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Plavecký areál pro veřejnost 

Za příznivých klimatických podmínek 
a uvolnění vládních omezení bude 
veřejnost o otevření informována aktuálně 
na www.starz.cz.  Venkovní bazény 
i sportovní hřiště jsou připraveny pro 
první návštěvníky od 1. června. 

Parkovací automaty 

Ve zpoplatněných zónách jsou již všechny 
parkovací automaty v provozu. Dočasné 
omezení výběru parkovného bylo zrušeno. 
Městská policie provádí namátkové 
kontroly již v běžném režimu.  Půlhodina 
parkování je zdarma.

Zastupitelstvo města Strakonice 

Ve středu 17. června se uskuteční páté 
veřejné zasedání od 15 hod. ve velké zasedací 
místnosti MěÚ. Po ukončení nouzového stavu 
se zastupitelstva již budou konat za obvyklých 
podmínek. Program bude zveřejněn 
ve vývěskách města a na www.strakonice.eu. 

ORGANIZOVANÝM A INDIVIDUÁLNÍM 
SPORTŮM SE OTEVÍRAJÍ DALŠÍ AREÁLY  
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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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ÚVOD

Břetislav Hrdlička
STAROSTA

Osvobození.
Vážení a milí Strakoničtí. Šestého května 
jsem stál Na Dubovci, pokládal věnec 
a vzpomínal na vaše známé tváře, které mi 
letos chyběly. Korona zasáhla do našich 
životů velmi tvrdě. Oslavy osvobození naší 
republiky jsou poděkováním a vzpomínkou 
na ty, kteří bojovali, umírali, byli raněni. Bez 
ohledu na původ bojovali tito lidé za cizí 
ideál a cíl. A většinou nedobrovolně. Tako-
vý je život. Pořád budeme mít někoho nad 
sebou, na něj se ohlížíme a jeho žádáme. 
Dnes vám ale osvobození možná přinesla 
i korona. Určitě si během izolace mnozí 
z vás uvědomili, že k životu není potřeba 
mnoho věcí. Rodina, kamarádi, láska, klid, 
odpočinek, příroda, svoboda, štěstí a hlav-
ně zdraví. Můžete si něco z toho koupit? 
Můžete to najít v supermarketu, v plném 
koši? V bance, na burze, v loterii? NE!

To jsou velké životní hodnoty, které si mu-
síme obstarat bez peněz a hlavně ve své 
hlavě. Soused má někdy více nebo něco 
dražšího. Je to váš problém? Pak nejste 
svobodní, a ani korona vám nepomohla 
prohlédnout. Netrapte se proto závistí, po-
mluvami, posloucháním médií a přejímáním 
politických názorů televizních reportérů. 
Přemýšlejte prosím selským rozumem, přejte 
a bude vám přáno. To nejdražší má každý 
ve svém srdci. Ať je toho co nejvíc! To je 
to dnešní možné osvobození po koroně, 
které vám ze svého srdce přeji.

Voda znamená život, chraňme ji 

Koronavirus je možná prvním zdviženým 
prstem upozorňujícím na bezmezně kon-
zumní myšlení celé společnosti. 

V poslední době se pandemii věnovala 
nemalá část každodenních zpráv, ale celou 
společnost obchází možná daleko větší 
nebezpečí v podobě zoufalého nedostatku 
nebo spíše rapidního úbytku vody. Tato 
problematika se může jevit jako zdánlivě 
banální, ale její dosah je podle odborníků 
mnohonásobně destruktivnější než již 
zmiňovaná pandemie. Přičteme-li k tomu-
to výčtu vliv abnormálně suchého počasí 
a zimy bez dostatečné sněhové pokrývky, 
je velký problém na světě. 
Každý z nás je při procházkách lesy 

svědkem katastrofálních obrazů zničené 
přírody. Tam, kde kdysi stával mohutný les, 
je na troud vyschlá holina. Suché počasí 
předchozích let způsobilo přemnožení 
škůdců, kteří napadají suchem oslabe-
né stromy. Za normálních podmínek by 
zdravý strom dokázal vlastním obranným 
mechanizmem škůdcům čelit, ne tak osla-
bené lesní společenství. 
Nečekat na zázraky, ale co nejrychleji 

jednat je pravděpodobně jediná cesta, jak 
se z této šlamastyky dostat. Východis-
kem je podpora výsadby zeleně ve městě 
a investice do projektů modro-zelené 
infrastruktury. První takovou vlaštovkou 

ve Strakonicích je parkoviště na Beranově 
dvoře nebo plocha nového dopravního 
terminálu. Zde jsou aplikovány prvky 
zachycující dešťovou vodu v kombinaci 
s flórou zvyšující biodiverzitu. Kvalitní 
a dostatečná zeleň ve městě dokáže často 
nahradit různé klimatizace a jejich drahý 
provoz.
Proč se o této novodobé nemoci světa 

zmiňujeme zrovna nyní? Blíží se léto, 
doba, kdy se plní bazény u rodinných 
domků, což je taková první citelná rána 
pro značně omezené zásoby spodní vody. 
Proto bychom chtěli apelovat na majitele 
bazénů, aby využili především možnosti 
komfortního způsobu plnění nádrží pomocí 
servisu technických služeb, které za mírný 
poplatek zavezou kvalitní vodu, aniž by 
došlo k narušení hloubkových vrtů jedno-
rázovým rychlým odčerpáním vody, které 
poničí spodní prameny. 
Za zmínku stojí i zvážit využití dešťové 

vody k běžným zálivkám. U již stávajících 
nemovitostí je možné řešit zásobu záchyt-
ným systémem v podobě plastových nádrží, 
u novostaveb počítat při zpracování projek-
tové dokumentace s investicí do systému 
záchytu srážkové vody a jejího následného 
využití k běžné potřebě. 
Jedná se o investice, které se mnohoná-

sobně vrátí nejen každému jedinci, ale nám 
všem. Zachráníme-li vodu, zachráníme 
sami sebe.  

Markéta Bučoková, PR 

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR



4 červen 2020 Zpravodaj města Strakonice

AKTUÁLNĚ

4

Ředitelka MŠ Šumavská
S účinností od 1. srpna 2020 byla na zákla-
dě výsledku konkurzního řízení na vedoucí 
pracovní místo ředitelky MŠ Šumavská 
jmenována Mgr. Veronika Tomanová.

Konkurz na ředitele
Rada města Strakonice vyhlásila konkurzní 
řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky 
Základní školy F. L. Čelakovského, Strako-
nice, Jezerní 1280. Přihlášky včetně příloh 
je nutné zaslat nejpozději do 5. června 
na adresu: Městský úřad Strakonice, 
odbor školství a cestovního ruchu, kde 
získáte i další podrobné informace. 

Individuální dotace 
Město Strakonice poskytlo individuální 
dotace 
• Preventu 99, z. ú., ve výši 340 000 Kč 

na sociální službu v zařízení CROSS 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
Prevent a ve výši 180 000 Kč na sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi

• Poradně pro rodinu, manželství, 
mezilidské vztahy, psychosociální, 
pracovně-profesní oblast a osobnostní 
rozvoj, o. p. s., Záboří 83, ve výši 
250 000 Kč na sociální službu odbor-
né sociální poradenství 

• Kotvě při strakonické nemocnici, z. s., 
ve výši 60 000 Kč na zajištění provo-
zu domova se zvláštním režimem

• Preventu 99, z. ú., ve výši 41 791 Kč 
na sociální službu v zařízení CROSS Níz-
koprahové zařízení pro děti a mládež Pre-
vent a 23 209 Kč na sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi za rok 2019

• Okresnímu sdružení Česká unie sportu 
Strakonice, z. s., ve výši 50 000 Kč 
na provoz kanceláře Na Křemelce 512 

• Jihočeské hospodářské komoře ve výši 
70 000 Kč na podporu podnikatelské-
ho prostředí na Strakonicku (red) 

Mateřské školy opět v provozu 

Vládní opatření přiměla zřizovatele, v tomto 
případě město Strakonice, ke zcela nepopulár-
nímu opatření, jakým bylo 16. března uzavření 
mateřských škol. Rodiče „školkáčků“ byli po-
staveni před nelehkou situaci, která ale v daný 
okamžik měla své opodstatnění. Dnes vychází 
celkově Česká republika jako země s nejméně 
nakaženými nemocí covid-19, za čímž stojí 
právě ona striktní opatření. 
S rozvolňováním dosavadních vydaných 

vládních opatření se po zralé úvaze a vydaném 
doporučení MŠMT rozhodli členové rady 

města přistoupit k obnovení provozu v mateř-
ských školách. Ten byl spuštěn za daných hygi-
enických podmínek v pondělí 18. května. 
Ministerstvem mládeže, sportu a tělový-

chovy vydané upravující rámcové hygienické 
a provozní podmínky stanovené v souvislosti 
s postupným obnovováním provozu mateř-
ských škol nikterak nebránily navrácení dětí 
do školek. Všechny mateřské školy ve městě 
byly schopny dostát a naplnit opatření, která 
obsahovala pokyny jak se chovat na cestě 
do školy, před samotnou školou a samozřejmě 
v prostorách mateřských škol. Jen namátkou 
mezi výčet je zahrnuto zajištění dezinfekce, 
časté větrání, proškolený úklidový personál 
i pokyny, jak postupovat v případě, že by 
se v zařízení vyskytlo dítě s podezřením 
na nákazu. 
  text a foto: Markéta Bučoková, PR

Letošní letní prázdninový provoz mateřských škol 
Po dohodě se zřizovatelem a vedením jednot-
livých mateřských škol bude v průběhu letních 
prázdnin zvýšen provoz v předškolních zaříze-
ních. Oproti provozu v běžném prázdninovém 
režimu, kdy funguje pouze jedna ze školek 
na celé Strakonice, budou o letošních prázd-
ninách otevřena všechna předškolní zařízení 

s výjimkou tří týdnů 27. 7.–14. 8. Děti tak 
budou mít možnost navštěvovat školu, ve které 
jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání. 
Vzhledem k tomu, že MŠ Lidická 194 a MŠ 
Stavbařů zajišťuje pouze výdej stravy, která 
se do těchto MŠ celoročně dováží ze školních 
jídelen, nebudou tyto MŠ letní provoz zajišťo-

vat. Letní provoz pro MŠ Lidická 194 zajistí 
MŠ U Parku a pro MŠ Stavbařů zajistí provoz 
MŠ Holečkova. Podrobnosti o prázdninovém 
provozu mateřských škol naleznete v aktuální 
podobě na webových stránkách města Strako-
nice nebo na webových stránkách jednotlivých 
školských zařízení.   Markéta Bučoková, PR 

Kde pobývaly děti záchranářů? 
V naší MŠ neutichl smích ani v době ko-
ronavirové krize. MŠ Spojařů byla jednou 
z mateřských škol v Jihočeském kraji, která 
v době nouzového stavu zajišťovala provoz 
na základě usnesení vlády České republiky ze 
dne 15. března 2020, č. 219, o přijetí krizového 
opatření. Celodenní nezbytná péče se týkala 
dětí, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci 
bezpečnostních sborů, příslušníky ozbrojených 
sil, poskytovatelů zdravotních služeb, policie 
a pracovníků v sociálních službách.
Pro skupinu dětí ve věku 3–10 let si učitelky 

připravovaly bohatý zábavný program. Náplní 
byly pracovní a výtvarné činnosti, poslech 
a dramatizace pohádek, ale zejména hry 
dle zájmu a přání dětí. Zároveň poskytovaly 
pomoc starším dětem při plnění školních 
povinností. Snažily se, aby děti byly co nejvíce 
venku. Dopoledne i odpoledne využívaly 
rozmanitosti přilehlé zahrady k herním 
a sportovním aktivitám. Smíšenou skupinu 

tvořilo celkem 8 dětí. Kolektiv zaměstnanců 
naší školky jim věnoval veškerou pozornost 
a individuální přístup. Díky tomu se všechny 
děti bez problémů adaptovaly na nové prostře-
dí a brzy si tu našly kamarády.
Po uzavření mateřských škol jsme se podob-

ně jako na ostatních školských zařízeních 
zapojili do šití roušek, úklidu, oprav či malo-
vání prostor mateřské školy. Nejvíce nás však 
těší, že jsme v době nouzového stavu podali 
pomocnou ruku rodičům nasazeným v první 
linii, a že se dětem u nás líbilo. 

text a foto: kolektiv MŠ Spojařů

Děti i rodiče uvítali obnovený provoz
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Snoubenci bez roušek 
Na základě usnesení vlády České 
republiky lze od 11. května vykonávat 
svatební obřady při účasti do 100 osob, 
a to včetně snoubenců, jejich dvou 
svědků, osoby jednající za orgán veřejné 
moci anebo oprávněné církve, matrikáře 
a další osoby. 

Snoubenci nejsou povinni v průběhu 
obřadu nosit ochranný prostředek dý-
chacích cest (nos, ústa), který brání šíření 
kapének. Svatební hosté však ano. Svědci 
si ho sundají jen na nezbytně nutnou 
dobu, když jsou matrikářkou identifikováni. 
Na obřadu se nepodávají ruce, pouze 
pokud by se na tom dohodli všichni účast-
níci, a obřad je bez přípitku. Svatebčané 
nemají také povinnost dodržovat odstupy 
nejméně dva metry od jiných osob. 

Po skončení obřadu je provedena dez-
infekce všech použitých pomůcek. Tato 
pravidla se obdobně používají v případě 
prohlášení osob o tom, že spolu vstupují 
do registrovaného partnerství. 

oddělení matrik

Krajská pomoc dorazila v dubnu 

KPZ – krajská pomoc zranitelným, tak se 
nazýval projekt Jihočeského kraje, který 
odstartoval ke konci dubna. Jihočeský kraj 
distribuoval na jednotlivé správní obvody 
pověřených městských úřadů hmotnou 
pomoc pro jednu z nejohroženějších skupin 
obyvatel. Šlo převážně o lidi s vážnými 
zdravotními problémy, chronicky či on-
kologicky nemocné, pacienty s oslabenou 
imunitou a osoby o ně pečující. Tito lidé 
se mnohdy v obavě o své zdraví raději 
ani nesnažili vycházet ze svých domovů 

a obecný nedostatek ochranných pomůcek, 
zvláště v samém začátku pandemie, jejich 
obavy jen zvyšoval. 
Prvotní pomoc se těmto lidem dostala 

přímo od města, a to v podobě nabídky 
dobrovolníků, kteří byli schopni ihned se 
začátkem koronakrize, tedy zhruba od dru-
hé poloviny března, přinést našité rouš-
ky, které s pečlivostí sobě vlastní tvořili 
strakoničtí dobrovolníci. O více než měsíc 
později nabídl Jihočeský kraj již zmíněné 
KPZky. 
Pro pověřený úřad Strakonice, čítající 

50 obcí, obdržel krizový štáb celkem 509 
balíčků. Ty byly rozděleny dle požadavků 
jednotlivých obcí. Na Strakonice zbylo 293 
balíčků, které se na podatelně strakonické 
radnice rozdaly během středy 29. dubna. 
Připravené balíčky obsahovaly dva 

respirátory třídy FFP2, deset chirurgických 
ústenek a dvě látkové ústenky. Děkujeme 
za pomoc s distribucí balíčků pracovnicím 
podatelny a krizovému štábu. 

text a foto: Markéta Bučoková, PR

Přebírání roušek na podatelně MěÚ
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Cena vodného a stočného 2020
Zastupitelstvo města na svém dubnovém 
zasedání schválilo změnu ceny vodného 
a stočného platnou od 1. května 2020. 

Změna nebude mít vliv na výši nájemného 
z vodohospodářského majetku, která tak 
zůstává ve výši 51 183 mil. Kč včetně DPH.
 (red)

Výsledky zápisů do základních 
škol pro školní rok 2020/2021
K zápisu do prvních tříd základních škol 
ve Strakonicích podalo přihlášku 334 dětí, 
z nichž 260 nastoupí v září do 1. tříd a 63 
bude mít pro tento školní rok odloženou 
školní docházku. Oproti loňskému roku by 
mělo v září 2020 nastoupit do školních lavic 
o 32 prvňáčků méně.

Celkem bude otevřeno 11 prvních tříd, 
a to v ZŠ Povážská a ZŠ Krále Jiřího z Po-
děbrad dvě třídy, v ZŠ F. L. Čelakovského tři 
třídy, v ZŠ Dukelská čtyři.

Počet dětí, které nastoupí 1. září do škol-
ních lavic, není ještě konečný jednak vzhle-
dem k možnosti požádat o odklad povinné 
školní docházky, jednak  k případné migraci 
obyvatel.  Odbor školství a CR

Finišuje projekt revitalizace Šumavské 

V listopadu roku 2017 se poprvé veřejně 
projednával ve školní jídelně Základní 
školy Povážská záměr revitalizace sídliště 
Šumavská. Tehdy byli osloveni ti, kterých 
se stav jmenovaného sídliště bytostně 
dotýká, tedy obyvatelé předmětné lokali-
ty. V hojném počtu se dostavili zástupci 
širokého věkového spektra, aby vyjádřili 
své potřeby a přání, jaký by mělo sídliště 
nového tisíciletí mít vzhled a jaké požadav-
ky by mělo splňovat. 
Všichni se shodli především na zklid-

nění celé oblasti, a to na základě omezu-
jících požadavků na dopravu v podobě 
snížení rychlosti nebo realizací zvýšených 
křižovatek. Vzhledem k povaze svažitého 
terénu požadovali obyvatelé bezbariérové 
přístupy k jednotlivým obytným domům. 
Vyslyšeny byly požadavky na odpočinková 
místa pro seniory, ale také hrací koutky pro 
maminky s dětmi a multifunkční hřiště pro 
mládež.
Na základě vznesených požadavků 

vytvořil architekt Ivo Kraml studii tak, aby 

posléze byla představena na dalším jednání 
v březnu následujícího roku, kde bylo 
možné vznést připomínky k jednotlivým 
změnám. Připomeňme, že realizace revi-
talizace sídliště byla možná až po převodu 
téměř sedmi hektarů pozemků od SBD 
Strakonice na město. 
Aktuálně se zpracovává projektová 

dokumentace, ladí se první etapa zahr-
nující rekonstrukci ulice Šumavská a s ní 
související parkoviště, vedení inženýrských 
sítí, veřejné osvětlení a samozřejmě nesmí 
chybět tolik potřebná zeleň. Pravidelně se 
k jednání nad projektovou dokumentací 
scházejí vedoucí odborů, aby se vyjádřili 
k technickým požadavkům. 
Záměrem investora, tedy města Stra-

konice, je mít projektovou dokumentaci 
připravenu na třetí čtvrtletí letošního 
roku, kdy se očekává vyhlášení dotač-
ních titulů na revitalizace sídlišť, kam 
se město chystá podat žádost o finanční 
podporu.  

text a foto: Markéta Bučoková, PR 

Pandemie nás mnohému naučila, snad probu-
dila i tolik potřebnou pokoru, která občas ně-
kterým schází, ale především jsme se naučili 
pomáhat, protože korona vedle doprovodných 
nepříjemností přinesla i zkušenost, že pokud 
si nepomůžeš sám, nepomůže ti nikdo. A tak 
dobrovolníci napjali všechny síly a vyrazili 
do boje proti lhostejnosti (myšleno lhostej-
nosti státu). 
Po čtyři čtvrtky město Strakonice rozdá-

valo potravinovou pomoc. Ponejprv se začalo 
z pohledu praktičnosti s distribucí pomoci 
nejohroženější skupině co do nakažlivosti 

chorobou, tedy seniorům. Aby oni sami 
nemuseli do obchodů, ale raději zůstávali 
chráněni ve svých domovech, registrovali se 
první dobrovolníci, kteří rozváželi potraviny 
těm, kteří si o ně požádali. Stejně tak mohli 
rodinní příslušníci této ohrožené skupiny 
vyzvednout potraviny v den výdeje. Postupně 

se ukázalo, že další ohroženou skupinou jsou 
rodiče samoživitelé, kteří byli nuceni nedob-
rovolně uzavřít své provozovny a zůstat tak 
v podstatě ze dne na den bez příjmů. Další 
pomoc zprostředkovaná městem Strakonice 
z potravinové banky tedy už směřovala k této 
skupině lidí. Jak se ukázalo, byla to dobrá 
volba a věříme, že ve chvíli, kdy bylo nejhůře, 
dokázala účinně pomoci.
Sluší se poděkovat pracovníkům OIP a sta-

vebního úřadu, kteří se chopili organizačního 
zajištění celé akce. Aktuálně již pomoc 
neprobíhá a budeme jen doufat, že se situace 
nebude opakovat, a když už si přijdeme 
na pomoc, bude to jen tradiční sousedská.

text a foto: Markéta Bučoková, PR 

Potraviny potřebným 

leden–duben vodné stočné celkem

Kč/m3 bez DPH 53,58 32,64 86,22

Kč/m3 vč. DPH 15% 61,62 37,54 99,16

květen–prosinec vodné stočné celkem

Kč/m3 bez DPH 56,02 34,13 90,15

Kč/m3 vč. DPH 10% 61,62 37,54 99,16

Nevyhovující a zastaralé dětské hřiště
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Předprodej vstupenek a vracení 
vstupného v informačním centru 

Uvolnění dalších podnikatelských aktivit 
umožnilo znovuotevření městského informač-
ního centra v zámku. Nově byl k poskytova-
ným turistickým službám přidán předprodej 
a vracení vstupenek a předplatného. Cent-
rum můžete navštívit denně (po-ne) od 9.00 
do 17.00 hod. 

Vstupné za zrušené kulturní a společenské 
akce bude vraceno do 11. 6. na základě 
předložené platné vstupenky, která byla 
zaplacená v hotovosti nebo platební kartou 
na pokladnách MěKS. 

Kompenzace za abonentní vstupenky 
divadelního předplatného A, B a klubu přátel 
hudby bude vyčíslena poměrnou částí. Je nut-
né mít s sebou platné abonentky (průkazky). 

V případě vstupenek zaplacených na zá-
kladě faktury je nutné zaslat číslo faktury 
společně s číslem účtu, na který bude platba 
vrácena, na adresu meks@meks-st.cz. 

Platby provedené on-line jsou automatic-
ky zaslány zpět na váš bankovní účet. Před-
prodej vstupenek v Mírové ulici je prozatím 
uzavřen.  (red)
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v červnu
VÝPRODEJ 

sedáků na zahradní 

nábytek za skvělé ceny 

Kvalitní
prošívané přikrývky
z ovčí vlny /dutého vlákna

přímo od výrobce

Navštivte naši podnikovou prodejnu:
Horažďovice, Předměstí 447

Po-Pá: 7-14 h

Tel.: 376 512 432  |  www.ovag.cz

AKCE!

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

www.chciinzerci.cz

Komunikace k průmyslové zóně Hajská 

Život se pomalu začíná dostávat do zajetých 
kolejí a s ním startují plánované investiční 
akce financované městem. 
Mezi prvními je zařazena část komunikace 

K Hajské v délce 500 m od křižovatky s Pod-
srpenskou ulicí. Stávající stavebně technický 
stav komunikace vyžaduje její kompletní 
rekonstrukci, která bude spočívat nejen v roz-
šíření silnice, ale také ve výškové úpravě, a to 
pro lepší odvodnění komunikace. Kromě již 
zmíněných úprav dojde k vybudování levo-
stranného chodníku. Součástí rekonstrukce je 
vybudování autobusových zastávek do sa-
mostatných autobusových zálivů, vodovod 
a veřejné osvětlení. 
Účastníky silničního provozu, a především 

pak pěší bude zajímat veřejné osvětlení. To 
by mělo v rozsahu dvanácti kusů stožárů 
s ledkovými svítidly osvětlovat rekonstruova-
nou vozovku. 

U nově budovaného vodovodu se bude po-
čítat se zásobováním plánované průmyslové 
zóny Hajská, či pro případné další nemovi-
tosti, které by v předmětné lokalitě mohly 
vzniknout. 
Přístup k autobusovým zastávkám a sa-

motné průmyslové zóně zajistí nově zbudova-
ný chodník. 
S výstavbou se započne během letošního 

roku s tím, že realizace by měla trvat zhruba 
šest měsíců. 
Společnými investory rekonstrukce komu-

nikace K Hajské jsou město Strakonice, které 
se podílí finanční částkou lehce převyšující 
sumu 5 mil. Kč, ve kterých je zahrnuto veřej-
né osvětlení, vodovod a výstavba chodníku. 
Zbývající financování je na straně druhého 
investora, tedy Správy a údržby silnic Jiho-
českého kraje.

Markéta Bučoková, PR

Napojení ulice K Hajské na ulici Podsrpenskou foto: redakce 

foto: I. Řandová
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Oslavy osvobození v koronavirové krizi

Každoročně se šestého května scházíme 
u památníku Na Dubovci, abychom vzpo-
mněli těch, kteří pro nás vybojovali mír 
a svobodu. Letošní rok byl významný co 
do počtu let, která uplynula od konce  
II. světové války. Sedmdesát pět let pro-
žitých v míru. S politováním jsme kvůli 
bezpečnostně zdravotním opatřením 

mohli oslavit významné datum českých 
dějin jen symbolicky a ve značně omeze-
ném počtu.
Věříme ale, že každý v tiché vzpomínce 

poděkoval za svobodu a v příštím roce 
budou oslavy osvobození Strakonic ame-
rickou armádou  o to velkolepější. 

text a foto: Markéta Bučoková, PR   

Otevřená sportoviště
www.starz.cz

Sportovní areál Na Muškách
• po–pá 13.00–19.00 hod.,
• so, ne, svátky 10.00–19.00 hod.
vstupné
• děti do 18 let zdarma, vstup pro děti 

do 10 je povolen pouze v doprovodu 
osoby starší 18 let (nesportující dopro-
vod zdarma)

• dospělí 10 Kč/1 hodina, 
• skupina více než 5 osob  

50 Kč/1 hod., skupina více než  
10 osob 100 Kč/1 hod.

Sportovní areál Na Sídlišti
• otevřeno denně 8.00–19.00 hod.
• in-line dráha a atletický ovál  pro 

individuální sport a sportovní skupiny 
s trenérem

• fotbalové hřiště, hřiště s umělým povr-
chem – pro organizovaný sport

Sportovní areál Na Křemelce
• otevřeno pro organizovaný sport   
Otevřená vnitřní sportoviště  
od 11. 5. – pro organizovaný sport
Hala STARZ, Máchova 
Hala TJ ČZ, Máchova 
Oblouková hala, Máchova 
Malá/velká tělocvična, Lidická
U sportovišť je k dispozici bezoplachová 
dezinfekce na ruce.
Pro všechny uživatele sportovišť je závazný 
platný provozní řád a aktuální opatření dle 
nařízení vlády ČR. 

Město Strakonice  
vyhlašuje výběrová řízení
• právník a pověřenec pro  

ochranu osobních údajů
• vedoucí oddělení rozvoje na  

odboru rozvoje
• referent dovezených vozidel 

a zkušební komisař
Bližší informace k výběrovým řízením  
naleznete na webových stránkách 
www.strakonice.eu/volna-mista.

Dudák Letní vás osvěží...
Dudák – Měšťanský pivovar Strakonice pro 
vás připravuje další pivní specialitu. Tentokrát 
se bude jednat o pivo Dudák Letní.
Je to poprvé v historii strakonického piva, 

kdy pro jeho výrobu budou použity výhradně 
zahraniční druhy chmele. Bude se jednat o ně-
mecký chmel Mandarina Bavaria, anglický 
Fuggles a americký El Dorado. 
Letní pivo vás určitě osvěží, neboť bude ob-

sahovat pouze 3 % alkoholu a ponese osobité 
citrusové a  mandarinkové aroma. Chmel bude 
opět přidaný až ve studené fázi ležení, aby 
vynikla jeho původní chuť. 
Autorem receptury tohoto piva je náš sládek 

Vlastimil Matej, který tak pokračuje v tradici 
výroby několika pivních speciálů ročně. 
Jako správné letní pivo bude pokřtěno  

20. června. A proč právě tento den? Je to 
datum letního slunovratu, kdy Slunce svítí 
nejdéle, a noc je naopak nejkratší. Tento den 
byl již dávno v minulosti slaven jako význam-

ná událost, kdy si lidé 
připomínali začátek 
astronomického léta. 
Věříme, že si k vám 

Dudák Letní najde cestu 
a bude příjemným osvěžením v horkých 
letních dnech.    
Velice nás mrzí, že si toto pivo nebudete 

moci vychutnat na naší tradiční Pivovarské 
pouti, kterou jsme letos museli zrušit. Škoda, 
měla být jubilejní, v pořadí dvacátá. Příroda 
byla tentokrát silnější a nedovolí ani spoustu 
jiných akcí, které jsme pro vás měli připrave-
né. V dubnu se měla uskutečnit akce Setkání 
vozidel se samolepkou Dudák, v červnu pak 
měl být zopakovaný velmi úspěšný Den 
otevřených dveří. 
Pandemie brzy odejde, ale Dudák s vámi 

zůstane v časech dobrých i zlých.  
Jsme totiž Dudák – pozitivní. 

Váš pivovar Dudák

Starosta B. Hrdlička a místostarosta J. Zoch
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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

Koronavirová vládní opatření jsou pomalu 
rozvolňována, a tak i strakonické Podskalí 
je svědkem sice pozvolné, ale přece jenom 
intenzivní přípravy na letní a snad i turistickou 
sezonu. Ve chvíli, kdy vznikal tento článek, 
byli v osiřelé restauraci Zavadilka návštěvníky 
jen vodní opeřenci, ale i to je dnes historií. 
Po zimním odpočinku jsou od konce 

dubna opět v provozu obě podskalská mola. 
No, aby také ne. Když se ve středu 29. dubna 
mola usazovala na vodní hladinu, byly před 
námi dva prodloužené květnové víkendy 
a lidé, nedobrovolně sdílející domácí koro-
navirové vězení, lační po čerstvém vzduchu 
mohli relaxovat a nabírat nové síly právě 
na Podskalí. 
V roce 2016 bylo na Podskalí instalo-

váno první koupací molo. Nápad obnovit 
zašlou slávu prvorepublikové plovárny zrál 
v hlavách vedení města. Od myšlenky byl 
jen krůček k realizaci. Tehdy byla oslo-
vena firma Václava Kopáčka. O tom, kde 
manželé Kopáčkovi sbírali zkušenosti, ale 
i o mnohém jiném jsme si povídali těsně 
po usazení mola na vodu a pomyslném 
zahájení sezony, které provázela četná 
bezpečnostní opatření. 
„Vzpomínám si, že tehdy existovala 

myšlenka, která mě obrovsky nadchla. Bylo 
to něco nového, co mě vždy baví. Jeli jsme 
se s manželkou inspirovat na Slapy, kde něco 
podobného bylo.“

„Tajně jsem pod záminkou překrásné-
ho výhledu fotila molo,“ doplňuje Lenka 
Kopáčková manžela. 
„Nebyla to zbytečná cesta, vyvarovali 

jsme se několika chyb a mola jsme zdoko-
nalili. Ale ono to nebylo jen o tom vyřešit, 
jak bude molo vypadat, ale hlavně o bez-
pečnosti. Jen považte, budou tam malé děti, 
které jako všetečky strčí prstík tam, kam 
nemají, tohle všechno muselo být pečlivě 
hlídáno a zvažováno,“ vzpomíná majitel 
firmy Elkost Václav Kopáček. 

Molo musí být po sezoně podle zákona 
z vody vytaženo. Kde se takový obr par-
kuje a kde přečká zimu? 
„Když jsme ho poprvé uklízeli, museli 
jsme ho rozebrat doslova do posledního 
šroubku. Pořádně očistit všechny spoje 

a části, nakonzervovat a uložit v areálu 
technických služeb. Přece jenom zabere 
dost místa. V loňském roce poprvé zůstalo 
na pozemku vedle řeky. Možná i proto, že 
byla mírná zima, lidé ho i v tomto období 
využívali ke slunění a odpočinku. Vím to, 
protože tam jezdíme často. To mě potěšilo. 
Mám radost, když věci mají smysl a použí-
vají se.“ 

V čem spočívá údržba mola? 
„Po sezoně, když se molo vyndává z vody, 
musí se odkotvit, rozčepovat. Veškeré čepy 
a spoje si odvezeme do dílny, promažeme 
a uskladníme. Žebříky se musí očistit, 
nakonzervovat, uložit záchranný kruh, 
doplnit chybějící šroubky, opravit, co bylo 
pokaženo, někdy i lidskou rukou. Stalo se, 
že chyběly dvě dřevěné výplně, které někdo 
rozbil asi kamenem. Z mezer mezi prkny 
se musí odstranit papírky, nedopalky, které 
tam lidé, co posedávají na molu, zastrkají. 
Shora mezery vyplňují lidé, zespoda voda, 
která přinese větvičky. Každou meze-
ru musíme speciálním háčkem očistit. 
Strakonické molo je populární, když se 
začalo užívat, oslovilo nás dalších deset 
obcí, dokonce až od Prahy, abychom jim 
podobné zhotovili. Těší mě, když má práce 
smysl a přináší užitek,“ uzavřel povídání 
pan Kopáček. 
Vychutnejte si krásné léto se sluncem 

nad hlavou u věčně uspěchané, ale třpytící 
se Otavy.  

Markéta Bučoková, PR 

Už plavou…

Molo zpříjemní pobyt u vody  foto: redakce 
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VÝSTAVY 
30. 5.– 27. 9. 
Jiří Máška – výstava obrazů, soch a grafiky 
průřez 55 let tvorby 
místo: hrad – Maltézský sál, sál U Kata

do 31. 10. 
Rekonstrukce expozic muzea v obrazech 
venkovní panelová výstava na nádvoří strakonic-
kého hradu, fotografická výstava k rekonstrukci 
muzejních expozic i strakonického hradu, volně 
přístupná 
místo: III. nádvoří, info: MSP
červen
Zastavení ve starém čase
výstava starých fotografií muzea a hradu
místo: černá kuchyně, info: MSP

červen
Prázdniny v lágru – Mirek Chum
venkovní výstava fotografií z cest po bývalých 
sovětských republikách
místo: Artwall, Želivského, info: FB Jsme Strakonice 

červen 
Typo
Ty zdi mají uši, tahle má duši
typografická výstava - M. Mandrysz
info: Pod Stolem
místo: zeď U Papeže, Velké náměstí 

KINO OKO 
nabídka filmů zveřejňována průběžně
www.meks-st.cz
prozatím zrušeny seniorské středy a film. klub

PLAVECKÝ STADION 
provozy uvolňovány postupně dle usnesení vlády 
www.starz.cz

Od 11. 5. zpřístupněn letní areál pro sportovní 
kluby (beach volejbal, basketbal, volejbal),
od 1. 6. venkovní plavecký areál pro 
veřejnost za přísného dodržování předepsaných 
podmínek. 

Programová nabídka je otištěna na základě postupně uvolňovaných opatření vlády ČR ke dni redakční uzávěrky. Aktuální informace proto sledujte 
na webových stránkách nebo Facebooku pořádajících organizací.

KALENDÁŘ AKCÍ www.meks–st.cz | www.knih–st.cz | www.muzeum–st.cz | www.csop–strakonice.net | www.ddmstrakonice.cz  
www.stejikasro.webnode.cz | www.rcberuska.cz | http://zus.strakonice.cz 

BOHOSLUŽBY
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
www.farnost–strakonice.cz 
Nedělní bohoslužby
8.00 hod. Podsrp
9.30 hod. sv. Markéta
12. 6. Noc kostelů 
19.00–24.00 hod. všechny kostely ve Strakonicích 
14. 6., 9.30 sv. Markéta
nedělní eucharistie, během které děti poprvé 
přijmou Tělo a Krev Krista
19. 6., 19.30 sv. Markéta 
Večer chval: hudba, svědectví ze života, možnost 
prosby za konkrétní věci, díky

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

POZVÁNKY
9. 6., 10.30–11.00 hod. 
Divadélko pro nejmenší 
originální interaktivní maňáskové divadlo pro děti 
všeho věku
místo a info: RC Beruška

12. 6., 13.00–17.00 hod. 
Farmářské trhy
široká nabídka potravin, výpěstků a rukodělných 
výrobků. Seznamy prodejců na každý termín 
můžete sledovat na http://farmarsketrhy.strako-
nice.eu/
místo: Velké náměstí, info: Ekoporadna při ŠK,  
jan.juras@knih-st.cz, 721 658 244

12. 6., 17.00–20.00 hod. 
ČCHI-KUNG – seminář 
pro začátečníky a mírně pokročilé 
místo: RC Beruška, info: 605 582 571,  
andrea.frei@email.cz

12. 6., 19.00–24.00 hod. 
Noc kostelů 2020  
možnost individuální návštěvy a prohlídky

místo: strakonické kostely, info: Římskokatolická církev 

13. 6., 9.00–18.00 hod.
Divadlo v parku 
Celodenní program pro děti, tvořivé dílny. 
Vystoupí např. Tlaminy, divadlo Já to jsem  
(V. Marčík ml.) nebo Rodiče a přátelé MŠ Lidic-
ká. Program zdarma. 
místo: Rennerovy sady, info: FB Jsme Strakonice

13. 6., 21.00 hod. 
Sedmikrásky – film
promítání filmu Věry Chytilové
místo: Rennerovy sady, info: FB Jsme Strakonice

21. 6., 14.00–17.00 hod. 
Den otců – sportovní den 
místo: hřiště ZŠ Jezárky, info: RC Beruška 

26. 6., 13.00–17.00 hod. 
Farmářské trhy
široká nabídka potravin, výpěstků a rukodělných 
výrobků. Seznamy prodejců na každý termín 
můžete sledovat na  
http://farmarsketrhy.strakonice.eu/
místo: Velké náměstí, info: Ekoporadna při ŠK,  
jan.juras@knih-st.cz, 721 658 244

MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ
www.muzeum-st.cz
od 11. 5. 
otevřeno denně 9.00–11.30 a 12.00–17.00 hod.
černá kuchyně
vyhlídková věž Rumpál 

VODNÍ MLÝN HOSLOVICE
www.muzeum-st.cz
od 11. 5. 
mlýn je ukázkou způsobu života posledních 
vlastníků, kteří odmítli veškerý technický pokrok 
a v areálu zakonzervovali tradiční venkovský 
způsob života v 19. století
otevřeno denně 9.00–17.00 hod.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha 
rybnících na území Prácheňska pobývají 
pohádkové perlorodky. Tajemné vodní 

bytosti jsou na ně hrdé 
a pečlivě je ochraňují 
a střeží. Na starost je 
dostává vždy ta nejpeč-
livější z rusalek. Protože 
místní mají rádi svůj 
půvabný kraj, těší je, 
když jej přicházejí anebo 
přijíždějí poznávat ná-
vštěvníci odjinud. Proto 
se rozhodli, že k tomu 
i sami pomohou. Ru-

salky dostaly za úkol, aby 
roznášely perly pohádkové 

perlorodky tam, kde si je zájemci budou 
moci opatřit, a ještě k tomu poznat zajíma-
vé turistické cíle. 

JAK ZÍSKAT PERLU?
Stačí navštívit od června alespoň čtyři 
z mnoha zážitkových cílů na území 
Prácheňska a za návštěvu sbírat na pu-
tovní kartičku razítka. Při návštěvě 
posledního, čtvrtého místa získáte 
kromě razítka i poklad v podobě jedi-
nečné prácheňské perly a sady kytiček, 
kterými si můžete svůj obrázek s rusal-
kou či vodníkem dozdobit a vytvořit si 
tak originální suvenýr z cest.
Aktuální seznam partnerů zapojených 

do Putování za Prácheňskou perlou ob-
držíte v informačních centrech nacháze-
jících se v turistické oblasti Prácheňsko, 
či na www.prachensko.eu. 

(red)

Putování za prácheňskou perlou s rusalkou a vodníkem 

Rusalka Blanička a vodník Otík 
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Šmidingerova knihovna 
již obvyklý provoz 
• oddělení pro dospělé a čítárna 

pondělí a středa 8.00–18.00 hod.
čtvrtek a pátek 8.00–18.00 hod. 
úterý zavřeno, so 8.00–12.00

• oddělení pro děti
otevřeno v prázdninovém režimu
po, st, čt, pá 9.00–12.00  
a 13.00–16.00 hod., so 8.00—12.00 
úterý zavřeno

• pobočka Za Parkem a IC NO
pondělí a čtvrtek 13.00–18.00
středa 8.00–12.00

• Ekoporadna
pondělí a středa 7.30–16.00
úterý a čtvrtek 12.00–16.00
pátek dle domluvy

• veřejný internet 
přístup umožněn v nutných případech, 
vstup omezen na max. 2 osoby 

• rozvoz knih pro seniory
vždy první úterý v měsíci

• akce – až do léta zrušeny

Strakonická šifra
Myslíte, že znáte dobře své město? Pokud 
jste hraví a máte rádi poučení, pak jako 
tip na procházku s dětmi je právě pro vás 
určena questingová hra Strakonická šifra. 
Není fyzicky náročná, vede od strakonic-

kého hradu do centra a je dlouhá pouze 2 km. 
Nezbytná je hrací karta. Odpovídat budete 
na čtrnáct otázek k zajímavým místům. 
Principem hry je projít město a odpovědi 

na otázky doplnit do tajenky. Zveršovaný 
text provází hráče po trase, nabízí různé 
indicie a správné rozluštění vede k získání 
pokladu. Tím je odměna, kterou hráči zís-
kají za odevzdání hrací karty, když se vrátí 
zpět do městského informačního centra  
v zámku.

Hra byla v závěru loňského roku graficky 
upravena a vyrobena byla i nová odměna 
za její úspěšné vyluštění. Hrací kartu lze 
vyzvednout v informačním centru nebo 
vytisknout z www.strakonice.eu.

městské informační centrum 

Pro seniory 
Od 1. června mohou senioři přijít do in-
focentra za podmínek dodržení stále 
platných hygienických pravidel. Pro 
posezení budou otevřeny pouze venkovní 

prostory pod pergolou a vnitřní prostory 
poslouží jen k získání základních informa-
cí, předání dárkových poukazů jubilantům 
a seniorpasů.  infocentrum pro seniory

Hrací karta  foto: redakce 
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Jsme rozdílné povahy 
Žijeme v jednom městě, velice bedlivě si 
všímáme, co by naši představitelé měli, 
co dělají špatně, a možná si i myslíme, jak 
bychom to my sami dělali úplně nejlépe. 
Když se opravuje, kritizujeme, že je 

všude prach, omezení a překážky. Neopra-
vuje se, kritizujeme, že se nic nedělá. Malý 
vtípek je však v tom, že docela přesně 
vidíme, co by měli dělat ti ostatní, zatímco 
své vlastní chyby a nedostatky velkoryse 
přehlížíme.
Jsme zkrátka lidé rozličných povah, a tak 

zatímco jednomu vadí nedostatečně rychle 
se opravující chodníky, druhý neváhá s kli-
dem odložit svůj odpad do již přeplněného 
kontejneru, jen aby neplýtval svým časem. 
Přitom sběrný dvůr je nedaleko a je určen 
právě pro velký odpad z jarního úklidu. 
Popelky, jak se familiárně přezdívá 

popelářům, pak nestíhají jezdit po městě, 
protože jiný nespokojený občan hlásá, co 
že to jste za město, které nedokáže uklidit 
nepořádek po nás obyvatelích, kteří pracu-
jí, platí daně, starají se… a mající spoustu 
dalších superlativ, zatímco to neschopné 
město nedokáže zajistit ani takou ma-
ličkost. A teď si představte, že takovou 
maličkost by dělalo dvacet tři tisíc lidí, pak 
to už přestávají být maličkosti. 

Naštěstí to tak není a snad jsou to jen 
výjimky, které bohužel potvrzují pravidlo. 
Avšak jedno obzvlášť důležité ale tady 
přece jenom je. Pak vám takhle po městě 
chodí lidé, kteří nereptají, nebo možná 
i trochu ano, ale jen potichu, protože vědí, 
že slova nic nezmění, ale činy, ty dokáží 
zázraky. Tak tedy chodí městem, aniž 
by čekali slávu, a sbírají to, co se odhodí 
do přírody. Samo??? No, samo tak do-
cela ne, za každým odpadkem je jeden 
pár rukou a nohou, které prošly krajinou 
a nepozorovaně odhodily nepotřebnou věc. 
Nebo že by snad opomněly? Tyto dobré 
duše, a je na místě je jmenovat a obdarovat 
je velikým poděkováním, dámy, Marie 
Táborová a Marie Samcová, téměř denně 
chodí přírodou strakonického okolí a sbírají 
poházené odpadky. Po nás. Tak mě tak 
napadá, jestlipak nám při procházce vlastní 
zahradou jen tak z ruky upadne petka? Od-
kopneme v obývacím pokoji plechovku? To 
asi ne, co? Tak proč to děláme přírodě, proč 
ji zcela úmyslně ničíme? Proč neodvezeme 
objemné kartony, staré oblečení, nepotřebné 
sklenice do sběrného dvora, který je plně 
v provozu, což není tak obvyklé, protože 
v jiných obcích tomu tak v době nouzového 
stavu nebylo a není. My tenhle luxus máme, 

a přesto jím pohrdáme, a pak křičíme, proč 
město neuklízí. To aby se z toho město 
a naše popelky taky zbláznily. Jsme zkrátka 
lidé různých povah, bohužel. 
Člověku byl dán vzácný dar, jako jediný 

na modré planetě dostal rozum. Asi je nej-
vyšší čas vzít ho do hrsti a začít používat. 
Nebo si vážně budeme myslet, že nás nic 
a nikdo, včetně korony, nezlomí a nezasta-
ví…? Potřebujeme ještě další důkaz toho, 
jak jsme bezmocní a slabí, a když se pří-
rodě bude chtít, všechno nám to i s úroky 
vrátí?   Markéta Bučoková, PR

foto: Deník, P. Škotko 

Dudák se postaral a Šumava se zazelená
Díky strakonickému pivovaru Dudák se bu-
dou lesy v okolí Vimperka o něco více zelenat. 
Je to právě strakonický pivovar, který stojí 
za výsadbou sedmi tisíc mladých stromků. 
Akce s názvem Kup si Krále Šumavy a my 

zasadíme strom trvala od začátku prosince 
do konce března a byla reakcí na škody, které 
ve zdejších lesích způsobil kůrovec. Společ-
nost Městské lesy Vimperk pečující o lesní 
porosty v okolí Vimperka uzavřela spolupráci 

se strakonickým pivovarem, který přímo 
pro Vimperk vaří od roku 2008 dvanáctku 
s názvem Král Šumavy. Z každého prodané-
ho Krále v láhvi přispěl pivovar na obnovu 
vimperských lesů. „Zájem nás překvapil. 
Prodej lahvového piva stoupl ve srovnání se 
stejným obdobím minulého roku o téměř třicet 
procent,“ uvedl ředitel pivovaru Dušan Kran-
kus s tím, že největší nárůst prodeje je patrný 
především na Šumavě a hlavně ve Vimperku.
Na vimperské konto Kůrovec se vybrala 

finální částka 70 591 korun, což podle ředitele 
společnosti Městské lesy Vimperk Stanislava 
Hlavy představuje zhruba 7 000 sazenic, které 
se budou sázet během tohoto a příštího roku. 
„Peníze chceme Vimperku předat veřejně, ale 
až pomine koronakrize. Doufám, že Vimper-
ku bude naše pivo i nadále chutnat. Na čepo-
vaného Krále mohou všichni zajít například 
do restaurace Na Koreji,“ uzavírá sládek 
pivovaru Vlastimil Matej. 

text a foto: Pivovar Dudák Strakonice
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Přírodní památka Pastvina u Přešťovic 
V lokalitě Pastvina u Přešťovic skončila na za-
čátku dubna první fáze prací souvisejících 
s projektem CZ-SK SOUTH LIFE. Zaměst-
nanci Krajského školního hospodářství České 
Budějovice (dále jen KŠH), které je jedním 
z partnerů projektu, zde i přes koronakrizi 
pracovali téměř bez omezení. „Naším cílem 
je rozšířit plochu stanoviště, obnovit jeho 
přirozený charakter, potlačit vypuknutí in-
vazních druhů, vytvořit metodiku a plán péče 
o stanoviště. Odstranit keře, náletové dřeviny 
a snížit počet borovic zejména u severní hrani-
ce lokality,“ uvádí Zdeněk Klimeš z Krajského 
úřadu Jihočeského kraje, který je koordinují-
cím příjemcem dotace. 
Pro projekt jsou důležité hlavně dvě plochy. 

„Jsou to malé lomy v západní části území s řa-
dou nalezených a v minulosti udávaných vzác-
ných druhů rostlin typických pro suché skalní 
trávníky. Ty velmi trpí zarůstáním křovinami, 
které jsme již na větší ploše odstranili,“ uvedl 
Ladislav Lešák, manažer lokalit projektu 
CZ-SK SOUTH LIFE, který je momentálně 
jedním z našich největších projektů týkajících 

se ochrany přírody v České republice. V dal-
ších letech se odstraní i zbylé dřeviny. Navíc se 
budou v rámci projektu pravidelně odstraňovat 
i zmlazující se dřeviny a skalní trávníky se 
rozšíří na tyto plochy. Druhou plochou, která 
slouží k zásahu, je zdejší borový les. Ten pra-
covníci KŠH prosvětlili odstraněním křovina-
tého podrostu a úklidem popadaných suchých 
borovic. Nedílnou součástí bude sledování 
výskytu nežádoucí a agresivní třtiny křovištní, 
případně její pravidelné kosení. O tom, jaké 
druhy rostlin a živočichů se zde vyskytují, se 
více dozvíte na www.south-life.cz. 

text a foto: Pavel Pechoušek

Evropsky významná lokalita
Přírodní pa-
mátka Pastvina 
u Přešťovic byla 
zřízena v roce 
1985. Původně 
zde nejspíš 
byla dvě nebo 
tři malá políčka 
oddělená 
mezemi, které 
jsou dodnes 
mírně vyvýšeny. 
Po opuštění polí 

sloužil svah po desetiletí jako pastvina. 
Do jeho západní části byly zahloubeny 
dva malé vápencové lomy. Ty po opuš-
tění zarostly náletem dřevin a pastva 
byla ukončena po 2. světové válce. 
Z floristického hlediska je lokalita neo-
byčejně cenná, neboť bohaté vápen-
cové podloží dalo vzniknout druhově 
pestrému společenstvu výslunné stráně 
s mnoha vzácnými a ohroženými druhy 
rostlin.   www.south-life.cz

K. Volenec z KHŠ
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OHLÉDNUTÍ
O síle zájmu a úsměvu

 

K pamětihodnostem našeho města patřil 
až do letošního února mohutný topol  černý 
rostoucí mezi Ostrovem a Tržní  ulicí. Rády 
ho měly hlavně děti a vídaly  ho donedávna 
navíc i na titulní straně  hrací karty poznávací 
hry Strakonická šifra. Je nás jistě hodně, 
koho jeho konec zamrzel, a setkala jsem 
se i s přáním, že  by se mělo o něm napsat. 
V rozbrázděné  kůře měl otvory podobné 
očím a ústům,  vypadal jako pohádková by-
tost a měl i hezké jméno: Hvězda. Tak trochu 
jsme  se s ním loučili už několik let, protože  
v létě 2015 ho větrná smršť připravila  o část 
koruny. Letos, po jeho pádu do  vody, bylo 
vidět poškozené dřevo a je  vlastně s po-
divem, že kmen dokázal tak  dlouho držet 
pohromadě. Jako kdyby jej  podpíral zájem 
kolemjdoucích dětí  i dospělých a jejich 
úsměvy. Tak stejně, jako je porozumění místo 
lhostejnosti  důležité pro kohokoliv – a hlav-
ně ovšem  pro nás, pro lidi.

Alena Hrdličková

Dovolená na jihu turisty lákala i v roce 2019 
V posled-
ních dvou 
letech jsme 
se setkali se 
zvýšeným 
zájmem 
turistů 

o jižní Čechy. Důkazem toho je i rostoucí 
návštěvnost Městského informačního centra 
Strakonice v zámku. Přestože se nekonal me-
zinárodní dudácký festival, který je pořádán 
jen každý sudý rok, zájem o naše město byl 
vyšší, a to jistě i díky rozšířené programové 
nabídce (např. Strakonického kulturního léta 
nebo oslav založení Dudák - Měšťanského 
pivovaru). Po celý rok zatím zůstaly uzavřeny 
stálé expozice Muzea středního Pootaví, kde 
probíhá rozsáhlá rekonstrukce. V sezoně byla 
přístupná pouze vyhlídková věž Rumpál, 
černá kuchyně a na třetím nádvoří umístilo 
muzeum venkovní výstavu. 
Patrný byl také zvýšený zájem o vodáckou 

turistiku na řece Otavě, která je vhodná pro 
rodinnou rekreaci. Trendu vodáctví dopřávají 
poslední nadprůměrně teplá léta.  

Největší zájem zaznamenalo infocentrum 
v červenci, kdy přišlo 12 017 návštěvníků. 
Mezi cizinci bylo opět nejvíce hostů z Němec-
ka a Slovenska. 
Facebookové stránky infocentra sleduje 

pravidelně 525 uživatelů. 
Mezi oblíbené projekty, za kterými při-

cházejí stále noví hráči, patří poznávací hra 
s luštěním tajenky Strakonická šifra. Hrací 
kartu si vyzvedlo více hráčů, ale pro odmě-
nu se jich vrátilo 250. V průběhu roku bylo 
také v infocentru zapůjčeno za poplatek 21 
koloběžek a zdarma v rámci volnočasových 
akcí cca 40. Možnosti půjčit si disk za vratnou 
kauci využilo 8 hráčů discgolfu. O zapůjčení 
klíčů od židovského hřbitova, který se nachází 
za městem, požádalo 20 návštěvníků. 
Více se dozvíte ve výroční zprávě městského 

informačního centra na www.strakonice.eu. 
Jaká čísla přinese rok 2020 teprve uvidíme, 

ale právě cestovní ruch patří mezi oblasti eko-
nomiky, které nejvíce zasáhla opatření proti 
šíření koronaviru, a podniky i města počítají 
nemalé ztráty.  

(red) 

Přehled návštěvnosti 2018 2019
Městské informační centrum Strakonice 60 554 64 304
Prohlídky Dudák-Měšťanského pivovaru 2 737 3 165
Muzeum historie ČZ 1 474 1 678
Strakonický hrad (muzeum bez akcí) 17 844* 13 617*
STARZ – krytý bazén 28 950 28 209
STARZ – letní areál 38 340 28 314
Vybraný rekreační poplatek (10 Kč/os., 18–70 let) 93 990 68 770
Vybraný poplatek z ubyt. kapacity (4 Kč/lůž./den) 419 028 359 978
*  rekonstrukce muzea – zpřístupněna věž Rumpál a černá kuchyně, v roce 2018 plný provoz 

po část sezony

Neztrácet hlavu ani naději
Po dvouměsíčním čase mnoha omezení, jimiž 
jsme se snažili zamezit šíření nemoci, která 
nejednomu člověku zkomplikovala život, 
si uvědomujeme, jak není ani žádoucí, ani 
jednoduché, abychom se prostě vrátili k tomu, 
jak to bylo předtím. Na jednu stranu by bylo 
nezodpovědné vůči sobě i druhým nepoučit 
se a přestat být vnímavými vůči nebezpečí, 
a to nejen koronaviru. Je přece mnohem více 
skutečností, kterým bychom se měli vyhýbat, 
a nouzový stav nám to mohl připomenout. 
Na druhou stranu nelze trvale žít v úzkostném 
strachu z tohoto viru, v izolaci z něho vyplý-
vající. To ničí životy s podobnou krutostí. Tedy 
hledejme i zde rovnováhu a neztrácejme hlavu. 
Je úžasné, kolik lidí v situaci ohrožení bylo 

ochotno nasadit své síly. Velký dík patří všem 
zdravotníkům, záchranářům, hasičům, armá-
dě, dobrovolníkům, ale i lidem, kteří mnohé 
konali ve skrytosti, bez kamer a objektivů. 
Těm, kdo se starali o seniory nejen ve svých 
rodinách, kdo byli a jsou komukoli oporou. 
Nelze ale přehlédnout, že někdy obavy 
přinesly také agresi, netrpělivost. Někdo měl 
snadnou omluvu toho, proč nenavštíví babičku 
či dědu… Každá mince má dvě strany – kéž 
vyjdeme z této situace na té lepší nebo aspoň 
pro ni rozhodnuti.
Celý školní rok se snažím ukázat, jak 

rozmanité způsoby setkávání nabízí křesťan-
ství, konkrétně naše farnost. A najednou jsme 
všechny formy museli opustit a byli odkázáni 

pouze na nejnutnější… Ale v tu chvíli se 
naopak ukázalo, jak je důležitá osobní rovina 
navázaná právě setkáváním na různých úrov-
ních. Jak si tak pomůžeme jak v rovině lidské, 
tak v podpoře duševní a duchovní, že totiž 
neopomineme nikoho. I zde jsme ale realisté 
– také se projevilo, kde jsme se pěstování vzá-
jemnosti nevěnovali dostatečně. Nejsme však 
bez naděje – nejenže se v náročných chvílích 
ukazuje hodnota toho, čemu jsme věnovali 
svou energii, ale i tam, kde jsme neobstáli, 
můžeme načerpat poučení a nový pohled. Je-li 
naší sdílenou nadějí sám Bůh, který v Kristu 
jednou provždy projevil moc života nad smrtí, 
pak znovu nalezneme cestu.

Roman Dvořák, farář
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HISTORIE
Motivace žáků v minulosti a evidence prohřešků 
Knihy cti a hanby patřily mezi pomůcky, které 
pomáhaly s působením na žáky, aby si pilně 
všímali svých školních povinností. Vedle 
evidence docházky, prospěchu nebo nařízení 
z ministerstva se jednalo o další v podstatě po-
vinně vedené dokumenty. Během devatenácté-
ho století se objevovaly ve výbavě každé školy, 
ale máme je doloženy jak v dobách dřívějších, 
tak pozdějších. Jejich existenci zmiňuje již 
předpis ministerstva školství vydaný pro české 
a německé školy v roce 1788, který vyžado-
val, aby dokonce v každé třídě byla kniha cti 
a hanby. Ustálila se spíše tradice zapisovat 
záležitosti tohoto typu do jedné knihy pro 
celou školu. 
KNIHY CTI
V pramenech najdeme pro tento dokument 
zároveň označení bílá nebo zlatá kniha. Název 
odkazuje na způsob, jakým měly být vyve-
deny desky knihy. V našich prozkoumaných 
případech však vidíme, že tato podmínka 
neplatila. Knihy mají sice poměrně zdobně vy-
vedenou vazbu, ale rozhodně ne v bílé barvě. 
Kniha cti sloužila jako pozitivní motivace 

pro žáky. Zápisy do ní se konaly každý rok 
a bylo přesně stanoveno instrukcemi, kdy má 
žák právo na tuto poctu. Prvním důvodem 
byly dobré studijní znalosti, jež se kontrolo-
valy při pravidelném měsíčním přezkušování 
nebo na závěr školního roku. K veřejnému 
zkoušení docházelo i během školních vizitací, 
jež prováděl v druhé polovině devatenáctého 
století úřad školdozorce. Jestliže dokázali 
žáci odpovídat pohotově a správně ve všech 
předmětech, potom se jejich jméno zapsalo 
do knihy cti. Přehledy jmen se uváděly za kaž-
dou třídu. Kromě tohoto obecného shrnutí se 
mohlo stát, že nějaký student vynikal obzvlášť 
v konkrétním předmětu. I to mohlo vést k po-
chvale a máme evidovány mimořádné výkony 
v matematice, psaní nebo náboženské nauce. 
Druhou možností, jak se mohli žáci ocitnout 

na stránkách knihy cti, bylo mravní chová-
ní, jak k učiteli, tak ke svým spolužákům. 
Nesmělo docházet ke slovním nebo fyzickým 
potyčkám. Třetí možnost pamatovala na to, 
co bylo pro školství devatenáctého století 
velmi důležité, a to na pravidelnou docházku. 
Docílit toho, aby žáci především na menších 
obcích navštěvovali školu celoročně, byl velmi 
těžký úkol. Hlavním důvodem nebyla ani tak 
lenost dětí, ale přístup rodičů, kteří potřebovali 
své ratolesti jako pomocnou sílu například 
v hospodářství. 
Za dobré chování a pilnost v docházce 

dostávali studenti listy z chování a mravů. Ty 
byly udělovány v průběhu měsíce. Pokud ob-
držel žák za toto období tři mravní listy, získal 
tak zároveň i zápis do knihy cti. Stejné pocty 
se mu dostalo, jestliže měl na konci měsíce 
čtyři listy pilnosti.
Zápisy v knihách cti byly vedeny chrono-

logicky a po jednotlivých třídách. Z prozkou-
maného materiálu vidíme, že na počátku deva-
tenáctého století bylo se zápisy více šetřeno. 
Za každou věc, jako bylo chování, pilnost 
nebo dobré studijní výkony, byly vyzname-
náni dva tři studenti. V pozdějších letech se 
ustálil zvyk chválit především za prospěch 
a docházku, tedy už nerozlišovat pochvaly 
za konkrétní předměty. Počet zapisovaných 
studentů stoupal. Navíc se zavedlo i stupňovité 
hodnocení, kdy na prvních místech se psali ti 
nejlepší, následně se poznamenalo: „a k nim se 
přibližují,“ a vypsali se další žáci. Zápisy tak 
částečně ztratily pro žáky na své výjimečnosti. 

Problematiku knih cti řešil i Rádce pro 
školy z roku 1822. Ten upozorňoval i na to, 
že školní personál musí dát pozor na to, aby 
žák zapsáním do knihy cti nezískal pocit 
nějaké zvláštnosti, nezpychl a tím se pochvala 
neminula účinkem. Proto zdůrazňoval, že je 
nutné zápis provést, dát vědět rodičům, ale 
na druhou stranu nepronášet nějaké dlouhé 
pochvalné proslovy před celou třídou nebo 
nějak přehnaně na studenta upozorňovat.
KNIHY HANBY
Přestupky žáků proti mravnosti nebo pilnosti 
evidovala kniha hanby, které se říkalo černá 
kniha. Obrazně se tím naznačovalo, že dostat 
se na její stránky není to, o co by mělo žákům 
jít. Kniha hanby sloužila jako protiklad knize 

cti a zapisovaly se do ní všemožné prohřešky, 
kterých se studenti dopustili. 
Mezi základní provinění patřila nepo-

zornost, rozpustilé chování, sprostá mluva, 
fyzické napadení spolužáka, špatný pro-
spěch, nedostatečná docházka nebo krádeže. 
Kromě samotného zápisu se učinilo i stručné 
poznamenání o vyšetřování a uděleném trestu. 
Podívejme se nyní na některé prohřešky 
studentů a jejich potrestání podle tehdejších 
školních norem.
V roce 1864 byl jeden ze žáků potrestán 

za to, že ztloukl svého spolužáka. Hrozil mu 
tradiční fyzický trest rákoskou. Po zdravotní 
prohlídce však škola zjistila, že by mu tento 
trest mohl ublížit. Bylo od něj tedy upuštěno. 
Student zůstal po škole a musel do večera 
opisovat školní pravidla.
Jiné zápisy zase řeší již zmíněné krádeže. 

Ztrácet se mohly různé věci ze třídy, ale 
i drobné finanční obnosy z kapes žáků. V roce 
1861 byl jeden chlapec usvědčen, že pravidel-
ně kradl ze stolu papíry a pera. Na jeho činnost 
se přišlo, když se pokusil odcizit ještě navíc 
48 kreslených obrázků. Trestem za podobné 
přestupky bylo jednak zaznamenání v knize 
hanby, jednak několik ran školní metlou, což 
prováděl třídní učitel. Při čtení prohřešků 
za krádeže můžeme naleznout zajímavý zápis, 
jak se vyřešilo jedno z vyšetřování. Při něm 
se přišlo na to, že žák kradl peníze svým rodi-
čům. Škola vymyslela vcelku originální řešení. 
Jelikož se újma nestala jí, ale rodičům, předává 
potrestání do rukou jim.
Z tradičních přestupků v podobě sprosté 

mluvy, nedostatečné docházky či neplnění 
domácích úloh vybočují dva záznamy z druhé 
poloviny devatenáctého století, o kterých však 
nevíme mnoho podrobností. První z nich se 
stal v roce 1866, žák si v něm vysloužil trest 
za koupání na nedovoleném místě. Druhý 
proběhl v roce 1878, student byl zapsán za to, 
že prováděl kažení ptactva. Ani u jednoho 
z hochů se však nejednalo o jediný přestupek, 
ale nejspíše o pověstný poslední krok, kdy již 
učitelovi došla trpělivost.
Pokud se žák nepolepšil a získal zápisů 

do knihy hanby více, najdeme v potrestání 
zmíněno i to, že jestliže nedojde k polepšení, 
bude ze školy vyloučen. Někteří studenti se 
však nepoučili, a opravdu je tento osud potkal.
Aby provinění dopadlo co nejvíce do mysli 

studenta, vyžadovali někteří učitelé, aby se 
děti do knihy hanby zapisovaly samy. 

Libor Staněk, SOA Strakonice

Národní škola Strakonice, 1864–1889
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SERVIS

KompletMobil s.r.o.
Lidická 205

386 01 Strakonice
+420 724 181 857

www.opravmobil.cz

ODBORNÝ

MOBILNÍCH TELEFONŮ, 
TABLETŮ A NOTEBOOKŮ
•  servis APPLE i na počkání, iPhone, iPad, iPod, MacBook
•  opravy zařízení všech typů a značek
•  NOVĚ SERVIS CAT, BLACKVIEW, XIAOMI, Doogee atd.
•  odborné lepení dotyků, skel, LCD
•  opravy nabíjení, konektorů, filtrů
•  opravy po pádu, zásahu kapalinou
•  používáme ORIGINÁLNÍ nebo CERTIFIKOVANÉ díly se 

zárukou
•  záloha dat – foto, kontakty, obnova dat z nefunkčního 

telefonu
•  odblokování: Google účet, Xiaomi účet, kód telefonu, 

gesto, sítě
•  přehrání SW, FW, zrychlení, vyčištění, odvirování
•  DIAGNOSTIKA ZÁVADY ZDARMA
•  vystavení potvrzení pro pojišťovny
•  jsme plátci DPH RV
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