-
mi  ve  škole  udělat  babičkám 
i  dědečkům  radost  alespoň 
milým přáníčkem.
Všechny  děti  se  s  velkým 

nadšením  pustily  do  výroby 

a  malování  vánočních  přá-
ní.  Oslovily  jsme  ředitelku 
Denního  stacionáře  Kristián 
v  Přešticích,  paní  Michaelu 
Cimickou,  a  domluvily  se  na 
způsobu předání přáníček, kte-
ré se uskutečnilo ve čtvrtek 17. 
prosince 2020.
Všichni měli ze vzájemného 

setkání radost, i když nemohlo 
proběhnout osobně, ale pouze 

na  zahradě  stacionáře.  Děti 
seniorům zamávaly  a  obdaro-
valy je i kouzelnými dětskými 
úsměvy.  Babičky  i  dědečko-
vé  dětem  přes  okno  zazpívali 
dvě  vánoční  koledy.  Věříme, 
že všichni budou na toto milé 
a  dojemné  setkání  dlouho 
vzpomínat.

Vyučující 1. ročníku
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

Za historií vánočními Přešticemi 
s žáky 3. ročníku
Na  Vánocích  nejvíce  milu-

jeme  sváteční  pohodu.  Není 
jen  o  dárcích,  ale  především 
o sdílení radosti s nejbližšími. 
Nechtěli  jsme  si  slavnostní 
atmosféru  užívat  jen  doma. 
Proto  jsme  vyrazili  na  pro-
cházku  do  města.  Osvětlení 
a  výzdoba,  kterou  tradičně 
město  připravuje,  změní  vše 
jak  mávnutím  kouzelného 
proutku.  I když  letošní Váno-
ce  jsou  jiné  než  v  minulých 
letech.
V  adventním  čase  jsme  se 

nechali  provést  historií  města 
panem  Mgr.  Michalem  Tejč-
kem, který nám předal mnoho 
nových  informací  zajímavým 
a  poutavým  způsobem.  Vše 
bylo protknuto vánoční atmo-
sférou. Putovali jsme od jedné 
sochy  k  druhé  a  pan  Tejček 
poutavě  vyprávěl  příběh  kaž-

dé sochy. Nejvíce nás zaujala 
socha  a  osud  sv.  Jana  Nepo-
muckého.
Na  závěr  jsme  obdivovali 

betlém  zdobící  kašnu  se  sva-
tým  Václavem.  Vánoční  pro-
cházka  nás,  žáky  a  učitele  3. 
ročníku, všechny potěšila.

Tímto  děkujeme  Domu  his-
torie Přešticka a  jeho zaměst-
nanci Mgr. Michalu  Tejčkovi 
za  jeho  ochotu  a  čas,  který 
nám věnoval.

Žáci a učitelé 3. ročníku
ZŠ Josefa Hlávky 

v Přešticích

Třeťáci si prohlédli betlém u kašny na náměstí.

Paní učitelka s pionýry.

První zleva v první řadě paní učitelka Babková při nacvičování 
spartakiády.

Paní učitelka se školní třídou v roce 1971.

Spartakiáda, první zprava 
sedící paní učitelka Babková.



Dokončení ze str. 1
Proto bylo  rozhodnuto o  její 

komplexní  rekonstrukci.  Té 
bude předcházet  patřičná pro-
jekční  příprava.  Pokusíme  se 
též  využít  všechny  dostupné 
finanční  zdroje.  Ještě  v  tom-
to  roce máme  v  plánu  stavbu 
zahájit  a  dokončit  ji  v  roce 
následujícím. Současný odhad 
nákladů se pohybuje kolem 12 
miliónů Kč.

Již mnoho let obyvatelé byto-
vých domů v ,,Jelenově“ obtíž-
ně hledají místa pro parkování. 
Autoři projektu tohoto sídliště 
v minulosti bohužel dostatečně 
nezohlednili počet automobilů, 
které  místní  potřebují  zapar-
kovat  poblíž  svých  domovů. 
Situace  je  v  současné  době 
neudržitelná a do značné míry 
i  nebezpečná.  O  tom  máme 
zprávy od hasičského záchran-
ného sboru, který nás informu-
je  o  překážkách  případného 
včasného zásahu. Tyto skuteč-
nosti byly zásadním podnětem 
pro  nápravu  stavu  realizací 
nového  kapacitně  dostačující-
ho parkoviště. Bude umístěno 
v travnaté ploše nacházející se 
nyní mezi ulicemi Na Chmel-
nicích a Na Borech. Projektem 
pro  stavební  povolení  dispo-
nujeme  a  pustíme  se  brzy  do 

výstavby.  Odhad  nákladů  na 
tuto stavbu je zhruba 9 milió-
nů Kč.

Téma  zásobování  pitnou 
vodou je stále aktuální. Kapa-
cita  stávajícího  vodojemu  už 
dosahuje  v  letních  měsících 
svých limitů a z důvodu zámě-
ru  vybudovat  vodovod  i  do 
Skočic a Žerovic bylo rozhod-
nuto  zvýšit  kapacitu  o  polo-
vinu  na  celkových  1200  m3. 
Stavba byla již zahájena a bude 
dokončena  v  první  polovině 
tohoto roku. Náklady na ni činí 
bezmála 8 miliónů Kč.
I  nadále  budou  samozřejmě 

probíhat  další  aktivity  nesta-
vebního  charakteru.  Připravu-
je  se  změna  územního  plánu, 
je  postupně  naplňována  nová 
strategie  nakládání  s  odpady. 
Nedávno  schválená  územní 
studie  sídelní  zeleně  se  brzy 
projeví  v  úpravách  veřejného 
prostoru  v  pásu  zahrnujícím 
zejména Havlíčkovo náměstí.
Ani  tento  výčet  není  samo-

zřejmě konečný. Je z něj však 
zcela  jistě  patrné,  že  se  toho 
bude  ve  městě  dít  mnoho. 
Věřím, že se vše podaří a výše 
zmíněné  bude  brzo  dobře 
sloužit svému účelu.

Karel Naxera
starosta
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On-line rezervace termínu na občanské průkazy a cestovní doklady: http://www.prestice-mesto.cz/mestsky-urad/obcanske-prukazy-a-cestovni-doklady/rezervacni-system/ 

 Dokončení ze str. 2
Pomocí  kamerového  systému 
zjištěno vozidlo a majitel mat-
rací, který byl  řešen v příkaz-
ním řízení, matrace odklizeny.
 26. 11. po 14.00 hod. výjezd na 
poplach – přepadení Komerční 
banky, na místě zjištěno, že se 
jednalo o planý poplach.
Provedeno:  2  kontroly  jízdy 

cyklistů  po  chodníku  v  ulici 
Hlávkova,  kontrolováno  osm 
cyklistů, z  toho 1  řešen v pří-
kazním  řízení,  1  výjezd  na 
narušení  objektu  budov  měs-
ta  a  pět  kontrol  týkajících  se 
čipování  psů  pohybujících  se 
na  území města  –  11  psů  bez 
závad,  1  pes  bez  čipu  –  tento 
byl  následně  druhý  den maji-
telkou očipován.
V listopadu provedeno zajiš-

tění veřejného pořádku a bez-
pečnosti silničního provozu:
1)  spolupráce  s  hasiči  v  ul. 
Průmyslová
2)  kontrolovány  tři  osoby 
porušující  v  Městském  parku 
mimořádné opatření
3)  v  rámci  vyhlášení  mimo-
řádného stavu z důvodu rozší-
ření onemocnění COVID-19: 
provedeno  kontrol  provozo-
ven:  24,  provedeno  výjezdů 
na oznámení občanů: 3, pro-
vedeno  kontrol  dodržování 
omezení  vyplývajících  z  kri-
zových  opatření  fyzickými 
osobami (nošení roušek atd.): 
66,  bylo  zjištěno  přestupců: 
35.
Pomocí kamerového systému 

zajištěny pro Policii ČR/správ-
ní  orgán  důkazní  prostředky 
následujících činů:
1-2)  poškození  vozidla  v  ul. 
Husova a Sv. Čecha
3) poškození lampy veřejného 
osvětlení vozidlem na Masary-
kově nám.
4)  průjezd  vozidla  městem, 
jehož  osádka  byla  podezřelá 
z trestné činnosti.

Provedeno výjezdů na 7 vol-
ně pobíhajících psů: Vícov, 2x 
Hlávkova, Mlýnská, Tř. 1. má- 
je, 5. května, Masarykovo nám. 
–  majitelé  řešeni  pro  poruše-
ní  obecně  závazné  vyhlášky 
města  a  dle  zákona  na  ochra-
nu zvířat proti týrání. Nalezen 
kadáver  kočky  ve  Skočicích 
– ekologicky zlikvidován.
Na území města nalezeno: sva-

zek klíčů a klíč v zámku vozidla 
na parkovišti Masarykova nám., 
peněženka s doklady a finanční 
hotovostí  v  ul.  Poděbradova 
a na Masarykově nám., lékařské 
zprávy v ul. Husova – předáno 
majitelům, chytré hodinky a zá-
mek  od  jízdního  kola  v Měst-
ském parku – předáno na ztráty 
a nálezy MěÚ.
Nejvyšší  naměřená  rych-

lost  při  provádění  preventiv-
ního  měření  v  obci  Přeštice: 
ul.  Nepomucká  –  68  km/h, 
Přeštice  Zastávka  –  64  km/h 
a v ul. Na Borech, kde je dovo-
lená  rychlost  30  km/h  –  59 
km/h.

Bc. Pavel Hošťálek
ved. strážník MP Přeštice

Seznámení občanů...

SLOUPEK STAROSTY

Parkoviště 
Na Chmelnicích

Rozšíření vodojemu
u Žerovic

Motto:
„Něco končí, aby mohlo začít něco nového a lepšího!“

Máme tu nový začátek, další 
příležitost  odhodit  vše  staré, 
nepotřebné a svazující. Zastav-
te  se,  uklidněte  se,  najděte 
v sobě sílu a bilancujte. Zamys-
lete  se  nad  svým  vnitřním  já. 
Opravdu  víte,  co  si  přeje? 
Možná to zní jako divná otáz-
ka, ale odpověď na ni není tak 
jednoduchá,  jak  by  se  mohlo 
na první pohled zdát. Ponořte 
se do svého nitra a naslouchej-
te. Tím, že přijdete na to, co si 

vnitřně přejete, můžete změnit 
své životy k lepšímu. Přestane-
te  se motat  v bludném kruhu, 
přestanete  si  do  svých  životů 
přitahovat nesprávné lidi, vaše 
energie se pročistí a vy bude-
te  moci  vyrazit  vpřed  a  bude 
se vám dařit. Musíte začít mít 
rádi hlavně sami sebe, vážit si 
sami  sebe,  aby  se  tato  změna 
mohla  stát...  Každý  z  vás  je 
jedinečný a něčím výjimečný! 
Pamatujte na to...

Vzpomínka 
na dekadentního básníka
V  podkroví  Domu  historie 

byla  otevřena  další  výstava. 
Tentokráte  o  jednom,  dá  se 
říci,  z  neznámých  přeštických 
rodáků.  Je  jím  literát,  básník 
Louis Křikava (1873-1920). 

„S námětem tentokráte přišel 
Spolek pro záchranu pamá-
tek.  Louis Křikava je hodně 
neznámý, nepatří mezi ´velkou 
trojku´ – Hlávka, Ryba, Preiss. 
Letos uplynulo sto let od jeho 
úmrtí,”  přibližuje  počátky 
výstavy  Drahomíra  Valento-
vá.  „Většině Přeštičáků jeho 
jméno nic neříká. Přitom pat-
ří mezi ty, kteří doopravdy 
k Přešticích patří, s Přešticemi 
cítil, žil s nimi a pro ně.” 
Scénář  výstavy  připravi-

la  režisérka  Petra  Johansson 
(původem  Češka,  nyní  žijící 
v Klatovech), divadelní režisér-
ka. Nazvala jej „12 vydechnutí 
Louise  Křikavy”.  Je  to  tako-
vých  dvanáct  „zastavení”  na 
nelehké životní vlastně „křížo-
vé” cestě Louise Křikavy, dva-
náct  témat  vybraných  z  jeho 
tvorby,  jeho  života.  Zároveň 
je  i  autorkou  nahrávek  z  jeho 
textů, které spolu s ní čtou Jan 
Potměšil a Tomáš Kořének. 

Výtvarně celou výstavu zpra-
covala přeštická rodačka, nyní  
žijící v Janovicích nad Úhlavou - 
-Veselí,  Jarka  Papežová. 
V  jejích  obrazech  –  zastave-
ních – se opakuje námět růže, 
provazu,  pavučiny.  Jak  píše 
v doprovodném listu: „...cítím, 
že mám s dekadentním básní-
kem hodně společného, nejen 
to, že jsme oba rodáci z Přeštic 
a milujeme svoje město.” 
Výstava  bude  otevřena  až 

do  konce  května.  „Celou 
jsme ji připravili ve spoluprá-
ci s Památníkem národního 
písemnictví a také díky dotaci 
Ministerstva kultury. Délka 
trvání je upravena vzhledem 
k současné nejasné situaci 
covid-pandemie,”  objasňuje 
Drahomíra  Valentová,  „jsme 
rádi, že – i když jen omezeně 
– můžeme mít otevřeno, vítat 
návštěvníky, že Dům historie 
stále žije a ožívá novou výsta-
vou.” 
Nejlépe  vše  kolem  výstavy 

vyznačují závěrečná slova Jar-
ky  Papežové  v  doprovodném 
tisku:  „Petra Johansson dala 
básníkovi do úst slova, Draho-
míra tělo a já duši.”         (šat)

Na snímku autorka výtvarné části nové výstavy „12 vydechnutí 
Louise Křikavy“, přeštická rodačka Jarka Papežová.

         Foto Petr Šatra

Výstavy v Domu historie Přešticka
Vážení přátelé a příznivci, 
dovolujeme si Vás upozornit 

na možnost  navštívit  vánočně 
vyzdobenou  výstavu  „Kouz-
lo  starého  textilu“  a  výstavu 
„12 vydechnutí Louise Křika-
vy“  k  100.  výročí  úmrtí  přeš-

tického  rodáka  a  spisovatele 
v  Domu  historie  Přešticka  od 
soboty 5. 12. 2020. 
Těšíme se na Vaši návštěvu! 

Bc. Drahomíra Valentová
Radka Süssová

a Mgr. Michal Tejček

Vánoční Přeštice

Dokončení ze str. 2
Někdo  se  bojí  i  anestezie 
a  bojuje  mezi  tím,  jestli  má 
vydržet  bolest  při  ošetření 
nebo si nechat dát znecitlivují-
cí injekci. Ale většina pacientů 
už z ošetření stres nemá.
Ještě mi řekněte, když 

jste přeštická, jak se vám 
tady žije?
Krásně.  Jsem  tady  spokoje-

ná, nikam jinam bych se nikdy 
neodstěhovala.
Baví vás, že jste místní 

a každého znáte?

Mám  tady  kořeny,  nehnula 
bych se.  Ivan  se mě pokoušel 
přetáhnout  do  Prahy,  myslel 
si, že se mu to podaří. Dopadlo 
to tak, že Ivan skončil v Přeš-
ticích  a  do  Prahy  už  vůbec 
nechce.
To jste tedy zubařka 

s pevným kořenem.
Přesně tak. Mé kořeny z Přeš-

tic nevytrhnete.

Ľubomír Smatana
reportér Českého rozhlasu

(neprošlo korekturou)

Nevydržím stát dlouho...
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Nový skibus začal zdarma 
jezdit na Šumavě
Devětkrát denně objede všechny skiareály na 

Železnorudsku. Lyžaře bude vozit až do poloviny 
března.

Trasu  oproti  loňsku  pro-
dloužili  o  dvě  stanice. „Nově 
bude jezdit z Hojsovy Stráže až 
na Gerlovu Huť. Trasa bude 
mít celkem devět zastávek,“ 
řekl  starosta  Železné  Rudy 
Filip Smola. 

„Pokud budou zavřené ski-
areály a hotely kvůli epidemii, 
doufám, že skibus budou využí-
vat běžkaři. Očekávám daleko 
větší zájem o běžkaření, když 
se nebude moci jezdit na sjez-
dovkách,“ dodal Smola.

Na trasu bude vyjíždět auto-
bus  pro  50  cestujících  firmy 
ČSAD autobusy Plzeň. Město 
Železná Ruda bude společnos-
ti  platit  za  autobus  5000  Kč 
denně.

„To je o 3500 Kč méně než 
loni. Celkem bychom měli 
za celou sezonu za autobus 
zaplatit 600 tisíc korun,“ 
doplnil  Smola.  Jízdní  řád  je 
na  webech  města,  infocentra 
a  Bílé  stopy,  na  Facebooku 
a letácích.

Pomáháme „na zavolání“ 
Ráda  bych 

všem  čtenářům 
popřála  velkou 
spoustu  zdraví 
a štěstí, protože 
to  je  přesně  to, 
co  v  současné 

době všichni potřebujeme.
Jmenuji se Martina Karlíčko-

vá a práci se seniory se věnuji 
více než 10 let. Je tomu téměř 
rok  a  půl  od  doby,  kdy  jsem 
v rámci projektu Rozvoj služeb 
Kulturního a komunitního cen-
tra  Přeštice  začala  pracovat 
na  pozici  pečovatelky  doplň-
kové  služby  „na  zavolání“. 
Posláním této služby je pomoc 
rodinám, které pečují o své pří-
buzné. Konkrétní pomocí bych 
nazvala např. zajištění nákupu, 
doprovod  k  lékaři,  kontrola 
klienta  nebo  jen  čas  strávený 
s Vaším příbuzným.
V  současné  době  navštěvuji 

osm  klientů.  Každý  klient  je 
jiný a má pochopitelně indivi-
duální požadavky, což pro mě 
osobně znamená přizpůsobit se 
právě jejich potřebám. 
Mojí  pracovní  náplní  jsou 

nejen  nákupy  nebo  doprovo-
dy  k  lékařům,  ale  také  např. 
doprovod  při  procházkách, 
dohled nad fyzickou i psychic-
kou  pohodou  klienta,  dohled 
a případná pomoc při zvládání 
běžných  věcí,  ale  také  hygi-

enických  návyků.  Důležitou 
součástí mé práce  je  také čas, 
který  ve  společnosti  klientů 
trávím. Ať už si  jen povídáme 
nebo si třeba zahrajeme karty, 
vím, že ta chvíle je pro mnohé 
obrovským  zpestřením,  které 
velmi  napomáhá  psychické 
pohodě  klientů.  V  některých 
případech  sloužím  také  jako 
nezbytné spojení s vnějším svě-
tem,  a  to  zvlášť  v  tuhle  dobu, 
kdy  většina  seniorů  a  jejich 
rodiny mají velké obavy o své 
zdraví.  Samozřejmostí  je,  že 
má  práce  probíhá  za  přísných 
hygienických  podmínek  sta-
novených pro tuto dobu právě 
proto,  aby  tato  nejohroženější 
skupina  našich  spoluobča-
nů  byla,  v  rámci  možností, 
v bezpečí, ale zároveň nepřišla 
o služby, na které je zvyklá.
Co  říci  závěrem?  Doufám, 

že  klienti,  které  navštěvuji, 
jsou s mojí prací či společností 
spokojeni,  a  pevně  věřím,  že 
všichni  tenhle  špatný  čas pře-
čkáme spolu a ve zdraví. 

Výše uvedená služba je zcela 
zdarma na základě financování 
z projektu MPSV a je doplňkem 
činnosti Domu pečovatelské 
služby a denního stacionáře 
Kristián.
Kontakt:
Martina Karlíčková,
tel. 725 424 370.

Oznámení občanům
Vážení občané,
dovolujeme si vás upozornit na změny, které se týkají způso-

bu  úhrady místních poplatků  za  svoz  komunálního  odpadu 
a poplatku ze psů pro rok 2021. Bude možno je uhradit nejdříve 
od 11. ledna 2021.
1. Od roku 2021 již nebudou vydávány známky na nádoby 

(popelnice) pro svoz komunálního odpadu. Na nádobě je nově 
umístěný čip, který společně s čárovým kódem plně nahrazuje 
dosavadní známku.
2.  Poplatek za svoz komunálního odpadu,  který  se  týká 

všech osob s trvalým pobytem v Přešticích, Skočicích, Žerovi-
cích  a Zastávce  je  stanoven ve výši 600 Kč/osobu/rok (OZV 
3/2019).
3. Poplatek za psa je stanoven ve stejné výši jako v roce 2019 

(OZV 4/2019)
a) za jednoho psa drženého v bytových domech...............600 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v bytových 
domech………………………………………….….…... 900 Kč
c) za jednoho psa drženého v rodinných domech.............150 Kč
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v rodinných 
domech.……………………………….……….….......... 225 Kč
e) za jednoho psa drženého v místních částech Skočice, Žerovice, 
Zastávka, Vícov, Střížov………..……………………..….60 Kč
f) za druhého a každého dalšího psa drženého v místních částech 
Skočice, Žerovice, Zastávka, Vícov, Střížov….…............ 90 Kč
g) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let v bytových domech 
....………………………………….…………………..... 150 Kč
h) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let v rodinných domech 
…………………………………………………........…… 60 Kč
i) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je oso-
ba starší 65 let v bytových domech …………….........… 220 Kč
j) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je oso-
ba starší 65 let v rodinných domech ………..........………90 Kč
4. Místní poplatky lze uhradit:

a) převodem na účet 19-829361/0100 (doporučený způsob plat-
by),  variabilní  symbol  je  stejný  jako v minulém  roce – pokud 
variabilní  symbol  neznáte,  obraťte  se  e-mailem  na  referentky 
finančního  odboru  MěÚ  Přeštice:  draska@prestice-mesto.cz, 
karaskova@prestice-mesto.cz, nebo na tel. čísle: 379 304 508.
b) pomocí Portálu občana na adrese:
https://portal.prestice-mesto.cz/,  pro  přihlášení  doporučujeme 
využít možnosti elektronické občanky
c) vzhledem k epidemiologické situaci umožňujeme pouze v nut-
ných případech platbu na pokladně MěÚ Přeštice, Husova 465, 
kde upřednostňujeme použití platební karty
Občané  žijící  přímo  v  Přešticích mohou  i  nadále  využít  pří-

ležitosti a zdarma si zapůjčit nádobu o objemu 120 l na biolo-
gicky  rozložitelný  komunální  odpad  (veškerý  rostlinný  odpad 
z domácnosti a zahrad). Nádobu si můžete objednat na výše uve-
dených kontaktech. Rádi zodpovíme vaše dotazy.
Děkujeme za spolupráci. město Přeštice

„Poznej svoje město“ 
16. 1. 2021
od 10.00 do 12.00 hod. a od 14.00 do 16.00 hod. 
Naučně historická vědomostní procházka 
pro rodiny s dětmi i jednotlivce městem, 
odměnou nalezený poklad. 
Start a propozice v TIC Přeštice.

SLEVOVÝ
KUPÓN


