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Bezplatná insolvenční poradna

Až do odvolání je pozastaveno fungování 
bezplatné insolvenční poradny, která byla 
klientům k dispozici na živnostenském 
úřadu v ulici Na Stráži vždy jedenkráte 
v měsíci. Zájemci o pomoc s dluhovou 
problematikou bude nyní k dispozici pouze 
telefonický kontakt.

Zpravodaj bez kalendáře akcí 

S ohledem na vyhlášený nouzový stav 
a přijatá mimořádná opatření neobsahuje 
měsíčník města Strakonice pozvánky 
na plánované akce v dubnu. Pokud se 
situace v druhé polovině měsíce změní, 
budete informováni přímo na webových 
stránkách příslušných organizací.

Aktuálnost informací 

Vzhledem k rychle se měnící situaci 
v souvislosti s výskytem onemocnění 
COVID-19 a změnám v přijatých opatřeních 
doporučujeme průběžně sledovat webové 
stránky města www.strakonice.eu 
a facebook. Veškerá otištěná sdělení byla 
aktualizována k 23.březnu. 

STRAKONICKÁ NEMOCNICE 
odběrová místnost na koronavirus 
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2 pro jednotlivé modely: Golf: 4–7,2 l / 100 km, 106–164 g/km, Golf Variant: 4–7,2 l / 100 km, 
106–164 g/km, Golf Sportsvan: 4,2–5,4 l / 100 km, 110–122 g/km. Vyobrazené modely mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy. 
Uvedené zvýhodnění až 79 200 Kč se skládá z cenového zvýhodnění 38 000 Kč a možnosti získat další zvýhodnění až 41 200 Kč při 
prodeji Vašeho starého vozu na protiúčet v síti Das WeltAuto. Při koupi skladových vozů z modelové řady Golf 7. generace 
je 0% úrok dostupný pro financování od Volkswagen Financial Services s dobou financování do 36 měsíců včetně a akontací 
10 % a více. Všechny uvedené částky jsou vč. DPH. Nabídka platí do odvolání nebo vyčerpání skladových zásob. 

Modely Golf 
Výprodej skladu

Zvýhodnění až 79 200 Kč
Možnost 0% úroku  
Servis na 5 let / 100 000 km

Autorizovaný prodejce Volkswagen 
Auto Strakonice, spol. s r.o. 
Písecká 513, 368 01  Strakonice, Tel. 383 311 828, e-mail: info@auto-strakonice.cz, www.auto-strakonice.cz  

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu 
ŠKODA FABIA: 4,5–4,8 l/100 km, 102–109 g/km

SLAVTE S NÁMI A VYUŽIJTE 
AKČNÍ ZVÝHODNĚNÍ
Vyberte si model ŠKODA FABIA 125 let. Edice 125 let přidává 
signalizaci vzdálenosti při parkování vzadu a zimní paket 
zahrnující vyhřívání předních sedadel a vyhřívané trysky 
ostřikovačů předního skla. Zastavte  se v našem autorizovaném 
dealerství ŠKODA.

Illustrativní fotografi e

45 000 Kč

se zvýhodněním až

ŠKODA

FABIA
již za 284 900 Kč

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Autoservis Šrachta s.r.o.
Písecká 513
386 01 Strakonice
Tel.: 383 322 226
www.srachta-autoservis.cz

Untitled-82   1 14.2.2020   11:13:07
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Milí Strakoničtí, 
dnes, kdy čtete tento článek, je zřejmě 
již duben, a doufám, že je zdravěji, 
než v den, kdy píšu tento text, tedy 21. 
3., v první dny jara. Včera bylo na slu-
níčku 20 stupňů, a dnes napadl sníh. 
Vánoční nálada? Tak přemýšlím. Bojí-
me se neznámé nemoci. Máme zákaz 
vycházení, kolem dokola korona- 
virus, šijeme a rozdáváme roušky 
ve velkém, řešíme nedovolená shroma-
žďování alkoholiků. Někdo pomáhá, 
ale pak všichni sedí doma u počítačů, 
televizí, možná knížek, mizerná nála-
da, naštvanost… Našeho klasického 
nekvalitního jídla je stále dost, stát 
řehtá jako úřední šiml, ale žádný velký 
náklad pomoci netáhne. To kritizují 
opoziční politici, ale moc řešení také 
nemají. Podvodníci prodávají kde co, 
hlavně předražené roušky. 

Ale stejně je to k něčemu dobré. 
Možná, že někteří z nás najdou ko-
nečně normální a krásný smysl života, 
který je v dnešní době skryt za ma-
jetek, bohatství, okázalost, závist, 
spěch a shon za těmito nepotřebnými 
hodnotami. Teď teprve vidíme, čím 
strádáme, o co přicházíme nejvíce. 

O ostatní lidi, příbuzné, kamarády, 
známé, po těch se nám stýská. Chybí 
nám jejich sympatie, úsměv, pohlaze-
ní, dobrá nálada, láska a přátelství. 
Nemůžeme teď k sobě.

Jediný, kdo tento stav vítá, je pří-
roda. Nejezdí auta, nelétají letadla, 
zato jsou delfíni v Benátkách a  čisté 
nebe, jako by příroda bez člověka 
opět ožila. Prosím vás, abyste si 
TEĎ uvědomili, co je vlastně pro nás 
důležité! Je to přece to, co nemůžeme 
vzít do ruky, co musíme jen vyslovit 
a projevit a dávat někomu zas a zno-
vu. Láska, přátelství, pomoc bližnímu 
a radost z toho, že žijeme ve zdraví. 
A doufám, že po ukončení karantény 
a zlikvidování korony si neřekneme: 
„A jedem, spoustu jsme toho nestihli, 
potřebujeme přece rychle koupit…“ 

Byli bychom brzo tam, kde dnes. Po-
kud si to uvědomíme a slevíme na na-
šich „NUTNÝCH“ potřebách, bude-
me mít jeden druhého a bude zase 
dobře. To je nejcennější na světě. 

Když se podívám dnes kolem sebe, 
vidím, že s naším městem to rozhodně 
není tak špatné. Zvedla se vlna obrov-
ské solidarity, která je jasným důka-
zem toho, jak my Strakoničtí umíme 
držet pohromadě. Rád bych poděko-
val všem dobrovolníkům, kteří se anga-
žují jak v pomoci seniorům s nákupy, 
tak s venčením mazlíků. Děkuji mnoha 
bezejmenným šičkám, které bez 
jakékoliv organizovanosti šijí roušky, 
i těm, kteří darovali látky, dezinfekční 
prostředky. Těm, kteří se chovají slušně 
a dodržují nutná omezení. Nechtěl 
bych na nikoho zapomenout, protože 
vy všichni jste hrdinové obyčejných 
všedních dnů. Kdo má ruce a srdce 
na pravém místě, neváhá a nastavuje 
pomocnou ruku. Cítím to a vidím to ka-
ždý den.  Děkuji, děkuji a těším se, až 
se potkáme bez roušek. Přeji hodně 
štěstí a zdraví nám všem!

Břetislav Hrdlička, starosta

ÚVOD

DŮLEŽITÉ KONTAKTY 
Informační linka v souvislosti s koronavirem, nonstop     1212
Zelená linka Jihočeského kraje   800 100 450 
všeobecné dotazy ke koronaviru, denně 7.00–17.00
Bezplatná linka seniorů (v době nouzového stavu) 
zajištuje JčK, denně 8.00-17.00      800 203 210 
zajišťuje Elpida, linkasenioru@elpida.cz, denně 8.00–20.00   800 200 007 
zelená linka Anděla Strážného, nonstop      800 603 030
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje 
podezření na nákazu    387 712 210, 387 712 211, 387 712 212,
po, st 8.00-17.00, út, čt, pá 8.00–14.00  383 712 310, 383 712 312, 387 712 320,  

 387 712 321, 387 712 326, 387 712 380 
pohotovostní linka     736 514 386, 731 428 577
so-ne 7.00-19.00, mimo prac. dobu do19.00
Státní zdravotní ústav, www.szu.cz  724 810 106, 725 191 367, 725 191 370
rady s aktuálním výskytem koronaviru, domácí izolace a karanténa 
Ministerstvo průmyslu a obchodu rady pro živnostníky a podnikatele     224 854 444
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VÝVOJ SITUACE 
18. 3.
Ve Strakonicích začala fungovat odběrová 
místnost pro vyšetření koronaviru. 
Vláda schválila zákaz vycházení do veřej-
ných prostor bez roušky.
17. 3.
Ve městě byl zahájen projekt pro 
dobrovolníky ve spolupráci s městskou 
policií. Nedostatek ochranných pomůcek 
inspiroval veřejnost. Lidé začali šít roušky 
pro nemocnici, své známé i seniory.
16. 3. 
Svolán Krizový štáb ORP Strakonice. 
15. 3.
V neděli potvrzen první případ onemocně-
ní ve Strakonicích. 
Rada města rozhodla o přerušení provozu 
MŠ zřizovaných městem a o omezení 
provozu MěÚ Strakonice s účinností od ná-
sledujícího dne. 
14. 3. 
Vláda ČR rozhodla o omezení návštěv 
stravovacích zařízení a o uzavření obcho-
dů s výjimkou potravin, lékáren a drogerií, 
čerpacích stanic a trafik aj.
13. 3.
Vedení města s krizovým manažerem 
a městskou policií řešili pomoc nezajiště-
ným osobám v karanténě.
12. 3. 
Vláda ČR vyhlásila na dobu 30 dnů nou-
zový stav a přijala první krizová opatření 
týkající se vzdělávání, provozu služeb, 
dalšího pořádání akcí, shromažďování 
a ochrany hranic s účinností od následují-
cích dnů. 
11. 3.
První případ onemocnění koronavirem 
v Jihočeském kraji. 
10. 3. 
Ministerstvo zdravotnictví přijalo mimo-
řádná opatření a zakázalo pořádání 
hromadných akcí a od 11. 3. zakázalo 
osobní přítomnost žáků a studentů na zá-
kladním, středním a vyšším odb. vzdělávání 
ve školách a školských zařízeních. 
5. 3. 
Nemocnice omezuje možnost návštěv, 
zavádí opatření k užívání dezinfekčních 
prostředků a používání roušek během 
návštěv.
2. 3., 4. 3. a 11.3. 
Na MěÚ Strakonice proběhla informativní 
a monitorovací schůzka ke spolupráci 
a provázanosti jednotlivých zdravotnických 
složek zainteresovaných do epidemiologic-
ké situace ve městě a regionu.  red

Nemocnice Strakonice, a.s.

Po zvážení aktuální epidemiologické situace 
v České republice a při respektování vládou 
ČR vydaných opatření ve snaze dlouhodobě 
udržet dostatečnou personální, materiální 
a lůžkovou kapacitu pro zajištění kvalitní zdra-
votní péče vedení Nemocnice Strakonice, a.s.:

vyhlašuje s účinností od 15. 3. 2020 od 16:00
• zrušení veškerých plánovaných operačních 

výkonů, které snesou odkladu
• zrušení všech plánovaných neakutních 

ambulantních vyšetření (odborné poradny, 
zobrazovací vyšetření, endoskopické výko-
ny atd.), které snesou odkladu

• zrušení všech plánovaných hospitalizací, 
které snesou odkladu

O tom, zda výše uvedené úkony snesou od-
kladu, rozhoduje na základě telefonické kon-
zultace s pacientem či vyšetření požadujícím 
lékařem vedoucí lékař pracoviště, případně 
jím pověřený lékař. Pacienti, kteří telefonicky 
kontaktováni nemocnicí ještě nebyli, prosí-
me, aby se telefonicky spojili s příslušným 
oddělením. Chronicky užívaná medikace bude 
předepisována lékaři v elektronické podobě 
po předchozí telefonické žádosti pacientů.

vyhlašuje s účinností  
od 15. 3. 2020 od 16:00
• zákaz vstupu do areálu nemocnice jiným 

osobám než pacientům vyžadujícím neod-
kladnou zdravotní péči a jejich doprovodu, 
klientům nemocniční lékárny a stravovací-
ho provozu

• dosud platný zákaz návštěv lůžkových oddě-
lení se dále rozšiřuje i na oddělení šestinedělí 
a dětské oddělení; nadále umožňujeme pouze 
přítomnost rodiče během hospitalizace dět-
ského pacienta na dětském oddělení, od  
19. 3. je zakázána i přítomnost tatínků 
u porodu.
Aktualizovaná opatření naleznete 

na www.nemst.cz.
Tomáš Fiala, předseda představenstva

Odběrová místnost – COVID-19 – ve Strakonicích 
Obyvatelé Strakonicka již nebudou muset 
cestovat k vyšetření na koronavirus do Čes-
kých Budějovic či využívat mobilního odběru 
– sanitního vozidla Zdravotnické záchranné 
služby Jihočeského kraje. 

Nemocnice Strakonice, a.s., zřídila od  
18. března odběrovou místnost pro vyšetření 
pacientů k vyloučení koronavirové infekce. 
Přístup k odběrové místnosti bude umožněn 
skrz tzv. technický vjezd do areálu nemocnice 
v ulici MUDr. Hradeckého. Odběrová míst-
nost i příchod k ní jsou označeny. Umístěním 
odběrové místnosti v zadní části areálu chrání-
me hospitalizované pacienty před kontaktem 

s možným pře-
nosem infekce.

Vyšetření 
bude v této 
fázi provedeno 
pacientům, 
kterým jej do-
poručí krajská 
hygienická 
stanice na zákla-
dě telefonické 
konzultace. 
Odběr provádí 
specializovaný personál precizním stěrem 
z nosohltanu. Laboratorní zpracování odebra-
ného vzorku provedou Centrální laboratoře 
Nemocnice České Budějovice, a.s., Strako-
nická nemocnice aktuálně intenzivně pracuje 
na tom, aby laboratorní zpracování odebra-
ných vzorků mohla provádět sama. 

Pacient se před odběrem musí prokázat 
průkazem totožnosti a kartičkou zdravotní 
pojišťovny.  www.nemst.cz
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Společnost MOIRA CZ, a.s. vypisuje výběrové
řízení na pozici: ŠIČKA

Pracoviště:   MOIRA CZ, a.s., Kochana z Prachové 121,
  386 01 Strakonice
Požadavky: šití na průmyslových šicích strojích, praxe
  výhodou
Vzdělání:  vyučení v oboru
Mzda:  od 16.100,- do 19.000,- v závislosti na odvedené  
  práci
Nástup:  ihned nebo dle domluvy
Směnnost: jednosměnný provoz 6:00 - 14:30 hod
Prac.poměr: HPP na dobu určitou do 31.3.2021 s možností  
  prodloužení
Výhody:  stravenky

Kontaktní osoba: p. Šmejkalová
  tel. č. 777 608 519
  e-mail: konfekce@moira.cz

DOBROVOLNÍCI pomáhají seniorům
Od pondělí 16. března funguje pro seniory 
a osoby v případné karanténě pomoc dob-
rovolníků a Městské policie Strakonice. 

Osoby, kterým bude nařízena karanténa, 
mají možnost požádat Městskou policii 
Strakonice na lince 156 o nákup základ-
ních potravin. Nákupy budou realizovány 
do výše maximálně 500 Kč. Účtenka bude 
v jedné kopii uložena na MP Strakonice, 
druhá bude předána na Finanční odbor 
MěÚ Strakonice a jednu kopii obdrží kli-
ent. Až pomine nouzový stav, klient dojde 
i s účtenkami na městský úřad, kde uhradí 
objednané a doručené zboží. 

Další pomocí, která tentokrát míří z řad 
dobrovolníků, jsou nákupy a venčení 
domácích mazlíčků seniorům. Senioři 
jsou právě nejohroženější skupinou v celé 
společnosti, proto město vyhlásilo projekt 
Dobrovolníci-Strakonice. Ti, kdo mají 
možnost, se mohou přihlásit na linku 156 
Městské policie Strakonice, kde budou 
zaregistrováni a obdrží průkazku dobro-
volníka. Senior může zavolat, potřebuje-li 

obstarat nákup nebo vyvenčit psa. Tato 
pomoc seniorům bude probíhat v odlišném 
režimu oproti pomoci osobám v nařízené 
karanténě. To znamená, že např. úhrada ná-
kupů bude probíhat přímo mezi žadatelem 
a dobrovolníkem, a nikoli přes město Stra-
konice. Městská policie pouze zprostředku-
je kontakt mezi seniorem a dobrovolníkem. 

Máte-li ve své rodině seniora, který by 
tuto službu potřeboval, prosím sdílejte 
informaci, aby se dostala k těm, kteří ji 
opravdu naléhavě potřebují.

Markéta Bučoková, PR 
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KOUPÍM 
VLTAVÍNY 

ZA NEJVYŠŠÍ MOŽNOU CENU. 
Malé kousky (střípky) i větší a velké kusy, zdravé 

i poškozené, koupím i celé sbírky – platím  
hotově, ihned na ruku – nejvyšší cenu. 

Kontaktovat mne můžete kdykoliv 
 na telefonním čísle 725 441 310 a nebo na 

emailu rudix@seznam.cz  Pro vltavíny přijedu 
kdykoliv a kamkoliv, také nabízím finanční provizi 

za zprostředkování kontaktů vedoucí ke koupi.

Městský úřad Strakonice,  
omezení provozu 
Úřad je od 16. 3. pro veřejnost otevřen 
do odvolání v omezených úředních 
hodinách: po a st 8.00–10.00  
a 15.00–16.00 na vybraných pracoviš-
tích: podatelna, matrika (po tel. domluvě 
383 700 251), evidence obyvatel 
(po tel. domluvě 383 700 263), občan-
ské průkazy a cestovní doklady (po tel. 
domluvě 383 700 343), oddělení 
dopravně správních agend – řidičské 
průkazy a registr vozidel.        

Pokladna je uzavřena. Veškeré platby 
prosím provádějte převodem z účtu. 
S ohledem na vzniklou situaci nebude 
MěÚ uplatňovat sankce ani jinak 
postihovat pozdní zaplacení poplatku 
ze psů a za odpad, a to až 3 měsíce 
po termínu splatnosti.

Kontakt 383 700 111, 383 700 113, 
383 700 265
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Koronavirová infekce 
Název "koronavirová infekce" znal před pár 
měsíci asi málokdo, ačkoliv již v minulos-
ti jsme se s ní setkali v podobě například 
onemocnění MERS či SARS. První přípa-
dy infekce tzv. novým koronavirem, který 
odborně nazýváme SARS-CoV-2, se objevily 
v čínském Wu-chanu v prosinci 2019. V druhé 
polovině ledna se virus rozšířil i do Evropy 
a v současné době jeho masivní rozšíření 
označila Světová zdravotnická organizace 
za pandemii. Virus působí onemocnění po-
jmenované COVID-19 /corona-virus disease/.

Již je jasné, že pandemii zastavit nelze. 
Plošně přijímaná restriktivní opatření (karan-
téna, zákazy návštěv v nemocnicích, apod.) 
mají jediný, ale velmi důležitý cíl - zabránit 
explozivní epidemii, kterou by zdravotní 
systém zvládal s velkými obtížemi. Ze států, 
kde se tak již stalo, máme jasné důkazy o tom, 
jak katastrofální dopady by to mohlo mít, a to 
i přestože některé země mají zdravotní systém 
na vysoké úrovni. Právě akceschopnost zdra-
votnického systému je pro dopady epidemie 
na společnost nejzásadnější. Případný nepo-
měr mezi personální, materiální a přístrojovou 
kapacitou zdravotnictví a potřebou specializo-
vané péče by měl katastrofické dopady.

Virus je docela citlivý na nepříznivé pod-
mínky prostředí, vadí mu zejména sluneční 
svit, mráz, sucho, horko, venku přežije maxi-
málně desítky minut, v uzavřených prosto-
rách s příznivým klimatem může přežívat 
i několik dní. Virus se do organismu dostane 
dýchacími cestami a sliznicemi, zejména 
tedy vdechnutím infekčního aerosolu nebo 
fyzickým kontaktem s předměty, které jsou 
kapénkami potřísněny. Riziko je například, 
pokud člověk sáhne na infikovaný předmět 
a následně si například promne oči nebo 
jsou prsty v kontaktu s nosní či ústní sliznicí. 

U většiny nemocných se první příznaky objeví 
po 5 dnech, inkubační doba je ale udávána 
v rozmezí 2–14 dní. Infikovaný pacient začne 
virus vylučovat zhruba již před propuknutím 
prvních příznaků, infekční je během celého 
onemocnění a několik dní potom.Letmý kon-
takt s nakaženým člověkem tolik nevadí, horší 
je dlouhodobý kontakt či masivní virová nálož 
způsobená těsným kontaktem s nemocným 
v malé místnosti. 

PŘÍZNAKY A PRŮBĚH NEMOCI
• Hlavní příznaky: horečka, spíše suchý kašel, 

bolesti svalů, kloubů a dušnost  (klasické 
projevy virových respiračních onemocnění 
pro toto roční období).

• Naprostá většina nemocných má jen mírné 
příznaky – např. lehce zvýšenou teplotu, 
rýmu, mírné bolesti v krku. 

• U starších a polymorbidních pacientů 
(pacienti s více chorobami) může být průběh 
onemocnění vážný s rizikem těžkého zápalu 
plic. Závažnost průběhu nemoci se odvíjí 
nejen od věku a nemocnosti pacienta, ale také 
závisí na množství vdechnuté virové zátěže. 

• Při lehčím průběhu onemocnění, které 
nezanechá trvalou imunitu, se může člověk 
nakazit opakovaně. 

OCHRANA    

Existuje řada prostředků, které samozřejmě 
pomohou zabránit šíření viru, jde o roušky, 
šátky, respirátory, rukavice, čepice a ochranné 
oděvy. Jejich účinnost se odvíjí od vlastností 
pomůcky a způsobu zacházení s nimi. Zatím-
co rouška zpomaluje šíření viru od nemocné-
ho pacienta, respirátor FFP3 je určen společně 
s dalšími ochrannými pomůckami pro zdra-
votníky, kteří o nemocného pacienta přímo 
pečují. Je jasné, že způsob chování a používání 
ochranných pomůcek se odvíjí hlavně od růz-
né situace (procházka na odlehlém místě, jízda 
MHD nebo návštěva nákupního centra). Nosit 

roušku musí zejména člověk, který trpí respi-
račním onemocněním, aby chránil své okolí. 
Aktuálně platí mimořádné opatření vlády, 
které nařizuje nosit roušku vždy ve veřejném 
prostoru.

Lidé by dále měli dodržovat řadu režimo-
vých opatření, zejm. se vyvarovat kontaktů 
s lidmi, kteří jsou nemocní, a dbát na častou 
a důslednou hygienu rukou. Je třeba si mýt 
ruce mýdlem, minimalizovat fyzický kontakt 
s předměty, kterých se dotýká hodně lidí 
(kliky, držadla atd.), častěji si ruce desinfiko-
vat, nosit rukavice do veřejných dopravních 
prostředků, platit bezhotovostně, nesahat 
si na obličej, místnosti často větrat, kašlat 
do kapesníku na jedno použití nebo do loketní 
jamky.

Člověk, který trpí příznaky respiračního 
onemocnění, by měl telefonicky kontaktovat 
svého praktického lékaře. 

POMOC VEŘEJNOSTI
Proces celospolečenské vzájemnosti je 

na vzestupu, v nemocnici registrujeme množ-
ství dárců, dobrovolníků, pomocníků, kterým 
všem děkujeme. Jednotlivci i firmy šijí roušky, 
průmyslové firmy věnují různé typy respiráto-
rů. V nemocnici i v lékárně se snažíme hledat 
optimální režim tak, aby se pokud možno 
některé týmy vůbec nepotkávaly. Tím by zdra-
votníci co nejdéle mohli zůstávat k dispozici 
pro naše pacienty, tím v této době myslím ty, 
kterých máme docela dost – tedy ty „neko-
ronavirové“. Současně prosím o pochopení 
odkladu některých kontrolních a plánovaných 
ošetření, vyšetření a výkonů, jak ambulant-
ních, tak i operačních.

V teorii platí pro celou populaci: pokud 
budeme všichni správně používat roušku, ne-
bude aerosol. Tím se zastaví proces replikace 
(množení viru) a nebudeme potřebovat respi-
rátory. Proti koronavirové infekci není zatím 
k dispozici žádná specifická léčba, ačkoliv 
výzkum intenzivně probíhá. Dnes již běžně 
dostupné antivirotikum proti chřipce se zatím 
jeví jako málo účinné. 

Vážení Strakoničtí, pomoci však významně 
může řada symptomatických a režimových 
postupů. Hlavně je třeba podpořit stav imunity, 
tzn. dostatečně spát, odpočívat, dbát na dosta-
tečný příjem tekutin, zdravé stravy a vitamínů. 
Dovoluji si v souvislosti s koronavirovou 
pandemií apelovat: nebuďme ustrašení, ale 
vysoce obezřetní.

Tomáš Fiala, předseda představenstva 

Zdravotníci v darovaných rouškách. 
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Inzerci objednávejte: KAREL DOBIÁŠ
       tel/ 739 300 390 e-mail/ dobias@regvyd.cz

www.chciinzerci.cz

PoPulární lETní SCÉnA       u násnezmoknetezastřešené 
hlediště

ČERVEN -  ZÁŘÍ  2020

www.hvezdneleto.cz

hvězdné LÉTO
POD ŽIŽKOVSKOU VĚŽÍ

HiTRÁDi
... které hraje

inzerce_HL_96x65.indd   1 03.03.2020   14:54:10

Čezeta v domě kultury je dokončena 

Rekonstrukce první etapy domu kultury 
ve výši téměř 50 mil. korun je úspěšně dokon-
čena a předána v řádném termínu do užívání. 
Nový interiér restaurace v duchu strakonické 
Čezety se volně prolíná s příběhem legendár-
ního motocyklu. 

Ve čtvrtek 27. února proběhla prohlídka do-
končené rekonstrukce určená široké veřejnosti. 
Zájem byl nebývale velký.  

Kulturní dům je stavba s více než padesá-
tiletou historií. Její stav již volal po nutné re-
konstrukci, která by odpovídala požadavkům 
moderního uživatele. Vedení města se proto 
rozhodlo začít s postupnou rekonstrukcí. 

Počátkem letošního února byla dokončena 
první etapa, zaměřená na samotnou restauraci 
kulturního domu, jež byla až doposud přístup-
ná výhradně z prostor foyer domu kultury, 
čímž byl značně limitován její provoz. 

Stavební úpravy vytvořily z restaurace 
samostatný objekt, který díky dispozičním 

změnám bude schopen být v provozu i mimo 
otevírací dobu domu kultury a sloužit tak jako 
plnohodnotné zařízení. K restauraci a jídelně 
se stovkou míst přibyla terasa, která za přízni-
vého počasí rozšíří kapacitu o dalších 42 míst.  

S restaurací vzniklo nové sofistikované 
zázemí varny, dimenzované na kapacitu  
400 jídel denně, dva bary s výčepním zaříze-
ním, skladovací a zásobovací prostory. Rekon-
strukce dala vzniknout i zázemí pro personál, 
samozřejmostí jsou inženýrské sítě.  

Investiční akce vytvořila z bývalé lout-
kové scény nový multifunkční sál určený 
jak k divadelním představením, tak odbor-
ným přednáškám a seminářům, pro které 
je možné uzpůsobit vybavení prostoru 
stolovým uspořádáním s kapacitou  
40–60 míst.   

V červnu roku 2018 byla veřejně předsta-
vena prováděcí studie celkové rekonstrukce 
kulturního domu z dílny architektonického 

ateliéru STA, projektový ateliér, v. o. s., 
Strakonice. Samotná rekonstrukce kulturního 
domu započala v dubnu 2019. Nová restaurace 
„Čezeta“ přivítala první návštěvníky v břez-
nu. Město Strakonice financuje rekonstrukci 
výhradně z rozpočtu města. Finanční náklady 
na realizaci první etapy dosáhly výše 46 mil. 
Kč bez DPH. 

Dodnes patrný základní stavební kámen 
připomíná rok, ve kterém byla započata 
stavba nového kulturního zařízení pro 
město Strakonice. Bylo tomu tak 9. května 
1958, tedy přesně třináct let po konci druhé 
světové války, kdy byla zahájena stavba, 
která měla být dokončena za tři roky. 
Veřejnosti se nový kulturní dům otevřel 
s pětiměsíčním zpožděním oproti plánu  
7. října 1961. Tehdy činily celkové náklady 
na výstavbu více než 7 mil. korun českoslo-
venských. 

Markéta Bučoková, PR 

Interiér nové restaurace        foto: V. Král Slavnostní otevření foto: M. Bučoková



8 duben 2020 Zpravodaj města Strakonice

Z MĚSTA
Rozpočet města na rok 2020 

Rozpočet Strakonic byl schválen na únorovém 
zasedání zastupitelstva. Do této doby město 
v roce 2020 hospodařilo dle Pravidel rozpoč-
tového provizoria. 

Rozpočet je schválen jako schodkový: 
příjmy ve výši 554,7 mil. Kč, výdaje ve výši 
634,3 mil. Kč. Schodek ve výši 79,6 mil. Kč 
bude vyrovnán použitím prostředků minulých 
let. Z úspor minulých let budou hrazeny též 
splátky úvěrů, a to ve výši 19,8 mil. Kč.

Při sestavování rozpočtu města na rok 
2020 se vycházelo z rozpočtového výhledu 
města, z údajů státního rozpočtu, skutečnosti 
minulých let. Rozpočet je schválen tak, aby 
kromě financování běžného provozu měst-
ského úřadu a všech zřízených příspěvkových 
organizací zajistil realizaci plánovaných 
investičních akcí.  

PŘÍJMY
Celkové příjmy města na rok 2020 jsou roz-
počtovány ve výši 554 700 tis. Kč. Nejdůležitěj-
ším zdrojem příjmů jsou příjmy daňové, které 
představují 73 % celkových příjmů. Jejich výše 
byla stanovena na základě výnosu daní v roce 
2019 a predikce Ministerstva financí ČR na rok 
2020 (výnosy daňových příjmů jsou přerozdělo-
vány finančním úřadem dle zákona č. 243/2000 
Sb., o rozpočtovém určení daní).

Rozpočet dále zahrnuje některé již schvále-
né dotace z jiných rozpočtů, další účelové do-

tace budou do rozpočtu zahrnovány průběžně 
formou rozpočtových opatření, a to až po ob-
držení rozhodnutí o jejich přidělení, případně 
po uzavření smluv o poskytnutí dotací.

VÝDAJE
Celkové výdaje města jsou na rok 2020 roz-
počtovány ve výši 634 320 tis. Kč, z toho běž-
né výdaje ve výši 458 790 tis. Kč, kapitálové 
výdaje ve výši 205 530 tis. Kč. Podíl kapitálo-
vých výdajů na celkových výdajích je 28 %.

Návrh běžných výdajů je stanoven tak, 
aby byl zajištěn provoz úřadu, příspěvkových 
organizací města a další činnosti dané městu 
zákonem. Do návrhu kapitálových výdajů jsou 
kromě jiného zařazeny rozsáhlejší investiční 
akce: dokončení první etapy rekonstruk-
ce domu kultury, dokončení rekonstrukce 
a modernizace jímání vody v úpravně vody 
Pracejovice, rekonstrukce ulice Volyňská 
(kanalizace, vodovod, chodníky, veřejné osvět-
lení), bezbariérová trasa dům seniorů Rybniční 
– kulturní dům.

Do rozpočtu nebylo možné zařadit všechny 
požadované akce a projekty, bylo nutné 
stanovit priority a schválit takové akce, jejichž 
realizace vyplývá z možnosti jejich finančního 
krytí. Vývoj čerpání výdajů rozpočtu 2020 
ovlivní i úspěšnost v získávání dotací z veřej-
ných rozpočtů během roku. 

odbor finanční 

Financování nejrozsáhlejších investic zařazených do rozpočtu (v tis. Kč)

Akce výdaje  
celkem

z toho 
dotace

dosud  
financováno

návrh  
2020

v dalších 
letech

MěDK – rekonstrukce 60 963 0 32 963 28 000 0

Úpravna vody Pracejovice 73 571 0 36 571 37 000 0

Bezbariérová trasa  
DS Rybniční – dům kultury 30 000 4 929 0 30 000 0

Komunikace Volyňská 50 000 0 0 10 000 40 000
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Krizová opatření 
Městský ústav sociálních služeb
www.muss.strakonice.eu
-  nabízí seniorům možnost nákupů 
a dovoz obědů (Pečovatelská služba - 
383 321 785,  739 155 856, 
sociální pracovnice - 383 312 273,  
mob. 736 185 259)

-  zákaz návštěv v domovech pro seniory 
a přísný zákaz donášení potravin a osob-
ních věcí klientům 

- uzavření provozu denního stacionáře
Městské kulturní středisko
www.meks-st.cz
-  zrušeny jsou společenské, kulturní,  
i umělecké akce a kina

- náhradní termíny budou zveřejněny
- Infocentrum pro seniory uzavřeno
- Městské informační centrum uzavřeno
ČSAD STTRANS, a.s.
www.sttrans.cz 
-  zákaz pro cestující nastupovat a vystupovat 
předními dveřmi 

- řidiči neodbavují cestovní doklady 
-  zákaz vstupu do autobusu bez ochrany 
obličeje

-  spoje vč. MHD jsou provozovány v prázd-
ninovém  režimu (bez školních spojů)

Technické služby Strakonice, s.r.o.
www.tsst.cz
- uzavření společnosti pro veřejnost
- zrušení jarního úklidu
-  zrušení náboru a zaměstnávání dotova-
ných sezónních zaměstnanců

-  zrušení svozu biologicky rozložitelného 
komunálního odpadu 

- pozastavení další výsadby zeleně
-  pozastavení výběru parkovného na území města
- pozastavení výběru za použití WC
- zastavení provozu pískovny
Šmidingerova knihovna
www.knih-st.cz, knihovna@knih-st.cz
-  knihovna i pobočka Za Parkem pro veřej-
nost uzavřeny

- zrušeny všechny akce pro veřejnost 
-  výpůjčky a rezervované dokumenty jsou 
automaticky prodlouženy

- placení sankčních poplatků je pozastaveno 
-  knihy, časopisy, noviny a audioknihy vracej-
te do biblioboxu

- knihovna zřídila rouškobudky 
STARZ www.starz.cz
-  sportovní zařízení (plavecký stadion, 
zimní stadion, sportovní haly, atletické 
dráhy) jsou uzavřena 

Teplána Strakonice, a.s. www.tst.cz
-  omezení vstupu do areálu a uzavření pokladny 
 (red)
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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

Skaut s věčně mladým srdcem
Od svých patnácti let je pan Kubišta de 
facto bez přestávky skautem. Nucené 
přerušení po devětačtyřicátém roce vyplnil 
se svými kamarády vodáctvím, které 
v sobě v tajnosti neslo myšlenku skautingu, 
shrnutou  do jediné jednoduché věty: „Být 
skautem znamená být dobrým člověkem.“  

Na Podskalí býval ostrůvek a tam kluci 
starší, než byl tehdy Stanislav Kubišta, měli 
na krákorcích lodě. A jak už to tak bývá, 
příklady táhnou, a tak se partička mladších 
tehdy sedmnáctiletých chlapců rozhodla 
postavit si své vlastní lodě. Jak sám vzpo-
míná, moc toho nevěděli, a tak jim velkým 
pomocníkem byl strakonický kolář pan 
Funda, který radil, kterak ve vodě máčet 
dřevo, tak aby se ohnulo přesně podle 
tvaru lodě.  

Své mládí prožil Stanislav Kubišta 
ve společnosti skautů. Stejné zážitky 
a chvíle strávené v přírodě měl touhu pře-
dávat mladší generaci. 

To bylo moje krédo, dát mladým to, co 
jsem od starších ve skautingu dostal, začí-
ná své vyprávění oslavenec.  
Jak jste se tedy vyrovnával se skutečnos-
tí, že skauting musel být zapomenut? 
To víte, že jsem nebyl rád a že to nebylo 
ono. Už ve čtyřicátém devátém roce, kdy 
nás zrušili. Stará parta i přesto zůstala 
pohromadě a skautovali jsme dál, ale už 
to nebylo skautování v tom pravém slova 
smyslu, bylo to spíše takové trempování. 

Od skautování, zdá se, byl jen kousek 
k vodáctví…

Ano, odtud jsem se dostal k vodáctví. 
Před šedesátým osmým rokem jsme zalo-
žili vodácký oddíl při Svazarmu. A zase 
hlavní myšlenkou bylo předávat své zkuše-
nosti ze skautingu mladším.  

Stanislavu Kubištovi prošla rukama 
pěkná řádka strakonických chlapců 
a děvčat, kteří jsou dnes již sami pamětníci 
a na Standu nedají dopustit.
Pane Kubišto, vy jste před nedávnem 
oslavil významné životní jubileum…
Devadesátku. To jsem si myslel, že to ani 
nedožiju. 
Devadesát je jistě úctyhodný věk, ale 
podstatně důležitější je vaše vitalita 
a zdraví, v jakém se nacházíte. Co proto 
děláte? 
Možná je to i dar, a k tomu se udržuji. Sna-
žím se každý den chodit, jezdím na kole. 

K devadesátce jsem dostal pěkný dárek, 
seskok padákem, tak se na to chystám. Už 
jsem skočil vloni v srpnu v Kolíně a bylo 
to krásné. 
Lákají vás tedy výšky? 
No, já jsem býval plachtař. 
Co byste vzkázal jako skaut tělem a duší 
dnešní mládeži, která svůj čas dělí mezi 
tablet, telefon a počítač?   

Aby si vážili přírody, aby chodili hodně 
do přírody, aby neseděli doma za pecí 
u počítačů, ale vyrazili s kamarády ven 
a toulali se po lesích. 

K upřímnému blahopřání k devadesátým 
narozeninám přibyla panu Kubištovi i Cena 
starosty města, kterou mu vedení předalo 
4. března. Neskrýval potěšení, že si na jeho 
práci a celoživotní šíření myšlenky skautin-
gu někdo vzpomněl. Nezbývá, nežli popřát 
ještě hodně krásných zážitků spojených 
s přírodou.  Markéta Bučoková, PR 
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DOTACE MĚSTA
Vyhlášeny dotační programy na podporu kultury, sportu a sociálních věcí
Zastupitelstvo města Strakonice schválilo 
26. února dotační programy na podporu 
tělovýchovy, sportu a ostatních volnočaso-
vých aktivit, na spolufinancování kultury 

a na dotace v sociální oblasti v roce 2020. 
Dále budou moci sportovní kluby žádat 
na nájemné v zařízeních STARZ zpětně 
za rok 2019.

Kompletní znění všech programů  
včetně podmínek je k dispozici na  
www.strakonice.eu – samospráva – dotace.

Dotační program města Strakonice na podporu kultury v roce 2020

Název Alokovaná částka Termín podání žádosti

Opatření 1 Podpora celoroční činnosti v oblasti kultury 350 000 6.–30. 4. 2020

Opatření 2 Podpora jednorázových kulturních akcí a projektů 300 000 6.–30. 4. 2020

Bližší informace poskytne: MěÚ Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, Eva Janochová, 383 700 841, eva.janochova@mu-st.cz

Dotační program města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit pro rok 2020

Název Alokovaná částka Termín podání žádosti

Opatření 1 Podpora na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice 
pro mládež – spravovaných STARZem Strakonice 5 864 000 6.–30. 4. 2020

Opatření 2 Podpora na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice pro 
mládež – v tělocvičnách základních škol zřizovaných městem Strakonice 370 000 6.–30. 4. 2020

Opatření 3 Podpora provozu, oprav a údržby sportovišť ve vlastnictví žadatele 250 000 6.–30. 4. 2020

Opatření 4 Podpora sportovní činnosti mládeže do 18 let (včetně) 810 000 6.–30. 4. 2020

Opatření 5 Podpora volnočasové činnosti mládeže do 18 let (včetně) 100 000 6.–30. 4. 2020

Opatření 6 Podpora jednorázových sportovních a volnočasových akcí 290 000 6.–30. 4. 2020

Dotační program města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit dospělých pro rok 2020

Název Alokovaná částka Termín podání žádosti

Dotační program města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních 
volnočasových aktivit dospělých pro rok 2020 1 500 000 6.–30. 4. 2020

Dotační program města Strakonice pro poskytování dotací v sociální oblasti v roce 2020

Název Alokovaná částka Termín podání žádosti

Podpora registrovaných služeb poskytovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách.
 Podpora jednorázových nebo dlouhodobých služeb a programů, které se sociálními službami 
souvisejí, navazují na ně nebo s nimi úzce spolupracují, tj. služeb a programů nedefinovaných 
zákonem o sociálních službách

600 000 16.–30. 4. 2020

Bližší informace poskytne: MěÚ Strakonice, odbor sociální, Šárka Vávrová, 383 700 273, sarka.vavrova@mu-st.cz

Dotační program města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit za rok 2019 – Podpora na nájemné 
a služby spojené s nájmem ve sportovních zařízeních města Strakonice pro mládež – spravovaných STARZem Strakonice

Název Alokovaná částka Termín podání žádosti

Podpora na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice pro mládež – 
spravovaných STARZem Strakonice za rok 2019 5 880 000 6.–30. 4. 2020

Bližší informace poskytne: MěÚ Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, Martina Dubová, 383 700 847, martina.dubova@mu-st.cz 

S ohledem na mimořádná opatření lze podávat v letošním roce žádosti elektronicky v uvedených termínech na uvedených adresách. 

Bližší informace poskytne: MěÚ Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, Martina Dubová, 383 700 847, martina.dubova@mu-st.cz
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První miminko na radnici
Ne vždy jsou zdi strakonického městského 
úřadu svědky tak milého setkání, jako bylo 
to středeční – 19. února. Starosta města 
Břetislav Hrdlička přivítal hejtmanku 
Jihočeského kraje Ivanu Stráskou a malého 
Adámka, první miminko Jihočeského kraje 
narozené ve strakonické porodnici. 

O tom, že si Adámek pospíší s pří-
chodem na svět a stane se tak celebri-
tou na další dny, si několik málo minut 
po půlnoci prvního ledna neuvědomoval 
on ani jeho rodiče. „V takové chvíli myslíte 
na jiné věci, než je tohle, “ svěřila se ma-
minka Aneta. Tatínek, s humorem vlastním 
všem tatínkům, když už je po všem, dodal: 
Do půlnoci jsem radil zdržovat, od půlnoci 
jsem je naopak povzbuzoval.“

Pamětní minci pro první miminko věno-
valo malému Adámkovi město Strakonice, 
a protože má doma Adámek ještě sestřičku, 
odnášeli si rodiče malý dárek - panenku 
i pro ni. 

Ani Jihočeský kraj nepřišel s prázdnou. 
Hejtmanka Ivana Stráská rodičům předala 

medailonek s datem narození a znamením 
zvěrokruhu. 

Na dotaz, jak rodiče zvládají pozornost 
okolo prvního miminka Jihočeského kraje 
roku 2020, se oba shodli, že je to opravdu 
zvláštní pocit: „Na tak velkou mediální 
pozornost jsme nebyli připraveni,“ dodal 
otec Ladislav. 

„Ve Strakonicích se nám zvedá porod-
nost, protože je to oblíbené město i místo 
na rození dětí, takže jsme spokojeni, 
ačkoliv musím říci, že já do toho už neza-
sahuji,“ zakončil s odlehčením a nadsázkou 
setkání starosta Břetislav Hrdlička.      

Markéta Bučoková, PR 

Významné životní jubileum 
emeritního senátora
Významné životní jubileum oslavil  
17. února Josef Kalbáč, emeritní senátor 
a bývalý poradce prezidenta Václava 
Klause. 

U této příležitosti mu byla starostou 
města Břetislavem Hrdličkou předána 
cena za celoživotní práci v oblasti 
hospodářského a kulturního rozvoje 
regionu. 

Během setkání, kterého se zúčastnili 
oba místostarostové, se vzpomínalo, 
jak to tak bývá v přítomnosti bravurního 
pamětníka, kterým Josef Kalbáč je, 
na události domácí i světové historie. 
Na přetřes přišly i zpěvníky, jejichž 
obsah Josef Kalbáč trpělivě shromažďu-
je a zaznamenává pro generace příští. 
Není to tak dlouho, co spatřil světlo 
světa již třináctý díl.
Především pevné zdraví, pozitivní mysl 
a vitalitu do dalších let přejeme patriotu 
Strakonicka.  Markéta Bučoková, PR 
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PREVENCE MÁ SMYSL
Nebezpečná jehla v kupce sena

Mnozí si 
možná myslí, 
že prevence je 
zbytečná. Ale 
kdyby měla 
pomoci v in-
kriminovanou 
chvíli dvěma 

dětem z dvaceti, je to pro preventistky městské 
i státní policie satisfakce. 

V prvních a druhých třídách je beseda 
o bezpečnosti v provozu doplněna ještě 
o jednu vážnou situaci, s níž se mohou děti 
v terénu setkat. Na závěr besedy, aniž by děti 
dopředu tušily, o co půjde, sehraje preventist-
ka společně s nimi divadelní skeč – ve třídě 
pohodí injekční stříkačku a začne se divit, co 
že to je. Reakce dětí jsou ve skrze povzbudivé. 
Jen v několika případech chtěly na nalezenou 
stříkačku sahat a zkoumat ji. Většinou ale 

po chvíli přijdou s nápadem, že musí informo-
vat paní učitelku a ta zavolá městskou policii, 
která injekční stříkačky nalezené ve městě 
bezpečně likviduje. Strážníci nebezpečný od-
pad ukládají do plastové přepravky a odevzdá-
vají ho k likvidaci v K-centru. Preventistky 
samozřejmě ve třídách zdůrazňují, aby děti 
na jehly nesahaly, že jedno jediné píchnutí 
může znamenat vážnou nemoc a velké útrapy. 
A také aby při takovém objevu nedělaly mrtvé 
brouky a rozhodně policii informovaly. Může 
se k němu nachomýtnout opravdu malé dítě, 
které ještě nechodí do školky, a problém je 
na světě…

Letos do 20. 3.  zaevidovala městská 
policie již 23 nálezů nebezpečného materiálu 
a několikrát na použité jehly upozornili právě 
školáci.    

 text a foto: Jaroslava Krejčová,  
preventistka MP Strakonice 

Soukromé modlitby místo veřejných bohoslužeb

Ačkoli přicházíme o příležitost pravidelné-
ho setkávání, neztrácíme možnost osobní 
modlitby a díky technologiím ani izolace v 
karanténě nemusí být absolutní – můžeme si 
zatelefonovat, sledovat bohoslužbu v televizi, 
rozhlase nebo přes internet. 

Na základě přijatých opatření se do odvo-
lání ruší všechny veřejné bohoslužby a další 
setkávání. Přesto a možná více než kdy jindy 
si uvědomujeme lidskou vzájemnost.

Pro každého – nejen praktikující věří-
cí, ale pro širokou veřejnost jsou i v tento 
náročný čas k dispozici pro rozhovor, 
povzbuzení nebo modlitbu dva kněží: Roman 
Dvořák (605 885 789) a Miroslav Šašek 
(731 402 903). Je možné vše vyřešit po te-
lefonu s ohledem na současná opatření, ale 
v případě nutnosti i při návštěvě. Ve strako-
nické nemocnici je k této službě pověřen ne-
mocniční kaplan Pavel Kortus (722 453 928). 

Je důležité zachovávat disciplínu v opatře-
ních, která mají zajistit ochranu. Především 

seniory prosím, aby zůstávali co nejvíce bez 
kontaktu s množstvím lidí.

Farnost nabízí otevřený kostel sv. Mar-
kéty pro soukromou modlitbu nebo ztišení 
denně v čase 14.00–17.30. Kromě pondělí 
zde bude také někdo z kněží. Prosíme, abyste 
zachovávali rozestupy mezi lidmi a nosili 
roušky. 

Mariánské sloupy, nejen ten strakonický 
na Palackého náměstí, většinou vyjadřují 
vděčnost Bohu a Ježíšově matce Panně Marii 
za záchranu před morovou epidemií. Věřím, 
že i tento čas vede nejen křesťany k tomu, co 
nazýváme modlitbou. 

Zmíním místo, které strakoničtí znají - 
Podsrp. Téměř 300 let sem putují lidé, aby 
svěřovali Panně Marii Bolestné své starosti. 
Nazýváme jí Bolestnou, protože ve svých 
těžkostech dokázala s důvěrou vše vkládat 
do Boží režie a její naděje se naplnily. Ona 
nám rozumí i v dnešním zmatku kolem 
koronaviru. Nebojte se vydat na Podsrp nejen 
na výlet, ale prosit nebo děkovat. A i když 
s ohledem na opatření nebo na zdravotní stav 
zůstanete doma, nevadí, ke kostelu může-
me doputovat v mysli. Tato místa jsou dnes 
aktuální svým poselstvím – v dobách hojnosti 
přicházejme Bohu děkovat, v dobách starostí 
se nám stane silou a zdrojem pokoje.

Aktuální informace najdete na  
www.farnost-strakonice.cz

Roman Dvořák, farář

Speciální přepravka

Podsrp      foto: archiv města

Městská policie – 156 
omezení a služby 
Služebna městské policie je uzavřena. 
–  pro projekt Dobrovolníci, který zajištuje 

pomoc především s nákupy životně 
důležitých potravin, je k dispozici od  
8.00-18.00 hod. tel. 383 700 193. 

– výdej roušek zejména seniorům

Místní poplatky  
ze psů a za odpad
Na únorovém zasedání Zastupitelstva 
města Strakonice byly schváleny nové 
obecně závazné vyhlášky týkající 
se místních poplatků. Nutnost úpravy 
vyhlášek byla vyvolána novelou zákona 
o místních poplatcích č. 565/1990 Sb., 
která je účinná od 1. 1. 2020.

V případě místního poplatku ze psů 
a poplatku za odpad je uplatňována 
roční sazba poplatku, kterou nelze 
během roku upravovat. Z tohoto důvodu 
nedochází pro rok 2020 ke změně jejich 
výše. 

Místní poplatek z pobytu 
a za veřejná prostranství 
Od 1. dubna 2020 město Strakonice 
v souladu se zákonem zavádí místní 
poplatek z pobytu, který nahrazuje 
poplatek z ubytovací kapacity a rekre-
ační poplatek. Předmětem poplatku je 
úplatný pobyt osoby, která není ve měs-
tě přihlášena, trvající nejvýše  
60 po sobě jdoucích kalendářních dnů. 
V případě delšího pobytu poplatková 
ani evidenční povinnost nevzniká, a to 
ani pro prvních 60 dnů pobytu. Sazba 
poplatku činí 20 Kč za každý započatý 
den. Plátcem poplatku je poskytovatel 
pobytu, který je povinen poplatek 
od ubytovaných vybrat a odvést měst-
skému úřadu nejpozději do 20. dne 
po uplynutí každého čtvrtletí. 

V OZV o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství došlo k přesněj-
šímu vymezení lokalit, které mohou být 
předmětem poplatku, a dále k zavedení 
jednotné sazby v případě záboru při 
provádění výkopových prací. 

Podrobné znění nových obecně 
závazných vyhlášek naleznete na webo-
vých stránkách města.  Odbor finanční
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Pivovar přestává stáčet pivo do plastu
Dudák – Měšťanský pi-
vovar Strakonice rapidně 
sníží počet prodaných 
plastových lahví, do kte-
rých stáčí pivo. Důvodem 
je snaha o to být co nej-
více šetrný k životnímu 
prostředí a neprodukovat 
zbytečný plastový odpad.

Do konce února se 
v jediném pivovaru, který 
patří městu, ročně stáčelo 
0,5 % z výstavu do plastu, 
což představovalo zhruba 
300 hektolitrů. Z portfo-
lia pivovaru se do plastu 
stáčel pouze Sklepák, což je nefiltrovaná 11.

Kromě litrových PET lahví pro nefil-
trované pivo Sklepák nabídne pivovar 
i skleněné litrové lahve, vratné a zálohova-
né. „Doufáme, že tomu lidé dají přednost, 
dáme rok přechodné období, aby si zvykli, 
že Sklepák bude i ve skle. Po roce bychom 
rádi plasty zrušili,“ uvedl ředitel pivovaru 

Dušan Krankus. Tyto 
láhve budou zálohová-
ny částkou 50 korun. 
Prodej Sklepáka v plastu 
ale ještě nějakou dobu 
nepřestane. 

Výhradně do litrových 
skleněných lahví se ale 
bude na duben stáčet 
Velikonoční speciál. 
Tradiční zelené je stále 
oblíbenější. Například 
v minulém roce ho 
Dudák prodal 200 hekto-
litrů, což bylo o 25 pro-
cent více než v roce 2018. 

Kolik se ho prodá letos, zatím neumí nikdo 
předurčit vzhledem k rozšíření koronaviru. 
Každopádně letošní Zelené bude dvanácti-
stupňový speciál. „Jedná se o zelené dva-
náctistupňové pivo příjemné hořké chuti 
s obsahem alkoholu 4,8 procenta,“ uzavírá 
sládek pivovaru Vlastimil Matej.

Dudák – Měšťanský pivovar Strakonice 

Požadujeme:
• VŠ vzdělání strojního zaměření
• nadšení pro konstrukční práci
• vysoké pracovní nasazení
• znalost práce v AUTOCADU
• znalost AJ nebo NJ
Nabízíme:
• dlouhodobý pracovní poměr
• perspektivní zaměstnání ve stabilní a prosperující firmě
• dobrý pracovní kolektiv
• zajímavou, rozmanitou a tvůrčí práci
• možnost podílet se na inovaci a vývoji moderní pilařské technologie
• velmi dobré mzdové podmínky 
• roční odměny
• náborový příspěvek do výše 300 000 Kč 
• možnost ubytování v podnikovém apartmánu s výhledem možnosti
• získání podnikového bytu
• zaměstnanecké benefity: 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní a životní 

pojištění, příspěvek na dopravu, motivační věrnostní systém, možnost bezúročné půjčky, firemní akce 
pro zaměstnance a rodinné příslušníky

Hlavní náplň práce:
• zpracovávání cenových nabídek v oblasti dřevařských technologií na dodávku náhradních dílů, oprav pilařských 

linek a dodávku jednotlivých strojních zařízení
Požadujeme:
• VŠ / SŠ vzdělání strojního zaměření
• nejméně 3 roky praxe (technologa, v řízení výroby nebo obchodního referenta ve strojírenské firmě)
• velmi dobrou technickou představivost a znalost strojní technologie
• ochotu učit se novým věcem
• velmi dobré komunikativní schopnosti, samostatnost a schopnost týmové práce
• znalost AJ nebo NJ na komunikativní úrovni
Nabízíme:
• dlouhodobý pracovní poměr
• perspektivní zaměstnání ve stabilní a prosperující firmě
• dobrý pracovní kolektiv
• velmi dobré mzdové podmínky 
• náborový příspěvek ve výši 100 000 Kč 
• firemní automobil s možností používání pro soukromé účely (po zapracování)
• možnost ubytování v podnikovém apartmánu
• zaměstnanecké benefity: 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní a životní pojištění, příspěvek  

na dopravu, motivační věrnostní systém, možnost bezúročné půjčky, firemní akce pro zaměstnance a rodinné příslušníky

Spůle 25, 384 81 Čkyně
tel: +420 388 407 111
e-mail: chum@drevostroj.cz
web: www.drevostroj.cz 

DŘEVOSTROJ ČKYNĚ, a.s.

NEJVĚTŠÍ VÝROBCE DŘEVAŘSKÉ TECHNOLOGIE PŘIJME PRACOVNÍKA NA POZICI:

OBCHODNÍHO REFERENTA KONSTRUKTÉRA

Kontaktní telefon: 604 295 325

Komunikujte s městem 
V loňském roce byla uvedena v život nová 
aplikace Komunikace s občany. Její hlavní 
myšlenkou je co nejrychleji předat občanům 
informace v naléhavých situacích. Po za-
registrování budou občané informováni 
e-mailem, v případě havárií nebo situací 
ohrožujících život dostanou SMS zprávu. 

Pokud si při registraci vyberete možnost 
zasílání newsletterů, pak budete v pravidel-
ných intervalech dostávat zprávy ze života 
města, důležitá rozhodnutí rady i zastupitel-
stva města, plánované investice a pozvánky 
na akce. 

V současné době se přihlásilo několik 
stovek nových zájemců o získávání rychlých 
zpráv souvisejících se situací týkající se 
nákazy COVID-19. Denně jsou zasílány 
informace pomocí e-mailů.

Máte-li zájem, kapacita Komunikace s ob-
čany je neomezená, využijte ji k přihlášení. 

Odkaz na přihlašovací formulář  
naleznete na webových stránkách města  
www.strakonice.eu/komunikace. Zaregistruj-
te se ještě dnes, ať jste v obraze.

Markéta Bučoková, PR
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ŠKOLSTVÍ
Aktuální opatření  
k dubnovým zápisům 
Ministerstvo školství, mládeže a tělový-
chovy vydalo v souvislosti s mimořádnými 
opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva 
v souvislosti s koronavirem a onemoc-
něním COVID-19 opatření k organizaci 
zápisů k povinné školní docházce pro 
školní rok 2020/2021. 

Zápisy k povinné školní docházce pro-
běhnou v souladu s právními předpisy, 
ale s upuštěním od některých tradičních 
postupů. 
Zápisy budou probíhat bez osobní přítom-
nosti dětí ve škole. Pokud to bude možné, 
budou i přihlášky podávány bez osobní 
přítomnosti zákonného zástupce dítěte 
ve škole (datová schránka, e-mail s elektro-
nickým podpisem), případně dle konkrétní 
situace osobně do školy nebo poštou. 

Přesné informace budou  
zveřejněny na webových stránkách 
základních škol. 

Uzavření škol
Ministerstvo zdravotnictví nařídilo mimo-
řádné opatření a s účinností ode dne  
11. března 2020 zakázalo osobní 
přítomnost žáků a studentů na základním, 
středním a vyšším odborném vzdělávání 
ve školách a školských zařízeních podle 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. 

Mimořádné opatření bylo vydáno 
v souvislosti s nepříznivým vývojem epide-
miologické situace ve výskytu onemocnění 
COVID-19 způsobené novým koronavi-
rem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.

Toto opatření je jedním z důležitých 
předpokladů zamezení šíření onemoc-
nění. 

Uzavření mateřských škol  
Rada města Strakonice rozhodla v ná-
vaznosti na usnesení vlády ČR o vy-
hlášení nouzového stavu a na základě 
doporučení MŠMT o přerušení provozu 
všech mateřských škol zřizovaných 
městem Strakonice. Přerušení provozu 
započalo dnem 16. 3. 2020 a platí až 
do odvolání.

Aktuální informace na www.strakonice.eu. 

Zápisy do prvních tříd základních škol 
ve Strakonicích pro školní rok 2020/2021 
pro děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 
2014 a všechny děti, které měly pro školní 
rok 2019/2020 odloženou  školní docház-
ku, proběhnou v termínu od 1. do 30. 
dubna 2020.

Školské obvody základních škol zřizo-
vaných městem Strakonice jsou stanoveny 
Obecně závaznou vyhláškou města Stra-
konice č. 3/2012 a smlouvami o zajištění 
plnění povinné školní docházky s níže 
uvedenými obcemi. V souladu se zákonem 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdě-
lávání, v platném znění, je ředitel spádové 
školy povinen přednostně přijmout žáky 
s místem trvalého pobytu ve školském 
obvodu spádové školy. 

Bližší informace rodiče získají přímo 
na jednotlivých ředitelstvích základních 
škol.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POVÁŽSKÁ STRA-
KONICE, www.zs-povazska.strakonice.eu 
B. Havlasy, Boubínská, Bučkova, Českých 
lesů, Hajská, Hallova, Hraniční, Chmelenské-
ho, K. Dvořáka, K Hajské, Lesní, Modlešovi-
ce, Na Muškách, Na Stráni, Nad Školou, Ne-
břehovická, Podsrp, Podsrpenská, Pohraniční 
stráže, Povážská, Přední Ptákovice, Ptákovic-
ká, Strojařů, Šumavská, Tovární, Trachtova, 
U Hajské, U Studánky, U Vodojemu (Přední 
Ptákovice), U Zahrádek, Václavská, Volyňská

obce: Jinín, Miloňovice, Mnichov, Nebřeho-
vice, Přední Zborovice, Rovná, Slaník

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRAKONICE, 
KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD 882, 
www.zs-podebradova.strakonice.eu 
Arch. Dubského, Baarova, Blatenská, Borová, 
Březová, Budovatelská, Buková, Dr. Jiřího Fif-
ky, Erbenova, Jedlová, Jiráskova, Krále Jiřího 
z  Poděbrad, Máchova, Mánesova, Mezi Lesy, 
Mikoláše Alše, MUDr. K. Hradeckého, Mys-
livecká, Na Jelence, Na Střelnici, Na Výsluní, 
Nerudova, Písecká, Pod Hájovnou, Pod Hli-
ničnou, Pod Kuřidlem, Pod Lesem, Prof. A. B. 
Svojsíka, Prof. Skupy, Radomyšlská, Raisova, 
Šmidingerova, Švandy dudáka, Tisová, Tylova, 
U Cihelny, U Řepické zastávky, U Vodojemu 
(Strakonice I), V Ráji, Větrná, Vodárenská, 
Vrchlického, Za Pilou, Za Rájem, Zvolenská, 

obce: Třebohostice, Únice
ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRAKONICE, 
DUKELSKÁ 166,  
www.dukelska.strakonice.cz 
5. května, Alf. Šťastného, Bažantnice, Bez-
děkovská, Dopravní, Družstevní, Dukelská, 
Ellerova, Heydukova, Holečkova, Hradební, 
Jeronýmova, Kalvárie, Klostermannova, 
Kochana z Prachové, Komenského, Krátká, 
Lázeňská, Luční, Mlýnská, Na Dubovci, 
Na Křemelce, Na Ohradě, Na Ostrově, nábřeží 
Otavy, Nábřežní, Nádražní, Palackého ná-
městí, Pod Hradem, Podskalská, Prácheňská, 
Sídliště 1. máje, Stavbařů, Školní, Textiláků, 
Tržní, U Blatenského mostu, U Blatského ryb-
níka, U Nádraží, U Náhonu, U Sv. Markéty, 
U Židovského hřbitova, V Holi, V Lipkách, 
Zámek, Zeyerovo nábřeží

obce: Drachkov, Libětice, Mutěnice,  
Pracejovice, Radošovice, Sousedovice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
F. L. ČELAKOVSKÉHO, 
STRAKONICE, JEZERNÍ 1280,  
www.zsflc.cz,  
budova v Chelčického ulici 555
B. Němcové, Bahenní, Bavorova, Čelakovské-
ho, Dražejov, Havlíčkova, Hrnčířská, Husova, 
Chelčického, Jezerní, K Dražejovu, Katovická, 
Kopretinová, Kosatcová, Kosmonautů, Labutí, 
Leknínová, Lidická, Liliová, Lipová, Míro-
vá, Mládežnická, Na Hrázi, Na Rozhledech, 
Na Stráži, Nová, Obránců míru, Otavská, 
P. Bezruče, Pionýrská, Plánkova, Podskalí, 
Pomněnková, Rybniční, Sadová, Sasanková, 
Skalní, Slunečná, Smetanova, Sokolovská, 
Spojařů, Střela, Sv. Čecha, U Větrolamu, 
U Vrbiček, Velké náměstí, Virt, Virtova, Vod-
ní, Zahradní, Zvonková, Želivského, Žižkova

obec: Droužetice
odbor školství a cestovního ruchu 

Pro nové školáky 

Ilustrační foto
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HISTORIE
Základní umělecká škola ve Strakonicích slaví 80 let

Dnešní základní umělecká škola ve Strako-
nicích byla zřízena Radou města Strakonice 
1. listopadu 1939 jako Městská hudební a pě-
vecká škola. Oficiální statut však získala až 
1. dubna 1940. Zpočátku zde působili pouze 
dva učitelé, a to Antonín Vychodil, který 
učil hru na housle a zastával funkci ředitele,  
a Ema Kepková, která vyučovala zpěv a kla-
vír. V té době školu navštěvovalo 12 žáků  
(7 na housle, 4 na klavír a 1 na zpěv).

Když po několika letech vzrostl počet 
žáků, začala Emě Kepkové pomáhat s vý-
ukou její zkušená žákyně Marie Šimková. 
Podobně byla oslovena i Jindřiška Mondlová, 
rovněž starší žačka, která ještě studovala 
gymnázium. S nárůstem žáků přibyla  
i výuka dalších nástrojů.

V 60. letech vzniká harmonikový soubor 
Vladislava Vondráka, houslový soubor 
Bohumila Kotmela a dechový orchestr La-
dislava Roma. V roce 1970 se škála souborů 
ještě rozrostla o Dudáckou muziku Vojtěcha 
Hrubého, kterou v 80. letech převzal pod svá 
křídla Bohuslav Šabek. Po odchodu Ladi-
slava Roma v roce 1992 do důchodu přebírá 
o pár let později vedení Dechového orchestru 
František Zetek. V roce 2002 vzniká pěvecký 
sbor Fere Angeli pod vedením Olgy Říhové. 
Od roku 2004 převzala vedení sboru Marcela 
Miková. V roce 2003 se počet souborů a or-
chestrů rozrostl o L–Band Miroslava Lukeše 
a o pět let  později ještě o keltský soubor Ádh 
Mór pod vedením Pavla Reitmaiera.

V roce 1961  byl ve škole nově otevřen 
obor výtvarný. Prvních 37 žáků výtvarného 
oboru vedl strakonický malíř Jiří Rejžek. 
Velkým a dlouhotrvajícím problémem byl 
nevhodný prostor. Zpočátku obor sídlil 
v Bílé růži a bývalé Markově továrně 

Na Ohradě či v kulturním domě. Teprve 
od roku 1973 konečně zakotvil na delší 
dobu v areálu bývalé hospodářské školy 
v ulici Svatopluka Čecha. Od roku 2003 
se stejně jako ostatní obory školy nastálo 
usadil v budově ZUŠ v ulici Kochana z Pra-
chové 263.

Od roku 1977 přibyl také taneční obor, 
ačkoli chyběl kvalifikovaný pedagog. V krát-
kých časových odstupech se zde vystřídalo 
několik vyučujících. Systematicky začal 
taneční obor pracovat až s příchodem kvali-
fikované učitelky Evy Kostolanyiové v roce 
1982, která byla bývalou baletkou Národního 

divadla v Bratislavě. Základy výuky stavěla 
na klasickém baletu a její práce s žáky a cho-
reografie vystoupení vzbuzují právem obdiv.

Literárně dramatický obor vznikl v roce 
1988 pod vedením Jany Fixové, která se 
zaměřila na dramaticko - slovesnou prá-
ci. V roce 1994 nastoupil do školy Ivan 
Křešnička, který založil oddělení loutkářské. 
Po jeho odchodu se opět vrátila práce oboru 
do původních kolejí. Od roku 2004 pracovala 
s dětmi Jiřina Lhotská. Od února 2014 se 
do školy vrací Ivan Křešnička, který se za-
měřuje zejména na loutkoherectví. Pod jeho 
vedením získávají žáci ocenění na krajských 
i celorepublikových přehlídkách, jako je 
Dětská scéna, krajská přehlídka loutkových 
divadel Skupovy Strakonice nebo Loutkářská 
Chrudim.

V současné době nabízí základní umělecká 
škola výuku ve všech čtyřech oborech.  
Každoročně získávají žáci všech oborů mno-
há ocenění jak v republikových, tak i meziná-
rodních soutěžích a přehlídkách.

K 80. výročí vydává škola Almanach, 
který bude k dispozici během dubna, a v prů-
běhu roku chystá výstavu starých fotografií 
a společenský večer žáků, učitelů, rodičů 
a přátel školy.  

text a foto: ZUŠ Strakonice 

Houslový soubor B. Kotmela      

Dechový orchestr školy  

Hodiny E. KepkovéSoubor harmonikářů 60.–70. léta
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On-line noviny 
do celé rodiny!

Nyní nás najdete i na
www.novinykraje.cz
Nyní nás najdete i na

.cz

Dvojčátka Anička a Kačenka byla přijata 
do Klokánku na předběžné opatření soudu. 
Matka s nimi vystřídala několik azylových 
domů a všude poukazovali na její špatnou 
péči. K dětem se chovala hrubě a popudlivě, 
nepovídala si s nimi, nedávala jim dostatek 
jídla, krmila je jen pečivem. Výsledkem bylo 
těžké vývojové zanedbání i špatný psychický 
stav obou holčiček. Ačkoli v době přijetí jim 
byly téměř tři roky, nemluvily a vydávaly jen 
skřeky. Na všechny nové podněty reagovaly 
vyděšeným křikem a pláčem. Strach měly 
i z vany. Při večerním koupání Anička utekla 
z koupelny a schovala se, Kačenka celou dobu 
ve vaně „hučela“. Když si „teta“ přendávala 
pásek z kalhot, dostala Kačenka hysterický 
záchvat, zatímco Anička hrůzou strnula. 

Rodiče dcery zprvu navštěvovali, po pár 
měsících ale jejich zájem opadl. Obě holčič-
ky udělaly v Klokánku veliké pokroky. Po půl 
roce jsme je nahlásili příslušným úřadům pro 
náhradní rodinnou péči. Žádnou rodinu však 
pro ně neměly. Nakonec si holčičky našli je-
jich noví rodiče sami. Dozvěděli se o nich od 
známé jejich rodičů, a protože byli prověře-
nými žadateli o NRP, bylo jejich žádosti vy-
hověno. Ze strany dvojčátek i jejich nových 

rodičů to byla láska na první pohled. Děvčát-
ka strávila v Klokánku necelých 10 měsíců 
a nyní žijí šťastně ve své nové rodině.

Přispějte jakoukoli částkou na účet Fon-
du ohrožených dětí 3055103/0300, nebo 
odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS  
FODKLOKANEK na telefonní číslo 87 777. 
Cena DMS je 30 Kč. Více na www.darcov-
skasms.cz. Můžete přispívat také pravidel-
ně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí 
odeslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS ROK 
FODKLOKANEK na číslo 87 777 a každý 
měsíc Vám bude automaticky odečtena část-
ka 30 Kč. Více na www.darcovskasms.cz. 

Za Vaši pomoc mnohokrát děkujeme!
www.fod.cz

Anička a Kačenka


