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Zrušené akce 

Omezující opatření související s šířením 
onemocnění covid-19 ovlivnila konání 
již mnoha plánovaných sportovních 
a kulturních akcí v našem městě. Bohužel 
se dotknou i květnových oslav 75. výročí 
od konce války a plánovaného 24. ročníku 
mezinárodního dudáckého festivalu. 

Farmářské trhy 2020

Jubilejní 10. ročník farmářských trhů 
na Velkém náměstí začne ve sváteční 
pátek 1. května, další se uskuteční 15. 
a 29. května. Trhy budou pokračovat 
v pravidelných čtrnáctidenních intervalech 
až do 26. června.  
Info: www. farmarsketrhy.strakonice.eu.

Otevření městského úřadu

Městský úřad obnovil od 20. dubna 
svou činnost ve standardním rozsahu. 
Podrobněji na str. 11.  
Městské informační centrum, Zámek 1 
a Infocentrum pro seniory, U Sv. Markéty 
58, spravovaná MěKS, zůstávají na základě 
vládních opatření do odvolání uzavřena. 

DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL
UMOŽNÍ UVOLNIT OMEZENÍ
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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

Nový Golf 
Napojený na Váš život 

Je tu nový Golf, se kterým snadno udržíte svůj denní rytmus. Odemknete ho mobilním telefonem* a přivítá Vás kokpit nastavený 
přesně podle Vašeho osobního profilu. Život Vám zjednoduší plně dotykové ovládání, přehledné digitální budíky, Head-up-Display 
nebo aktuální dopravní informace z vašeho okolí získané pomocí rozhraní Car2X. Zbývá už jen spustit Váš oblíbený playlist.

Kombinovaná spotřeba a emise CO₂ modelu Golf: 3,5–5 l / 100 km, 91–115 g/km. 
Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy. 
*Po registraci do služby WeConnect a s kompatibilním mobilním telefonem.

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Autoservis Šrachta s.r.o.
Písecká 513
386 01 Strakonice
Tel.: 383 322 227
www.srachta-autoservis.cz

Rozšiřte možnosti svého vozu a vyberte si ze 
stovek inovativních a praktických produktů ŠKODA 
Originálního příslušenství. Získáte bezpečné 
a kvalitní doplňky, které jsou plně kompatibilní 
s modely ŠKODA a podléhají náročnému testování. 
Navíc můžete do konce května na akční sortiment 
příslušenství využít slevy až 50 %.

Více informací získáte na ŠKODA Infolince 
800 600 000 nebo na www.skoda-auto.cz.

Originální příslušenství

Do 31. 5. 2020

Sleva až 50 %

   BUĎTE V KLIDU! 
MY  VÁŠ VŮZ 
   NA JARO 
      PERFEKTNĚ 
   PŘIPRAVÍME!

Untitled-991   1 21.4.2020   12:10:11
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ÚVOD
Děkujeme!

V době, kdy vzniká tento článek, se Strakonice 
potýkají s koronakrizí již osmý týden. Za ten 
čas se z vás stali odborníci na výrobu roušek, 
znalci dezinfekcí, dobrovolníci, lidé s otevře-
ným srdcem a podanou pomocnou rukou. 
Obrovská vlna solidarity, jaká se dokázala 
vzedmout, aniž bychom k tomu potřebovali 
zástup krizových manažerů, je důkazem toho, 
jak si v těžkých chvílích dokážeme sami 
pomoci. 

Během oněch osmi týdnů nouzového stavu 
se ve vás probudila solidarita, empatie, sou-
náležitost, kterou nelze opomenout, a slušnost 

velí vyzdvihnout dárce, pomocníky, dobrovol-
níky, švadlenky, krejčí, zkrátka všechny lidi 
dobré vůle, kteří neváhali, pomáhali a stále 
pomáhají. 

Jmenný seznam si s co největší precizností 
vedeme, ale je možné, že se obzvlášť v začát-
cích koronakrize mohlo na některého dárce 
zapomenout, a proto bychom byli rádi, pokud 
jste se nenašli v seznamu, dejte nám o sobě 
vědět na: marketa.bucokova@mu-st.cz. Prosté 
poděkování je nyní jediná, ale nezanedbatelná 
maličkost, kterou můžeme nabídnout. 

Jménem města Strakonice i jménem všech, 
kteří pomoc přijímali, děkujeme těmto 
dárcům: Adient Strakonice, s.r.o., TONAK, 
a.s., TEXODO, spol. s.r.o., Armáda ČR, 
IDEAL Automotive, s.r.o., Nguyen Thi Ha My 
a Huong Phan Thuy Chien (Obchodní dům 
K&N, Beauty a Nails-Maxim Strakonice), 
Du Tran Quang (Večerka Lidická), Hofmann 
Strakonice, s.r.o., MěÚ Strakonice – finanční 
a sociální odbor, MŠ A. B. Svojsíka, MŠ 
Šumavská, MŠ U Parku, MŠ Čtyřlístek, MŠ 
Lidická, pí Švihálková, pí Hrdličková, pí Ry-
páčková, p. Vrábek, pí Ratajová, pí Vernerová, 
pí Balková, pí Prokopová, pí Kodýdková, pí 
Bohuslávková, p. Lešák, pí Roučková a další 
občané Strakonic, spolek SK Slavia.

 text a foto: Markéta Bučoková, PR 

Břetislav Hrdlička
STAROSTA

Milí Strakoničtí, 
již téměř dva měsíce žijeme v nouzovém 
stavu. V novodobé historii dějin něco, s čím 
se naše generace ještě nesetkala. Naříze-
ná opatření nám komplikují život. Někdo je 
dokáže respektovat a podřídit se jim, jiným 
to dělá značné problémy, přestože vědí, 
že je to pravděpodobně jediná cesta, jak 
z téhle koronašlamastyky můžeme ven.

Svět je plný paradoxů. Často jsem 
na tomto místě psal o tom, jak bychom 
měli opustit své počítače a chytré telefony 
a víc se potkávat a mluvit s těmi, kteří jsou 
pro nás na světě nejdůležitější. Dnes jsou 
to právě ona chytrá zařízení, která nám 
umožní na dálku komunikovat se svými 
nejbližšími, mnohdy i vlastními dětmi, rodiči 
a prarodiči, z bezpečí svých domovů. Čas-
to jsem chytré telefony zatracoval, a dnes 
je to téměř jediné bezpečné spojení se 
světem. 

Karanténa a strach zavřely dveře k na-
šim prarodičům. Možná až nyní si uvědo-
mujeme, jak smutný je život bez dědečka 
a babičky. Moc bych vás proto prosil, až 
tohle všechno bude za námi, a věřím, že 
to už nebude dlouho trvat, první cesta by 
měla vést právě k nim. Možná nás občas 
obtěžuje s nimi mluvit, navštívit je. Teď je 
vše jinak a nám dochází, jak moc chybí 
moudrá slova našich prarodičů. Važme si 
jich, važme si jejich práce i toho, čemu nás 
naučili. 

Před námi je květen, čas lásky i Den 
matek. Nezapomeňme na malou kytičku, 
pohlazení, na slova díků našim matkám 
a manželkám. 

Roušky pro interní hematologickou ambulaci

Informační linka v souvislosti s koronavirem, nonstop 1212

Strakonická linka důvěry, po–pá 9.00–11.00 
380 422 745, 383 700 275,
383 700 246, 720 043 670

Římskokatolická farnost Strakonice, promluva s duchovním 605 885 789, 731 402 903

Římskokatolická farnost Strakonice, nemocniční kaplan 722 453 928

Zelená linka Jihočeského kraje
všeobecné dotazy ke koronaviru, denně 7.00–17.00 

800 100 450

Bezplatná linka seniorů, zajištuje JčK, denně 8.00–17.00 800 203 210

Linka seniorů, linkasenioru@elpida.cz, denně 8.00–20.00 800 200 007

Zelená linka Anděla Strážného, nonstop 800 603 030

Tísňová péče Anděl na drátě, www.andelnadrate.cz 800 555 655

Krajská hygienická stanice Jčk, podezření na nákazu 
po, st 8.00–17.00; út, čt, pá 8.00–14.00

387 712 210, 387 712 211,
387 712 212, 383 712 310,
380 712 312, 387 712 320, 
387 712 321, 387 712 326, 
387 712 380

pohotovostní linka, so–ne 7.00–19.00, prac. dny do 19.00 736 514 386, 731 428 577

Státní zdravotní ústav, www.szu.cz 724 810 106, 725 191 367,

aktuální výskyt koronaviru, domácí izolace a karanténa 725 191 370

Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz, pro podnikatele 224 854 444
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Nouzový stav byl v novodobé historii 
Česka vyhlášen už několikrát, nikdy se 
však toto krizové opatření netýkalo celého 
území republiky. První ostrou zkouškou byly 
rozsáhlé povodně v roce 2002 a nouzový 
stav byl tehdy vyhlášen i na území Jihočes-
kého kraje. Totéž se v souvislosti s velkou 
vodou opakovalo ještě v roce 2006 
a 2013. Nouzový stav vyhlásila vláda 
na celém území jižních Čech také v roce 
2007, kdy tu řádil orkán Kyrill. Konkrétně se 
jednalo o zákaz vstupu do lesů. 
Zejména povodně byly pro mnohé sužující. 
Lidé přišli během několika vteřin o své 
domovy, o své majetky. Pustošení vodního 
živlu, který si i se zdánlivě ukotvenými věc-
mi pohrával jak se sirkami, v jejich myslích 
zanechalo velmi nepříjemnou stopu. 
Tohle všechno má Česká republika 
za sebou. Nikdo ale nepočítal s tím, že 
přijde cosi neviditelného, vetřelec, který 
změní životy na celém světě, ty české ne-
vyjímaje. Rok 2020 se zapíše nechvalně 
do historie. 
Nouzový stav kvůli pandemii koronaviru 
Covid-19 začal v Česku 12. března. 
Všichni se učíme za pochodu, dílčí bitvy 
byly možná vyhrány, ale válka zřejmě jen 
tak neskončí. I městská policie musela že-
bříček svých běžných činností přehodnotit, 
učinit vlastní opatření, aby se chránila, 
ovšem aby zároveň mohla pomáhat 
a zasahovat. 

Jaroslava Krejčová,  
preventistka MP Strakonice

Život na městské policii by se v době 
nouzového stavu dal rozdělit jako v po-
hádce na dobro a zlo. Na jedné straně se 
od zavedení přísných opatření setkáváme 
s neuvěřitelnou dobrosrdečností, snahou 
pomáhat, snahou myslet na druhé. Na stra-
ně druhé je to absolutní ignorance dodržo-
vání nařízení, byť jsme si v boji s pandemií 
naprosto rovni. 

PŘESTUPKY
První týden, kdy jsme všichni museli nasadit 
roušky, dodržovat rozestupy a neshlukovat se, 
řešili strážníci provinění proti těmto nařízením 
jen upozorněním a domluvou. Zajímavé bylo, 
že spousta lidí roušku s sebou měla, jen ji měla 
staženou nebo v kapse. Před strážníky si ji 
ochotně nasadili. Co se dělo pak, když muži 
v uniformě zmizeli z dohledu? Absence přátel 
začala postupně dopadat i na naši omladinu. 
Možná zjistila, že sociální sítě a další komu-
nikační vymoženosti jsou sice fajn, ale osobní 
setkání přece jen nenahradí. A tak teenageři, 
a nejen oni, začali postupně vyrážet ven a na-

vzdory nařízení se shlukovali v partě. 
Komu není shůry dáno pochopit nastolená 
pravidla hry, tomu to vysvětlí správní orgán. 
Městská policie musela přitvrdit, od 23. března 
do 15. dubna poslala k projednání ke správním 
orgánům téměř 70 přestupků souvisejících 
s opatřeními v nouzovém stavu. Nutno po-
dotknout, že pokuty, rozhodne-li správní orgán 
o peněžitém trestu, mohou narůst pro fyzickou 
osobu až na částku 20 tisíc korun. Nepochopi-
telné bylo chování jednoho muže z příměstské 
osady, kterého převezla záchranka z ulice 
s třemi promile alkoholu v krvi do strakonické 
nemocnice, a tam zjistili, že má být ještě v na-
řízené karanténě. Kamarád alkohol mu dobrou 
službu opravdu neprokázal. Tímto případem 
se zabývá Policie ČR. 

LIDSKÁ VZÁJEMNOST
Každá pohádka má dobrý konec a nezbývá 
než věřit, že se podaří zákeřný koronavirus 
jednoho dne zcela zahnat. O dobrý konec se 
každopádně už teď zasloužili ti, co mají srdce 
na dlani a umějí ve vyhrocených chvílích 
obnažit solidaritu v celé její kráse. Služebna 
městské policie se 20. března změnila na sklad 
roušek a látek. Vzhledem k tomu, že jsme 
zde 24 hodin každý den, rozhodnutí udělat 
tu jakési koordinační místo byl zcela logický 
nápad pana starosty. Shromažďujeme tu rouš-
ky ušité učitelkami, úřednicemi i ochotnými 
švadlenkami ze Strakonic a okolí. Několikrát 
za den je strážníci rozváží seniorům, kteří 
o to telefonicky požádají, přímo domů. Čile se 
rozběhlo i zajišťování nákupů pro seniory, to 
mají na starost zaregistrovaní dobrovolníci. Je 
jich 35. 
Strážníky také velmi potěšilo, že si na ně 
vzpomněli i místní podnikatelé. Majitel 
pražírny kávy Jan Kotrch přivezl na služebnu 
krabici nabalené voňavé kávy. Balíčky jako 
poděkování věnoval i kolegům z ostatních slo-
žek, kteří nyní pracují v první linii. Provozova-
tel restaurace Plzeňka Hangár Robert Soukup 
nechal zase na služebnu poslat smetanové 
dezerty s ovocem. Čajovna Na Půdě darovala 
strážníkům čajové máslové sušenky „Sušenky 
štěstí“ zabalené do citátu slavných, do moud-
rých rad prověřených životem. Co k tomu říci? 
Postačí určitě jedno jediné slovo: Děkujeme! 
Nejen živnostníkům, ale i všem švadlenkám 
a všem, kteří pomáhají v této nelehké době. 

text a foto: Jaroslava Krejčová,  
preventistka MP Strakonice 

Solidarita v celé své kráse, ega jedinců bohužel také 

Dobrovolník Petr Havránek foto: STTV 

Darované sušenky s citáty 



5Zpravodaj města Strakonice  květen 2020

ZPRÁVY

INZERCE

Dezinfekce autobusových zastávek 

Technické služby Strakonice, s. r. o., ve spo-
lupráci s odbornou firmou Greenroot, s.r.o., 

provedly v pondělí 20. dubna již podruhé 
dezinfekci autobusových zastávek s dlouho-
dobým účinkem, první byla provedena již 
30. března.  

Dezinfekce kombinuje chemické a termic-
ké metody. Jde o nový přípravek, který je 
vhodný pro čištění městského mobiliáře, 
vestibulů a kanceláří. Dezinfekce se provádí 
parním strojem při teplotě 80 °C a na mate-
riálech vytváří neviditelnou hydrofobní vrst-
vu, která zde vydrží až 21 dnů. Dezinfekce 
je bezbarvá a bez zápachu. Ve Strakonicích 
bylo tímto způsobem ošetřeno dvacet dva 
autobusových zastávek. 

Technické služby Strakonice 

Oprava městského rozhlasu

V březnu jsme vás žádali o spolupráci 
na odhalení hlásičů se zhoršenou kvali-
tou zvukového přenosu. Velmi jste nám 
svými připomínkami pomohli. Opravy 
hlásičů se bezodkladně realizovaly 
v začátku dubna. 

Ve svých upozorněních jste žádali 
o přidání hlásičů ve vybraných lokali-
tách. Rozšíření sítě městského rozhlasu je 
plánováno na letošní rok. Bohužel znač-
né pracovní vytížení techniků zajišťujících 
revize a opravy hlásičů a aktuální situace 
nouzového stavu nedovolují realizovat 
posílení hlásičů, které se tak odkládá až 
po zrušení vládního nařízení.  

Veškeré připomínky jsou zaznamená-
ny a dle možností se budou postupně 
realizovat.  Markéta Bučoková, PR 

Snížení nájemného z nebytových prostorů 
Rada města na své schůzi 1. dubna souhlasila 
za účelem zmírnění důsledků souvisejících 
s vyhlášeným nouzovým stavem na území ČR 
v březnu 2020 a krizovými či mimořádnými 
opatřeními s uzavřením dodatků k nájemním 

smlouvám. Předmětem je snížení nájemného 
z nebytových prostorů v objektech města 
na dobu od 1. dubna do  
30. června 2020, a sice o 50 % nebo 100 % 
z nájemného za uvedené období.   (red) 
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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.
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Speciální údržba zastávek provedena
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SENIOŘI
Tísňová péče Anděl na drátě
Na rozdíl od krizových a informačních 
linek se senior nemusí nikam dovolávat. 
Anděl na drátě je registrovaná sociální 
služba s přispěním státu – MPSV, která 
v době nouzového stavu poskytuje seni-
orům služby zdarma. Senior se k ničemu 
nezavazuje, nic neplatí a službu může 
kdykoliv ukončit. 

Linka je určena přednostně seniorům 
se zhoršeným zdravotním stavem. Pro 
tento druh služby je nezbytné používat 
SOS komunikační zařízení, tzv. chytré 
hodinky.  Ve stávajícím nouzovém stavu 
a omezujících opatřeních je poskytuje 
tísňová linka Anděl zdarma.  

Pracovníci linky volají pravidelně 
ve zvoleném intervalu seniorům a ověřují, 
zda jsou v pořádku a užívají správně 
léky, zjišťují, jak se jim daří a jestli nepo-
třebují s něčím pomoci či něco zařídit. 
Smyslem je ulehčit pracovníkům v terénu, 
přetíženým městským a krizovým linkám 
a napomoci ke zlepšení dostupnosti 
pomoci seniorům. 

Senior v tom není sám. Má k dispozici 
asistenty, kteří mu pomohou s řešením pro-
blému, vysvětlí aktuální situaci, zprostřed-
kují zajištění nákupů či v běžném hovoru 
seniora povzbudí. Pracovník linky mu 
pravidelně volá v požadované době. 
Podrobné informace získáte na  
www.andelnadrate.cz, nebo na bezplat-
né lince 800 555 655. 

Markéta Bučoková, PR 

Dárkové poukazy  
jubilantům 

Současná doba omezila nás všechny, 
a proto je od března pozastaveno i pře-
dávání dárkových poukazů jubilantům 
od města Strakonice z důvodu zvýšené-
ho rizika koronavirové nákazy. 
Neboť zdraví našich seniorů je nyní 
na prvním místě, budou dárkové pou-
kazy strakonickým jubilantům doručeny 
po uvolnění mimořádných opatření. 
Všem přejeme alespoň touto cestou 
pevné zdraví a dobrou náladu. 

Infocentrum pro seniory

Infolinky Diecézní charity 
Diecézní charita České Budějovice na-
bízí infolinky pro potřebu popovídání si. 
Infolinky poskytnou občanům základní 
informace o aktuálních vládních naříze-
ních, pomoc s řešením sociálních dopadů 
spojených s karanténou. 
 
POPOVÍDÁNÍ S DOBROVOLNÍKEM
po–pá 8.00–12.00   739 054 880  
po–pá 12.00–16.00   733 741 405
po–pá 16.00–18.00   774 140 006
Linky mohou využívat nejen senioři, ale 
i lidé v karanténě, kteří si potřebují s někým 
promluvit ve chvílích, kdy je jim smutno.

KRIZOVÉ LINKY
(psychologická a sociální pomoc) 
po–pá 8.00–16.00  731 604 591 
 731 604 592
DUCHOVNÍ POMOC   731 621 241
CHARITATIVNÍ INFOLINKA  
PRO STRAKONICKO  
(řešení dluhů, pracovně–právních vztahů 
nebo péče o člena rodiny)
po–pá 8.00–16.00   776 808 841
Infolinky sítě charit, které fungují v jed-
notlivých regionech naleznete na webových 
stránkách www.dchcb.cz. 

Strakonická linka důvěry pro seniory

V současné době panuje naléhavá potřeba 
komunikovat. Tato nezbytnost se týká ze-
jména nejohroženější skupiny obyvatel a tou 
jsou naši senioři. Město Strakonice proto 
zřídilo linku důvěry, která je v provozu 
od pondělí do pátku v čase 9.00–11.00 hod.

380 422 745, 383 700 275
383 700 246, 720 043 670
Obsluha linky důvěry je schopna podat 

seniorům potřebné informace, vyslechnout 
jejich těžkosti a poradit. Máte-li ve své 
blízkosti někoho, o kom víte, že by tuto 
službu uvítal, prosíme o předání informací 
o telefonních linkách. Ne každý senior má 
možnost vyhledat si tuto zprávu v tištěné 
formě či na internetu. Prosíme, pomáhejme 
společně nejpotřebnějším.

Markéta Bučoková, PR 

Mimořádná situace neumožňuje pořádat akce pro seniory   foto: redakce

Muzeum online
V důsledku preventivních vládních opat-
ření je muzeum sice dočasně uzavřeno, 
ale můžete do něho nahlédnout online. 
Zapněte počítač a společně s námi pro-
zkoumejte aktuální výstavu, podívejte se 
do minulosti muzea i objevte neprobádaná 
místa Strakonic. Každé úterý a čtvrtek pro-

cvičíte mozkové buňky na našich kvízech 
a na každý víkend pro vás připravujeme 
zajímavé čtení z historie Strakonic. Sleduj-
te nás na webových stránkách, Facebooku, 
Twitteru, Instagramu či Youtube.

www.muzeum-st.cz,  
www.facebook.com/MSPHoslovice/
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ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA

7

INZERCE

Co se děje v knihovně během epidemie?

• Na www.knih-st.cz a Facebooku aktuálně 
informujeme o možnostech studia, četby 
a zábavy.

• Knihy vrácené prostřednictvím biblioboxu 
dáváme na 5 dní do karantény, jejich obaly 
ošetříme dezinfekčním postřikem a uklízí-
me. Objednali jsme také ozónový generátor, 
kterým knihy a prostory celé knihovny 
dezinfikujeme.

• Navýšili jsme počet možných půjčených  
e-knih z našeho katalogu ze 3 na 6 za měsíc.

• Zkontrolovali jsme celý fond knihovny, 
částečně ho přesunuli a nově označili. 

• Objednáváme nové knihy. Novinkou pro 
děti jsou Albi tužky + knihy. 

• Připravili jsme další číslo časopisu pro děti 
Kamarád a měsíčníku Kompost (oba jsou 
na našem webu). 

• Zapojili jsme se do dvou aktivit se čtenými 

pohádkami: Projekt „Děti dětem a čtení 
z obýváku“ byl založen dětskou divadelní 
skupinou Forbína, kterou vede při RC Be-
ruška P. Maradová. Projekt vzniká ve spo-
lupráci s M. Mazuchem z STTV a bude 
pokračovat i po ukončení nouzového stavu.  
Projekt „Čteme pro radost“ byl iniciován 
P. Gerčákem. Pohádky v dubnu četly různé 
osobnosti Strakonicka dětem.  
Videočtení jsou na webu knihovny,  
Fb i Youtube kanále.

• Připravujeme nová témata besed pro děti 
i dospělé.

• Bude-li zavřeno i nadále, začnou se zaměst-
nanci připravovat na změnu knihovnického 
systému.

• Farmářské trhy budou obnoveny od května.
Hned v březnu začaly tři naše kolegyně šít 

roušky a zřídili jsme po městě čtyři sběrná 

místa roušek a materiálu na roušky – tzv. 
rouškobudky. Jsou to vyřazené telefonní 
budky, které máme v majetku a postupně je 
chceme přetvořit na knihobudky. Každý den 
jsme rouškobudky objeli, sbírali nashromáž-
děný materiál, vybrali látky vhodné na šití 
roušek a v knihovně je pak vyprali a usušili. 
Pak jsme vše předávali na hlavní sběrné místo 
zřízené na služebně městské policie, odkud 
si materál rozebíraly dobrovolné švadleny. 
Poptávka ovšem nebyla jen po látkách, těch se 
shromáždilo poměrně hodně, spíše chyběly 
tkalouny a gumičky.

Zpočátku to bylo náročné – roušek bylo 
málo a poptávka nebyla dlouho nasycena. 
Nicméně během dubna se situace již zklid-
nila a roušky byly občas v budkách k mání 
– jednak jsme je tam vozili my, jednak je tam 
dávali i dobrovolní dárci.

My sami jsme od 20. 3. rozdali na 700 
roušek – z toho část jsme dodali do MěÚSS, 
část zaměstnancům STARZu, do lékáren, do 
kostela a zbytek jsme postupně dávali k dispo-
zici veřejnosti. 

Šmidingerova knihovna 

I takto se dá využít foyer
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Tým, který mezi knižními regály nezahálí 
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NEMOCNICE STRAKONICE
Odběry, vyšetření vzorků a odložená péče 
Celý náš tým v Nemocnici Strakonice, 
a.s., čelí od začátku nástrahám koronaviru 
aktivně. Již 18. března 2020 jsme zřídili 
odběrové místo, které využívají pacienti 
z řady okresů kraje Jihočeského i Plzeň-
ského. Denní kapacita dosáhla až 100 
pacientů, místo funguje prakticky denně 
včetně víkendů a svátků a vyšetřuje paci-
enty, kterým odběr na přesnou PCR dia-
gnostiku doporučují ošetřující lékaři nebo 
hygienická stanice. Pacienti jsou objedná-
ni přesně na určitou minutu a nemusí svůj 
čas trávit ve frontě. Dostupnost vyšetření 
je maximálně do druhého dne od objedná-
ní. Od 24. března 2020 se význam strako-
nické nemocnice ještě zásadně zvýšil tím, 
že mikrobiologické středisko centrálních 
laboratoří pod vedením primářky Evy 
Šimečkové zahájilo jako třetí v kraji 
laboratorní PCR-diagnostiku pomocí mo-
derních a přesných technologií, kterými 
nemocniční laboratoř disponuje. Z toho 
mám velkou radost! I v současné době je 
strakonická laboratoř na špičce v počtu 
objemu a kvality zpracovávaných testů, 
jejichž počet běžně činí kolem 120-130 
vyšetřených vzorků denně. Výsledky jsou 
k dispozici ještě hned v den odběru, což je 
v porovnání s řadou jiných lokalit v České 
republice zcela mimořádné! A pacienty 
o výsledku informujeme prostřednictvím 
sms zprávy či telefonicky.
 
CENTRÁLNÍ TŘÍDICÍ PRACOVIŠTĚ  
Koronavirová pandemie je velkou vý-
zvou i pro všechny ostatní zaměstnance 
nemocnice. Všichni musí plnit své běžné 
úkoly, často zastupovat i za další segmenty 
zdravotní péče a současně čelit potenci-
álním negativním důsledkům, které by 
masivnější zavlečení infekce mezi zdravot-
níky či hospitalizované pacienty přineslo. 
Musíme také držet určitou volnou kapacitu 
pro případ nutnosti zvýšené potřeby péče 
o COVID-19 pozitivní pacienty.
Museli jsme proto přistoupit k řadě 
nutných opatření, která doplnily státem 
nařízené restrikce týkající se např. zákazu 
otců na porodnici, který již byl od poloviny 
dubna opět zrušen. 

Všichni pacienti procházejí třídicím cen-
trem nemocnice, kde je na základě klinic-
kého stavu a odběru anamnézy provedeno 
jejich rozčlenění do 3 skupin stran rizika 
COVID-19. Nejrizikovější skupina je hned 

na místě vyšetřena lékařem a je proveden 
stěr na PCR. Při nutnosti hospitalizace je 
pro rizikové pacienty kompletně vyčleněna 
expektační stanice v izolačním režimu. 
Navíc všichni hospitalizovaní pacienti 
podstupují automaticky odběr biologic-
kého materiálu k vyloučení koronavirové 
infekce.

ODLOŽENÁ PÉČE
Každý den v Nemocnici Strakonice, 
a.s., s kolegy pečlivě analyzujeme vývoj 
epidemiologické situace a přizpůsobu-
jeme jí přijímaná opatření. Celou dobu 
poskytujeme veškerou neodkladnou péči, 
což není jen péče o akutní stavy, ale 
samozřejmě i péče o onkologické a další 
chronicky nemocné pacienty, kde by 
odklad péče znamenal zdravotní riziko. 
Jsme si vědomi, že zdravotní důsledky 
odložené péče mohou u řady pacientů 
přinést více problémů než koronavirová 
infekce jako taková. Celosvětově jsme 
například svědky překvapivě význam-
ného poklesu počtu nově diagnostiko-
vaných infarktů myokardu, ke kterému 
došlo během těchto týdnů. Odborníci to 
vysvětlují jednoduše - pacienti se bojí 
do nemocnic a přecházejí některé mírněj-
ší příznaky i vážných onemocnění, kde 
však neposkytnutí adekvátní časné léčby 
vede k těžkým doživotním následkům. 
Také odkládání různých plánovaných 
operací může přinášet řadu komplikací. 
Při respektování mimořádných opatření 
ministerstva zdravotnictví se snažíme 
od Velikonoc postupně rozšiřovat objem 
poskytované péče i o ty pacienty, kde by 
odložení výkonu mohlo být problematic-
ké. Věřím, že jsme na to v nemocnici při-
praveni.

Tomáš Fiala,  
předseda představenstva 

Naši zdravotníci v první linii 

Máme za sebou další měsíc, kdy ko-
ronavirová pandemie prověřila funkč-
nost zdravotnických systémů prakticky 
na celém světě. Ačkoliv se snad zdá, že 
zejména v České republice potenciál 
epidemie ztrácí na své intenzitě, určitě 
ještě nemáme vyhráno a různá omezení 
v naší společnosti přetrvají minimálně 
další týdny a měsíce.
Abychom dobře nastavovali pravidla 
boje proti koronaviru, potřebujeme znát 
co nejpřesněji, kolik lidí v populaci už 
nemoc třeba prodělalo a má vytvořené 
protilátky, aniž o tom vůbec ví. Já osobně 
v tom vidím velký smysl. Potřebujeme co 
nejpřesnější čísla, a i proto chci, aby 
se naše nemocnice zapojila do většího 
projektu testování v našem kraji. Nyní 
čekáme na dodání testů do našich labo-
ratoří a budeme vás informovat o dalším 
průběhu. 
Nasazení všech zdravotníků a labora-
torních specialistů v naší nemocnici, kteří 
stojí v první linii boje s koronavirem, je 
obdivuhodné. V těchto dnech si víc než 
kdy jindy uvědomuji, jak jsem hrdý na to, 
že mohu takový tým vést. Vážím si toho, 
jak to zvládají, a rozhodně zaslouží 
velké poděkování. Musím říct, že nás 
těší a povzbuzují pozitivní ohlasy od vás 
všech, od našich pacientů i jejich lékařů. 
Závěrem mi dovolte poděkovat všem 
obyvatelům, obcím a firmám Strakonicka, 
kteří nám v uplynulých týdnech prokazo-
vali svou podporu tím, že s pochopením 
respektovali naše opatření, podporovali 
nás povzbudivými ohlasy, rouškami, 
ochrannými štíty, ale i kávou, zapůjčený-
mi automobily a mnoha dalšími prostřed-
ky. To vše nás motivuje v naší nelehké 
práci. SPOLU TO ZVLÁDNEME.

Tomáš Fiala, 
předseda představenstva 
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PIVOVAR 
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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

Krizi navzdory je pivovar oporou 

Když ředitel pivovaru Dušan Krankus 
v loňském roce při předávání darů nemoc-
nici hovořil o opakované pomoci tomuto 
zařízení, neměl ani potuchy, v jaké době se 
další pomoc bude realizovat. 

Přestože již nyní je patrné, že veškeré 
finanční prostředky pivovaru Dudák budou 
v letošním roce kvůli vládním opatřením 
souvisejícím s koronavirovou pandemií 
primárně vynakládány na zajištění základ-
ního chodu společnosti, neváhají pivovar-
níci i v tak těžkých dobách, anebo naopak 
právě v tak těžkých dobách, pomáhat těm, 
kteří se starají o zajištění zdraví nás všech. 

Dlouhodobá spolupráce měšťanského 
pivovaru Dudák a strakonické nemocnice 
je známá z minulých let. Ať už to bylo 
nealko pivo pro pacienty a zdravotníky 
ze záchranky nebo příspěvek na nákup 
dětského ultrazvuku.

Již v dobách bezrouškových jsme 
byli svědky vzniku nové tradice, která 
se rozšířila i na dobu koronakrize, kdy 
zdravotníkům, a ty strakonické nevyjí-
maje, zoufale chybí bariérové prostřed-
ky. Pivovar se proto rozhodl zakoupit 
dle svých finančních možností tři sta 
kusů respirátorů FFP2 v celkové částce 
převyšující 42 000 Kč a ty darovat řediteli 
strakonické nemocnice Tomáši Fialovi. 
Nemocnice a pivovar jsou pravděpodobně 
nejdéle sloužící instituce ve městě, a je 
tak symbolické, že právě tyto dva subjekty 
k sobě našly cestu a dokáží si pomáhat 
v dobách zlých i dobrých. 

Převzít hmotnou pomoc přijeli spo-
lečně ředitel nemocnice Tomáš Fiala 
s doktorem Michalem Pelíškem, náměst-
kem ředitele pro kvalitu zdravotní péče 
a zástupcem primáře neurologického 
oddělení, a hlavní sestrou nemocnice 
Editou Klavíkovou. Úsměv na tváři 
zakrývaly roušky, ale vnímavému oku 
čtenáře jistě neuteče. Však to také 
na škaredou středu bylo přímo potřebné, 
usmívat se, abychom po zbytek roku ne-
byli podle pověry, která se k tomuto dnu 
váže, smutní a mrzutí. Ať nám tedy všem 
zůstane na tváři spokojený úsměv, a to 
nejen dnes, ale i v dalších dnech a třeba 
i díky lidem, kteří umějí podat pomoc-
nou ruku. 

text a foto: Markéta Bučoková, PR 

Musíme si pomáhat…

V dnešní době to není o musíme, 
ale o prostém chceme. Těžko mluvit 
za národ, ale jako Strakoničtí jsme 
se doslova semkli a ochota pomoci 
se nese napříč celým městem, a kdo 
má jen trochu možnost, neváhá podat 
pomocnou ruku. 

Nebudeme si nic nalhávat, ale 
zdravotníci jsou ti, kteří stojí v první 
linii, a jsou to právě oni, kteří se starají 
o zbytek lidstva. Sami bojují skutečně 
s ledasčím, ale žízeň jim pomáhá za-
hnat strakonický Dudák. Ten daroval 
ženám a mužům ze záchranky nealko 
piva, aby se po namáhavém výjezdu 
osvěžili vychlazeným Driverem. 

Tak na zdraví strakonickým záchra-
nářům, pivovarníkům a nám všem ať 
dá Bůh štěstí!

text a foto: Markéta Bučoková, PR

Předání respirátorů 8. dubna Zástupci pivovaru se záchranáři
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MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
Vážení rodinní příslušníci, příbuzní a přátelé klientů domovů pro seniory

Pandemie nového koronaviru zasáhla 
celý svět a opatření proti jejímu šíření se 
nevyhnula ani našim zařízením, ve kterých 
máte své blízké. Zákaz návštěv, ale i zákaz 
tato zařízení opouštět nepochybně zkompli-
kovaly život všem. Někteří možná nerozu-
mí tomu, proč za nimi nikdo nechodí ani 
z rodiny, ani ze strany duchovních či dobro-
volníků. Chci vás ubezpečit, že se snažíme 
všem klientům vysvětlit, proč je nemůžete 
navštívit. 

Uvědomuji si, že situace je těžká pro obě 
strany, pro naše klienty i pro vás, pro jejich 
rodiny a přátele. Dobře vím, jakou člověk 
cítí bezmoc, když se jeho blízký nachází 
v etapě života, kdy ze všeho nejvíce potře-
buje přítomnost někoho blízkého, a vy mu ji 
kvůli zákazům nemůžete dopřát. To jediné, 
co pro vás nyní mohu udělat, je napsat něco 
málo o situaci v domovech a nabídnout vám 
alespoň nějakou možnost, jak se můžete 
s svými blízkými v domovech v této složité 
době zkontaktovat.

Od samého počátku jsme zavedli všechna 
dostupná preventivní bezpečnostní opatření, 
abychom ochránili nejen naše seniory, ale 
i naše zaměstnance, kteří o vaše blízké pe-
čují. V maximální možné míře se snažíme 
eliminovat rizika nákazy. Personál je vyba-
ven ochrannými pomůckami, které neustále 
musí nosit. V domově pro seniory jsou 
standardně nastavena hygienická opatření, 
která jsou nyní v době pandemie ještě dale-
ko více zpřísněna. Rovněž se v maximální 
možné míře snažíme, aby se personál střídal 
co nejméně. Od 1. 4. 2020 jsou vytvořeny 
samostatné pracovní týmy, které se mezi 
sebou nepotkávají. Naší snahou je také to, 
aby se pečující personál vyhýbal kontaktu 
s veřejností. Proto MěÚSS zprostředkovává 

pracovníkům domovů pro seniory zajištění 
soukromých nákupů běžných potravin.

Podstatné je, že provozy obou domovů 
zatím fungují v plném rozsahu. To znamená, 
že i za nižšího stavu personálu (1/5 perso-
nálu již nyní v provozu chybí) se klientům 
dostává péče, na jakou byli vždy zvyklí, 
a provoz ve všech našich domovech je 
po všech stránkách plnohodnotně zajištěn.

Stejně tak je tomu u stravování. Klienti si 
stále mohou k obědu vybírat ze tří pokrmů 
a v průběhu dne dostávají jídlo v obvyklých 
časech. Pro vaši informaci jen dodávám, že 
stravování probíhá individuálně na pokojích, 
od společného stravování jsme z bezpeč-
nostních důvodů po dobu pandemie upustili. 
Do stravovacího provozu nemá nikdo kromě 
kuchařů přístup. Kuchaři jsou povinni 
rovněž nosit ochranné pomůcky. Ujišťuji 
vás tedy, že je o vaše blízké dobře posta-
ráno, mají dostatek jídla i nápojů, a kromě 
možnosti výběru z jídel mají také možnost 
si i něco „na přilepšenou“ dle svého přání 
objednat. 

Co se týká společenského života v domo-
vech pro seniory, ten se bohužel díky nasta-
lé situaci výrazně změnil. Ve snaze uchránit 
všechny seniory před nákazou covid-19 
jsme již od počátku zrušili veškeré spole-
čenské akce, na které byli pozváni různí in-
terpreti (zejména muzikanti). Zpočátku jsme 
se snažili tyto akce nahradit našimi vlast-
ními aktivitami v malých skupinkách, ale 
postupně s nárůstem nedostatku personálu 
a hlavně s ohledem na snahu nescházet se 
ve skupinkách je to stále náročnější. Všichni 
pracovníci se však snaží v domovech vy-
tvářet a udržovat dobrou a pozitivní náladu. 
Naše instruktorky zajišťují společenský 
kontakt se seniory individuálně na pokojích 
a působí tak na psychiku našich klientů, aby 
zůstali v dobré kondici. Důležité je také to, 
že nastalou a pro nás všechny zcela mimo-
řádnou situaci instruktorky našim klientům 
vysvětlují a mluví s nimi i o opatřeních, 
která jsou platná zase venku, za zdmi našich 
domovů pro seniory. Snažíme se, aby klienti 
pochopili, že ve složité situaci jsou nejenom 
oni sami, když jsou uzavřeni před veřejnos-
tí, ale také i ti ostatní, jejich rodiny a známí. 
Díky krásnému počasí posledních dnů mají 
uživatelé našich domovů také možnost jít 
ven na zahradu, kde se mohou projít nebo 
prostě jen tak pozorovat probouzející se 
jarní přírodu.

Abychom vám alespoň částečně umožnili 
nějaký kontakt s vašimi seniory, nabízíme 
vám zprostředkování telefonických hovorů 
u těch klientů, kteří nejsou schopni nebo 
nemají možnost se s vámi spojit sami. 
Pokud to bude z vaší strany proveditelné, je 
také možnost videohovoru (pouze domov 
pro seniory Rybniční), abyste se se svými 
blízkými mohli i vidět. V případě zájmu 
můžete zavolat na telefon sociální pracov-
nice, se kterou se konkrétně domluvíte. Ta 
však nebude kontakt se seniorem sama hned 
realizovat, ale pouze ho zprostředkuje. So-
ciální pracovnici sdělíte své telefonní číslo, 
na kterém vás budou pracovníci kontakto-
vat, a uskuteční samotný hovor s klientem. 
Telefonní číslo, na kterém si lze domluvit 
zprostředkování hovoru, je pro DS Rybniční 
739 759 007 a pro DS Lidická 739 053 071. 
Navíc jsme zřídili e-mailové kontakty pro 
DS Rybniční vzkazyrybnicni@muss.stra-
konice.eu a pro DS Lidická vzkazylidicka@
muss.strakonice.eu (upozorňuji na doménu 
.eu na konci obou kontaktů). Na tyto e-maily 
můžete posílat vzkazy a dopisy, které budou 
předány, popřípadě přečteny vašim blízkým. 
Je nutné vždy uvést jméno a příjmení, komu 
je vzkaz určen. Vzkaz je možné pouze 
předat, nikoliv na něj reagovat. Na vzkazy 
nebude možné odepisovat. To bohužel naše 
personální situace neumožňuje. Za všechny 
naše klienty, kteří nejsou sami s vámi v tele-
fonickém kontaktu, bych vás ráda požádala 
o to, abyste se o telefonické spojení pokusili 
nebo napsali vzkaz. I přes naše velké úsilí 
udržet obyvatele domova v dobré psychické 
kondici je kontakt s rodinou něco, co nikdo 
z nás nedokáže ničím nahradit anebo kom-
penzovat. Proto vás vyzývám, nebojte se 
zavolat nebo napsat. Zároveň prosím i o vaši 
trpělivost. I když se možná případným počá-
tečním peripetiím nevyhneme, pevně věřím, 
že vše časem doladíme a dořešíme. I pro nás 
jsou všechna tato opatření nová. 

Domov pro seniory Rybniční, 
tel. 739 759 007, 
vzkazyrybnicni@muss.strakonice.eu

Domov pro seniory Lidická, 
tel. 739 053 071, 
vzkazylidicka@muss.strakonice.eu 

Dagmar Prokopiusová
ředitelka MěÚSS Strakonice



11Zpravodaj města Strakonice  květen 2020

Z RADNICEMĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
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Městský úřad obnovil 20. dubna svou činnost ve standardním rozsahu

Za účelem minimalizace možnosti šíření 
nákazy žádáme občany, aby pro komuni-
kaci s městským úřadem upřednostňovali 
písemný, elektronický či telefonický kon-
takt před kontaktem osobním, a to zejména 
prostřednictvím:

• e–mailu:
posta@mu–st.cz
epodatelna@mu–st.cz 
 (pouze podání s kvalifikovaným nebo 

uznávaným elektronickým podpisem)

• telefonu:
383 700 111, 383 700 113, 383 700 263
 (kontakty na jednotlivé pracovníky MěÚ 
naleznete na www.strakonice.eu)

• datové schránky: 4gpbfnq

• podatelny 
 (v přízemí budovy Velké náměstí č.p. 3) 
v době: 
pondělí 8.00–16.00
úterý 8.00–15.00
středa 8.00–18.00
čtvrtek 8.00–15.00
pátek 8.00–13.00

Pokladna 
 (v přízemí budovy Velké náměstí č.p. 3) je 
otevřena v úředních hodinách: 
pondělí 8.00–11.30 12.30–15.30
středa 8.00–12.00 13.00–16.00
pátek 8.00–11.30

Pouze v případě neodkladné nutnosti 
osobní návštěvy (doporučujeme předchozí 
telefonické objednání) lze úřední záleži-
tosti vyřídit na jednotlivých pracovištích 
městského úřadu v úředních hodinách:
pondělí 8.00–11.30 12.30–16.00
středa 8.00–12.00 13.00–18.00 
pátek 8.00–11.30 

Ve dnech úterý a čtvrtek je městský úřad 
pro veřejnost uzavřen.

Na městském úřadu platí přísná hygie-
nická pravidla. 

Vstup osob do budov městského úřadu 
je možný pouze s ochrannými prostředky 
dýchacích cest, při zachování odstupu mezi 
osobami alespoň 2 metry a při dodržování 
zvýšených hygienických požadavků (desin-
fekce rukou apod.). 
V prostorách městského úřadu je zakázáno 
shlukování osob.

Martina Kotrchová,  
tajemnice MěÚ

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
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ROZHOVOR
Činnost HZS Strakonice v době nouzového stavu

Mnohé krizové situace byly svědky, že 
nejen zdravotníci jsou ti, kteří stojí v před-
ních liniích. Vedle nich jsou neodmyslitel-
nými pomocníky také profesionální hasiči. 
Jinak tomu není ani v aktuální korona-
krizi, která donutila strakonický hasičský 
záchranný sbor, počínaje 16. březnem, 
přijmout mnohá preventivní opatření. 
O jaká opatření se jednalo, jsme si povídali 
s ředitelem Územního odboru Strakonice 
Otou Šmejkalem. 

Pane řediteli, nouzový stav a korona-
krize donutily mnohé subjekty zcela 
přeorganizovat dosavadní činnost. Jak 
se vládní opatření dotkla činnosti hasič-
ského záchranného sboru? 
Zrušili jsme veškeré akce ve vztahu k naší 
činnosti uvnitř i vně sboru, služební 
cesty, odborné kurzy, školení, metodická 
zaměstnání. Na stanicích byl zakázán vstup 
veřejnosti, návštěvám a jiným osobám, 
které nejsou zaměstnanci, nebo příslušníky 
HZS. Od 20. dubna byly obnoveny úřední 
hodiny pro veřejnost, které byly krátkodo-

bě omezeny. Přesto i nadále upřednostňu-
jeme elektronický a telefonický kontakt. 
Ve vztahu k výkonu státního požárního 
dozoru neprovádíme kontroly ani kolauda-
ce staveb s osobní účastí příslušníků HZS. 
Žádosti o vydání stanoviska k projektové 
dokumentaci jsou přijímány elektronic-
ky nebo datovou schránkou, a to včetně 
dokumentace.

Jsou ve službě všichni vaši  
příslušníci? 
K zajištění plné akceschopnosti našich 
jednotek byla přijata opatření ve vztahu 
k výkonu služby. Byly stanoveny mini-
mální početní stavy na směně. Část našich 
příslušníků byla ponechána doma jako ope-
rativní záloha využitelná v případě potřeby 
i na jiném místě v rámci celého HZS kraje. 
Na stanicích jsme zorganizovali mimo jiné 
i předání služby tak, aby se směny mezi 
sebou fyzicky nepotkávaly.

Život okolo nás se citelně utlumil. Tato 
skutečnost vede k domněnce, že by 
hasičskému záchrannému sboru mohla 
ubýt zásahová činnost? 
I když v souvislosti s vládními opatře-
ními došlo k utlumení výroby, obchodu 
a volného pohybu obyvatelstva, nikterak 
se tato skutečnost neprojevuje v naší zá-
sahové činnosti. V období od 10. března 
do 17. dubna v rámci okresu evidujeme 
72 událostí. Z toho je 12 požárů (ško-
da 147 tisíc korun, uchráněné hodnoty 
za 300 tisíc korun), 14 dopravních nehod 
a 36 technických zásahů. Tyto počty jsou 
téměř totožné jako ve stejném období 
minulého roku, není zde žádný význam-
ný pokles.

Jste jako zástupce HZS členem krizo-
vého štábu. Plynou vám z tohoto členství 
nějaké nadstandardní úkoly? 
Úzce spolupracujeme s krizovými štáby na-
šich tří ORP, plníme i další úkoly ze strany 
krizového štábu Jihočeského kraje. V jede-
náctém březnovém týdnu jsme například 
pomáhali policistům se zajištěním činnosti 
na hraničním přechodu Strážný. V pondělí 
23. března jsme prováděli instalaci kon-
tejneru, dovezeného z Prahy, k zajištění 
odběrového místa ve strakonické nemocnici. 
Od 22. března zajišťujeme transport a výdej 
ochranných pomůcek praktickým lékařům 
našeho okresu. Počátkem měsíce dubna 
jsme vybraným dobrovolným jednotkám 
předali ochranné oděvy, masky a filtry 
k zásahové činnosti. Pracovníkům odpado-
vého hospodářství ORP jsem dopravovali 
dezinfekci a ochranné prostředky.

Je něco, co byste rád vzkázal veřejnosti 
za této mimořádné situace? 
Rád bych poděkoval všem, kteří i v této 
nelehké době na hasiče myslí. Projevy 
pozornosti nám udělaly velkou radost. Vlna 
solidarity a spolupráce, která se šíří celou 
republikou, nám pomáhá zvládnout krizovou 
situaci. Můžeme vás ujistit, že i hasiči jsou 
stále připraveni pomoci v těžkých chvílích. 

Markéta Bučoková, PR

Ošetřovné pro OSVČ 
Osoba samostatně výdělečně činná (dále 
jen „OSVČ“) na hlavní činnost, kte-
rá na základě mimořádných opatření 
Ministerstva zdravotnictví proti šíření 
infekce COVID-19 nemůže vykonávat svou 
podnikatelskou činnost z důvodu péče 
o dítě nebo o osobu z důvodu dlouhodobě 
nepříznivého zdravotního stavu závislou 
na pomoci jiné osoby, může požádat o po-
skytnutí podpory pro zmírnění negativních 
dopadů výše uvedených opatření. Při splně-

ní stanovených podmínek bude dotyčným 
osobám poskytnuta dotace ve výši 424 
Kč/den, která je čerpána ze speciálního 
programu schváleného vládou.

Žádost o poskytnutí podpory je k dis-
pozici na https://osetrovne-osvc.plus4u.
net/info// včetně příloh. Po vyplnění ji 
OSVČ bude moci podat prostřednictvím 
datové schránky, e-mailem s elektronic-
kým podpisem, poštou nebo v nezbyt-
ných případech a po předchozí domluvě 

doručit osobně. Žádost vyhodnotí MPO 
a pomoc vyplácí MPO. 

Podrobnosti jsou uvedeny v příloze 
„Program podpory malých podniků 
postižených celosvětovým šířením one-
mocnění COVID-19 způsobeného virem 
SARS-CoV-19“. Žadatelé, kteří potře-
bují pomoci s vyplněním žádosti, se 
mohou obrátit i na Obecní živnostenský 
úřad Městského úřadu Strakonice.

Obecní živnostenský úřad

Instalace odběrového místa  foto: HZS 

Ota Šmejkal, ředitel HZS JčK, ÚO Strakonice



13Zpravodaj města Strakonice  květen 2020 13

ZPRÁVY

INZERCE

Nakládání s domovním odpadem v době ohrožení

Technické služby Strakonice, s. r. o., ani 
v době vydaných omezení nemohly vyne-
chat svoz komunálního odpadu, aby město 
bylo čisté a bez odpadků.  Proto i zde byla 
přijata zvýšená bezpečnostní opatření 
na ochranu pracovníků, a krátkodobě byl 
vynechán pouze svoz bioodpadu. 

Nadále prosíme občany, aby použité 
roušky, rukavice a kapesníky vkláda-
li do plastového obalu a následně ještě 
do dalšího plastového obalu a zavázané 

je vhazovali do popelnic a kontejnerů 
na směsný odpad. V žádném případě 
nepatří do barevných kontejnerů na papír, 
plast a textil. 

Každý by se zároveň měl zaměřit 
na zmenšení objemu likvidovaných věcí 
a snažit se minimalizovat celkový objem 
a množství odpadů a neplýtvat potravina-
mi. 

Zvláštní opatření se vztahují na občany 
v karanténě, kteří by neměli třídit a veš-
kerý odpad by měli vkládat do pevného 
plastového pytle a před vyhozením i jeho 
povrch ošetřit dezinfekčním postřikem. 
Pokud budou použity pytle z tenčího ma-
teriálu, je nutné takové obaly zdvojit. Pytle 
by měly být vyneseny z domácnosti do 24 
hodin. Odpad by v žádném případě neměl 
být odkládán mimo kontejnery, aby s ním 
popeláři nepřicházeli do přímého kontaktu.

Další informace o doporučeném 
nakládání s odpady získáte na stránkách 
Ministerstva životního prostředí.   

 (red) 

Technické služby Strakonice, s. r. o. 
www.tsst.cz
• uzavření společnosti pro veřejnost 

do odvolání, možnost využít telefonické 
a e-mailové komunikace

• svoz bioodpadu (BRKO) obnoven  
od 20. dubna (harmonogram na  
www.strakonice.eu)

• bioodpad lze nadále také ukládat 
ve sběrném dvoře 

• sběrný dvůr U Blatenského mostu od  
30. března otevřen denně pouze 
od 8.30 do 17.00 hod. (kromě svátků)

• provoz pískovny - od 7. dubna probíhá 
těžba a prodej písku každé  
út 7.00–13.00 hod.

• parkovné - obnoven výběr od 20. dubna 
• omezení provozu Pohřební služby, do od-

volání uzavřena kancelář správy hřbitova 
a Pohřební služby. Objednávání obřadů 
je možné od 8.00 do 12.00 hod (po-pá). 
K vyřízení nezbytně nutných admin. zá-
ležitostí využijte tel.: 380 420 404 nebo 
e-mail a v urgentních případech mimo 
prac. dobu tel.: 602 483 520.  (red) 
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SENZAČNÍ VINYL
od 341 Kč/m2

AKCE PLATÍ: od 4. 5. do 18. 5. 2020

POKLÁDKA – tel.: 606 302 156
BNK, a.s.       
Volyňská 189, Strakonice  
tel.: 383 328 493                                                                                                                                              

otevírací doba:
po–pá: 8–18
so:  8–12

SENZAČNÍ VINYL
od 341 Kč/m2

AKCE PLATÍ: od 4. 5. do 18. 5. 2020

POKLÁDKA – tel.: 606 302 156

Rozvoz koberců 
ZDARMApo celé ČR k domu

Inzerci v těchto novinách pro vás zajistí:

732 574 319 
dobiasova@regvyd.cz

Aneta DOBIÁŠOVÁ
603 786 170

vrbicky@regvyd.cz

Vít VRBICKÝ
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ŠKOLSTVÍ
Předškolní vzdělávání se organizuje pro 
děti zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však 
pro děti od 2 let. Pro děti narozené od 1. 9. 
2014 do 31. 8. 2015 a všechny děti, které 
mají pro školní rok 2020/2021 odloženou 
povinnou školní docházku, je předškolní 
vzdělávání povinné. 

Jak mluvit s dětmi o koronaviru?
Myslet si, že koronavirová pandemie se 
nikterak nedotýká dětí, by byl obrovský 
omyl. Naopak, těžko odhadnout, co 
probíhá dětem hlavou, uvědomují-li si, že 
nemohou do školy, nesmí navštěvovat své 
babičky a dědečky. Děti samy se mnohdy 
obávají opouštět domovy a chodit do pří-
rody. Mohou se potýkat s obavami, které 
dospělí ani nevnímají. Ruku na srdce, ani my 
dospělí nevíme, jak vlastně správně celou 
situaci nouzového stavu dětem vysvětlit. 
Proto přichází ze strany Ministerstva vnitra 
a jeho psychologického pracoviště pomoc 
v podobě ilustrované brožury „Ahoj, já jsem 
Korona“. 

Pokud pomůžeme dětem správně a v klid-
né atmosféře vysvětlit fakta, pochopit běžné 
emoce, jako je strach, úzkost, hněv a smutek, 
pomůžeme nejen jim, ale i sobě. 
Brožuru naleznete na www.mvcr.cz.

Markéta Bučoková, PR 

STARZ
www.starz.cz
• od 14. dubna je ve sportovním areálu 

Na Sídlišti již otevřena in-line dráha 
a atletický ovál  v čase 8.00-19.00 hod. 
Otevřen je vchod od silnice I/22 
(Uživatelé musí dodržovat předepsané 
odstupy od ostatních sportovců. Nelze 
využívat šatny, sprchy, WC a vstup na jiná 
hřiště je přísně zakázán.) 

• sportovní zařízení se zázemím (plavecký 
stadion, zimní stadion, sportovní haly) jsou 
prozatím uzavřena do odvolání 

ČSAD STTRANS, a.s.
www.sttrans.cz
• krizový štáb Jihočeského kraje odsou-

hlasil postupné uvolňování regulačních 
opatření. Od 16. 4. je možné zakoupit již 
jízdenky i u řidičů autobusů

• spoje vč. MHD jsou prozatím do odvo-
lání provozovány v prázdninovém režimu 
(bez školních spojů)

Zápis do mateřských škol pro školní rok 2020/2021

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro-
běhne od 2. května do 16. května 2020 bez 
přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Aktuální informace o konkrétním termínu 
a způsobu zápisu jsou zveřejněny na webo-
vých stránkách jednotlivých mateřských škol.

Školské obvody mateřských škol 
zřizovaných městem Strakonice jsou 
stanoveny Obecně závaznou vyhláškou 
města Strakonice č. 6/2016 a smlouvami 
o zajištění předškolního vzdělávání s níže 
uvedenými obcemi. V souladu se zákonem 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělá-
vání, v platném znění, je ředitelka spádové 
mateřské školy povinna přednostně přijmout 
děti s místem trvalého pobytu ve školském 
obvodu spádové mateřské školy. 

MŠ Strakonice, A. B. Svojsíka 892, 
www.ms-svojsika.strakonice.eu
ulice: Arch. Dubského, Blatenská, Borová, 
Březová, Buková, Dr. Jiřího Fifky, Erbenova, 
Jedlová, Krále Jiřího z Poděbrad, Máchova, 
Mezi Lesy, Pod Hájovnou, Pod Hliničnou, 
Pod Lesem, Prof. A. B. Svojsíka, Tisová, 
U Vodojemu (Strakonice I), V Ráji, Vodáren-
ská, Za Rájem, Zvolenská

MŠ U Parku, Strakonice, Plánkova 353, vč. 
odl. prac. MŠ Lidická 194, Strakonice
www.ms-uparku.strakonice.eu
ulice: B. Němcové, Čelakovského, Hrnčíř-
ská, Husova, Chelčického, Mikoláše Alše, 
Mírová, Myslivecká, Na Stráži, Na Střel-
nici, P. Bezruče, Pionýrská, Plánkova, Pod 
Kuřidlem, Prof. Skupy, Rybniční, Smetano-
va, Sokolovská, Sv. Čecha, Šmidingerova, 
Švandy dudáka, Tylova, Zahradní, 
Želivského, Žižkova

MŠ Čtyřlístek, Strakonice, Holečkova 410, 
www.ms-ctyrlistek.strakonice.eu
ulice: 5. května, Alf. Šťastného, Bažantnice, 
Holečkova, Jeronýmova, K Dražejovu, Kal-
várie, Komenského, Krátká, Lipová, Luční, 
Na Dubovci, Na Hrázi, Na Rozhledech, 

Nová, Otavská, Pod Hradem, Podskalí, 
Prácheňská, Sadová, Skalní, Slunečná, 
Tovární, U Blatského rybníka, U Větrolamu, 
U Židovského hřbitova, V Holi, V Lipkách, 
Větrná, Virtova, Zámek, Zeyerovo nábřeží,

části města: Dražejov, Střela, Virt, obce: 
Droužetice, Třebohostice, Únice

MŠ Strakonice, Lidická 625, 
www.ms-lidicka.strakonice.eu
MŠ Holečkova 413, odl. prac., 
www.ms-holeckova.strakonice.eu
MŠ Spojařů 1260, odl. prac., 
www.ms-spojaru.strakonice.eu
MŠ Stavbařů 213, odl. prac.,
www.ms-stavbaru.strakonice.eu
MŠ Školní 80, odl. prac., 
www.ms-skolni.strakonice.eu
ulice: Baarova, Bahenní, Bavorova, 
Bezděkovská, Budovatelská, Dopravní, 
Družstevní, Dukelská, Ellerova, Havlíčkova, 
Heydukova, Hradební, Jezerní, Jiráskova, 
Katovická, Klostermannova, Kochana 
z  Prachové, Kopretinová, Kosatcová, 
Kosmonautů, Labutí, Lázeňská, Leknínová, 
Lidická, Liliová, Mánesova, Mládežnická, 
Mlýnská, MUDr. K. Hradeckého, Na Jelen-
ce, Na Křemelce, Na Ohradě, Na Ostrově, 
Na Výsluní, nábřeží Otavy, Nábřežní, Ná-
dražní, Nerudova, Obránců míru, Palackého 
náměstí, Písecká, Podskalská, Pomněnková, 
Radomyšlská, Raisova, Sasanková, Sídliště 
1. máje, Spojařů, Stavbařů, Školní, Textilá-
ků, Tržní, U Blatenského mostu, U Cihelny, 
U Nádraží, U Náhonu, U Řepické zastávky, 
U Sv. Markéty, U Vrbiček, Velké náměstí, 
Vodní, Vrchlického, Za Pilou, Zvonková, 
obce: Drachkov, Libětice, Mutěnice, Pra-
cejovice, Radošovice, Sousedovice

MŠ Strakonice, Šumavská 264,
www.ms-sumavska.strakonice.eu
ulice: B. Havlasy, Boubínská, Bučkova, Čes-
kých lesů, Hallova, Hraniční, Chmelenské-
ho, K. Dvořáka, K Hajské, Lesní, Na Muš-
kách, Na Stráni, Nad Školou, Nebřehovická, 
Podsrpenská, Pohraniční stráže, Povážská, 
Přední Ptákovice, Ptákovická, Strojařů, Šu-
mavská, Trachtova, U Hajské, U Studánky, 
U Vodojemu (Přední Ptákovice), U Zahrá-
dek, Václavská, Volyňská, 

části města: Hajská, Modlešovice, Podsrp, 
obce: Jinín, Miloňovice, Nebřehovice, Přední 
Zborovice, Rovná, Slaník

odbor školství a cestovního ruchu 
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HISTORIE
Gymnázium Strakonice oslaví 100 let působnosti

V září letošního roku uplyne rovné století 
od otevření první třídy tehdy „Městského 
reálného gymnasia“ ve Strakonicích. O jeho 
zřízení požádala již v červnu 1919 městská 
rada prvorepublikové ministerstvo školství, 
které prakticky obratem návrh schválilo. A tak 
se mohlo 1. září 1920 do osmiletého studia za-
psat prvních 57 žáků. Ředitelem byl jmenován 
František Kukrál, vystudovaný klasický filolog 
a gymnaziální profesor se zkušenostmi např. 
z prvního dívčího gymnázia „Minerva“ či  
C. k. gymnasia na Žižkově, který školu 
úspěšně budoval prvních sedm let. O náklady 
na provoz se rovným dílem staralo město 
Strakonice a strakonický okres. Teprve od září 
1923 nesla škola titul státního reálného gym-
nasia. 

První školní rok proběhl v prostorách 
„maltézského zámku“ (dnešní ZUŠ), kde 
postačila jedna místnost jako učebna a druhá 
jako ředitelna, sborovna i kabinet sbírek. 

Po Vánocích 1921 se gymnázium přestěhovalo 
do 2. patra městské radnice a během školního 
roku 1927/1928 již potřebám rostoucí školy 
sloužila celá historická radniční budova. Tam 
také složili příslovečnou zkoušku z dospělosti 
první abiturienti. Na Velkém náměstí sídlilo 
gymnázium až do roku 1957. Pouze během 
války a nacistické okupace (1940-1945) 
bylo přemístěno do prostor dnešní ZŠ F. L. 
Čelakovského. Mezi lety 1957-1983 navště-
vovali studenti budovu v Dukelské ulici (ZŠ 
Dukelská) a od roku 1983 již nový kampus 
sloužící dodnes. 

Nebylo by na tomto místě možné po-
psat bohatou historii i proměny Gymnázia 
Strakonice. Mnoho se podařilo již během 
akcí k jeho 75. výročí roku 1995, kdy byl také 
vydán objemný a dodnes oceňovaný almana-
ch s podrobnými seznamy všech absolventů, 
profesorského sboru, vzpomínkami na studijní 
léta atd. Je již dostupný také v digitální podo-

bě. Rovněž ke 100. výročí školy dokončujeme 
almanach, který především doplní podrobnosti 
o dalším čtvrtstoletí, nicméně pojme také star-
ší historii. O té se blíže dočtete také na webu 
školy či na panelech v jejím vestibulu.

Do současnosti nás přenese nejdůležitější 
statistický údaj: Gymnázium Strakonice 
dosud absolvovalo celkem 7 514 studentů. 
Jaká je nynější tvář naší školy? Jsme všeobec-
ným státním gymnáziem se třemi ročníky 
čtyřletého a jedním ročníkem osmiletého 
cyklu. Každý rok tedy maturují studenti čtyř 
tříd, z nichž více než 95 % úspěšně složí 
přijímací zkoušky na vysoké školy. Gymnázi-
um je vybaveno specializovanými učebnami 
a laboratořemi (chemie, biologie, fyziky, PC), 
jazykovou učebnou, školním klubem, poho-
dlnou knihovnou, modernizovanou jídelnou, 
atrii pro odpočinek v poledních pauzách, 
malým venkovním hřištěm či multifunkčním 
sálem. V minulém roce se podařilo dokončit 
bezbariérovou úpravu obou učebních pavilonů 
i školní jídelny. O paletě volitelných předmětů, 
vzdělávacích projektů a dalších aktivit podrob-
ně informujeme na dnech otevřených dveří, 
webu, Facebooku či v ročenkách.

Gymnázium Strakonice není pouze jakýmsi 
uzavřeným vzdělávacím ostrovem. Je také 
přirozenou součástí našeho města. Rádi 
přispíváme k místním kulturním, sportovním 
i jiným (např. ekologickým) akcím. A proto 
chceme také touto cestou pozvat nejen strako-
nické absolventy gymnázia na oslavy kulatého 
výročí, které chystáme na druhý víkend v září. 
Bohužel, vlivem koronavirové krize jsme 
museli odložit vyprodaný březnový repre-
zentační ples a květnový majáles. Nicméně 
pevně věříme, že od pátku 11. září do neděle 
13. září 2020 bude moci proběhnout bohatý 
program kulturních vystoupení, společen-
ských setkání, výstav i dobročinných aktivit, 
které již dlouho připravujeme ve spolupráci 
s městem a MěKS Strakonice. Jejich základní 
program již naleznete na našem webu  
www.gymstr.cz.

Miroslav Žitný, zástupce ředitele

První maturanti gymnázia – školní rok 1927/1928

Profesorský sbor v roce 1946 (mezi nimi také převor maltézského řádu a strakonický děkan Antonín Voráček)

Nádvoří školy
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Uvedené ceny jsou včertně DPH. Ilustrační foto.

s hydrostatickou převodovkou

až 5 let záruka

až 6 let záruka

Skvělá ovladatelnost, robustní konstrukce

Možnost elektrického vysýpání

VS-regulace pojezdu, silné motory

Skvělý sběr, sečení k okrajům

Skvělá výbava, atraktivní cena
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