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Den válečných veteránů

11. listopad je věnován památce všech 
válečných veteránů. Tradičně se ceremonie 
odehrává u památníku Na Dubovci. Aktuální 
situace pravděpodobně nedovolí veřejnou 
oslavu, vzpomeňme alespoň každý sám mužů 
a žen, kteří neváhali a riskovali své životy. 

Začíná advent

První adventní neděle v letošním roce 
připadá na 29. listopad. Pojí se s ní 
rozsvícení vánočního stromu města. 
Organizaci slavnostního dne, v návaznosti 
na vládní opatření, doporučujeme sledovat 
na webových stránkách města a FB profilu. 

Občan Strakonic zvolen senátorem

Novým senátorem za obvod Strakonice 
se v sobotu 10.10. 2020 stal Tomáš Fiala. 
První občan Strakonic zasedne v Senátu 
PČR. Exkluzivní rozhovor, který vznikl 
bezprostředně po sobotním sečtení hlasů, 
najdete na straně 8. 

11. 11. – DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
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S našimi plusy
můžete vždy počítat

ŠKODA PLUS

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu 
ŠKODA KAROQ: 4,3–6,9 l/100 km, 114–156 g/km

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

Ilustrativní fotografi e

Využijte při koupi zánovního vozu z programu ŠKODA 
Plus značkové financování od ŠKODA Financial Services 
a získejte celou řadu skvělých výhod. Naši akční nabídku Vám 
představíme osobně. Více informací o nabídce všech vozů 
zjistíte na skodaplus.cz. Zastavte se, už můžete.

Pořiďte si ojetý vůz 
z programu ŠKODA Plus 
s celou řadou výhod.

60 000

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

Nový Volkswagen Tiguan je jedinečný v každém detailu. Ikonické SUV s mimořádnými jízdními 
vlastnostmi Vám nově nabízí světlomety IQ.LIGHT LED Matrix, bezdrátový App-Connect nebo 
přirozené hlasové ovládání. Brzy i ve verzi Plug-in Hybrid!
 
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Tiguan: 4,5−5,8 l / 100 km, 119−139 g/km.  
Fotografie je pouze ilustrativní a vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Nový Tiguan
Zážitek  
z každé jízdy

Autorizovaný prodejce Volkswagen 

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

Břetislav Hrdlička
STAROSTA

Milí Strakoničtí,
máme za sebou dvoje volby, do Kraj-
ského zastupitelstva Jihočeského kraje 
a do Senátu. Vám, kteří jste přišli volit, 
patří velké díky. Myslím si, že změny, 
které v kraji nastanou, budou pozitivní. 
Očekáváme nyní od krajského vedení 
spravedlivé využití státních prostředků pro 
všechny okresy a posílení vlivu našeho 
kraje v celkové politice. 

Možná ještě větší rozruch tu byl kolem 
voleb senátora pro naši oblast – Stra-
konicko, část Písecka a Prachaticka. Už 
první kolo bylo pro Strakonice vítězstvím. 
Poprvé v historii máme senátora z našeho 
města, takže jsme určitě spokojeni všichni. 
Je jen škoda, že druhé kolo mnozí z vás 
– Strakonických – vynechali. Kdy jindy 
můžete vyjádřit svůj názor než v demokra-
tických volbách?

Jak ředitel nemocnice pan Tomáš Fiala, 
tak starosta Radomyšle pan Luboš Peterka 
byli kandidáty vhodnými, jsou to zkušení, 
slušní a pracovití lidé. Jejich kampaně 
byly pozitivní a nekonfliktní. Senátorem 
se nakonec stal Tomáš Fiala. Rozhovor 
s ním od naší tiskové mluvčí paní Markéty 
Bučokové najdete na stránkách listopa-
dového Zpravodaje města Strakonice. 
Věřím, že pan senátor splní své sliby 
a za naši oblast bude lobbovat v nejvyšší 
možné míře. Osobně jsem velmi rád, že 
si oba kandidáti podali ruce ve vzájem-
né shodě a bez emocí, jak by to mělo 
mezi slušnými lidmi být. Toto prosté gesto 
můžeme chápat jako předzvěst lepších 
časů. Vážení spoluobčané, přeji vám klid, 
jistotu a pevné zdraví. 

Nová sportovní hala podmíněná dotacemi

Zastupitelstvo města Strakonice schváli-
lo uzavření smlouvy o spolupráci s Jiho-
českým krajem. Výsledkem smlouvy by 
měla být realizace nové sportovní haly 
Gymnázia Strakonice.

Při naplnění všech smluvních podmínek 
vznikne v areálu Gymnázia Strakonice 
v průběhu let 2022–2023 nová sportovní 
hala s kapacitou hlediště 500 osob a roz-
měrech hrací plochy 42 x 24 m. 

Strakonice se dlouhodobě potýkají s ne-
dostatkem sportovních prostor, které by 
sloužily veřejnosti, spolkům, ale i školám. 
Myšlenka realizovat nové sportovní zázemí 
ve Strakonicích je ve hře již poměrně 
dlouhou dobu. V průběhu posledních mě-
síců probíhala jednání představitelů města 
Strakonice, starosty Břetislava Hrdličky 
a místostarosty Rudolfa Oberfalcera, 
s vedením Jihočeského kraje zastoupeném 
hejtmankou Ivanou Stráskou a Gymnáziem 
Strakonice v čele s ředitelem Miroslavem 
Hlavou. 

Smlouva o spolupráci mezi městem Stra-
konice a Jihočeským krajem byla připra-
vena k projednání v Zastupitelstvu města 
Strakonice, které se uskutečnilo ve středu 
16. září. Zastupitelé jednomyslně odsou-
hlasili uzavření smlouvy, čímž ze strany 
města Strakonice již neexistují překážky 
k jejímu podpisu. 

Na stejný proces čekala smlouva v kraj-
ském zastupitelstvu. To se mělo uskutečnit 
v řádném termínu 10. září. Jednání však 
kvůli šířící se nákaze covid-19 bylo zruše-
no. Náhradní termín jednání byl stanoven 
na 24. září, kdy došlo ke schválení smlouvy 
krajskými zastupiteli. 

Rada města i zastupitelé jednotně pod-
pořili myšlenku vzniku multifunkčního 
zařízení pro školy, veřejnost, spolky a spor-
tovní i kulturní oddíly s tím, že v režimu 
mimo vyučování budou halu moci využívat 
strakonické sportovní kluby a spolky. 

Zařízení by mělo mít pět šaten, kabiny, 
místnost pro zdravotníka i maséra. Vlast-
níkem budoucí haly bude Jihočeský kraj, 
do správy ji dostane Gymnázium Strakoni-
ce a nad časem pro veřejnost bude dohlížet 
město Strakonice. 

Předpokládaná cena výstavby sportov-
ní haly činí 60 000 000–90 000 000 Kč 
s DPH a bude financována z rozpočtu Jiho-
českého kraje, z rozpočtu města Strakonice 
a z peněžních prostředků dotace získané 
z národního financování, nebo z peněžních 
prostředků Evropské unie, podaří-li se 
je pro tento záměr získat, což je zároveň 
i nutným předpokladem pro realizaci celé-
ho společného projektu přípravy a stavby 
sportovní haly gymnázia. 

Předpokládá se získání dotace ve výši 
23–30 mil. Kč, zbytek ceny bude finan-
cován rovným dílem z rozpočtu města 
Strakonice a rozpočtu Jihočeského kraje.

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

Studie haly z 90. let  foto: archiv gymnázia
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Problematika úniku psů
Protože se v poslední době na Face-
booku objevilo několik dotazů týkajících 
se problematiky úniku psů, kontaktujte 
v konkrétní věci prosím zdejší Odbor 
životního prostředí, referentku Annu 
Sekyrovou, tel. 383 700 345, e-mail 
anna.sekyrova@mu-st.cz, která dotazy 
ráda zodpoví.

Únik psa (tj. případ, kdy fyzická osoba 
neučiní dostatečná opatření proti úniku 
zvířete) je přestupkem podle § 27, odst. 
2, písm. F, zákona č. 246/1992 Sb., 
na ochranu zvířat proti týrání, v platném 
znění. Tento přestupek projednává 
obecní úřad obce s rozšířenou působ-
ností – Městský úřad Strakonice, Odbor 
životního prostředí, v rámci svého územní-
ho obvodu. 

V případě, že při úniku psa dojde 
zároveň k napadení a zranění osoby 
nebo k poškození cizího majetku, jedná 
se navíc o přestupek podle zákona  
č. 251/2016 Sb., o některých přestup-
cích, v platném znění, který projednává 
Odbor vnitřních věcí Městského úřadu 
Strakonice, popř. Veřejně správní odbor 
Městského úřadu Volyně, v rámci svého 
územního obvodu.

Dalším přestupkem může být  
podle § 27, odst. 1, písm. Q, zákona  
č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat 
proti týrání, v platném znění, i porušení 
obecně závazné vyhlášky města Strako-
nice č. 2/2013, kterou se upravují pravi-
dla pohybu psů na veřejném prostranství 
ve městě Strakonice, který projednává 
Odbor vnitřních věcí Městského úřadu 
Strakonice. 

Odbor ŽP 

Přecházení na Písecké je bezpečnější 

Enormní hustota dopravního provozu, k tomu 
navíc zasídlení mnoha společností a s tím 
související docházková trasa do zaměstnání. 
To jsou atributy doprovázející vstupní bránu 
do města ze směru od Prahy. Právě rostoucí 
hustota dopravy byla limitující pro nutnost 

vybudování nového, moderního přechodu 
pro chodce v ulici Písecká naproti objektu 
Jihospolu. 

Přechod pro chodce je v tomto místě 
poměrně dlouhý, 13,7 m, proto byla vozovka 
předělena ochranným ostrůvkem pro chodce, 
který má přecházení vozovky pěším zjedno-
dušit. Pro ještě větší bezpečnost bylo stáva-
jící osvětlení přechodu zkvalitněno, tak aby 
přechodové místo bylo zcela a z obou stran 
nasvíceno.

Investici do bezpečnosti chodců hradilo 
město Strakonice ze svého rozpočtu ve výši 
téměř 3 400 000 Kč.  Markéta Bučoková, PR 

Nový přechod na Písecké foto: M. Bučoková

Kam s ním… 
S čím? Se suchým spadaným listím, uschlými 
větvemi, klestím, slámou, senem, zkrátka se 
vším, co nám na zahrádce vadí a překáží. 

Dříve staří hospodáři moudře nechávali 
listí na sadu, aby chránilo půdu, zachytilo 
vláhu, pomáhalo přežít broukům. Bylo vlastně 
ideálním hnojivem. Dnes se ale v honbě 
za dokonalým trávníkem snažíme veškerého 
přebytečného odpadu zbavit.

Zažitým zvykem bylo pálení listí. To však 
má svá pravidla, která je dobré dodržovat. 
Nejenže se vyvarujete nepříjemnostem se 
sousedy, zamezíte možnému vzniku požáru, 

Celoplošná deratizace hlodavců v příštím roce
V zářijovém Zpravodaji byl zveřejněn článek 
o strakonických hlodavcích a postupu v boji 
proti nim. Jak vidno, text se neminul účin-
kem, protože na jeho základě se přihlásili zá-
jemci o podzimní deratizaci, která proběhla 
ve druhé polovině října. Všem, kteří vyslyšeli 
žádost a připojili se, byť za vlastní úhradu, 
patří poděkování, protože jen společný po-
stup může být efektivní a likvidaci hlodavců 
znatelně urychlit.

Ve čtvrtek 24. září se sešli pracovní-
ci odboru životního prostředí, zástupci 
technických služeb, odborné deratizační 
firmy a vedení města na společném jednání 
týkajícím se dalšího postupu v této otázce. 
Jasně vyplynula nutnost celoplošné deratiza-
ce, která se provádí v intervalu pěti let. 

Procesní řízení celoplošné deratizace spo-
čívá ve schválení obecně závazné vyhlášky, 
a to především Ministerstvem vnitra. Pakliže 

dojde ke schválení vyhlášky MV ČR, nastu-
puje proces schvalování OZV radou města 
a poté zastupitelstvem města. Předpokládá-
me, že schvalovací proces u všech jmenova-
ných orgánů proběhne s kladným výsledkem. 
V závěru bude vyhlášeno výběrové řízení 
na odbornou deratizační firmu. 

Celoplošná deratizace by měla proběhnout 
v závislosti na klimatických podmínkách 
v průběhu dubna až května roku 2021 a mo-
hou se k ní přihlásit jak fyzické, tak právnic-
ké osoby, kterým bude deratizace provedena 
v jejich objektech za vlastní úhradu. Ta je ale 
ponížena o náklady za dopravu pracovníků 
odborné firmy. 

Chcete-li se přihlásit k celoplošné deratiza-
ci, kontaktujte odbor životního prostředí, a to  
Petra Šťastného na elektronické adrese:  
petr.stastny@mu-st.cz.

Markéta Bučoková, PR

Kontejner na bioodpad v Dražejově  foto: M. Bučoková

ale ušetříte si i spoustu starostí a finančních 
nákladů.

Pálení odpadu ze zahrady se věnuje zá-
kon 201/2012 Sb., a ve Strakonicích i OZV 
č. 9/2006. Obecně a velmi stručně: pálit lze 
suché dříví výhradně za účelem opéká-
ní a grilování na otevřených ohništích 
a zahradních krbech. Ostatní odpad, tedy 
listí, suchá tráva a jiné, je majitel, pokud 
se ho chce zbavit, povinen předat ve sběr-
ném dvoře na místě k tomu určeném, nebo 
vložit do velkoobjemových kontejnerů či 
bionádob, které jsou v zahrádkářských 
lokalitách a na vybraných místech města 
k dispozici. 

Pravděpodobně jednou z nejekologičtějších 
variant, jak se zbavit listí, je jeho komposto-
vání. 

Kterou z možných cest se vyberete, je už jen 
na vás samotných.  Markéta Bučoková, PR 
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OBORY
MATURITNÍ 

AUTOMECHANIK
ELEKTRIKÁŘ

NÁSTROJAŘ
ZÁMEČNÍK

OBRÁBĚČ KOVŮ

KUCHAŘ - ČÍŠNÍK
KADEŘNÍK
ARANŽÉR

ZEDNÍK

VÝROBCE TEXTILIÍ

OBORY

STROJÍRENSTVÍ

MECHANIK A SEŘIZOVAČ

OBALOVÁ TECHNIKA

STROJÍRENSTVÍ 
- ŘÍZENÍ KVALITY

DDNNYY  OOTTEEVVŘŘEENNÝÝCCHH  DDVVEEŘŘÍÍ

UČEBNÍ 

budova SPŠ: Želivského 291, Strakonice
budova SOŠ: Zvolenská 934, Strakonice

PPaarrttnneeřřii  šškkoollyy::

Úterý 3. listopadu 2020     od 9 do 16 hodin
Sobota 5. prosince 2020   od 9 do 13 hodin
Sobota 16. ledna 2021        od 9 do 13 hodin

Kontakt na personální oddělení:
+420 725 730 657

katerina.nouskova@leifheit.com

MECHANIKY 
(zkušenosti s šicími stroji vítány)

SMĚNOVÝ PŘEDÁK

POJĎTE NÁS POZNAT LÉPE !

ŠIČKY - JEDNODUCHÉ ŠITÍ

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

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

SEŘIZOVAČE VSTŘIKOLISŮ

www.prijemnaprace.cz 

SKLADNÍKY / CE
MONTÁŽNÍ DĚLNÍKY / CE

Co dělat v případě podezření na covid-19
Pokud se objeví příznaky virové nákazy 
(nebo pouze některý z příznaků) – únava, 
teplota, kašel, dušnost, rýma, bolesti hlavy, 
svalů, kloubů, ztráta čichu a chuti – kon-
taktujte telefonicky:
• v případě závažných příznaků Zdravot-

nickou záchrannou službu na telefonu 155, 
• v případě mírných příznaků svého prak-

tického lékaře, popř. epidemiologa místně 
příslušné KHS pro organizaci vyšetření 
na koronavirus na odběrových místech 
(popřípadě zůstaňte doma, pokud není 
možnost dostavit se do odběrového místa). 

Další kontakty na epidemiology:
České Budějovice

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

Český Krumlov
387 712 711
387 712 712

Jindřichův Hradec
387 712 544
387 712 545
387 712 548
Prachatice
387 712 930
Strakonice
387 712 812
387 712 824

Písek
387 712 606

Tábor
387 712 414
387 712 428
387 712 433

Výzva občanům: 
při prvních náznacích potíží spojených 
s možnou nákazou covid-19 doporučují 
zdravotníci zůstat doma a kontaktovat 
svého praktického lékaře. Mnohdy po-
stačí, máte-li lehké symptomy, domácí 

léčba a izolace po dobu 14 dnů. 
Pro případ objednání na covid testy je 

nutná registrace prostřednictvím svého 
praktického lékaře nebo KHS. V případě sa-
moplátců pak přímo v testovacích centrech. 

Upozornění
V souvislosti s aktuální situací, která se v čase rychle mění, není možné v měsíčním 
periodiku zaznamenat změny, které souvisejí s nákazou covid-19, jako například uspo-
řádání kulturních akcí. 
Ze jmenovaného důvodu prosíme, abyste sledovali webové stránky města a facebooko-
vý profil města, kde budou zveřejňovány pozvánky na akce, které bude možné uskuteč-
nit, nebo naopak jsou zrušeny.  Děkujeme za pochopení. 
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UDÁLOSTI
Pozvánka na Den otevřených 
dveří do strakonického gymnázia
Gymnázium Strakonice zve všechny 
zájemce o studium na prezentaci 
všech součástí studia (povinných, 
volitelných i nepovinných předmětů), 
školních projektů a aktivit (pěvecký 
sbor, divadlo, robotický kroužek, klub 
nadaných dětí) a celkového prostře-
dí školy (učebny, laboratoře, školní 
knihovna, klub, jídelna). V každou 
celou hodinu (15:00, 16:00 a 17:00) 
informuje vedení školy v hlavním sále 
o podmínkách přijímacího řízení, ob-
sahu studia či úspěšnosti našich žáků 
v přijetí na vysoké školy. U vchodu 
také obdržíte ročenku s podrobnými 
informacemi. Na různých místech se 
zájemcům budou věnovat naši pe-
dagogové nebo studenti. V případě 
nepříznivé epidemiologické situace 
budeme informace prezentovat online 
s možností kladení dotazů. Odkaz 
najdete na webu školy. 

Gymnázium Strakonice

Děti malují seniorům k svátku

První říjen byl dnem, kdy jsme si připo-
mněli vás, naše babičky, maminky, otce 
i dědečky, zkrátka vás, bez kterých bychom 
tady my nebyli a bez kterých bychom nic 
nebyli – Mezinárodní den seniorů.

To, co kdysi v minulosti bylo zvykem 
a pravidlem, že se rodina starala o své 
předky, vzájemně se žilo v symbióze něko-
lika generací a děti postupně přebíraly zku-
šenosti od prarodičů a naopak, dědečkům 
a babičkám byly oporou ve stáří, dnes již 
platí jen zřídka. V dnešní uspěchané době 
zůstáváte mnohdy osamoceni – křehcí 
a bezmocní. 

Děti ze strakonických školek a škol se 
zapojily do programu MPSV Děti malují 
seniorům k svátku. Svá přáníčka přinesly 
ředitelky a jeden ředitel do infocentra 
pro seniory ve středu 23. září. Odtud po-
putují do rukou nejstarších občanů města. 

Děkujeme všem školským zařízením, 
která se do programu zapojila, a věříme, 
že smysl projektu v dětských srdcích 
zůstane stejně jako uvědomění si faktu, 
kolik překážek musí senioři mnohdy 
sami zvládat. A nejedná se jen o strmé 
schody. 

Markéta Bučoková, PR 

Předávání přáníček pro seniory foto: M. Bučoková 

Infocentrum vydalo nové pohlednice Strakonic
Městské informační centrum zve: Pro nové 
pohledy, včetně vánočních, přijďte k nám.

V říjnovém čísle Zpravodaje jsme vás infor-
movali o nové edici pexesa s fotografiemi ze 

Strakonic. Vám všem, kdo jste si přišli pexe-
sa koupit, bychom chtěli poděkovat. Těší 
nás, že se vám nová pexesa líbí. A hlavně 
doufáme, že si ho při hře užíváte. 

Výběr snímků krásných míst Strakonic 
si zaslouží být publikován i jinak. A tak 
padla volba na pohlednice. Devět, tedy ne 
původně avizovaných osm druhů pohled-
nic, už prodáváme. Dvě jsou skutečně 
zimní, vánoční. 

Na deváté pohlednici je krásný širokoúh-
lý pohled na naši největší chloubu – strako-
nický hrad.

Všem autorům poskytnutých fotografií 
děkujeme.

Věříme, že se s mnohými z vás brzy 
setkáme nejen kvůli nákupu pohlednic. 

Ladislav Řanda, IC Strakonický hrad na nové pohlednici foto: archiv IC Strakonice

DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ

3. 11. 2020 a 27. 1. 2021
od 14:30 do 18:00 hodin
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Remdesivir:
• EU dala ČR více než 2000 dávek remdesiviru
• Dalších až 500 000 pacientů v Evropě k němu bude mít přístup díky 

rámcové smlouvě, kterou Evropská komise uzavřela s výrobcem Gilead

Peníze:
• Program COVID I – EU poskytla polovinu z celkové částky 1 mld. Kč 
• Program COVID II – EU poskytla celou částku 5 mld. Kč 
• COVID Praha – EU poskytla celou částku 600 mil. Kč 
• ANTIVIRUS – ČR na něj díky EU získá téměř 50 mld. Kč

Výzkum:
• Čeští vědci přišli s několika úspěšnými vynálezy – např. velkokapacitní 

testování (Univerzita Palackého), roušky a filtry z nanovláken 
(Technická univerzita v Liberci), ochranné masky, které lze vytisknout 
na speciálních 3D tiskárnách (ČVUT). Ty vzešly z výzkumných středisek 
podpořených z peněz EU. V letech 2014–2020 z nich jde na českou 
vědu, výzkum a vzdělávání 73 miliard korun. Moderní infrastruktura 
pomáhá českým vědcům být úspěšní. 

Návraty občanů ČR domů:
• EU spolufinancovala i návraty pěti tisíců našich spoluobčanů 

(a spousty jiných Evropanů), kteří uvízli během pandemie ve světě.

Léky a potraviny:
• Zavřené hranice ohrozily dodávky do supermarketů, lékáren 

a továren. EU dohodla tzv. „zelené pruhy“, kudy mohly kamiony projet. 
A vyjednala výjimku pro sezónní pracovníky v zemědělství, aby se 
stihlo zasít včas.  

Vakcína: 
• EU masivně přispívá na vývoj vakcíny, která bude dostupná pro 

všechny Evropany (na rozdíl od zemí, které ji chtějí hlavně pro své 
občany a ostatním prodávat za horentní sumy). 

Lži o koronaviru: 
• Internetem se šířilo leccos: od spikleneckých teorií, že jde o biologickou 

zbraň, až po životu nebezpečné lži, že na něj zabírá bělidlo. Evropská 
komise spustila webovou stránku o dezinformacích, kde je uvádí 
na pravou míru: ec.europa.eu/coronavirus-disinformation_cs

pokračování na straně 11

Česku pomohla během pandemie 
COVID-19 Evropská unie

Poděkování za práci sester  
Domácí péče ČČK, o.p.s., v době nouzového stavu
V den 26. výročí založení Domácí péče ČČK 
byl vyhlášen nouzový stav. Na oslavy jsme 
si téměř nevzpomněli a naše sestry s plným 
nasazením ošetřovaly klienty. Nešlo jen 
o jejich rutinní práci, ale zároveň prováděly 
v rodinách klientů psychosociální pomoc, se-
znamovaly a vysvětlovaly epidemiologickou 
situaci, distribuovaly klientům roušky, ruka-
vice a dezinfekční prostředky. Svou činností 
vnášely do domácností klientů světlo a naději 
na bezpečnější průběh nouzového stavu. V tu 
dobu nám přibylo asi 100 jednorázových 
klientů, většinou na odběry krve.

Všechny sestry se podrobily testování 
na protilátky covid-19, všechny výsledky 
byly negativní. Práce zdravotních sester je 
v tuto dobu velmi náročná a patří jim velké 
poděkování.

Český červený kříž vybral ze tří navrže-
ných zaměstnanců a dobrovolníků z každé 
oblasti dva účastníky, kteří obdrželi plaketu 
"Děkujeme" na slavnostní plavbě lodí v Praze 
po Vltavě v neděli 13. 9. 2020. Za Strakonice 

jsme navrhli na ocenění paní Marii Kadocho-
vou, ředitelku domácí péče, její zástupkyni pro 
Vodňansko paní Evu Veselou a paní Magdale-
nu Rybákovou za šití roušek. Další ženy, které 
šily roušky pro ČČK, jsme ocenili 22. září 

v učebně ČČK. Byly jimi paní Blažena Ratajo-
vá, Zdena Bezpalcová a Bohuslava Škopová. 
Děkujeme!

Helena Mocová Linhartová,  
ředitelka OS ČČK Strakonice

Foto: Zleva: lékař Marek Jukl, prezident ČČK, Eva Veselá, zdravotní sestra Domácí péče ČČK, o.p.s.,  
Lenka Klimentová, zástupkyně České mincovny, a.s. foto: archiv ČČK
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ROZHOVOR
Nový strakonický senátor
Pohledem statistiky je nový senátor 
reprezentující Strakonice a okolí přímo 
typickým modelem. Vysokoškolsky 
vzdělaný muž, šedesát let, lékař, ředi-
tel. Tomáš Fiala veškeré tyto atributy 
splňuje. 

Radost nad jeho zvolením i očeká-
vání, která Strakoničtí mají, jsou patrná. 
Jde o člověka, který je, nejen ve svých 
rodných Strakonicích, ale po celém 
Prácheňsku všeobecně známým a nut-
no podotknout i oblíbeným patriotem. 
Patří mu především gratulace a násled-
ně obdiv i uznání za odvahu do velké-
ho světa politiky vstoupit a chtít měnit 
zaběhnuté.

Vaše první pocity  
v nové pozici senátora? 
Můj první pocit je respekt. Senát Parla-
mentu České republiky má zásadní práva 
a povinnosti v ústavním pořádku státu. 
Skončily mi předvolební aktivity, které 
se časově prolínaly s mou činností pro 
strakonickou nemocnici – v době pan-
demie SARS-CoV-2 to zřejmě ani jinak 
být nemohlo. Především chci za důvěru 
poděkovat svým voličům širokého regionu 
Prácheňska a Pošumaví a Luboši Peterko-
vi za korektně vedenou věcnou předvoleb-
ní kampaň.

Vstoupil jste do světa politiky 
„rovnýma nohama“, a to rovnou  
až do nejvyšších pater. Co vás k tomuto 
rozhodnutí vedlo? 
Náš region znám nejen ze života řekně-
me „zdravotnického“, ale i veřejného, 
z mnoha akcí, seminářů, konferencí, ale 
i ze života sportovního. Ředitel nemoc-
nice v širším pohledu dovnitř koordinuje 
medicínské i obslužné činnosti, navenek 
pro své zdravotnické zařízení hledá pří-
ležitosti a otvírá dveře. Tím druhým bych 
regionu rád prospěl.

Senátor, na rozdíl od svých 
poslaneckých kolegů, nemůže sám 
předkládat zákony. Musí pro své vize 
nadchnout kolektiv. Existuje ve vaší 
hlavě již nějaká myšlenka, co byste 
prostřednictvím Senátu chtěl změnit? 
Od začátku tvrdím, že se v Senátu chci 
věnovat hlavně zdravotnictví. Na pořadu 
dne je hned několik témat. V současné 

době je v připomínkovém řízení návrh 
novely zákona o zdravotních službách. 
Podle předchozího zákona mohl pacient, 
který utrpěl újmu na zdraví při posky-
tování zdravotní péče, kterou nezavinili 
lékaři, požádat stát o příspěvek k překle-
nutí nepříznivé životní situace. Bylo to 
jak ve prospěch lékařů, tak pochopitelně 
ve prospěch pacientů. Ze současného ná-
vrhu toto ustanovení vypadlo. Senát by ho 
do novely zákona o zdravotních službách 
měl navrhnout. 

Věřím, že v Senátu najde podporu i zá-
kon o elektronizaci zdravotnictví, který 
zdravotníkům chybí. Kvůli tomu letos 
na jaře při propuknutí pandemie nebyly 
pod kontrolou systémy sdělování výsledků 
praktikům a komunikace mezi všemi typy 
poskytovatelů zdravotní péče.

Za důležitý považuji také návrh ústav-
ního zákona o ochraně vody a vodních 
zdrojů. Žádný vodní zdroj do ČR ne-
přitéká, ale veškerá voda mizí. Největší 
zásobárnou vody u nás je půda, a nikoliv 
přehrady. Ústavní zákon o vodě pro-
to musí cílit na odpovědnost každého 
člověka, nejenom vlády a samosprávných 
celků, jak je v návrhu. Na druhou stranu 
ale nesmí, ve jménu stavby přehrad pro 
pitnou vodu, nesmyslně otevírat stavidla 
pro betonářskou lobby. 

Promítnou se do vašich myšlenek 
i Strakonice a jakým způsobem? 
Strakonice jsou moje město, jsem patriot. 
S výjimkou studií jsem zde prožil svůj 
celý život osobní, profesní, společenský 
i sportovní. S vedením města dlouhodobě 
spolupracuji, rád se účastním veřejného 
a sportovního života – to bude jistě všech-
no v těsnější podobě pokračovat.

Jak se jako lékař, ředitel nemocnice 
a nově senátor díváte na skutečnost,  
že mnohdy život těžce nemocným 
zachraňují soukromé sbírky  
obyčejných lidí a pojišťovny nad 
úhradou drahých léků mlčí? 
Nelíbí se mi to a nesouhlasím s tím. Sám 
někdy do takových sbírek přispívám. 
V připomínkovém řízení je novela zákona 
o veřejném zdravotním pojištění. Jedná se 
zejména o transparentnější rozhodování 
v případech, kdy pojištěnec potřebuje 
zdravotní péči jinak nehrazenou, která je 

jedinou možností, jak mu lze pomoci (dra-
hé léky, pomůcky, apod.). Podle návrhu 
má o přidělení rozhodovat jakási revizní 
komise zdravotní pojišťovny, jejíž členy 
bude jmenovat právě jen ta pojišťovna. 
Bude-li to takto sněmovnou schváleno, 
měl by Senát zákon vrátit a požadovat, 
aby složení komise bylo širší. Aby v ní 
byli nejen zástupci příslušných odborných 
lékařských společností, ale i pacientských 
organizací.

Je v lidských silách tuto  
nerovnováhu ve společnosti změnit? 
Bohužel, zdravotnictví není zadarmo, 
nicméně zdravotní pojišťovny v součas-
né době jsou na dostatečných rezervách. 
Takže viz odpověď výše!

Vážený pane senátore, k poděkování 
za rozhovor přidávám přání pevného 
zdraví a ocelových nervů. Alespoň 
špetku času na sport, rodinu a relax, 
protože politika, alespoň podle  
Charlese de Gaulla, je hodně vážná věc. 
Rodinu mám moc prima, čtyři děti, zatím 
čtyři vnoučata, mám doma podporu, 
všichni jsou fajn. S tím sportem – uvidí-
me, jak nám to nouzový stav umožní. Bez 
sportu si to nějak neumím představit, snad 
to půjde!

Moc děkuji, vážím si vašeho blahopřání 
a není to fráze: „S respektem se těším 
na věci příští!“  Markéta Bučoková, PR

Nový senátor T. Fiala se starostou města  
B. Hrdličkou  foto: M. Bučoková

Od roku 1996, tedy od založení Sená-
tu PČR, je Tomáš Fiala pátým senátorem 
za senátní obvod Strakonice a prozatím 
prvním a jediným rodilým "Strakoňá-
kem". Jeho předchůdci: Pavel Rychetský 
1996–2003, Josef Kalbáč 2003–2008, 
Miroslav Krejča 2008–2014, Karel  
Kratochvíle 2014–2020. 
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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

Města mají konečně účinnější zbraň na nepojízdná auta
Novela zákona o pozemních komunikacích, 
platná od letošního 1. května, pravděpo-
dobně potěšila starosty napříč republikou. 
Týká se změn v odstraňování aut s ne-
platnou technickou kontrolou z veřejných 
ploch. Dosud města, městyse a obce sice 
mohly konat i prostřednictvím městských 
policií, ale řešení odstavených aut v ulicích, 
konkrétně domluva s jejich majiteli byla 
zdlouhavá a často ani papírování a složitá 
administrativa nepřinesly kýžený výsledek. 
Starostové i strážníci se tak jen bezmocně 
dívali, jak rozbitá a nepojízdná auta hyzdí 
ulice a zabírají parkovací místa. Tomu je 
konec. 

Novela zákona říká, že se auta, kte-
rá mají půl roku propadlou technickou 
kontrolu, mohou z veřejného prostranství 
odstranit. Městská policie má možnost pro-
vádět kontroly skrze registr vozidel, snadno 
tak zjistí provozovatele odstaveného auta, 
kterému během půlročního hájení putuje 
výzva, aby buďto vozidlo zprovoznil plat-
nou technickou kontrolou, nebo je případně 
sám z komunikace odstranil. Nelze-li tuto 
výzvu provozovateli doručit, je na dva mě-
síce zveřejněna na úřední desce městského 
úřadu. Neučiní-li tak provozovatel do dvou 
měsíců od přebrání výzvy, dojde k odtaže-
ní auta. Strakonice určily jako parkoviště 
pro nepojízdná auta bývalý sběrný dvůr 
v Tovární ulici, který je sledován kamerou. 
Odtahy pak zajišťuje dle platné smlouvy 
vybraná firma, která vyhrála výběrové 

řízení malého rozsahu. Odtah jednoho 
vozidla vyjde jeho provozovateli na šest set 
pět korun. Následně pak provozovatel za-
platí za každý den odstavení vozidla, tudíž 
náklady každým dnem rostou.

První odtahy se ve Strakonicích usku-
tečnily v úterý 15. září. Odstraňovala se 
čtyři auta, a to ze Sídliště 1. máje a z ulic 
Máchova, Bavorova a Školní. Akce za asis-
tence městské policie, která vše dokumen-
tovala a fotografie a videonahrávky bude 
archivovat, trvala přes dvě hodiny. 

Za posledních dvacet let bylo na území 
Strakonic řešeno 945 nepojízdných aut. 
Od začátku letošního roku má městská 
policie v hledáčku už 63 aut, která naplňují 
pravidla novely zákona o pozemních komu-
nikacích. Postupně po dodržení zákonných 
lhůt zmizí z veřejných komunikací další. 
V bývalém sběrném dvoře budou stát tři 
měsíce, kde si je majitelé mohou stále ještě 

vyzvednout. Poté silniční správní úřad 
rozhodne o veřejné dražbě. 

To, že města měla dosud skutečně 
svázané ruce, dokresluje případ ze Školní 
ulice ve Strakonicích. Červený renault měl 
propadlou technickou kontrolu od roku 
2009. Samozřejmě se ví, komu vůz patří, 
ale majitelka se nejspíš vypařila ze světa. 
V obci, kde je přihlášena k trvalému 
pobytu, ji nikdy nikdo neviděl a nepro-
chází ani policejními záznamy. Obyvatelé 
tohoto vnitrobloku se díky novele konečně 
po deseti letech dočkali, že vrak zmizel. 
 Jaroslava Krejčová, MP

Co ale s odstavenými nepojízdnými auty, 
které si majitel nevyzvedne, nezareaguje 
na výzvu a tato vozidla zůstanou 
uložená ve sběrném dvoře? 
Po uplynutí zákonné doby, která činí tři 
měsíce od uložení vraku do depozitu 
(sběrného dvora), nastupuje veřejná dražba 
podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných 
dražbách, v platném znění. Mechanizmus 
následného prodeje bude probíhat na zá-
kladě uzavřené smlouvy mezi městem 
a dražebníkem, což je osoba, které byla 
udělena koncese k provádění dražeb 
- fyzická či právnická osoba splňující 
podmínky dle zákona, organizující aukci 
či dražbu. Dražebník pak bude dražbu 
realizovat. Město samo dražebníkem být 
nemůže. 

Markéta Bučoková, PR 

Odtah nepojízdného auta  foto: archiv MP 



10 listopad 2020 Zpravodaj města Strakonice

VÝSTAVY 
1. 11.–31. 12.
Tereza z Davle
místo: Maltézský sál strakonického hradu

4. 11.–2. 12.
Václav Havel – Já prostě nemůžu žít jinak 
výstava koláží z dobových fotografií a dokumentů
otevřeno ve výpůjční době ŠK (po+st–pá  
8:00–18:00 hod., út zavřeno, so 8:00–12:00 hod.)
místo: vstupní hala ŠK 

do 31. 12.
Jana Kubová – obrazy
výstava přístupná v době konání společenských akcí
místo: ŠK společenský sál

PLÁNOVANÉ AKCE JSOU ZVEŘEJNĚNY, ALE VZHLEDEM K AKTUÁLNÍ EPIDEMICKÉ SITUACI 
DOPORUČUJEME SLEDOVAT WEBOVÉ STRÁNKY JEDNOTLIVÝCH POŘADATELŮ SE ZMĚNAMI PROGRAMU. 

KINO OKO 
www.meks-st.cz

Kino Oko je od 12.10. 2020 uzavřeno, dle opat-
ření vydaných vládou ČR.
Podle vyjádření distribučních společností budou 
nové termíny premiér uváděny na základě dalšího 
vývoje a následných opatření vlády.
O případném uvolnění restrikcí a otevření kina vás 
budeme informovat na stránkách www.meks-st.cz 
nebo na Facebooku kina Oko Strakonice, kde 
najdete i aktuální program.

KALENDÁŘ AKCÍ 

DŮM KULTURY 
1. 11., 15:00 hod.
Pohádka z herbáře
pohádka v podání DS Čelakovský

3. 11., 18:00 hod. 
LiStOVáNí.cz: Bitevní pole (Jérôme Colin)
účinkují: Lukáš Hejlík a Pavla Dostálová (alternuje 
Věra Hollá)
místo: Sál Čezeta

4. 11., 19:00 hod.
Miroslav Donutil – Na kus řeči
7. 11.
MIG 21 – Podzimní klubové turné 2020
PŘELOŽENO do letního kina na 17. září 2021 
vstupenky zůstávají v platnosti a není potřeba je vy-
měňovat, pokud se vám nový termín nehodí, vracejte 
vstupenky bezodkladně v předprodeji MIC, Zámek 
1, Strakonice nejpozději do 30. listopadu 2020, 
poté již to není možné

8. 11., 14:30 a 16:30 hod. 
Pták Ohnivák a Liška Ryška
LS Radost – loutkové představení
místo: KZ Mír

9. 11., 19:00 hod. 
KPH – Tři tenoři – Opera Gentlemen 
účinkují: Ján Kostelanský, Jozef Brindzák, Milan 
Pelikán, Juraj Nociar
klavírní doprovod: Lenka Navrátilová, v alternaci 
Ahmad Hedar

15. 11., 14:30 a 16:30 hod. 
Princ Bajaja
LS Radost –loutkové představení
místo: KZ Mír 

17. 11., 16:00 hod. 
Štístko a Poupěnka
18. 11., 19:00 hod.
Monika Absolonová – Bez řečí 
22. 11., 14:30 a 16:30 hod. 
Deidre 
LS Radost – loutkové představení 
místo: KZ Mír 

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ 
v souvislosti s epidemickou situací a vládními opat-
řeními sledujte aktuální provoz zimního stadionu 
na webových stránkách: www.starz.cz

rodiče s dětmi do 10 let
út 16:15–17:15 hod.
společné
út 17:30–18:30 hod.
senioři
čt 11:00–12:00 hod. 

23. 11., 19:00 hod. 
Benátky pod sněhem – Pantheon 
production, s.r.o. 
divadelní předplatné A

24. 11., 19:00 hod. 
Travel stand-up: Stopem se psem v Asii – 
přednáška Slávka Krále
místo: Rytířský sál

25. 11., 19:00 hod.
The Backwards – World Beatles Show

Vstupné v předprodeji v MIC, Zámek 1, Strako-
nice – pondělí–neděle 9:00–17:00 hodin, po-
kladna kino OKO – dle aktuální promítací doby, 
pokladna otevřena vždy hodinu před promítáním.

PLAVECKÝ AREÁL 
www.starz.cz

po
6:00–8:00 kondiční plavání
12:30–13:30 plavání pro invalidy
13:30–15:30, 14:30–15:30 (½ bazénu), 
18:00–20:00 (½ bazénu)

út
14:30–15:30, 20:00–22:00 

st
6:00–8:00 kondiční plavání
12:30–13:30 plavání pro důchodce
13:30–17:00, 15:30–17:00 (½ bazénu), 
20:00–22:00

čt
14:30–15:30 plavání pro těhotné
14:30–16:00 (½ bazénu)
20:00–22:00

pá
6:00–7:30 kondiční plavání
12:30–22:00, 15:30–20:00 (½ bazénu)

so
13:00–20:00

ne
13:00–20:00
so 14. 11.   bazén pro veřejnost uzavřen  

(plavecké závody)
pá 20. 11.   bazén otevřen pro veřejnost  

12:30–18:00  
15:30–17:00 (½ bazénu)

so 21. 11.    bazén pro veřejnost otevřen 13:00–17:00 
so 28. 11.    bazén pro veřejnost otevřen  

13:00–18:00 

SAUNA
po zavřeno
út 10:00–22:00 ženy
st 10:00–22:00 muži
čt 10:00–22:00 společná
pá 10:00–22:00 ženy
so 10:00–17:00 společná 
ne 13:00–20:00 společná

BOHOSLUŽBY
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
www.farnost-strakonice.cz 
Nedělní bohoslužby
8:00 hod. Podsrp
9:30 hod. sv. Markéta 

ne 1. 11., 9:30 hod. 
nedělní eucharistie s promluvou pro děti
místo: kostel sv. Markéta 

ne 1. 11., 15:00 hod. 
setkání pro manžele a rodiny
místo: fara

po 2. 11., 16:00 hod.
modlitba za zemřelé, 17:30 hod. sv. Václav, 
bohoslužba za zemřelé
místo: hřbitov u kříže

út 17. 11., 17:30 hod.
bohoslužba s díkem i prosbou za svobodu; 
následně modlitba u kříže před kostelem
místo: kostel sv. Markéta 

pá 20. 11., 19:00 hod.
Večer chval
hudba, možnost prosby za konkrétní věci, díky 
apod.
místo: kostel sv. Markéta 

so 23. 11., 14:30 hod.
Adventní dílna 
pletení adventních věnců, vyrábění drobných dárků
místo: fara

so 28. 11., 14:30 hod. 
Adventní dílna 
pletení adventních věnců, vyrábění drobných dárků
místo: fara

ne 6. 12., 9:30 hod.
nedělní eucharistie s promluvou pro děti  
(…možná přijde i sv. Mikuláš…)
místo: sv. Markéta 

ne 6. 12., 15:00 hod.
setkání pro manžele a rodiny
místo: fara

Bohoslužby za zemřelé v okolí Strakonic na webu 
farnosti www.farnost-strakonice.cz

MANA, APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Lidická 194, Strakonice, www.manacirkev.cz
Bohoslužba – neděle v 9:30 hod.
Další akce budou zveřejňovány na Facebooku

POZVÁNKY
3. 11., 9:00–10:30 hod.
Kurzy počítačové gramotnosti
PC I – základy psaní – klávesnice, MS Word
místo: ŠK studovna

3. 11., 10:00–11:30 hod.
Látkové pleny a zero waste
seminář s ukázkou bamboolikových plen a zero 
waste sortimentu, přihlášení na 773 165 696
místo: RC Beruška

3. 11., 18:00–20:00 hod. 
Klub deskových her Strakonice
přijďte si s námi zahrát deskovky, každé liché 
úterý
místo: čajovna Pod Stolem, info: STEJIKA

4. 11., 18. 11., 17:00–18:00 hod.
Šachy
kroužek pro děti od 6 let, liché středy
místo: RC Beruška
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INZERCE

Kdo se v životě setkal s tím, že ho někdo 
pomluvil, ví, jak těžké je se bránit. Když jsem 
si během studia přivydělávala jako servírka, 
upozornila mě kolegyně na tělnatého 
hosta: „Je lakomý, nedává spropitné, 
a svému nástupci v kanceláři prý dokonce 
odmontoval žárovku ze stolní lampy!“
Výsledek byl, že se ho nikdo z nás nehnal 
obsloužit. A ačkoli kolegyně časem 
přiznala, že si ho s někým spletla, mně 
pokaždé, když jsem ho někde zahlédla, 
hlavou problesklo: „Hele, ten lakomej!“
Takto zkrátka funguje náš mozek. 

Škatulkujeme a těžko měníme zažitý názor. Tehdy jsem netušila, že boj 
s tímhle fenoménem bude jednou náplní mojí práce: vyvracet nepravdivá 
tvrzení, která se šíří o Evropské unii, jako tisková mluvčí. Stejně jako by 
pan „(ne)lakomý“ sotva uspěl s obcházením číšníků s tvrzením: „Já nejsem 
lakomý!“ ani já neobcházím domy s dobrosrdečným: „Ahoj, Evropská 
unie je bezva!“ Radši přinášíme fakta o tom, co dělá. Například jak 
pomohla v době pandemie Česku. Ne, na Letišti Václava Havla 
nepřistávala letadla EU s rouškami. To ani není možné. Unie totiž nemá 
skoro žádné pravomoci v oblasti zdravotnictví. Přesto pomohla. Všude, 
kde mohla – a to zejména penězi. Bez nich by nebyly program COVID I, 
COVID II či COVID Praha ani vynálezy českých vědců, ba ani peníze 
na vakcínu. Více příkladů najdete na str. 7. Prosím vzpomeňme si na to, 
až se zase někde objeví, že EU prý „nepomohla“. Stejně jako u toho 
„lakomého“ nemusí být všechno tak, jak kdosi tvrdí. Přejeme v rámci 
možností poklidný podzim! Magdaléna Frouzová

Jak kontaktovat EK  
v České republice?
• E-mailem na adrese comm-rep-cz@ec.europa.eu
• Telefonicky na čísle +420 224 312 835
• Přes sociální sítě: na Facebooku (fb.com/EvropskakomisevCR),  

na Instagramu (@evropa.cz) nebo na Twitteru (@ZEK_Praha)
• Na webu www.evropska-unie.cz
• Poštou na adrese Evropský dům, Jungmannova 24, 111 21, Praha 1
• Nebo v regionálních centrech Europe Direct – to nejbližší najdete 

na www.europedirect.cz

Umíte bojovat s pomluvou? 

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

RV
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4. 11., 8:00–16:00 hod.
Dotační poradna 
konzultace k dotacím pro SVJ i soukromé 
osoby, výstavba výtahů, zateplení bytových 
domů
místo a info: STEJIKA, www.stejikasro.webnode.cz

5. 11., 9:30 hod. 
Bookstart – S knížkou do života
pravidelná setkávání s rodiči a dětmi v rámci 
nového projektu na podporu pozitivního vzta-
hu ke knihám, čtení a čtenářství u nejmenších 
dětí, a to ve spolupráci s rodiči
místo: ŠK oddělení pro děti 

5. 11., 10:00–11:00 hod. 
Šátkování 
kurz nošení dětí v šátku, vždy 1. čtvrtek v měsíci, 
přihlášení na 603 473 712
místo: RC Beruška

5. 11., 17:00 hod. 
Historické nahrávky autentických forem 
české lidové hudby
přednáška se zvukovými ukázkami,  
PhDr. Zdeněk Vejvoda, Ph.D. 
místo: společenský sál ŠK 

6. 11., 13:00–17:00 hod. 
Podzimní farmářské trhy
kontakt: jan.juras@knih-st.cz nebo 721 658 244
místo: Velké náměstí pod radnicí

10. 11., 10:30–11:00 hod. 
Divadélko pro nejmenší 
originální interaktivní maňáskové divadlo pro děti 
všeho věku
místo: RC Beruška

10. 11., 24. 11., 16:30–18:00 hod. 
Zdravé vaření

pro děti od 5 let, sudé úterky, přihlášení nutné
místo: RC Beruška

10. 11., 24. 11., 17.00–18:30 hod.
5 o´clock Tea Talk
pravidelná setkání s anglickou konverzací, každé 
sudé úterý
místo: čajovna Pod Stolem, info: STEJIKA 

10. 11., 18:00 hod.
Kurzy zdravého vaření 
účast hlaste předem na: jan.juras@knih-st.cz nebo 
721 658 244
místo: ZŠ Povážská

11. 11., 16:30 hod.
Středeční zastavení
sdílení, ztišení, inspirace, krátké poetické ukázky, 
tentokrát např. z díla Ferdinanda Krcha
místo: ŠK pobočka Za Parkem 

11. 11., 17:00 hod. 
Jaroslav Landsinger – Historie kina OKO
přednáška s promítáním 
místo: ŠK společenský sál 

12. 11., 18:00 hod.
Kurzy zdravého vaření 
účast hlaste předem na: jan.juras@knih-st.cz nebo 
721 658 244
místo: ZŠ Povážská

12. 11., 19:00–21:00 hod.
Tvoření z organzy
výroba organzových květů se Zuzanou Fišerovou, 
přihlášení nutné
místo: RC Beruška

13. 11., 19:30 hod. 
Folkové večery 
s Pepou Pelánem a jeho hosty – písničkář, básník, 

spisovatel, překladatel – Jiří Dědeček, součástí 
koncertu bude křest nového CD Pepy Pelána, 
kmotrem bude host Jiří Dědeček
místo: čajovna Pod Stolem 

14. 11., 9:00 hod. 
Přírodovědný výlet: Radomyšl a okolí
sraz ve dvoře pobočky Za Parkem (Husova č. 
380), zpět jede vlak každé 2 hodiny
info: www.csop–strakonice.net nebo ŠK pobočka 
Za Parkem

15. 11., 18:00 hod. 
Sváteční zastavení
krátké ukázky z písňových textů, tentokrát např. 
z díla Františka Novotného
místo: ŠK pobočka Za Parkem

17. 11., 9:00–10:30 hod. 
Kurzy počítačové gramotnosti
PC II – Soubory a složky – průzkumník souborů, 
ukládání, kopírování, tisk dokumentů
místo: ŠK studovna

17. 11., 17:00 hod. 
Shromáždění u příležitosti Dne boje 
za svobodu a demokracii
místo: u kostela sv. Markéty 

18. 11., 18:00 hod. 
Zelené otazníky – Jak zadržet vodu 
v krajině?
beseda s ochráncem přírody a spoluautorem 
modelu Zdoňov Jiřím Malíkem
místo: ŠK společenský sál

20. 11., 13:00–17:00 hod. 
Podzimní farmářské trhy
kontakt: jan.juras@knih-st.cz, nebo 721 658 244
místo: Velké náměstí pod radnicí



12 listopad 2020 Zpravodaj města Strakonice

KALENDÁŘ AKCÍ 
20. 11., 16:30–19:30 hod. 
Čchi–kung pro začátečníky a mírně 
pokročilé
seminář vás naučí rozproudit životní energii 
čchi v těle, osvojíte si práci s dechem, automa-
sáž, lektorka Andrea Freiová, přihlášení nutné 
na tel: 605 582 571 nebo  
andrea.frei@email.cz
místo: RC Beruška

26. 11., 8:00–11:00 hod. 
Tvořivá dílnička pro děti
rybička z oříšků, tvoření pro děti v knihovně, mate-
riál bude k dispozici na místě 
místo: ŠK oddělení pro děti

26. 11., 17:00 hod. 
Advent a Vánoce na Šumavě
vyprávění Vladimíra Horpeniaka z Muzea Šuma-
vy v Sušici a Kašperských Horách
místo: ŠK společenský sál

6. 11., 13. 11., 20. 11., 16:00 hod. 
Ledňáčci

schůzky rodin se zájmem o přírodu, tradice a li-
dové hry, pro děti všeho věku s rodiči či prarodiči, 
sraz před zámkem
info: ŠK pobočka Za Parkem, 380 422 720, 

MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ
www.muzeum–st.cz
krátkodobé výstavy: 
út–pá: 9:00–11:30 a 12:00–16:00 hod.
so, ne a svátky: 13:00–16:00 hod.

20. 11.–26. 12.
Pohádkové Vánoce
vernisáž 19. 11., 16:00 hod. 
místo: černá kuchyně strakonického hradu 

VODNÍ MLÝN HOSLOVICE
www.muzeum–st.cz
1. 11. 2020–31.3.2021 uzavřen 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

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 

Strakonice bez lávky

Od brzkých ranních hodin, posledního 
zářijového dne, začala demontáž lávky 
na Katovické. 

Možná mnozí ani změnu nezaznamenají, 
někomu naopak bude prvotní "dominan-
ta" při vjezdu do města chybět. Existuje 
bezesporu tábor těch, kteří zastávají názor, 
že šlo o unikát, v jiných železobetonová 
konstrukce vyvolávala pocit obludnosti 
socializmu. Tyto a podobné úvahy nechť si 
každý přebere ve své mysli. 

Z ryze badatelských důvodů a pro gene-
race budoucí, které si možná někdy tento 
článek přečtou, jsme požádali o vyjádření 
vedoucího Stavebního úřadu Strakonice 
Jaromíra Zemana, který jednak zapátral 
v archivu stavebního úřadu, jednak přidal 
i svůj názor odborníka: 

„Samotná lávka byla vybudována v rám-
ci výstavby obytného souboru Mír II v le-
tech 1988–1990 jako stavební objekt č. 180. 
Na sídlišti Mír bylo postaveno 688 bytů 
v bytových domech, nadchod měl proto 
zajistit pro velký počet obyvatel s vysokým 
podílem dětské populace bezpečné, a tedy 
mimoúrovňové křížení pěší komunikace 

s frekventovanou silnicí a zajistit spolehli-
vé převedení pěšího provozu ze sídlištního 
prostoru do centra města. Tehdy přechody 
a křižovatky nebyly řízeny světelnou sig-
nalizací. Architektonické ztvárnění je po-
platné době vzniku stavby, účelnost využití 
byla vždy přinejmenším sporná. Vzhledem 
ke komplikovanosti a délce trasy nebyla 
lávka od počátku příliš využívána. Jelikož 
technická životnost stavby postupem 
času pokročila (navíc byla poškozena při 
dopravní nehodě), architektonický přínos 
pro veřejný prostor byl spíše záporný (tzv. 
stavba socialistického brutalismu), vyvstala 
zákonitě otázka, co s objektem dál. Rekon-
struovat, či odstranit? Po zvážení všech 
hledisek zastávám názor, že bylo správně 
rozhodnuto o odstranění.“

Projektantem stavby byl Stavoprojekt České 
Budějovice, krajská projektová a inženýrská 
organizace, vedoucí projektant byl inženýr 
architekt Konopka. Investorem stavby byl 
KIIO České Budějovice (krajská investorská 
inženýrská organizace). Dodavatelem stavby 
byl s.p. Pozemní stavby, středisko Strakonice.

Markéta Bučoková, PR

Lávka na Katovické – socialistický brutalismus  foto: M. Bučoková 

Jak 6. B ze  
ZŠ F.L.Čelakovského 
našla nejen poklad 

Na začátku měsíce října jsme s 6.B hledali 
strakonický poklad, naučili jsme se něco 
nového a zažili spoustu legrace. Při hledání 
čtrnácti indicií a hlavně luštění tajenky 
jsme se pěkně zapotili, ale nakonec jsme 
to všichni zvládli. Prošli jsme Podskalí, 
ostrov, strakonický kemp, hrad i celé cent-
rum města, abychom si na konci vychutnali 
zaslouženou sladkou odměnu. Cestou jsme 
se naučili spoustu nového o městu Strako-
nice. Zahráli jsme si několik pohybových 
i myšlenkových her (nejoblíbenější byla 
země láva, zombie, klepačka nebo tichá 
pošta). Zastavili jsme se u sochy F. L. Čela-
kovského a ochutnali zmrzlinu. Po patnácti 
kilometrech v nohách (ukazoval Robertův 
krokoměr, ale dle dětí jsme ušli minimálně 
dvojnásobek), s pokladem na klopě (pěkná 
placka) a zmrzlinou v břiše jsme ukončili 
krásný den, který jsme si moc užili. 

Těším se na další dobrodružství. 
Jiří Šimeček, třídní učitel

6. B za pokladem   foto: J. Šimeček
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INZERCE

Skončila životní pouť Miroslava Treybala
V sobotu 18. 7. 2020 se dovršily dny Mi-
roslava Treybala a 23. 7. jej tóny skautské 
večerky vyprovodily na jeho poslední ces-
tě. Všem přítomným se v těch chvílích jistě 
honila hlavou řada silných vzpomínek. Pan 
Treybal ovlivnil v dobrém osudy mnoha 
vrstevníků i následovníků. 

Narodil se 15. 4. 1927 ve Strakonicích, 
ve věku deseti let vstoupil do skautské 
organizace a kvůli zákazům její činnosti 
v ní pak začínal ještě třikrát (r. 1945, 1968, 
1989). To, co slíbil při přijímání za člena, 
plnil důsledně v osobním životě, v oddí-
lech junáků i vodáků a stejně tak i v povo-
lání lesníka. Zásada, že skaut je ochráncem 
přírody a cenných výtvorů lidských, jej při-
vedla nejdříve ke studiu lesnictví na VŠT, 
později (mj.) k funkci vedoucího provozu 
Lesního závodu ve Strakonicích. 

V té době byl již i dobrovolným ochra-
nářským zpravodajem a od roku 1981 
se stal okresním konzervátorem státní 
ochrany přírody. Provedl inventarizaci 
zeleně v katastru našeho města, jezdil 
na nejrůznější kontroly, zabraňoval neuvá-
ženým rekultivacím biologicky hodnotných 
pozemků, získával další zpravodaje, byl 
zakládajícím členem Základní organizace 
Českého svazu ochránců přírody ve Stra-
konicích a tajemníkem okresního výboru 
ČSOP, pomáhal při vzniku a činnosti 
dalších několika ZO, zasloužil se o vy-
hlášení 28 chráněných území a podílel se 
i na jejich údržbě. Do těchto prací zapojo-
val i skautskou mládež a širokou veřejnost. 
Tím rozšiřoval nejen řady lidí ochotných 
přiložit ruce k dílu, ale i okruh dalších 
ochranářů, jimž mohl postupně předávat 
své zkušenosti. Byl jim dobrým příkladem 

i přítelem, všichni oceňovali jeho znalosti 
i přívětivou povahu.

Nelze ani v krátkosti vyjmenovat všechny 
potřebné činnosti. Patří k nim kromě péče 
o dřeviny a o přírodní památky a rezervace 
mj. i vyvěšování a čištění ptačích budek, 
zimní přikrmování, mapování výskytu pta-
čích dravců, vyder, obojživelníků, mraven-
ců, přenos ohrožených druhů rostlin, pro-
pagační činnost (připomeňme např. vznik 
naučné stezky na strakonickém Podskalí, 
přípravu nejrůznějších prezentací, spoluprá-
ci s hnutím Brontosaurus, exkurze pro veřej-
nost nebo organizaci populárně naučných 
přednášek a přírodovědných zájezdů). 

Roku 2011 byl mezi těmi dobrovolníky, 
kteří převzali cenu Křesadlo, občas se jeho 
jméno objevilo v tisku, ale většinou stál 
skromně v pozadí. Bylo až neuvěřitelné, 

jak až do vysokého věku byl zcela samo-
zřejmě vždycky tam, kde jej bylo potřeba. 
Harmonie a spokojenost vládla i v jeho ro-
dině. S manželkou vychovali syna a dceru, 
dočkali se dvou vnuček a pěti pravnoučat.

K nepřehlédnutelným připomínkám 
činnosti pana Treybala patří například pa-
mátná lípa na Dubovci a bezpočet dalších 
krásných a dobře ošetřovaných stromů, 
větrolamy mezi Strakonicemi a Katovice-
mi, přírodní památky a rezervace v našem 
okolí nebo záznamy jeho vyprávění natoče-
né při programech MěKS, MSP. A i to je 
jen zlomek z toho, za co mu patří náš velký 
vděk. Bylo nám ctí, že jsme se s ním mohli 
znát a spolupracovat s ním.

Redakčně kráceno, celý článek najdete 
na www.csop-strakonice.net

A. a V. Hrdličkovi, ZO ČSOP Strakonice

Miroslav Treybal v Makově   foto: A. Hrdličková
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DOTAZY PRO...

Události hovoří
„Bohu díky!“ ozve se občas z úst někoho, 
kdo by o sobě neřekl, že je věřící, ale tato 
reakce vyjde spontánně po nějaké situaci, 
která dobře dopadla. Na základě nepříjem-
ných a bolestných událostí zaznívá: „Pán Bůh 
pomáhej,“ nebo v případě vzdoru: „Jak by to 
Bůh mohl dopustit?!“

Uvedené způsoby nám přibližují spíše 
vyhrocené chvíle, kdy na nás dolehne určitá 
událost. Spontaneita nám prozrazuje, že 
podvědomě hledáme nikoli nutně Boha 
jako takového, ale nějaké širší souvislosti, 
poznání, snad dokonce smysl nebo řešení. 

Pokud se nezastavíme u neosobního postoje 
k dění kolem nás, pak věřím, že nás právě 
toto hledání přibližuje nejen k odpovědím, 
ale i k Nejvyššímu, k Bohu. Ano, pokud je 
čestně myšlena i otázka: „Jak by to Bůh mohl 
dopustit,“ pak věřím v nalezení odpovědi 
i samotného Boha.

Bible nám představuje nespočet momentů 
(velkých i malých, společenských i naprosto 
osobních a intimních), které člověk interpreto-
val a zasazoval do zkušenosti života s Bohem. 
Tím se můžeme i dnes inspirovat a náš ka-
ždodenní život, i vše, co prožíváme (mimo-

řádnosti i drobnosti), vnímat v souvislostech, 
které mu dává Bůh. Jednou nás nějakou situací 
potěší nebo povzbudí, jindy upozorňuje nebo 
varuje, pak zase inspiruje, dodá elán nebo 
radost… Čím častěji v našem srdci zazní otáz-
ka: „Co mi tím, Pane, ukazuješ,“ čím častěji 
se odvážíme děkovat za život a to, co v něm 
máme a zažíváme, tím lépe se nám bude dařit 
porozumět i tomu, co je moc náročné, v čem 
jen těžko hledáme východisko, natož smysl.

Kéž si třeba už dnes připomeneme něco, 
zač jsme vděční, v čem uvidíme i dobrotu 
Boží.  Roman Dvořák, farář

Otázky pro starostu
S blížícím se závěrem roku často bilancuje-
me. Jaký byl uplynulý rok, ve kterém jsme 
všichni zažili okamžiky a situace, které 
nám doposud byly tabu. Mám na mysli 
světovou pandemii, která neminula ani 
Česko a jistým způsobem poznamenala nás 
všechny. 

Jak byste, pane starosto, tento čas zhod-
notil? 
Bezmoc, nejistota, někde zoufalství, krize.

Všichni jsme museli slevit ze svých 
požadavků. Jak se ochlazení ekonomiky 
dotklo hospodaření města? 
Město bude mít také méně peněz, a tím hůř 
se bude opravovat i budovat. Takže – mu-
síme být opatrní ve výdajích a investicích, 
ale nemůžeme přestat myslet na budouc-
nost. Čili rozhodnout, co je nezbytné hned, 
co může počkat a co odložíme na neurčito. 
A tahle kapitola by měla být pokud možno 
prázdná.

Nicméně život ve městě se nemůže 
zastavit, je třeba investovat, opravovat. 
Preferujete vynaložené investice do no-
vých projektů, nebo musíte více myslet 
na stávající majetek a ten opravovat? 
Lidé se ptají zejména na plavecký sta-
dion a zimní stadion.
Máme před sebou schválení prodeje 
průmyslové zóny, rekonstrukce dalších 
ulic a komunikací, kanalizaci a chodníky 
na Volyňské, parkoviště na Míru, nové 
stavební parcely, rekonstrukce škol a ško-
lek a další důležité projekty. Největším 
problémem je havarijní a nevyhovující stav 

městských staveb, jejichž oprava je velmi 
nutná (plavecký a zimní stadion, škola 
Dukelská a další). Toto historické zanedbá-
ní údržby a oprav bude nyní stát desítky 
milionů. Pořád je kam dávat, ale bohužel 
nová výstavba to není.

Majetkový odbor, na základě požadavku 
rady města, zadal prověrky na strako-
nická sportoviště. Ty ukázaly nedosta-
tečný technický stav. Jak se město bude 
potýkat s nápravou podinvestovaných 
oprav sportovišť? 
Už jsem to říkal, na plavecký a zimní 
stadion směřuje velká kritika občanů, 
a oprávněná. Desetiletí bez investic se 
projevily. Proto to také řešíme. Přes 
splácení obrovských dluhů jsme ještě 
dokázali našetřit přes sto milionů korun. 
Stát nám dá letos zhruba o polovinu 
méně. Ale my se na koronu odvolávat 
nechceme. Popereme se s tím. Musíme. 
Slíbili jsme to lidem.

Jaké akce tedy budou prioritou? V zá-
sobníku je několik investic, která bude 
mít na desetistupňové škále váhu deset, 
které naopak bude přiřazena jednička?
Na spadnutí je bezbariérová trasa vedoucí 
Mírovou ulicí, dále počítáme s opravou 
kanalizace a komunikací na Volyňské, start 
je ale podmíněn rozhodnutím státu – ŘSD, 
a pak nám připravované projekty brzdí 
(léty zanedbané, někdy až havarijní) stavy 
našich budov. Rozpracováváme a připravu-
jeme další projekty, jako je výstavba parko-
višť a parkovacích domů, průmyslová zóna, 
výstavba velké sportovní haly v gymnáziu, 

využití čp. 1 na Velkém náměstí, rekon-
strukce náměstí, revitalizace na Šumavské 
a další. 

Město se stalo majitelem velmi lukra-
tivních pozemků pod hradem směrem 
k Podskalí. Jaký bude jejich další osud 
a jaké jsou vize města? 
Pozemky se rozkládají od špýcharu až 
po bývalou vodáckou chatu, od řeky až 
ke trati, patří k nim i Panská zahrada 
a špýchar. Reagovali jsme na nabídku 
prodeje, protože se jedná o strategické 
pozemky u hradu v centru města. Nejpr-
ve chceme zprovoznit a znovu zpřístupnit 
cestu směrem ke Kalvárii a na Podskalí 
do kempu. Přemýšlíme o širokém využití 
pozemků pro akce města, soukromé 
akce, folková setkání, opékání vuřtů 
na zabudovaných grilech, rodinné oslavy. 
Hodilo by se malé zoo, stanové městeč-
ko při velkých akcích na spodní části 
pozemků, parkoviště u špýcharu. Líbila 
by se nám vodácká restaurace s terasou, 
molo, přívoz, visutá dráha přes řeku, 
lanové centrum. Důležitá je výsadba 
zeleně, špýchar by mohl rozšířit naše 
kulturní či ubytovací možnosti, Panská 
zahrada zvětší kapacitu letního kina, 
a zároveň tam mohou být venkovní akce. 
Nápadů je mnoho, zatím jsme žádný 
neschválili. Rozhodně je to krásné místo 
dobře dostupné veřejnosti. Proto vás, 
Strakoničtí, prosím, pokud máte nějaký 
nápad, nebo byste chtěli na místě něco 
sami provozovat, řekněte. Rádi to s vámi 
probereme.

Markéta Bučoková, PR 
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HISTORIE
Strakonice a výročí bitvy na Bílé hoře
Osmého listopadu letošního roku si připomene-
me 400. výročí bitvy na Bílé hoře, která se stala 
zlomem mezi dějinami českého stavovského 
státu doby pozdní renesance a nastoupivší 
barokní habsburskou monarchií. Porážka čes-
kých stavů byla mnohokráte popsána historiky 
domácími i zahraničními. Někteří ji zhodnotili 
jako národní katastrofu, jiní se nebáli upozornit 
na chyby a rozkolísanost českých stavovských 
předáků i slabost „zimního krále“ Fridricha 
Falckého, který po neslavném rozpadu špatně 
zorganizovaného a žoldem nezaopatřeného 
vojska uprchl s celým dvorem chvatně z Prahy. 
Položme si ovšem také otázku, jak může bělo-
horská bitva souviset s naším městem?

Mnozí z nás si ze školního dějepisu jistě vy-
baví postavu strakonického měšťana Valentina 
Kochana z Prachové. Jako přesvědčený kališ-
ník a mistr svobodných umění se stal v době 
stavovského povstání direktorem a posléze 
písařem a purkmistrem Nového Města praž-
ského. V novoměstské radnici byl nakonec 
také uvězněn a 21. června 1621 jako jedenáctý 
v pořadí popraven na Staroměstském náměstí. 
Po jeho stětí musel kat vyměnit ztupený meč 
a Kochanova hlava byla spolu s ostatními 
exemplárně vystavena na Mostecké věži.

Vedle tohoto dramatického příběhu existuje 
ovšem ještě jedno významné pojítko mezi 
bitvou na Bílé hoře a Strakonicemi. Je jím kopie 
obrazu Panny Marie Vítězné, která se docho-
vala v našem kostele sv. Prokopa, kam byla 
na žádost místního literátského bratrstva proce-
sím přenesena 26. června roku 1650 a usazena 
do vlastního oltáře, který dodnes stojí v boční 
lodi. Historie obrazu poměrně malých rozměrů, 
který byl původně renesanční a představoval 
Adoraci narozeného Krista Pannou Marií, sv. 
Josefem a pastýři, je dodnes předmětem bádání. 
Starší dějepisectví popisovalo, že 13. prosince 
1619 byl strakonický hrad přepaden vojáky 
protestantského knížete Arnošta z Mansfeldu, 
kteří vyplenili také kostel. Poškozený obraz zde 
měl najít strakonický katolický měšťan Firbas 
a později jej předal bosému karmelitánovi 
Dominiku à Jesu Maria. Ten provázel vojsko 
katolické ligy vévody Maxmiliána Bavorského, 
s nímž doputoval až na Bílou horu, kde před 
bitvou prostřednictvím obrazu vojáky povzbu-
zoval. Hluboká barokní katolická zbožnost poté 
obrazu přisoudila podíl na rychlém vítězství 
katolické strany císaře Ferdinanda II. Obraz byl 
převezen do Říma, kde papež jeho zázračnou 
moc potvrdil a v květnu 1622 jej nechal uložit 
v kostele Santa Maria della Vittoria. Tak se zro-

dil nový mariánský kult Panny Marie Vítězné. 
Do českých zemí se poté dostalo několik kopií 
(nejznámější jsou v kostelech P. Marie Vítězné 
na Malé Straně – lidově u Pražského Jezulátka 
a na Bílé hoře), zatímco originál v Římě v 19. 
století shořel při požáru kostela. Novější bádání 
historiků umění přišlo s tvrzením, že obraz byl 
ve skutečnosti nalezen ve Štěnovicích u Plzně 
na tamější renesanční tvrzi, která se ovšem 
nedochovala. 

Díky pečlivosti strakonických velkopřevorů 
maltézských rytířů můžeme nahlédnout do vi-
zitačního inventáře hradu, který v roce 1610 
potvrzuje v kostele sv. Prokopa přítomnost 

mariánského obrazu i obrazu Krista. V na-
šem místním okresním archivu se dochovala 
rukopisná pamětní kniha Církevního bratrstva 
Panny Marie Vítězné zachycující desítky členů 
literátského kůru z řad duchovních, šlechticů 
a měšťanů od roku 1657. Ať už nám další 
bádání originál slavného obrazu do Strakonic 
symbolicky vrátí nebo ne, úcta k Panně Marii 
Vítězné zde kvetla od barokní doby a nevy-
mizela dodnes. Společně se svatojánským zá-
zrakem z roku 1718 je to tedy jedno z dalších 
pojítek našeho města s „velkými“ národními, 
ne-li evropskými kulturními dějinami.

 Miroslav Žitný

Kopie obrazu "Adorace narození Krista" v kostele sv. Prokopa ve Strakonicích  foto M. Žitný
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SERVISNÍ TECHNIK 
VE STRAKONICÍCH

NÁBOR

Rádi byste pracovali v týmu zabývajícím 
se nejmodernější technikou prestižní značky JCB?

Hledáte stabilní zaměstnání, které Vás bude bavit a naplňovat s podporou 
společnosti, která má tradici a kvalitu?

Připojte se k našemu servisnímu týmu!

Napište nám na: 
personal@pekass.eu

JSME JCB
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