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Výzva – Restaurant Day Strakonice 

Každý, kdo rád peče nebo vaří a chtěl by si 
vyzkoušet na jeden den otevřít vlastní restauraci 
či kavárnu v rámci kulinářského minifestivalu, 
se může do 31. 8. přihlásit na adrese 
jsmestrakonice@email.cz. Akce se uskuteční  
na Podskalí začátkem září. 

Přihlášky – závody dračích lodí 

Strakonický drak – 3. ročník se uskuteční 
v neděli 6. 9. u lávky u pivovaru. Uzávěrka 
elektronických přihlášek do naplnění kapacity 
27 posádek je nejpozději do 31. 8. Přihlášky jsou 
tentokrát k dispozici na adrese  
www.strakonicky-drak.cz. 

Lodě a šlapadla 

Řeka a její břehy na Podskalí jsou oblíbeným 
místem k procházkám s dětmi, projížďce 
na kolech, koloběžkách nebo in-line bruslích. 
Historií a současností vás provede naučná 
stezka. Koho láká vodní hladina, může využít 
nabídky půjčoven lodí a šlapadel. 

DUDÁCKÝ VÍKEND 22.–23. 8.
DUHA NAD OTAVOU – KULTURNÍ PROGRAM
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Nabídka se vztahuje pouze na skladové vozy a platí do 25. 8. 2020 nebo do odvolání. Výše zvýhodnění se u jednotlivých modelů 
a motorizací může lišit. Všechny uvedené částky jsou vč. DPH. Detaily nabídky naleznete na www.volkswagen.cz/vyprodej.

Fotografie jsou pouze ilustrativní a vyobrazené vozy mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy. Kombinovaná spotřeba 
a emise CO2 pro jednotlivé modely: T-Roc: 4,2−7,7 l / 100 km, 111−176 g/km, Tiguan: 4,5−7,6 l / 100 km, 119−175 g/km, 
Touareg: 6,6−9 l / 100 km, 173−205 g/km.

Skladové vozy Volkswagen
Zvýhodnění až 344 000 Kč

Bleskový výprodej 
s povinným ručením 
za 1 Kč měsíčně

Autorizovaný prodejce Volkswagen 

Auto Strakonice, spol. s r.o.
Písecká 513, 368 01  Strakonice, tel.: 383 311 828, fax: 383 311 828, e-mail: info@auto-strakonice.cz, www.auto-strakonice.cz
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ÚVOD

Břetislav Hrdlička
STAROSTA

Asi se všichni shodneme, že když bolí 
zub, jsme ochotni nesmlouvat, a kdyby 
někdo nabídl pomoc za naše poslední 
peníze, nebudeme váhat ani minutu. 
Aktuálně jsou zuby a zubaři velmi 
často skloňovaným problémem a snad 
ještě častěji je vyhledáváme a žádáme 
o zapsání do registru. Stará generace 
dentistů odchází do důchodu a nové se 
v našich končinách nedostává. Důvod 
je jednoduchý. Mladí lékaři zahájí 
praxi raději ve velkém městě, kde je větší 
potenciál praxe bez úhrad pojišťoven, 
než v okrajových částech republiky. A tak 
se i naše město potýká s nedostatkem 
dentistů. Obávám se, že hlavní zod-
povědnost za situaci má stát. Spoléhat 
na jeho aparát není radno, a tak bychom 
rádi nabídli pomoc. Především mladým 
začínajícím lékařům. Můžeme nabídnout 
byty i prostory pro zubní ordinace. Rád 
bych apeloval na končící dentisty, přijďte 
s námi diskutovat a podělit se o své 
zkušenosti a problémy, snad bychom 
jako město měli řešení a našli způsob, jak 
k nám mladé doktory přilákat. Dostupnost 
stomatologické péče není jenom geogra-
fický problém, ale spočívá v neochotě 
lékařů registrovat pojištěnce. Zkusme tedy 
společně vymyslet kompromisní řešení.  

Milí Strakoničtí, do té doby nám 
ale nezbývá než zatnout zuby a zuby 
nehty se prát o dobré zubaře. 

Pavouk a strom s ptačími hnízdy  
přinesou na Jezárky rozptýlení 

Strakonické Jezárky jsou místem, kde je 
složení obyvatelstva věkově pestré. Je 
zde jak domov pro seniory, tak škola 
a mladé rodiny si často vybírají tuto 
lokalitu za svůj domov. Právě proto se 
město rozhodlo vybudovat na samém 
začátku oblasti park s klidovou zónou. 
Postupně se na jeho realizaci pracuje. 
Vysazuje se zeleň a během letošních 
prázdnin přibudou dva herní prvky pro 
větší děti. 

V rozpočtu města Strakonice je pro 
letošní rok alokována částka ve výši 
jednoho milionu korun na dětské hřiště 
v lokalitě nově vznikajícího parku 
Jezárky. K již stávajícím herním prv-
kům pro věkovou kategorii do šesti let, 
umístěným v blízkosti obytných domů 
v ulici Mikoláše Alše, by měly přibýt 
dva prvky, které jsou voleny především 
s ohledem na jejich atraktivnost pro děti 
ve věku 6+. 

V předmětné lokalitě se nachází 
druhý stupeň základní školy, proto byly 
vybrané herní prvky voleny s přihléd-
nutím k uspokojení volnočasových 
aktivit starších dětí. Odbor rozvoje 
oslovil osvědčeného německého výrobce 
herních prvků, společnost Berger-Huck, 
a byl vybrán strom s ptačími hnízdy, 
který sestává ze šplhacích lan a čtyř 

košů – ptačích hnízd, za celkovou 
pořizovací cenu 286 128 Kč bez DPH 
a dále lanová pyramida Pavouk se šesti 
ukotveními, jejíž součástí jsou tři se-
dací plochy z gumové membrány. Cena 
tohoto prvku je 258 773 Kč bez DPH. 
Pro instalaci obou herních prvků bude 
nezbytné vybudovat dopadovou plochu 
o rozloze 126,4 m2 lehce přesahující 
229 000 Kč bez DPH. 

K podání nabídky v režimu přímého 
zadání veřejné zakázky o dodání lano-
vých prvků byla oslovena firma Ber-
ger-Huck, s.r.o., což umožňuje článek 
1, odstavec 7,  Pravidel pro zadávání 
veřejných zakázek v podmínkách města 
Strakonice, kdy je v odůvodněných pří-
padech Rada města Strakonice oprávně-
na rozhodnout o jiném způsobu zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu, vždy 
však při dodržení ustanovení zákona. 

Celková částka na realizaci hřiště 
o 98 104,52 Kč přesáhne alokovanou 
částku jednoho milionu, proto bude 
hrazena z kapitoly dětská hřiště. 

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

Herní prvky          zdroj: Berger-Huck, s. r. o. Založený park       foto: redakce
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Běh městem Strakonice 
i s procházkou nordic walking 
V pátek 21. srpna se uskuteční v pořadí 
již 26. ročník Běhu městem. Na trasu 
dlouhou 3 300 m nebo 6 300 m  
(2 kola) vyrazí závodníci ve směru hrad 
– lávka přes Otavu – Rennerovy sady – 
Velké nám. – Palackého nám. – Ellerova 
ul. – most J. Palacha – hrad. 

Sportovci budou rozděleni do katego-
rií žáci-žákyně, dorostenci-dorostenky, 
junioři-juniorky, muži-ženy a veteráni. 
Start všech závodníků se koná v 18.00 
hodin v prostorách letního kina. Přihlášky 
budou přijímány pouze elektronicky do  
20. 8. V den závodu budou připravena 
k vyzvednutí startovní čísla, která budou 
po závodě slosována o ceny. 

V rámci doprovodného programu bude 
pro zájemce a přátele pohybu nově při pra- 
vena kondiční procházka kolem strakonic-
kého hradu s holemi (nordic walking) za od-
borné asistence v 15.30 hod. K poslechu 
bude od 16. 00 hodin hrát country 
kapela Pauza a zhlédnout návštěvníci 
budou moci také vojenskou techniku. 
Podrobné informace získáte na  
www.strakonickybeh.cz.   (red) 

Pro žadatele o dotace 
Národní sportovní agentura (NSA) 
se od počátku svého působení snaží 
prosazovat zjednodušení podmínek pro 
podávání žádostí, aby vyplácení dotací 
bylo rychlejší. V současné době intenziv-
ně pracuje na přípravě dotačních výzev. 

Stejně důležitá je však i připravenost 
žadatelů o státní podporu v oblasti 
sportu, tak aby byla snížena chybovost 
podávaných žádostí.  Jednou z podmí-
nek, která bude předmětem administrativ-
ní kontroly žádostí, je splnění povinností 
stanovených zákonem č. 304/2013 
Sb., o veřejných rejstřících právnických 
a fyzických osob.

Je potřeba, aby si organizace již 
nyní zkontrolovaly, zda údaje zapsané 
ve spolkovém rejstříku dostupném na ad-
rese justice.cz odpovídají skutečnosti 
a zda jsou ve Sbírce listin uloženy veške-
ré listiny, které v ní podle zákona uloženy 
mají být. V případě dotazů se můžete 
obrátit na kancelář České unie sportu 
Strakonice, tel.: 777 281 123.

(ČUS)

Příprava odstranění lávky 

V loňském roce byla po důkladném prověře-
ní uzavřena pro veřejnost lávka na Katovické. 
Začátkem června letošního roku proběhlo 
posouzení a hodnocení nabídek na dodavate-
le veřejné zakázky: „Odstranění lávky ev. č. 
L4 přes silnici I/22, Strakonice“.

Rada města odsouhlasila vyhodnocení 
zjednodušeného podlimitního řízení. Nejvý-
hodnější nabídku podala společnost TRE-
PART, s. r. o., Praha, za celkovou cenu díla  
2 993 505 Kč bez DPH, tj. 3 622 141 Kč vč. 
DPH. Termín ukončení realizace a předá-
ní smluveného předmětu díla je stanoven 

na šedesátý kalendářní den ode dne ukončení 
pasportizace sousedních budov, dokumen-
tující jejich celkový technický stav, který by 
mohl být realizací díla dotčen. Pasportizace 
bude provedena do 30 dní ode dne předání 
a převzetí staveniště. 

Lávka byla postavena na konci 80. let jako 
součást tehdy realizovaného sídliště. Její 
využití bylo minimální a v současné době 
ztratila svůj význam. S přihlédnutím k těmto 
aspektům a v souvislosti s jejím stavem padlo 
rozhodnutí o její demolici.

Markéta Bučoková, PR 

Uzavřená lávka přes Katovickou ulici foto: redakce

Otavský zlatý vodácký půlmaraton – přijďte slavit na Podskalí 
Víte, že pivo Otavský zlatý zdobí výčep-
ní pulty a dělá dobrou náladu jak mezi 
štamgasty, tak svátečními pijáky dlouhých 
deset let? A protože jde o zlato, které 
v přeneseném slova smyslu vydala Otava, 
a protože se sešlo několik podnikavých 
lidí ve správný čas a na správném místě, 
oslaví zlatý mok své kulatiny ve velkém. 
Nenechte si ujít v sobotu 15. srpna Otavský 
zlatý vodácký půlmaraton 2020. Přijď-
te povzbudit posádky, které se bojovně 
vydají na trasu dlouhou 29 km ze Strakonic 
do Písku. A když už budete u pivovaru, od-
tud je jen kousíček k restauraci Zavadilka, 
kde je pro velké i malé připravena zábava 
na celé dopoledne. Sportovní hry, malo-
vání na obličej, zahrát si můžete s florba-
listy, hokejisty, vodními pólisty, zkrátka 
s úspěšnými sportovci Strakonic. Součástí 
bude i jejich autogramiáda. Že neholdujete 
sportu? Nevadí. U Zavadilky bude celé 
dopoledne hrát známá strakonická kapela 

Piánko. Tak co, už máte jasno, kde strávíte 
se svými dětmi patnáctý srpnový den? 

Začátek celé akce je v 9:00 hodin pod 
Pětikolským jezem ve Strakonicích. Odtud 
startuje Otavská vodácká rallye, což je 
jízda pravidelnosti na trase dlouhé 29 km ze 
Strakonic do Písku a Otavský půlmaraton, 
tedy volné splutí Otavy ze Štěkně. Je už jen 
na posádkách, kterou z disciplín si vyberou 
a ve které budou soutěžit. Je nutno mít na pa-
měti, že závodníci Otavské vodácké rallye 
soutěží o hlavní cenu, tedy putovní pohár. 
Účastníci Otavského půlmaratonu mohou 
vybojovat Cenu Pohádkové akademie. 

Ať už se zapojíte do jakéhokoliv závodu, 
konec vás čeká v Písku v dudácké restau-
raci Ostrov. I tam poteče od rána do noci 
Otavský zlatý proudem za sváteční cenu 
20 Kč za půllitr. Ostatně nejinak tomu bude 
i v kempech a občerstveních podél Otavy. 
Srdečně zve město Strakonice. 

Markéta Bučoková, PR 
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ZPRÁVY

STĚHOVÁNÍ, VYKLÍZENÍ

LIKVIDACE POZŮSTALOSTI

Tel.: 725 752 752

Domů, bytů, sklepů, garáží, kanceláří 
atd. Strakonicko, Sušicko, Klatovsko, 

Domažlicko, Plzeň a Plzeň-jih.

Zdarma přijedeme  
a domluvíme se na ceně. 

Infocentrum soutěží 
Anketu připravila Asociace turistických 
informačních center ČR ve spolupráci se 
společností Kam po Česku, s. r. o., na jejichž 
stránkách www.kampocesku.cz hlasování 
probíhá až do 31. srpna 2020. 

Hlas je možné poslat jednomu z více než 
450 certifikovaných informačních center, 
tedy tomu, které máte v oblibě. Certifikova-
ným centrem je i naše Městské informační 
centrum Strakonice. 

V soutěži bude rovněž vylosováno  
14 hlasujících, kteří budou odměněni 
pěknou cenou.  
Více na www.aticcr.cz. (red) 

Chodník bude levnější 
V červencovém čísle Zpravodaje byla 
zveřejněna zpráva o rekonstrukci chodníku 
k nádraží. Mylně byla uvedena částka, 
za kterou firma rekonstrukci zrealizuje. 
Správně měla být 360 652,24 Kč s DPH. 
Tímto se za neúmyslnou chybu omlouváme.  
 Markéta Bučoková, PR

Myslíme na sakrální památky

Stalo se již tradicí, že se město každoročně 
pustí do opravy jedné z drobných sakrál-
ních staveb našich předků. V letošním roce 
přišla řada na kapličku sv. Jana Nepomuc-
kého na Střele. 

Ze závěrů hodnocení komise pro 
otevírání obálek byla za dodavatele díla 
vybrána společnost s nejnižší nabíze-
nou cenou TVInvest, s.r.o., Vlachovo 
Březí. Celková cena díla je 457 000 Kč 
bez DPH s termínem zahájení realizace 
30. srpna. Rekonstrukce by pak podle 

smlouvy měla být hotová do 15. října 
letošního roku. 

Stavební práce na rekonstrukci kapličky 
budou sestávat z nových omítek, narušené 
zdivo bude opraveno, střecha objektu bude 
kryta keramickou skládanou maloformáto-
vou krytinou. Podlahu firma zhotoví z plných 
ostře pálených cihel. Plánovaná je i demontáž 
vstupních dveří, nové dveře budou masivní 
s patřičným řemeslným opracováním. 

Pro zachování autenticity stavby bude 
přednostně použit původní materiál vytřídě-
ný ze suti s podmínkou dokonalého vyčištění. 

V rámci celkové rekonstrukce bude 
opraven i litinový kříž na žulovém podstavci 
nacházející se před kaplí a zvon ve štítě kaple. 

Na opravu kaple bude Jihočeským kra-
jem z programu Kulturní dědictví poskyt-
nuta dotace v částce 40 000 Kč. 

Kaple sv. Jana Nepomuckého stojí neda-
leko státní silnice a zámeckého špýcharu 
na Střele. Stávající kaple byla postavena 
na místě starší kaple a pochází ze začátku 
20. století.      Markéta Bučoková, PR 

INZERCE
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Z MĚSTA
Běháme okolo Kuřidla online

V letošním roce chystají organizátoři ze 
Ski klubu Strakonice již 40. ročník Běhu 
okolo Kuřidla a zároveň již 20. ročník 
Memoriálu Františka Kováře, který se 
uskuteční v neděli 4. 10. 2020 na tra-
dičních tratích v prostoru městské části 
Strakonice Habeš. 

V rámci tohoto „kulatého“ ročníku 
organizátoři připravili dlouhodobý online 
závod nazvaný Kuřidlo online 2020. 
Tohoto závodu se zdarma mohou od  
1. 8. do 30. 9. 2020 zúčastnit všichni zá-
vodníci bez rozdílu věku, ať už závodně 
či tréninkově či jenom ze zvědavosti. Zá-
vod může každý absolvovat opakovaně. 
Díky tomu může zároveň sledovat růst 
vlastní výkonnosti i porovnání s ostatními 
závodníky.

Jak na to? Pro registraci do závodu 
je nutno použít aplikaci STRAVA, kterou 
je možno zdarma stáhnout do chytré-
ho telefonu či sportovních hodinek se 
systémem GPS. Prostřednictvím aplikace 
na stránkách www.strava.com (pozor při 
zadání strava.cz se dostáváte do aplika-
ce objednání jídel ve školních jídelnách) 
byl v okolí vrchu Kuřidlo vytvořen 
segment pod názvem Kuřidlo online 
2020 v délce 4 km. Závodník se přihlásí 
prostřednictvím aplikace STRAVA, kde se 
zaregistruje, a po proběhnutí segmentu 
Kuřidlo online 2020 se jeho výkon auto-
maticky uloží v aplikaci. 

Výsledky v kategoriích mužů a žen (3 
nejlepší v každé kategorii) budou vyhlá-
šeny v rámci Běhu okolo Kuřidla 2020.

Letošní ročník online závodu je pilotní 
a testovací. V případě kladné odezvy 
by organizátoři ze Ski klubu Strakonice 
rádi závod rozšířili o další segmenty 
a kategorie.

Veškeré informace o projektu najdete 
na www.skistrakonice.cz. 

Zahradnická konference  
a vliv městské zeleně na turismus

Strakonice - město květin, toto přirovnání už 
se poměrně vžilo, a to jak občanům Strakonic, 
tak i přespolním i návštěvníkům z opačných 
konců republiky, ale i ze zahraničí, a to i díky 
mezinárodnímu dudáckému festivalu.

Výrazným přínosem toho je i členství města 
ve společnosti pro zahradní a krajinářskou 
tvorbu, která sdružuje odborníky napříč 
zahradnickým oborem, přinášející nové po-
znatky a trendy. Jelikož každá teorie potřebuje 
i praktickou oporu, již napotřetí hostily Stra-
konice členy SZKT. V minulosti tak učinily 
při úplně prvním strojovém sázení cibulovin 
v České republice nebo tvorbě nového typu 
štěrkového trvalkového záhonu na sídlišti 
Mír ve spolupráci s Výzkumným ústavem 
okrasného zahradnictví Silva Taroucy. Právě 
tyto „experimenty“ se postupem času rozšířily 
po městě, kde dotvářejí veřejný prostor a jsou 
pastvou pro hmyz, ale hlavně pro oči Strako-
nických nebo turistů, ale což je nejdůležitější, 
jejich údržba vyžaduje minimální finanční 
náročnost. 

V posledních letech se kladl a stále klade 
velký důraz na ekologii a právě trvalkové 
záhony jsou toho důkazem. Jejich náročnost 
na zálivku a údržbu je takřka minimální. Štěr-
kový, kůrový nebo pískový mulč zadrží tak 
důležitou vláhu a minimalizuje odpar a růst 
plevelů. Jedinou větší činností na trvalkových 
záhonech je předjarní sestřih a odvoz poměrně 

velkého množství suché rostlinné hmoty. 
Tento problém by mohl vyřešit úplně nový typ 
výsadeb, který byl právě 18. června realizován 
u nově vznikajícího parku na Jezárkách. 

Na dvoudenní seminář se sjelo na třicítku 
správců zeleně měst z celé České republiky 
a Slovenska společně se zahradními a krajin-
nými architekty a zástupci českého spolku pe-
renářů. V prvním teoretickém dni se účastníci 
dozvěděli vše o nové plošné výsadbě trvalek 
a poté následovala exkurze po městských 
výsadbách. Druhý, deštivý den byl ve zna-
mení praxe, kdy si každý z účastníků mohl 
na vlastní kůži zkusit vysadit kus z přibližně 
200 m2 připraveného prostranství pro již 
zmíněnou plošnou výsadbu 1600 kusů trvalek, 
jejíž následná údržba bude spočívat v pravi-
delném jarním zmlazovacím řezu (mulčovací 
sekačkou), kdy veškerá suchá hmota včetně 
nového obrostu se nebude nikam vozit a složi-
tě likvidovat, ale zůstane na místě a poslouží 
jako nový mulč a zdroj živin pro stávající 
trvalky. Další výhodou této brutální techno-
logie údržby je několikanásobné prodloužení 
životnosti rostlin, které spočívá v tom, že při 
takto provedené regeneraci rostliny, které 
vydrží na stanovišti sotva 2–3 roky, prodlouží 
svou životnost až na 20 let.

Strakonice se díky svému inovativnímu 
přístupu a péči o zeleň stávají vyhledávanou 
destinací už nejen pro kolegy zahradníky, 
správce zeleně a další nadšence z oboru, ale 
i pro širokou veřejnost, která stále častěji, a to 
především při cestách na nedalekou Šumavu, 
tráví čím dál více času v našem městě, aby 
se nejen vyfotila s dudákem na náměstí, ale 
seznámila se i s jednotlivými typy květino-
vých výsadeb.

Tomáš Turek a Jaroslav Brůžek, odbor ŽP

Květiny ve městě vysazovali odborníci z České republiky i Slovenska foto: M. Bučoková

foto: Ski klub Strakonice
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Jedinečná oprava kostela
Mnohokrát jsem v posledních letech ozna-
moval, že se připravuje velká rekonstrukce 
kostela sv. Prokopa, tak velká, která se v ději-
nách vyskytuje opravdu po několika staletích. 
Sám jsem byl mírně netrpělivý, jak se vyvíjela 
situace, kdy to vše začne. A je to tady!

Slavností sv. Prokopa, jehož jméno kostel 
na strakonickém hradě nese, jsme na čas 
přerušili provoz v tomto kostele, abychom 
jej vyklidili a mohli předat firmám, které 
vyhrály výběrová řízení k uskutečnění 
oprav mobiliáře, interiéru i exteriéru, sítí. 
Práce bude opravdu hodně a nákladů s jejím 
uskutečněním také. Jak bylo již zveřejněno, 
dotace z EU bude činit přibližně 52,5 mil. Kč, 
celkové náklady měly být cca 55 mil. Kč, 
ale s ohledem na ekonomickou situaci bude 
cena o několik milionů vyšší, přičemž ještě 
nedokážeme odhadnout tzv. vícepráce, se 
kterými se u starobylých budov, jako jsou 
kostely, počítat musí, nicméně nelze je uvá-
dět v žádostech. K financím se ještě vrátím 
jindy, dnes se chci pozastavit nad něčím 
jiným.

Možná 
nám množ-
ství událostí 
někdy zastře 
jedinečnost 
okamžiku, 
v němž se 
ocitáme. 
Když jsem 
po několika 
letech čekání (a věděl jsem, že to má přijít) 
slavil poslední bohoslužbu před rekonstruk-
cí kostela, uvědomil jsem si: „Teď je to 
tady!“ …ale takových okamžiků prožíváme 
vlastně hodně. Jen je někdy neumíme vní-
mat s dostatečnou intenzitou a jedinečností. 
Třeba vědomí, že jsme svědky historicky je-
dinečné opravy kostela sv. Prokopa, protože 
to se opravdu neděje v tomto rozsahu často, 
nás povzbudí, abychom i další skutečnos-
ti tvořící život vnímali v jejich velikosti, 
hloubce či kráse!

Požehnaný čas prázdnin a dovolených!
Roman Dvořák, farář
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Lavičky na náměstí   

V polovině července byly již všechny ka-
menné bloky na Velkém náměstí osazeny 
novými lavičkami. Před vlastní montáží 
byly bloky srovnány, opraveny a vyčiště-
ny. Od začátku sloužily jako lavice, které 
členily prostor náměstí a chránily vysa-
zené stromy. Jejich výška se však v praxi 
ukázala jako překážka pro řidiče, kteří ji 
především při couvání často přehlédli. 

Nové lavičky s opěradlem by měly 
přispět k zpřehlednění prostoru a poho-
dlnějšímu a příjemnějšímu posezení.

odbor rozvoje 

Rekreační areál 
na atraktivním 

místě 
Kontakt:   Lukáš Künzel

kunzell@dpp.cz 
296 193 413

AUKCEAUKCE

areál Letní 
dětský tábor 

Orlík
Vyvolávací cena za areál 

11 873 549 Kč

OrlíkOrlík
Vyvolávací cena za areál 

Rozloha pozemků 11 128 m2

Aukce Orlik 188 x 130.indd   1 08.07.2020   11:03:06

foto: M. Vaneš
foto: redakce
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ZDRAVOTNICTVÍ
Strakonická nemocnice v době korony  
Koronavirová pandemie zasáhla celý svět. 
Česká republika zatím patří k těm šťastněj-
ším lokalitám. Přesto každý z nás před pár 
měsíci pocítil protiepidemiologická opatření 
na vlastní kůži. Připraven na ně byl asi 
málokdo. Koronavirová pandemie prověřila 
také funkčnost zdravotnických systémů 
téměř na celém světě. Jak se se situací 
vyrovnala strakonická nemocnice, o tom 
jsme si povídali s jejím ředitelem Tomášem 
Fialou. 

Bylo možné se na situaci nějak připravit? 
Že by koronavirus mohl dorazit do Evropy, 
a tedy i do naší republiky, jsme tušili zhruba 
od února. Snažili jsme se proto zásobit 
nemocnici zejména respirátory, rukavicemi, 
ústenkami, ochrannými obleky a dezinfekcí. 
Málokdo však v té době počítal s takovou 
razancí, se kterou epidemie udeřila na ev-
ropský kontinent. Nemocnice se snažila 
celou dobu aktivně komunikovat s různými 
dodavateli a měla přitom střídavé úspěchy. 
Největší část ochranných prostředků jsme 
obdrželi z Krajského úřadu Jihočeského 
kraje. Pomáhaly a pomůcky dodávaly další 
výrobní i obchodní firmy. Odběrové místo 
zásobovalo zpočátku ministerstvo zdra-
votnictví napřímo ve spolupráci s krajskou 
hygienickou stanicí.

Jaká opatření jste museli přijmout 
okamžitě po vyhlášení nouzového stavu 
v ČR? 
Od 15. března měli do nemocnice přístup 
kromě zaměstnanců jen pacienti vyžadující 
zdravotní péči a jejich doprovod, klienti 
nemocniční lékárny a stravovacího provozu. 
Zároveň jsme zakázali návštěvy. Ty směly 
jen za dětskými pacienty, pacienty s ome-
zenou svéprávností a pacienty nevyléčitelně 

nemocnými. Nějaký čas nesměli být tatín-
kové u porodů. Zajištěna byla veškerá akutní 
a neodkladná péče včetně péče o onkologic-
ké pacienty. Některé plánované výkony byly 
po vzájemné dohodě odkládány. 

A dopady na personál?
Každá nemocnice má připravené různé 
krizové scénáře, traumaplány, ale každá 
taková situace je jiná a hodně věcí se řeší 
za pochodu. Koronavirová pandemie byla 
velkou zkouškou a zároveň výzvou, které 
zaměstnanci nemocnice museli čelit. Bylo 
potřeba vytvořit navzájem se nepotkávající 
pracovní týmy – zde perfektně fungoval 
epidemiologický tým pod vedením hlavní 
sestry Edity Klavíkové. Mimořádné bylo 
zřízení a provoz odběrového místa a labora-
torní diagnostiky či expektačního oddělení. 
Nemocniční lékárna vyráběla chybějící 
dezinfekci.

Pomocí v této době bylo i okamžité zpro-
voznění nemocniční školy a školky pro děti 
zaměstnanců. 

U nás byla situace z počátku epidemie 
možná o to napjatější, že se nákaza pro-
kázala u dvou lékařek z polikliniky. Jaký 
byl zájem o testování? 
Centrální nemocniční laboratoře zvládly 
situaci na jedničku. Pracovaly 24 hodin 
denně 7 dní v týdnu. První pacienti mohli 
být ve Strakonicích vyšetřeni už 18. března, 
po českobudějovické nemocnici šlo o druhé 
stanoviště pro odběry. Odběrové místo 
vzniklo i díky firmám GARANTSTAV 
STAVEBNÍ, s.r.o., a METROSTAV, a.s., 

které zapůjčily mobilní kontejnerové buňky 
a obytný automobil. Pacienti se k vyšet-
ření objednávali na webových stránkách. 
Nemuseli tedy čekat v dlouhé frontě. Provoz 
pracoviště zajišťoval tým složený z labo-
rantek mikrobiologického úseku, sester 
a dobrovolníků. 

Kromě veškerých vzorků ze strakonické-
ho regionu zpracovávaly centrální laboratoře 
vzorky i z dalších odběrových míst, zejména 
z Prachatic. Laboranti s odebranými vzorky 
pracovali za přísných bezpečnostních opat-
ření. O výsledku testu byli pacienti i lékaři 
vyrozuměni SMS zprávou nebo e-mailem. 
Centrální laboratoře zpracovaly dosud přes 
6 500 vzorků, v nejvytíženějším období šlo 
i o 200 testů za den. 

Byla a je nemocnice schopna přijmout 
pacienta, který by trpěl koronavirovou 
infekcí? 
Samozřejmě. Ve snaze co nejvíce snížit 
možné riziko šíření infekce v rámci naší 
nemocnice byl od 27. března zahájen provoz 
expektační COVID stanice. Provoz zajišťo-
valo několik všeobecných sester z chirur-
gického a plicního oddělení a centrálních 
operačních sálů a lékaři příslušných lůžko-
vých oddělení podle hlavního charakteru 
potíží pacienta. Na této stanici byl v izo-
lačním režimu a za dodržení nejpřísnějších 
hygienických opatření hospitalizován každý 
pacient, jehož zdravotní stav lůžkovou péči 
vyžadoval, a současně u něj bylo podezření 
na možnou infekci. Během provozu, který 
trval 45 dní, bylo na oddělení hospitalizo-
váno 90 pacientů, z nichž nakonec pouze 

Ředitel nemocnice Tomáš Fiala  foto: archiv nemocnice

Odběry pokračují  foto: archiv nemocnice
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OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ & PODLAH
Řepice 138, Strakonice (výpadovka na Prahu)  
Tel.: 739 657 450
www.dverepodlahy.com

Pravidelné akce 
na dveře i podlahy

u tří byla potvrzena koronavirová infekce. 
Po ukončení provozu tohoto pracoviště byla 
vyčleněna izolační lůžka na každém lůžko-
vém oddělení.

Říká se, že co tě nezabije, to tě posílí. 
V čem vyšla nemocnice silnější? 
Neuvěřitelný byl vzestup empatie, sounále-
žitosti a pozitivního vnímání zdravotníků 
ze strany veřejnosti. Výrazem toho byly 
i dary v podobě roušek, plášťů, štítů, ale 
také stravy, kávy, ovoce nebo kávovarů 
i zapůjčení automobilu.

Utvrdili jsme se v tom, že velmi dů-
ležitá je komunikace. Informovali jsme 
veřejnost prostřednictvím webových 

stránek, sociálních sítí, regionálních 
médií a plakátovacích ploch ve městě. 
Zaměstnanci nemocnice odpovídali 
na stovky dotazů prostřednictvím mailu 
či Facebooku. Na webu měla nemocnice 
řadu informací o klinických příznacích 
a prevenci nemoci covid-19, jejím aktu-
álním výskytu, o vydaných mimořád-
ných opatřeních či pokyny, jak se chovat 
v karanténě a další. Také holdingové 
porady jsme řešili přes vzdálený přístup.

Strakonice patřily k okresům s nej-
vyšším počtem nakažených. Naopak 
sousední Písek měl potvrzených přípa-
dů v rámci kraje nejméně. Co ukázalo 
plošné testování?
O tuto akci byl u veřejnosti enormní zájem. 
Zajistily ji společnými silami Jihočeský 
kraj, Nemocnice Strakonice, a.s., Nemoc-
nice Písek, a.s., Krajská hygienická stanice 
a společnost OIG Power. Ve studii bylo 
otestováno celkem dva tisíce osob ve stra-
konickém a píseckém okrese, tedy v re-
gionech s nejvyšším a nejnižším počtem 
potvrzených případů. Polovina účastníků 
studie byla vybrána mezi profesními skupi-
nami, které i v době nouzového stavu byly 
v intenzivním přímém kontaktu s veřej-
ností (zdravotníci, řidiči veřejné dopravy, 
pokladní supermarketů), druhá tisícovka 
byla náhodně vybrána mezi dobrovolníky. 
Testy na protilátky covidu-19 prokázaly 
pozitivní výsledek u 2,37 procenta testova-
ných lidí na Strakonicku a u 1,2 procenta 
na Písecku. Pavilon operačních sálů  foto: archiv nemocnice

Podpořte květnatou louku 

Květnatý porost v městském prostředí pomá-
há zadržovat vodu, podporuje hmyz a opy-
lovače, zvyšuje rozmanitost prostředí a je 
i potěchou pro oko. Český svaz ochránců 
přírody Strakonice ve spolupráci s odborem 
ŽP a technickými službami připravuje projekt 
na založení první květnaté louky. 

Díky finanční sbírce pořídíme speciální 
směs osiva kvetoucích druhů rostlin - tzv. me-
donosné louky, kterou vysejeme na podzim 
ve vybraných lokalitách.

Jak se můžete do kampaně zapojit? Zá-
kladním příspěvkem ve výši 50 Kč umožníte 
nákup směsi pro zhruba 10 m2 nového 
porostu. Částku nebo její libovolný násobek 
můžete zasílat ve prospěch transparentního 
účtu 2401625801/2010 (do poznám-
ky uveďte „louka + vaše jméno“) nebo 
uhradit v hotovosti po předchozí domluvě 
na posta@csop-strakonice.net, případně 
tel. 721 658 244. Za příspěvek obdržíte 
darovací certifikát. Všem dárcům předem 
děkujeme.

Jan Juráš, ZO ČSOP Strakonice
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OTAVANKA - Dechová hudba z Horažďovic pod vedením kapelníka Zdeňka Kovače.
Letní kino, začátek 17:00 hod.

SLZA - akustický víkend - Strakonice
Letní kino, začátek 19:00 hod.

KAREL HAŠLER – TA NAŠE PÍSNIČKA ČESKÁ 
Program plný nejoblíbenějších Hašlerových písní.
Letní kino, začátek 17:00 hod.

PRAGUE QUEEN - LUKÁŠ PAVLÁSEK (STAND UP COMEDY) - U2 REVIVAL A DALŠÍ
Letní kino, začátek 16:00 hod.

5. ročník propagačního turnaje v české dámě na strakonickém hradě
II. hradní nádvoří strakonického hradu, začátek 10:00 hod., prezentace a přihlášení v 9:30 hod. tamtéž.

KDYBY DUDY měly křídla - Zpěvohra o touze létat i v časech dávné války.
Letní kino, začátek 20:30 hod.

Duo VÁCLAV ŽÁKOVEC a ANNA VOLÍNOVÁ - Krásné písničky, které znáte z Tv Šlágr.
Letní kino, začátek 17:00 hod.

26. ročník - BĚH STRAKONICE
Letní kino a I. hradní nádvoří, začátek 15:00 hod. , start běhu - 18:00 hod.

CLAYMORE  - Koncert gaelic-rock okořeněný o specifi cký zvuk skotských dud.
Letní kino, začátek 20:00 hod.

CORVUS CORAX  - Králové dvorních bavičů, Soundtrack středověku, 
Ženy, kořalka a rock´n ´roll
Letní kino, začátek 22:00 hod.

A přeci v Strakonicích dudy hučí…
Domácí muziky a hosté hrají a vzpomínají na MEZINÁRODNÍ DUDÁCKÝ FESTIVAL.
Letní kino, začátek 17:00 hod.

PARTIČKA - Open Air
Letní kino, začátek 20:00 hod.

PRAŽSKÝ VÝBĚR - PREMIÉRA VE STRAKONICÍCH
Letní kino, začátek 20:00 hod. 

RYBIČKY 48
Letní kino, začátek 20:00  hod.

STRAKONICKÝ DRAK III. ROČNÍK
- závod jednotlivých týmů na Otavě
Podskalí - od restaurace Zavadilka k lávce u pivovaru
Začátek 10:00 – 16:00

2. 8.
8. 8.
9. 8.

15. 8. 
16. 8.

22. 8.
 22.8.

23. 8.
28. 8. 
29. 8.
5. 9. 

15. 8.
14. 8.

6. 9. Městské kulturní středisko

Strakonice

Dudácký víkend ve Strakonicích

Městské kulturní středisko

Strakonice

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Vstup zdarma

Vstup zdarma

Vstup zdarma

Vstup zdarma

Vstup zdarma

Vstup zdarma

ONLINE PŘEDPRODEJ NA WWW.MEKS-ST.CZ
PŘEDPRODEJ: MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM STRAKONICE - OTEVÍRACÍ DOBA:  PO-NE 9-17 HOD. 
                           ZÁMEK 1, 386 01 STRAKONICE

DUHA NAD OTAVOU

Vstup zdarma

21. 8.

Vstup zdarma

Vstup zdarma

KALENDÁŘ AKCÍ 

Prodej předplatného 2020/2021 na divadelní  a hudební sezonu MěKS  
v přízemí výstavních sálů strakonického hradu byl již zahájen
Předplatné na programy zveřejněné 
na stránkách www.kultura.strakonice.cz 
můžete zakoupit již pouze do 7. 8. 2020 
v předprodeji ve výstavních sálech 
strakonického hradu, kde obdržíte 

i veškeré podrobné informace 
k nadcházející divadelní (předplatné A, 
B) i hudební sezoně. Cenové zvýhodnění 
platí pro seniory nad 65 let, ZTP, děti 
a studenty. 

Cena vstupenek na jednotlivá divadelní 
představení se bude řídit celkovými ná-
klady spojenými s příslušným divadelním 
představením. 

 (red) 



11Zpravodaj města Strakonice  srpen 2020

INZERCE

RV
20

01
15

3/
01

VÝSTAVY 
do 8. 8. 
Dech ulice - Štěpánka Němcová
výstava dokumentárních fotografií absolventky 
SPŠ Strakonice 
místo: Artwall, Želivského, info: FB Jsme Strakonice

do 27. 9. 
Jiří Máška - výstava obrazů, soch a grafiky 
průřez 55 let tvorby 
místo: hrad – Maltézský sál, sál U Kata

do 31. 10. 
Rekonstrukce expozic muzea v obrazech 
venkovní fotografická výstava k rekonstrukci 
muzejních expozic i strakonického hradu, volně 
přístupná 
místo: III. nádvoří, info: MSP 

do 31. 8.
Obrazy J. Synka a L. Peška
autorská výstava obrazů 
místo: černá kuchyně, info: MSP

do 31. 8.
Kartografická vizualizace středního Pootaví 
– Petra Pasovská 
místo: vstupní hala ŠK, info: ŠK 

8. 8.–8. 9. 
Egu/Tomáš Hauser
výstava autorovy nové knihy pojednávající o egu 
a marných snahách se s ním popasovat 
místo: Artwall, Želivského,  
info: FB Jsme Strakonice

srpen
Typo – Ty zdi mají uši, tahle má duši
typografická výstava – M. Mandrysz 
místo: zeď 44, Velké náměstí 

srpen
12 let činnosti strakonických MOPíků-Ledňáčků 
a výstavka rostlin na určování 
místo: pobočka ŠK Za Parkem, info: ŠK

KALENDÁŘ AKCÍMěKS – 380 422 744 (MIC), Kino – 383 322 625 (pokladna), ŠK – 380 422 700 (hrad), 380 422 720 (pobočka Za Parkem),
MSP – 380 422 608, DDM – 383 322 216, RC Beruška – 773 165 696, ZUŠ – 383 332 166,
STARZ – 380 422 761 (plavecký stadion, pokladna); STEJIKA (Hradební 329) — 732 173 275

LETNÍ KINO 
1. 8., 21.00 hod.
Démon zatracení
USA, horor, titulky, 95 min, přístupný od 15 let

2. 8., 21.00 hod. 
Velké dobrodružství malé pandy
USA/Rusko, anim./rod., 84 min., přístupný všem

3. 8., 21.00 hod. 
Proxima
Fra/Něm, akční/drama, 107 min., přístupný 
od 12 let 

4. 8., 21.00 hod.
Zapomenutý princ
Fra, dobrodruž./komedie/rod., dab., 101 min., 
přístupný všem

5. 8., 21.00 hod. 
Tenkrát v Holywoodu 
VB/USA, drama/komedie, tit., 162 min., přístup-
ný od 18 let, ZDARMA

6. 8., 21.00 hod. 
Trollové: Světové turné 

KINO OKO 
www.meks-st.cz

7.–9. 8., 17.30 hod.
Trollové: Světové turné 3D
USA, animovaný/komedie, dabing, 91 min., 
přístupný všem 

8. 8., 20.00 hod. 
AVA: Bez soucitu
USA, akční/thriller, 96 min., přístupný od 15 let

14.–15. 8., 17.30 hod. 
Velké dobrodružství malé pandy
USA/Rusko, anim./rod., 84 min., přístupný všem

14. 8., 20.00 hod. 
Casting na lásku
ČR, komedie/rom., 85 min., přístupný od 12 let

15. 8., 20.00 hod. 
Tenet
USA, akční/drama/sci-fi, tit.,150 min., přístupný 
od 15 let

20.–21. 8., 17.30 hod.
Muland 3D
USA, dobrodruž./rod., dab., 106 min., přístupný 
všem 

21.–23. 8., 20.00 hod. 
Šarlatán
ČR/Polsko/Irsko/Slov., životopisný/drama,  
118 min., přístupný všem

22.–23. 8., 17.00 hod. 

Hurá do džungle
Něm., anim., dab., 84 min., přístupný všem 

28.–30. 8., 17.30 hod. 
Křupaví mazlíčci
USA, anim., dabing, 105 min., přístupný všem 

28. a 31. 8., 20.00 hod. 
Štěstí je krásná věc
ČR, komedie, 99 min., přístupný všem 

29. 8., 20.00 hod. 
Noví mutanti
USA, akční/sci-fi, dab., 95 min., přístupný od 12 let

Kontakt na personální oddělení:
+420 725 730 657

katerina.nouskova@leifheit.com

MECHANIKY 
(zkušenosti s šicími stroji vítány)

SMĚNOVÝ PŘEDÁK

POJĎTE NÁS POZNAT LÉPE !

ŠIČKY - JEDNODUCHÉ ŠITÍ

V našem výrobním závodě v Blatné 
právě nabíráme nové kolegyně a kolegy:

Garantovaný růst mzdy
13. mzda
Příspěvky nad rámec zákoníku práce
5 týdnů dovolené
Příspěvek na penzi
Příspěvek na dopravu  svozový mikrobus&
Příspěvek na údržbu pracovního oděvu
26 Kč za hlavní jídlo
Odměna za zlepšovací návrhy
Vzdělávání zaměstnanců
Přes 25 let stability
Odměna za doporučení nového kolegy
Skvělý kolektiv
Firemní akce pro zaměstnance
OPEL partner

SEŘIZOVAČE VSTŘIKOLISŮ

www.prijemnaprace.cz 

SKLADNÍKY / CE
MONTÁŽNÍ DĚLNÍKY / CE
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KALENDÁŘ AKCÍ 
USA, anim./komedie, dab., 91 min., přístupný všem 

7. 8., 21.00 hod. 
AVA: Bez soucitu
USA, akční/thriller, 96 min., přístupný od 15 let

9. 8., 21.00 hod. 
Vzpomínky na Itálii
VB/It, rom. komedie, tit., 94 min., přístupný od 15 let

10. 8., 21.00 hod. 
Joker
USA, krimi/drama, dab., 122 min., přístupný 
od 15 let 

11. 8., 21.00 hod. 
Scoob!
USA, anim./rod., 93 min., přístupný všem

12. 8., 21.00 hod. 
Skyfall
VB/USA, akční/dobrodruž./thriller, tit., 143 min., 
přístupný od 12 let, ZDARMA 

13. 8., 21.00 hod.
Tenet
USA, akční/drama/sci-fi, tit., 150 min., přístupný 
od 15 let

16. 8., 21.00 hod. 
Casting na lásku
ČR, komedie/rom., 85 min., přístupný od 12 let

17. 8., 21.00 hod. 
Jak býti dobrou ženou
Francie, komedie/drama, tit.,109 min., přístupný 
od 12 let

18. 8., 21.00 hod. 
Krycí jméno Lev
Francie, akční komedie, tit., 95 min., přístupný 
od 12 let

19. 8., 21.00 hod. 
Tři bratři
ČR, pohádka/hudební, 90 min. přístupný všem, 
ZDARMA

20. 8., 21.00 hod. 
Šarlatán
ČR/Polsko/Irsko/Slov., životopisný/drama,  
118 min., přístupný všem

24. 8., 21.00 hod. 
Mulan
USA, dobrodruž./rod., dab., 106 min., přístupný 
všem

25. 8., 21.00 hod. 
Hurá do džungle 
Německo, anim., dab., 84 min. přístupný všem

26. 8., 21.00 hod. 
Mamma Mia: Here We Go Again
USA, hudební/muzikál, tit., 124 min., přístupný 
od 12 let, ZDARMA 

27. 8., 21.00 hod. 
Štěstí je krásná věc
ČR, komedie, 99 min., přístupný všem

30. 8., 21.00 hod. 
Noví mutanti
USA, akční/sci-fi, dab., 95 min., přístupný od 12 let

LETNÍ PLAVECKÝ ARÁL 
www.starz.cz

po–ne 
10.00–20.00 hod. 
Venkovní bazén 50m je vyhříván na 26°C
Dětské venkovní bazény jsou vyhřívány na 24°C

Plavecký příměstský tábor (pod plaveckou školou 
STARZ Strakonice) se uskuteční v termínu  
10.–14. 8. od 8.00 do 16.00 pro děti od  
7 do 12 let. Více informací: 731 486 431 nebo 
e-mail: petra.simova@starz.cz

KRYTÝ BAZÉN a SAUNA ZAVŘENO

BOHOSLUŽBY
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
www.farnost–strakonice.cz 
Otevření kostela sv. Markéty pro veřejnost
út–so 9.00–12.00 a 13.00–16.45
ne 13.00–17.00 (změna vyhrazena)

Nedělní bohoslužby
8.00 hod. Podsrp
9.30 hod. sv. Markéta (kromě 23. 8.)
so 15. 8., 8.00 hod. Podsrp
Slavnost Nanebevzetí P. Marie – bohoslužba 
ne 23. 8., 9.00 hod. – strakonický hrad, 
II. nádvoří 
nedělní mše sv. s dudáckou muzikou
ne 30. 8., 16.00 hod. fara Velké nám. 4 
táborák pro každého dobré vůle 
út 1. 9., 17.30 hod. sv. Markéta 
bohoslužba za požehnání do nového školního 
roku: za žáky, studenty, pedagogy, vychovate-
le a pracovníky ve školství

MANA, APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Lidická 194, Strakonice, www.manacirkev.cz
Bohoslužba – neděle v 9.30 hod. 

MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ
www.muzeum-st.cz
otevřeno denně 9.00-11.30 a 12.00-17.00 hod.
černá kuchyně
vyhlídková věž Rumpál 

VODNÍ MLÝN HOSLOVICE
www.muzeum-st.cz
otevřeno denně 9.00-17.00 hod.

15. 8. 
Dožínky 
řemeslné ukázky, tradiční jarmark, pečení chleba 
a placek, dílničky pro děti 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

POZVÁNKY
5. 8., 16.30 hod. 
Středeční zastavení
sdílení, ztišení, inspirace, krátké poetické 
ukázky např. z díla J. Žáčka
místo: před pobočkou ŠK Za Parkem, info: ŠK

7. 8., 19.00-22.00 hod.
Expediční kamera 
místo a info: čajovna Pod Stolem

8. 8., 21.00 hod. 
Filmové léto – Karlík a továrna 
na čokoládu
promítání na Jezárkách, vstup volný, deky 
a karimatky s sebou
místo: parčík u domova seniorů, Rybniční, 
info: FB Jsme Strakonice 

9. 8., sraz 7.00 hod.  
před nádražím ČD 
Výlet na Volarsko 
Vlakem do Pěkné (s přesedáním ve Volarech 
a Černém Kříži). Se šumavským průvodcem 
Ing. J. Peckou po zpevněných stezkách 
okolím bývalých Jodlových Chalup a Horní 
Sněžné do Volar (cca 15 km). Fauna a flóra 
Vltavského luhu a prameniště Blanice. 
Info: ŠK a www.csop-strakonice.net

13. 8., 18.30-21.00 hod. 
Tančírna Pod Stolem
místo a info: čajovna Pod Stolem

14. 8., 19.00 hod. 
Latino párty 
místo: Kavárna U Nás, Palackého nám.,  
info: STEJIKA

27. 8., 18.30 hod. 
Tančírna Pod Stolem 
místo: čajovna Pod Stolem, 
info: www.lastradanceacademy.cz

28. 8., 19.30 hod. 
Folkový večer s Pepou Pelánem 
a hostem Zdeňkem Zajíčkem
místo a info: čajovna Pod Stolem 
29. 8.
Strakonický duatlon 2020
běh – kolo – běh,  
pro všechny příznivce sportu
místo: Strakonice-Habeš
info: www.duatlon-strakonice.webnode.cz,  
www.skistrakonice.cz

Nový chodník  
u kostela sv. Markéty 

Věřící, ale i lidé, kteří jen hledají sakrální pa-
mátky nebo malý kousek místa k odpočinku 
při cestě centrem města, dostanou komfort-
nější průchod parkem a příjemnější přístupová 
cesta je dovede do kostela sv. Markéty. Kom-
pletní rekonstrukce čeká stávající a nevyhovu-
jící chodník k této sakrální stavbě. 

Rada města Strakonice rozhodla o re-
alizaci rekonstrukce chodníku spojující 
odpočinkovou zónu parku se vstupem 
do kostela, součástí bude i osazení veřejné-
ho osvětlení v prostoru stávajících laviček. 
Výzva k podání nabídky na realizaci 
veřejné zakázky malého rozsahu v souladu 
s pravidly pro zadávání veřejných zakázek 
v podmínkách města Strakonice „Chodník 
a veřejné osvětlení u kostela svaté Mar-
kéty“ byla zaslána několika dodavatelům 
a byla uveřejněna na www.strakonice.eu. 

Po jednání hodnoticí komise budeme 
informovat o dalším postupu realizace díla. 

text a foto: Markéta Bučoková, PR 

www.meks–st.cz | www.knih–st.cz | www.muzeum–st.cz | www.csop–strakonice.net | www.ddmstrakonice.cz  
www.stejikasro.webnode.cz | www.rcberuska.cz | http://zus.strakonice.cz 
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Strakonická madona
Muzeum středního Pootaví Strakonice 
nechalo zhotovit u známého volyňského 
řezbáře Jaroslava Frencla kopii Strakonic-
ké madony. Kopie bude od příštího roku 
vystavena v nové expozici muzea.

Strakonická madona je vzácná raně 
gotická plastika s přímým vztahem 
k francouzskému katedrálnímu sochař-
ství 13. století. Její vzhled byl ovlivněn 
hutí v Remeši, která poznamenala porýn-
ské a jihoněmecké sochařství ve druhé 
polovině 13. století. Jde o kompoziční 
typ tzv. milostné madony s otevřeným 
pláštěm, odvozený z francouzské kate-
drální plastiky (např. portál katedrály 
v Remeši). Dílo bylo pravděpodobně 
vyrobeno v Čechách v časovém rozmezí 
1250–1320. Napovídá tomu jistá strnulost 
pohybu a blokovitost sochařského zpra-
cování, kdy hlava Marie jen neznatelně 
reaguje na pohyb těla a tvář má výraz 
nehybné masky. Tělo plastiky je tvarově 
velmi zjednodušené a útlé, avšak se silně 
stylizovanou drapérií s dlouhými verti-
kálními záhyby. Plastiku pravděpodobně 
nechal zhotovit některý z příslušníků 
rodu Bavorů ze Strakonic, zřejmě Bavor 
III. z Bavorova (†1318), purkrabí králov-
ského hradu Zvíkova, který měl blízko 
k Elišce Přemyslovně. 

„Originál sochy je vyrobený z jedlové-
ho dřeva s dutým vnitřkem, s nepatrnými 
zbytky polychromie. Hlava a levá ruka 
Ježíška jsou ze dřeva lipového. Patrně se 

jednalo 
o pozdější 
opravu, 
ale podle 
cha-
rakteru 
neuply-
nulo mezi 
vytvoře-
ním díla 
a opravou 
mnoho 
času. 
Madoně 
chybí 
pravá ruka. Plastika je vysoká 184 cm 
a od roku 1947 je součástí sbírek Národní 
galerie v Praze,“ uvádí ředitelka strako-
nického muzea Ivana Říhová.

Strakonickou madonu budou moci 
návštěvníci obdivovat již od července 
příštího roku, kdy muzeum slavnost-
ně otevře nově zrekonstruovaný hrad 
a muzejní expozice. Jejich součástí 
mimo jiné budou jedinečné expozice 
Suverénního řádu maltézských rytířů, 
dud a dudáctví, historie textilní výroby, 
zbraní a motocyklů značky ČZ. V hrad-
ním paláci se otevřou dva nové sály 
s bezbariérovým vstupem, které budou 
určeny pro přednáškovou a edukační 
činnost muzea. Nové prostory bude mít 
i knihovna s badatelnou. 

text a foto: Muzeum středního Pootaví 

Strakonice se staly cílem  
nejmladších vodních slalomářů

Na poslední červnový víkend zorganizo-
vali členové Kanoistického klubu Otava 
Strakonice dva závody Českého poháru 
žáků ve vodním slalomu. Do Strakonic 
přijela celá špička, ale i široká členská 
základna dětí v rozmezí od 8 do 14 let 
z Čech a Moravy. Třicet pět nejlepších 
lodí v kategoriích si vybojovalo postup 
na mistrovství České republiky. 

V šesti lodních třídách a třech věko-
vých kategoriích odstartovalo 325 lodí. 
Jako ambasadoři se akce účastnili členo-
vé reprezentace ČR ve vodním slalomu, 
Tereza Fišerová, Tomáš Rak a domácí 
odchovankyně Veronika Vojtová, kteří 
při autogramiádě předávali dětem své 
zkušenosti. V neděli přišel domácí zá-
vodníky a pořadatele podpořit starosta 
města Břetislav Hrdlička. Strakonický 
klub úspěšně reprezentovali Iva Kylber-
gerová, Jakub Voják, Lukáš Šíma a Jan 
Škop. Sportovní akci podpořil Český 
svaz kanoistiky, město Strakonice, Moira, 
Galasport a Hiko sport.

Václav Vondra 

Bezděkovská 162, Strakonice
po–pá 8–16 hodin    

739 56 29 29 
rajsikovnychrucicek@email.cz 

• LÁTKY
• BARVY NA LÁTKY, SKLO A PORCELÁN
• FILC METRÁŽOVÝ
• PANELY BAVLNĚNÉ
• NÁPLETY BAVLNĚNÉ

• KLOBOUKOVÁ GUMA
• PŘÍZE NA PALIČKOVÁNÍ
• VLNA
• BAVLNA
• KORÁLKY

• PŘÍVĚŠKY NA ŘETÍZEK
• QUILLING PODLOŽKA
• FIMO A POLYMEROVÉ HMOTY
• DEKORATIVNÍ PŘEDMĚTY
• UBROUSKY DECOUPAGE

• CHLUPATÉ DRÁTKY
• BAMBULKY PLYŠOVÉ
• PEŘÍ BAREVNÉ
• NAVLÉKAČ NITÍ
• VÝPLNĚ A VÝZTUHY

INZERCE

foto: M. Hladík
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TÉMA
S ohněm se bojuje těžko, s lidskou hloupostí ještě hůř

Začne hořet ve vašem bytě, domě a vy nebo 
sousedé volají linku 150. Každá další minuta 
se zdá být delší a delší, byť čas utíká stále stej-
ně. A hasiči nikde. Tohle je opravdu nastíněný 
černý scénář, protože hasiči přijedou k zásahu 
vždy. A samozřejmě je jejich prioritou dorazit 
co nejrychleji. Jenže… Občas narazí na kom-
plikace, které v daném vypjatém okamžiku 
těžko ovlivní. Jako například zásahová jednot-
ka strakonických dobrovolných hasičů, která 
v první polovině února během řádění orkánu 
Sabine nemohla včas vyjet ze své základny 
v Sokolovské ulici, protože tu na zakázaném 
místě parkovala auta. Možná si v tu chvíli 
hasiči říkají, že s ohněm se bojuje těžko, ale 
s lidskou hloupostí ještě hůř. 

Pár otázek jsme proto položili řediteli Ha-
sičského záchranného sboru ve Strakonicích 
Otu Šmejkalovi. 

Mají i profesionální hasiči  
problém s parkujícími auty?
Průjezdnost komunikací v lokalitách sídlišť 
nebo čtvrtí s rodinnými a bytovými domy 
je letitým problémem všech velkých měst 
na území našeho kraje, a to především ve ve-
černích a odpoledních hodinách. Řidiči často 
při parkování zapomenou nechat na průjezd 
požární techniky alespoň tři metry, parkují 
také v zatáčkách a křižovatkách, kde se ha-
sičské vozy nedokážou plně vytočit, případně 
složité manévrování prodlužuje dobu dojezdu 
na místo zásahu.

Co vám nejvíce komplikuje práci?
Úzké komunikace jsou blokovány množstvím 
zaparkovaných vozidel. Zablokovány jsou 
tím pádem i nástupní plochy k výškovým ob-

jektům. Aby záchrana 
osob mohla být úspěšná 
a požární zásah účinný, 
je naprosto nezbytné, 
aby nástupní plochy 
byly vždy udržová-
ny volné pro příjezd 
a ustavení požární 
techniky. Problémy 
nastávají zejména při 
nutnosti ustavení výš-
kové techniky, která má 
větší nároky na volný 
manipulační prostor. 
Při případné záchraně 
osob z vyšších pater 
musí tato technika stát 

přímo u budovy, jinak se výrazně snižují její 
manipulační možnosti.

S ohledem na nedostatek parkovacích 
míst však není výjimečným jevem, že právě 
na těchto volných plochách parkují vozidla, 
a tak znemožňují případný požární zásah. 
Z těchto důvodů přímo vyhláška o požární 
prevenci stanoví, že k provedení rychlého 
a účinného zásahu zajišťují právnické a pod-
nikající fyzické osoby, aby bylo provedeno 
označení a umožněno použití nástupních 
ploch pro požární techniku. Mnozí vlastníci 
a provozovatelé nástupních ploch si tak neuvě-
domují, že nástupní plochy musí být skutečně 

označeny. Toto označení je nadmíru důležité, 
protože jedině tak občan pozná, kde je tato 
nástupní plocha. 

Stalo se vám, že jste nemohli dojet kvůli 
tomu na místo požáru?
Nevybavuji si konkrétní případ, kdy bychom 
vůbec nedojeli na místo zásahu v souvislosti 
s parkujícími vozidly, blokujícími příjezdo-
vou komunikaci. Abychom se ale vyhnuli 
případným problémům s dojezdem na místo 
události, provedli jsme letos v lednu analýzu 
stavu příjezdových komunikací a nástup-
ních ploch k bytovým domům ve vybraných 
lokalitách. Cílem byl rychlý monitoring stavu 
příjezdových komunikací s ohledem na prů-
jezdnost pro požární techniku a využitelnost 
nástupních ploch pro vedení protipožárního 
zásahu. Ve Strakonicích jsme prověřili situaci 
v ulicích Povážská, Bezděkovská, Nábřežní 
a dále na sídlištích Mlýnská, 1. máje a Mír. 
Ve všech případech jsme s naším automobilo-
vým žebříkem projeli a také nástupní plochy 
byly volné. Otázkou ale samozřejmě zůstává, 
jak komplikovaná je zde situace v odpoledních 
a večerních hodinách. V monitoringu budeme 
i nadále pokračovat.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnost-
mi prosíme řidiče, aby při parkování mysleli 
na možnost průjezdu hasičské techniky, raději 
volili vzdálenější, ale bezpečné parkovací 
místo a respektovali též označení nástupních 
ploch.

K prosbě ředitele HZS Oty Šmejkala 
můžeme směle připojit i další organizace, 
například zdravotnickou záchrannou službu 
nebo technické služby. Právě technické služby 
se se stejným problémem potýkají dnes a den-
ně a v úvodu letošního roku dokonce kvůli 
špatně zaparkovaným autům nemohly provést 
plánované svozy odpadu. 

Městští strážníci samozřejmě parkování 
v celém městě monitorují při svých pochůz-
kách. Ve dne v noci jsou v terénu jedna pěší 
a jedna motorizovaná hlídka. Umíme si 
představit mínění některých jedinců, kteří 
vykřikují, že městská policie není v ulicích 
vidět. Samozřejmě. Je-li hlídka v Bezděkovské 
ulici, opravdu ji na Velkém náměstí neuvidíte. 
Ale to je logické. Nebo ne? 

Na doplnění: Od začátku roku do poloviny 
července řešili strážníci téměř 1312 přestupků 
v dopravě na území města.  Jaroslava Krejčová,  
 preventistka Městské policie Strakonice

Pokud nástupní plocha není označena 
a z tohoto důvodu plocha není volná pro 
požární techniku, jedná se o porušení po-
vinnosti dané přímo zákonem o PO a lze 
v tomto případě právnické nebo podni-
kající fyzické osobě uložit pokutu až 500 
tisíc korun.

Výjezd, který často blokují zaparkovaná auta foto: redakce

Označení nástupní plochy  foto: redakce 
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HISTORIE
Je libo sodovku či limonádu aneb  
Nealkoholická produkce pivovaru v letech 1938–1947
Nabídka piv strakonického pivovaru patřila 
vždy k poměrně široké. Málokdy v historii 
nabízel pivovar pouze jeden druh výčepního 
piva. Stejně jako v dnešní době měl ve svém 
portfoliu více zástupců lahodného chmelo-
vého nápoje pro své odběratele. V roce 1938 
se však vydal netradiční cestou a zařadil ve-
dle pivního moku do své výroby i sodovky 
a ochucené limonády. Reagoval tím nejspíš 
i na tehdejší hospodářskou situaci a snahou 
o rozšíření produktů doufal ve zvýšení 
svých zisků. 

Parostrojní pivovar právovárečného měš-
ťanstva žádal 23. března roku 1938 Okresní 
úřad ve Strakonicích o udělení koncese 
k výrobě sodové vody s přísadou a bez pří-
sady a zároveň chtěl udělit možnost prodeje 
těchto vod, a to přímo v pivovaru. Kladné 
vyjádření okresního úřadu následovalo 14. 
května 1938. Za náměstka a tedy vlastně 
ručitele koncese byl ustanoven předseda 
strakonického pivovaru Oldřich Macháček. 
U firmy Hellman v Praze byly pořízeny ná-
kresy a návrhy nového prostoru v pivovaru 
a firma dodávala pro závod i potřebné stroje 
na výrobu a stáčení sodovek.

Následovala jednání s Důchodkovým 
kontrolním úřadem ve Strakonicích. 
V dopise z 25. května roku 1938 oznamoval 
Parostrojní pivovar, že začíná s výrobou 
sodovkové vody s přísadou i bez přísady. 
První stáčecí den stanovil na 15. června. 
K práci na nealkoholických produktech 
byla vyčleněna umývárna lahví se stáčírnou 
a skladiště, kam se měly umísťovat nezda-
nitelné šťávy. Celý prostor se zvenčí označil 
cedulí s názvem „Sodovkárna.“

Povolení k odběru a výrobě nezdanitel-
ných šťáv udělovalo Okresní finanční ředi-
telství v Plzni. To vydalo kladné vyjádření 
21. června 1938 přímo do rukou ředitele 
pivovaru pana Jaroslava Hrabala. Podle 
platné legislativy určovanou takzvanou 
všeobecnou nápojovou daní upravovanou 
vyhláškami v roce 1919 a 1937 bylo povo-
leno vyrábět a odebírat šťávu pro tyto účely 
bez zaplacení daně. Nesmělo však docházet 
k páchání důchodkových přestupků, za což 
odpovídal přímo ředitel. 

Dalším úřadem, s nímž si v této záleži-
tosti vyměňoval strakonický pivovar úřední 
korespondenci, bylo ministerstvo veřejného 

zdravotnictví a tělesné výchovy. Na jeho 
pražskou adresu totiž byly v červnu roku 
1938 zaslány vzorky používaných šťáv. 
Ministerstvo vydalo ke vzorkům 12. čer-
vence kladné stanovisko a povolilo výrobu 
tří limonádových příchutí, a to citrónové, 
malinové a pomerančové.

Limonády se skládaly z cukru, kyseliny 
citrónové, neškodného dehtového barviva 
a limonádových trestí. Ministerstvem byl 
kladen důraz i na to, aby postup a slože-
ní výroby jednotlivých limonád byl stále 
stejný. 

Strakonický pivovar se mohl rozhodnout, 
jak bude své nové výrobky produkovat. Buď 
mohl dát do oběhu v lahvích pouze sirup, 
nebo rozjet prodej ve větším objemu, napří-
klad v demižónech či sudech, anebo použít 
přípravek k výrobě šumivých limonád. Pro 
každý z těchto postupů bylo jasně stano-
veno, co se musí objevit na etiketě daného 
zboží nalepené na obalu, ve kterém bude 
výrobek prodáván.

V případě šumivé limonády musel 
výrobce uvést - s jakou je příchutí, kdo ji 
vyrábí a že o povolení podle příslušného 
vládního nařízení. U prodávaného sirupu se 
pamatovalo i na návod použití, muselo být 
vyznačeno takové zředění sirupu, aby nápoj 
z něho připravený stále odpovídal platným 
předpisům podle potravního kodexu a váho-
vě obsahoval nejméně 7 procent cukru. Pro 
každou z příchutí dostal pivovar od minis-
terstva zvláštní schvalovací listinu. Minis-
terstvo schvalovalo i etikety. Jejich užívání 
bylo povoleno od 6. srpna 1938.

Schválené příchutě se ujaly a pivovar se 
snažil svou nabídku dále rozšiřovat. Z kraje 
roku 1939 přišel s dvěma novinkami, a to 
limonádou kyselo-mléčnou a nektaro-
vou. Složení obou nápojů bylo stejné jako 
u předešlých, rozdíl byl jen v užité tresti. 
V případě nektarové tresti se jednalo o směs 
různorodého ovoce. Určitá změna se obje-
vila na etiketách, kde platil podle nových 
směrnic zákaz vyobrazování plodů ovoce.

Pivovar produkoval limonády i během 
druhé světové války. Dokládá to zpráva pro 
Ústřední svaz průmyslu pro Čechy a Mora-
vu z 26. května 1944. Ta uvádí, že v celém 
pivovaru pracovalo k tomuto datu padesát 
šest zaměstnanců. Na přípravě sodovky 
a limonád se podílelo sedm pracovníků, 
přičemž se jednalo o jednoho mistra a šest 
dělníků. V nabídce měl pivovar v roce 
1944 tyto příchutě - malinovou, citrónovou 
a pomerančovou. 

S nealkoholickou produkcí pokračoval 
pivovar i po skončení druhé světové války. 
Sodovkárna nabízela především limonády 
přímo pro zaměstnance pivovaru a její pro-
dukty se nedostávaly do veřejného prodeje, 
jak dokazují zprávy Důchodkovému kontrol-
nímu úřadu ve Strakonicích z let 1946–1947. 
V následujících letech strakonický pivovar 
s výrobou limonád přestal a ani v součas-
nosti dle zjištěných zpráv podobné produkty 
kvůli náročnosti jejich výroby neplánuje. 

Libor Staněk, SOkA  StrakoniceSodovkárna foto: SOA Třeboň – odd. Č. Budějovice

foto: archiv V. Prušáka a J. Malířského
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