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Nový skatepark vyroste  
Na Křemelce

V těsné blízkosti zimního stadionu by měl již 
v tomto roce začít vznikat nový sportovní areál 
určený vyznavačům "skejtu", a to bez rozdílu 
věku a prostředku, na kterém budou jezdci krotit 
své sportovní vášně. Více se dozvíte na straně tři. 

Máte doma seniora a starost 
o něj už vás zmáhá? 

Řešením může být byt v domě 
s pečovatelskou službou. Komfort, pohodlí 
a služby, které jsou na dosah, s běžného 
života. Podrobné informace nabídne text 
o strakonických DPS. 

Zápisy dětí  
do mateřských škol

Školkáčci a jejich rodiče by neměli 
zapomenout na datum 3. května. To je 
právě den, kdy startují on-line zápisy 
dětí do strakonických mateřských škol. 
Podrobnosti uvnitř Zpravodaje.

9. KVĚTNA – SVÁTEK MATEK  
NEZAPOMEŇTE NA KYTIČKU PRO MAMINKU
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu ID.4: 16,8–17,7 kWh / 100 km, 0 g/km.  
Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

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

20SKO13_Skoda_Auto_AfterSales_TV_D2_180x120-02om.indd   120SKO13_Skoda_Auto_AfterSales_TV_D2_180x120-02om.indd   1 19.1.2021   8:32:0119.1.2021   8:32:01



3Zpravodaj města Strakonice  květen 2021

ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE • Periodický tisk územního samosprávného celku, měsíčník vydán ve Strakonicích • Reg. č. RR/330725/99 a MK ČR E 12988 •  
Vydavatel (adresa redakce): Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, IČ: 00251810, DIČ: CZ00251810 • Redakční rada: Markéta Bučoková, Marcela Křiváčková, Jolana 
Prixová. Kontakt Zpravodaj: 725 586 678, zpravodaj@mu-st.cz • Redakční uzávěrka je 10. den předchozího měsíce do 13:00 hodin. Náklad: 10 750 kusů. • Inzerce: Regionální vyda-
vatelství, s. r. o., Karel Dobiáš, tel.: 739 300 390. Veškerá plocha označená jako inzerce je placenou inzercí zajišťovanou dodavatelskou společností Regionální vydavatelství s.r.o.
Tisk: Regionální vydavatelství, s. r. o. Distribuce: Česká pošta, s. p. – Depo Strakonice 70. Datum vydání: 20. 4. 2021 • Foto titulní strana: Lucie Řeřábková • Bezplatný výtisk

MÍSTNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ – WWW.STTV.CZ  ARCHIV ZPRAVODAJŮ – WWW.STRAKONICE.EU

ÚVOD

Břetislav Hrdlička, STAROSTA

Vedení města neřeší s občany jen vítání 
občánků, svatby a další milé radovánky, 
ale také věci neradostného charakteru. 
Šestnáctého dubna uplynula lhůta pro 
vyřešení problémů s dodávkami tepla 
na Šumavské. Protože se situace abso-
lutně nezměnila, státní úřady říkají, že 
jsou bezmocné, teplárna proto nemá 
smlouvy, nedostává peníze, a nyní firmě 
Energo dodává teplo „na vlastní riziko“, 
rozhodli jsme se jednat.

Rada města schválila desetimilionovou 
půjčku teplárně, která na sídlišti Šumav-
ská vybuduje vlastní nové teplovody. 
Na jednání dne 16. 4. se mi podařilo 
vedení teplárny přesvědčit, aby nezasta-
vilo topení úplně, ale jen částečně. Tak, 
aby vám to neublížilo. Nemůžeme vás 
nechat zcela bez tepla. Překupníci, kteří 
sedí na výměnících, pro vás teplo do-
stanou, to zaručuji. Žádost na stavební 
povolení jsme již podali, chceme začít 
stavět co nejdříve.

Věc by si určitě zasloužila podrob-
ný rozbor, ale zatím budu korektní 
a počkám na další jednání. I takové 
záležitosti nás provázejí. 

Přesto však nesmíme zapomenout 
na malé, ale milé lidské věci. Druhou 
květnovou neděli je Svátek matek. 
Víte, mám za to, že někdy stačí těmto 
vzácným bytostem natrhat obyčejné 
luční kvítí, protože přesně to je vystihuje. 
Skromné, obětavé a nadevše milující. 
Nezapomeňte na ně. Přeji všem rozkvet-
lý máj. A také – všechno nejlepší, mami.

„Skejťáci“, je na co se těšit 

Sportovní lokalita Na Křemelce by 
se měla co nevidět dočkat nového, 
výrazného prvku. Bude jím skatepark 
umístěný v pásu veřejně přístupných 
sportovišť podél řeky Otavy s tím, že 
otevřený bude všem věkovým kate-
goriím majícím zájem o volnočasové 
aktivity v přírodě. 

Nový skatepark bude první součástí 
těchto sportovišť v místě, které navazuje 
na zimní stadion. Bude volnočasovým 
sportovištěm, určeným všem věkovým 
kategoriím jezdců jak na skateboardu, 
tak na kole, koloběžkách či bruslích, 
od začátečníků až po zkušené jezdce.
Podle návrhu zpracovatele studie 

společnosti Mystic Construktion, s.r.o., 
bude skatepark poskládaný z navzájem 
navazujících prvků a překážek, které 
umožní plynulou jízdu sportovištěm. 
Překážky budou mít různou obtížnost 
a parametry a jejich umístění a výběr 
bude zvolen tak, aby ve výsledku plnily 
svou funkci. 
Celý skatepark má být pomyslně 

rozdělen na větší sekce, které jsou 
designovány pro určitý druh využití, 
skateboard, kolo. Uživatelé se mohou 
těšit na skateboardovou sekci, s vyššími 

a technickými překážkami, jako jsou 
různé funboxy nebo pyramida, streetové 
spoty se schody, raily a zídky. Sekce 
plazza bude spíše rovná plocha s menší-
mi překážkami, různé slideboxy a raily. 
Příznivci tohoto sportu najdou ve skate-
parku kolovou část s vyššími rádiusy 
a funboxem. Skatepark bude doplněn 
minirampou, která bude mít parametry 
menší a jednodušší překážky pro snadné 
učení.
Celým skateparkem, jehož sekce 

budou vzájemně propojeny, bude možné 
souvisle projíždět, ale nic nebude bránit 
ani využití „jen“ vybraných částí.  
Areál je navržen doplnit zelení a ve-

řejným osvětlením.
Předpokládané finanční náklady jsou 

12 661 574 Kč s DPH.
Nadace ČEZ vyhlásila na rok 2021 

otevřené grantové řízení Oranžové 
hřiště. Město Strakonice podá žádost 
o grantovou podporu, která je určena 
pro výstavbu a kompletní rekonstrukce 
dětských, sportovních a víceúčelových 
hřišť. Maximální výše příspěvku činí 
2 000 000 Kč. Pokud by byla podpora 
poskytnuta, pak by odhadované finanční 
náklady na celkový projekt činily nece-
lých jedenáct milionů. 
Rada města souhlasila s podáním 

žádosti o grantový příspěvek. 

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

Budoucí podoba skateparku
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Kontejnerové stání v ulici Nábřežní
Dalších dvanáct polozapuštěných kontej-
nerů a dva nadzemní vyrostou v Nábřežní 
ulici. O jejich přednostech již není pochyb, 
tak jen snad pro připomenutí, co touto 
investicí všichni získáme. Především se 
výrazně zvýší kapacita sběrného místa, 
jelikož je značná část nádoby ukryta pod 
zemí. Díky větší kapacitě budou svozy 
méně časté, což jednak ušetří životní 
prostředí, jednak nebudou blokovány při 
častých svozech ulice. Odpad je uložen při 
stálé teplotě pod zemí, nedochází k rychlé-
mu rozkladu biologického materiálu a tím 
se sníží obtěžující zápach. Dojde k omezení 
vandalizmu se znemožněním opětovného 
vybírání odpadu.  
Kontejnery mají tradiční kapacitu  

5 m3. V této lokalitě budou čtyři kontejnery 
na směsný komunální odpad, po dvou kon-
tejnerech na papír, plast a jeden na textil. 
Tříkubíkové kontejnery budou určeny 
na separaci skla, elektra, bioodpadu a dva 

nadzemní kontejnery na olej, oba o objemu 
1,5 m3. 
Po veřejné soutěži a jejím vyhodnocení 

město uzavřelo smlouvu o dílo se spo-
lečností Stavební společnost H a T, spol. 
s r.o., Strakonice, za celkovou cenu včetně 
DPH 2 038 734 Kč, předpokládaný termín 
zahájení prací je v  květnu 2021 a dokon-
čení můžete očekávat 3 měsíce od předání 
staveniště.  

Markéta Bučoková, PR 

Ilustrační foto foto: M. Bučoková 

Telegraficky z radnice
Opravovat vodní nádrž v Modlešovicích 
bude společnost IRO stavební, s.r.o., Do-
moradice, za vysoutěženou celkovou cenu 
3 619 118 Kč včetně DPH. Termín zahájení 
akce je září 2021 a dokončena by měla 
být 3 měsíce od předání staveniště. 
V ZŠ Dukelská bude opravena elektroin-
stalace v 2. nadzemním podlaží, dílo dodá 
společnost Montima, s.r.o., Vimperk, za cel-
kovou cenu včetně DPH 3 457 279 Kč 
v termínu od 1. 7. do 27. 8. 2021. 
V MŠ Školní dojde k výměně oken a dve-
ří, zhotovitelem díla bude Petr Pacanda, 
Erpružice, za celkovou cenu včetně DPH  
1 238 110 Kč. I pro tuto akci budou vyhra-
zeny letní prázdniny 1. 7. – 23. 8. 2021. 
Město uzavřelo smlouvu o dílo na vypra-
cování architektonické studie přestavby ZŠ 
Dukelská. Přímým zadáním vypracuje studii 
společnost Fact, s.r.o., Praha, a to z toho 
důvodu, že společnost zpracovávala pro-
vozně dispoziční studii celého areálu a okolí 
základní školy. 

Plavecký stadion projde rekonstrukcí
Městem Strakonice zveřejněná výzva 
na zakázku malého rozsahu na zhotove-
ní projektu Plavecký stadion Strakonice 
– náprava havarijního stavu stávajících 
ochozů – stropní konstrukce zná svého 
vítěze. Nejvýhodnější nabídka byla podána 
uchazečem Michalem Urbánkem, za cel-
kovou cenu díla 798 500 Kč. Termín pro 
dokončení projektových prací, tedy vypra-
cování PDPS (projektová dokumentace pro 
provádění stavby) a vyřízení pravomocné-
ho stavebního povolení je stanoven do 40 
týdnů od podpisu smlouvy o dílo, tedy 
do konce letošního roku.
Podle předmětu zakázky se bude jednat 

o celkovou rekonstrukci vnitřních ochozů 
kolem bazénu včetně navazujících venkov-
ních železobetonových desek, které jsou 
značně zprohýbané. V rámci rekonstrukce 
budou vyměněny podlahy i jejich hydroizo-
lace. Stropní konstrukce budou na základě 
požadavku statika zesíleny ocelovými 
nosníky, zahrnuta je sanace betonových 
konstrukcí. Opravou projdou elektrorozvo-
dy a ostatní inženýrské sítě. 
V závěrečné fázi dostane bazénová hala 

nové obklady stěn, které by měly korespon-
dovat se stávajícím obkladem. Jejich podoba 
bude konzultována s architektem města. 

Objekt bazénové haly byl postaven 
v 70. letech minulého století. Na základě 
požadavku vedení města byla provedena 
statická zkouška, která odhalila opotřebe-
ní stávajících materiálů, které nutně vede 
k rekonstrukci objektu. 
Samotná realizace krytého bazénu se 

plánuje během letní odstávky roku 2022. 

NOVÁ STŘECHA  
PRO BAZÉNOVOU HALU 
Zhruba do poloviny září letošního roku 

bude opravena střecha bazénové haly. 
Jako nejvýhodnější byla přijata nabídka 
společnosti Prima, a.s., s cenou dodáv- 
ky ve výši 18 047 046 Kč včetně  
DPH. Staveniště bude předáno do  
17. května s tím, že dokončení by mělo 
být dle smlouvy do 15. září. Na zákla-
dě preventivních prohlídek jednotli-
vých sportovišť bylo zjištěno porušení 
střešního pláště na krytém plaveckém 
bazénu. Aby se předešlo dalšímu poško-
zení střešních konstrukcí, bude zahájena 
celková oprava, která v sobě zahrnuje 
výměnu střešního pláště bazénové haly. 
V rámci demontáže samotného střešního 
pláště budou odstraněna veškerá tech-
nická zařízení, jako jsou datové kabely, 
kamery, metropolitní sítě, stávající VZT 
potrubí, podhledy a světla.
Nově budou zatepleny obvodové stěny, 

provedena statická úprava vazníků, 
doplněna nová ztužidla, osazeny nové 
bleskosvody. Veškeré demontované 
části budou opětovně v novém prove-
dení instalovány. Po ukončení prací je 
dle smlouvy povinností dodavatelské 
firmy výmalba vnitřního prostoru, úklid 
a úprava venkovní travnaté plochy.  

Markéta Bučoková, PR 

Ochozy čeká rekonstrukce příští rok  
 foto: M. Bučoková
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Česko-anglická 

základní 
škola

(škola 
akreditovaná 

MŠMT)

otevírá pro nový školní 
rok 2021/2022 třídu

ve strakonicích
a ve volyni

zakladni skola volynka z.s.

< <- -

· Učení v souvislostech Učení v souvislostech ··
  AngličtinaAngličtina

··  Individuální přístupIndividuální přístup  ·· Projekty Projekty

·· Rodinné prostředí Rodinné prostředí    ··  Exkur
zeExkurze

Informace:        skolavolynka
 Mgr. Jana Křišťanová tel.: +420 776 029 734, zsvolynka@gmail.com

www.skolavolynka.cz

Česko-anglická 

dětská 
skupina

Z Á P I S do mateřských škol zřizovaných městem Strakonice 
pro školní rok 2021/2022
Předškolní vzdělávání se organizuje pro 
děti zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však 
pro děti od 2 let.
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do  

31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro 
školní rok 2021/2022 odloženou povinnou 
školní docházku, je předškolní vzdělávání 
povinné. 
Zápis k předškolnímu vzdělávání pro-

běhne distančním způsobem v období od  
3. do 14. května 2021. 
Akuální informace o organizaci a průbě-

hu zápisu budou zveřejněny na webových 
stránkách jednotlivých mateřských škol.
Školské obvody mateřských škol 

zřizovaných městem Strakonice jsou 
stanoveny Obecně závaznou vyhláškou 
města Strakonice č. 6/2016 a smlouva-
mi o zajištění předškolního vzdělávání 
s níže uvedenými obcemi. V souladu se 
zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání, v platném znění, je 
ředitelka spádové mateřské školy povinna 
přednostně přijmout děti s místem trva-
lého pobytu ve školském obvodu spádové 
mateřské školy. 
Na webových stránkách jednotlivých 

mateřských škol naleznete taxativní výčet 
spádových oblastí (ulic, částí města a obcí),  
které náleží k danému školského zařízení. 

Mateřská škola Strakonice, A. B. Svojsí-
ka 892, www.ms-svojsika.strakonice.eu
Mateřská škola U Parku, Strakonice, 

Plánkova 353, včetně odloučeného pracovi-
ště Mateřská škola Lidická 194, Strakonice
www.ms-uparku.strakonice.eu
Mateřská škola Čtyřlístek, Strakonice, Ho-

lečkova 410, www.ms-ctyrlistek.strakonice.eu
Mateřská škola Strakonice, Lidická 625, 

www.ms-lidicka.strakonice.eu
Mateřská škola Holečkova 413, od-

loučené pracoviště, www.ms-holeckova.
strakonice.eu
Mateřská škola Spojařů 1260, odloučené 

pracoviště, www.ms-spojaru.strakonice.eu
Mateřská škola Stavbařů 213, odloučené 

pracoviště, www.ms-stavbaru.strakonice.eu
Mateřská škola Školní 80, odloučené 

pracoviště, www.ms-skolni.strakonice.eu
Mateřská škola Strakonice, Šumavská 

264, www.ms-sumavska.strakonice.eu

Ilustrační foto      archiv PR
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Amerika se učí česky

Na ZŠ F. L. Čelakovského ve 4. C rozjíždíme 
další zajímavý projekt. Budeme spolupraco-
vat s Czech School in The World v USA. Jed-
ná se o mezinárodní jazykovou školu, kde se 
děti učí český jazyk. V této škole používají 
učebnice paní učitelky Rohové a její třídy: 
Cesta kolem světa a Žák – cizinec v mé třídě. 
Proto si vybrali naši třídu ke spolupráci.
Obě skupiny z třídy 4. C připraví své medai-
lonky, které zašleme v angličtině do USA. 
Děti z Czech School in The World nám 
odepíší česky. Navzájem tak procvičíme ja-
zyk, který se učíme, získáme nové kamarády 
a zkušenosti.

Domluvili jsme si i další nápady – vzájem-
né doporučování knížek, medailonky o zají-
mavých místech u nás i v USA, a půjde-li vše 
dobře, nachystáme i online setkání dětí.

Pokud se spolupráce bude dařit, zapojíme 
i další třídy naší školy.

Jana Rohová, Šárka Hillová

ZAJÍMAVOSTI ZE ŠKOL 

Nový projekt pro čtvrťáky  foto: archiv školy

Školka v akci i v době pandemie

Vzhledem k současné situaci, kdy děti nemo-
hou do školky, jsme se s kolegyněmi rozhodly 
zpestřit dětem jejich pobyt doma stezkou, kte-
rou si mohly projít společně se svou rodinou. 
Od 9. března byla připravena „Stezka skřítka 
Strakáčka“, která provedla děti Strakonicemi, 
a to od naší školky přes Barvínkov, kolem 
řeky, přes soutok, až k mostu vedoucímu 
na Písek. Na děti čekalo po cestě 10 úkolů, 
které musely splnit. Jejich splnění zazname-
návaly s pomocí rodičů na papír, který pak 
každý den v 17:00 hodin mohly vyměnit před 
školkou za odměnu. Odměnou jim byl diplom, 
lízátko a skřítek pro štěstí. 
Po cestě děti plnily úkoly nejen fyzické 

zdatnosti, ale prověřily si i své znalosti. Pokud 
si náhodou nevěděly rady, rodiče jim rádi 
s vyřešením úkolů pomohli. Některé děti 
se dozvěděly i něco nového o Strakonicích, 
například že se v našem městě narodil Josef 
Skupa, autor Spejbla a Hurvínka. Překvapivě 

mnohým dětem dělalo problém vzpomenout 
si, jak se jmenovala Hurvínkova kamarádka 
a jeho pejsek. V instrukcích na webových 
stránkách naší školky se děti dozvěděly, co 
všechno budou na cestu potřebovat (papír 
a tužku a také igelitový sáček, který pak 
použily na splnění jednoho z úkolů, a to sebrat 
a vyhodit do koše nějaké odpadky, které 
na zem nepatří), čímž pomohly čistit naše 
město od odpadků a zamyslet se nad ekologic-
kými problémy dnešní doby.
Když jsme stezku připravovaly, měly jsme 

trochu obavy, zda o ni bude zájem. K našemu 
velkému překvapení se stezky, kterou si mohly 
rodiny s dětmi projít od 9. do 21. března 2021, 
zúčastnilo 79 dětí se svými rodinami. To nás 
velice potěšilo. Neméně nás potěšili strakonič-
tí občané, nikdo z nich za celou dobu trvání 
stezky neponičil jediný úkol. 
Protože stezka skřítka Strakáčka měla velký 

úspěch a měly jsme spoustu pozitivních ohlasů 
nejen od dětí, ale i od jejich rodičů, od  
24. března 2021 jsme odstartovaly další 
stezku, tentokrát s názvem „Stezka zajíčka 
Ušáčka“. Mohly si ji projít všechny děti (nejen 
z naší školky) kdykoli do 9. dubna 2021. 
A i tato stezka, která zahrnovala krom jiného 
hlavně úkoly s  jarní tematikou, se těšila velké-
mu ohlasu. Zúčastnilo se jí 106 dětí se svými 
rodinami a také nám z této stezky zůstal krás-
ně velikonočně ozdobený plot školky (vyrobit 
a pověsit na plot nějakou velikonoční dekoraci 
byl jeden z úkolů stezky). 
Děti se mohou těšit na v pořadí již třetí, 

zřejmě čarodějnickou stezku, kterou připravu-
jeme. Veškeré potřebné informace ke stezce 
se dozvíte na webových stránkách naší školky 
MŠ Čtyřlístek Strakonice www.ms-ctyrlistek.
strakonice.eu

Markéta Čarková, MŠ Čtyřlístek 

Vítězové stezky skřítka Strakáčka  foto: archiv školy

Haló, děti, pojďte dál, máme tady karneval!

Takto byly zvány všechny děti z naší školky 
dne 23. března na velký karnevalový rej. Místo 

dětí se ve třídách objevil zástup princezen, 
superhrdinů, zvířátek a kouzelných bytostí. 
Děti se po celé dopoledne bavily, tančily, 
plnily různé úkoly a za to byly odměněny 
sladkou dobrotou. Uskutečnila se módní 
přehlídka kostýmů, kde se každý mohl ukázat 
v celé své kráse a povědět zajímavosti o své 
masce či kostýmu. Dále si děti mohly zatančit 
na ty nejdivočejší písně a pořádně si užít každý 
tón. Karneval jsme si všichni užili a těšíme se 
na ten příští.  Ivana Ředinová, MŠ Školní

Děti si maškarní užily foto: archiv školy
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

7

V domě s pečovatelskou službou najdete pohodlí, nikoliv omezení
Domy s pečovatelskou službou (DPS) byly 
vystavěny zhruba před dvaceti lety. Od té doby 
slouží nejstarším občanům, kteří sice jsou ještě 
částečně samostatní, ale setrvávat v osamění 
pro ně představuje určité bezpečnostní i sociál-
ní riziko, či těm, kteří jsou nějakým způsobem 
pohybově omezeni. Tímto textem přiblížíme 
možnosti postupu, pokud jako rodina již nezvlá-
dáte službu o své seniory, anebo se jako jedinec 
rozhodnete pro větší komfort a pohodlí. 
Jednoduchou cestou, jak získat ubytování 

v DPS, je podání žádosti na sociální odbor 
MěÚ Strakonice ve Smetanově ulici 533. 
Každá žádost projde posouzením lékaře, 

poté bude projednáno její zařazení do pořadní-
ku čekatelů na byt v DPS komisí pro sociální 
věci a zdravotnictví. 
To, že bude senior umístěn v DPS, nezna-

mená, že by ztratil svá práva volného pohybu. 
Naopak, DPS má nespornou výhodu v široké 
volnosti. Vlastně zde obyvatelé tráví svůj čas 
naprosto stejným způsobem jako ve svém 
předchozím bydlišti, a navíc jim život usnadní 
nabízené služby, jako jsou pomoc při zvládání 
úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní 
hygieně, asistence při podání či zajištění stra-
vy, zprostředkování kontaktu se společenským 
životem, zabezpečení chodu domácnosti. 
Tento výčet ukazuje služby, které vycházejí ze 
zákona č. 108/2006 Sb, o sociálních službách. 
Ostatní, tzv. fakultativní služby si již stanoví 
každá pečovatelská služba konkrétně a jsou 
jimi namátkově pedikúra, masáže, opravy 
prádla, apod. 

Byt v DPS může být přidělen žadateli, který 
je způsobilý k právním úkonům, ve výjimeč-
ných případech i omezený ve svéprávnosti 
(výkon opatrovnické funkce městem Strako-
nice), je poživatelem starobního nebo plného 
invalidního důchodu (3. stupeň invalidity), 
má sníženou soběstačnost z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo zdravotního 
postižení a který není schopen sám zajišťovat 
nutné práce v domácnosti nebo další potřeby, 
včetně péče o vlastní osobu, je uživatelem 
pečovatelské služby nebo je předpoklad, že 
bude pečovatelskou službu využívat.
Byty nemohou být přiděleny lidem, kteří 

jsou schopni žít v dosavadních bytech bez 
cizí pomoci, občanům, kteří mají zajištěnou 
dostatečnou péči v rodině, občanům trvale 
upoutaným na lůžko nebo postiženým psy-
chickými poruchami (dle vyjádření posudko-
vého lékaře), nebo občanům trpícím infekční-
mi chorobami a občanům, kteří by narušovali 
soužití nájemníků například alkoholismem či 
nesnášenlivostí.

Přednost při přidělení bytu mají občané, 
kteří mají trvalé bydliště ve Strakonicích. 
Žádosti ostatních s trvalým bydlištěm mimo 
Strakonice mohou být v případě, že splní 
podmínky, zařazeny do pořadníku. Těmto 
občanům bude přidělen byt v DPS pouze 
tehdy, když není vhodný žadatel ze Strakonic. 
Byt v DPS s jednou místností bude přidělen 
jedné osobě, se dvěma obytnými místnostmi 
manželům nebo partnerům. V případě, že 
na byt se dvěma obytnými místnostmi nebu-
dou v pořadníku vhodní žadatelé, může být 
přidělen i jednotlivci. 
V případě, že žadatel užívá byt města 

Strakonice a vrátí ho městu zpět, bude mu 
byt v DPS přidělen přednostně.
O přidělení vhodného bytu rozhoduje Rada 

města Strakonice na základě návrhu komise 
pro sociální věci a zdravotnictví.
Město Strakonice má ve vlastnictví  

22 bytů v DPS v Jezerní ulici o velikosti  
1+1 a garsoniéry. V DPS v Rybniční ulici je 
54 bytů, z toho je 9 plně bezbariérových  
(tzn. uzpůsobených pro pohyb po bytě  
s invalidním vozíkem). Ostatní byty jsou 
rovněž garsoniéry a 1+1. 
V případě zájmu o bližší informace nebo 

vyřízení žádosti o přidělení bytu v DPS je 
možné se obrátit na sociální odbor Měst-
ského úřadu ve Strakonicích, na pracovnice 
oddělení sociální péče a pomoci, které vám 
rády poradí a pomohou.

Lenka Vysoká, vedoucí sociálního odboru
  Markéta Bučoková, PR 

Příjemné bydlení v DPS foto: M. Bučoková
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na dveře i podlahy
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STATISTIKA ZE STARZu
Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení v roce 2020
STARZ, stejně tak jako celou republiku, 
ovlivnila pandemie coronaviru. Pro nás 
to bylo o to tíživější, protože sportovní 
zařízení byla rozhodnutím vlády uzavírána 
v první linii. Vedení STARZu proto muse-
lo přijmout mimořádná opatření. 
Mezi hlavní patřilo hledání vlastních úspor 

při předpokladu masivního snížení příjmů. 
K hlavním úsporám patřilo šetření všemi 
druhy energií, omezení investiční činnosti, 
snížení plánu oprav na možné minimum, kte-
ré by neohrozilo provoz včetně bezpečnosti 
práce. Dalším významným faktorem byla 
úspora mezd. Z řad pracovníků STARZu 
byly vyčleněny pracovnice (plavecká škola), 
které pomáhaly v domech seniorů MÚSS 
Strakonice. Nebyly čerpány přesčasy a ome-
zil se počet pracovníků na dohodu.
Pro letošní rok 2021 je stále situace 

vzhledem k vyhlášení nouzového stavu ne-
jistá. Předpokládali jsme, že rozvolněním 
se otevřou veškerá sportovní zařízení pro 
školní výuku, pro sportovní kluby i ve-
řejnost. Zatím není jasné, kdy tato situace 
skončí, ale jsme připraveni k okamžitému 
otevření sportovišť, která nyní opravujeme 
a renovujeme v rámci finančních možností. 
Protože se nesportuje v našich zaříze-

ních, hledáme úspory i pro letošní rok. Platí 
šetření energiemi, opravy hlavně vlastními 
pracovníky, ale také činností našich za-
městnanců v očkovacím centru v tělocvičně 
Lidická, kde se střídá osm našich pracovnic.
Pro letní měsíce jsme počítali opět s pří-

městským táborem, který byl v loňském 
roce poprvé a byl velmi kladně hodnocen. 
Předpokládali jsme, že školy by s plaváním 
již v květnu přešly na venkovní 50m bazén, 
protože v květnu má začít velká rekonstrukce 

střechy krytého bazénu s dokončením v září 
v hodnotě investice blížící se 20 mil. Kč.

PLAVECKÝ STADION
Provoz krytého plaveckého stadionu probíhal 
v období od 1. 1. 2020 do 13. 3. 2020 a poté 
až na podzim od 1. 9. 2020 do 4. 10. 2020. 
Následovalo krátké znovuotevření plavec-

kého bazénu na 14 dní do 18. 12. 2020, kdy 
bylo nařízením vlády opět nutné přistoupit 
k uzavření plaveckého stadionu, které trvá 
až do současné doby.
Provoz letního areálu plaveckého 

stadionu byl zahájen 1. 6. 2020 (Den dětí) 
a provoz byl ukončen 31. 8. 2020.
Propad tržeb
Celkový propad tržeb za rok 2020 pro 
omezení nebo uzavření plaveckého stadio-
nu z důvodu karantény:
Za kluby a veřejnost     1 800 000 Kč
Za plaveckou školu   590 000 Kč
Celkem   2 390 000 Kč 
Počet návštěvníků – krytý bazén, venkovní 
stadion a sauna 2019    62 tis. 
Počet návštěvníků – krytý bazén, venkovní 
stadion a sauna 2020   42 tis. 
Do oprav jak v letním areálu, tak v krytém 
bazénu se investovalo 800 tis. Kč. Žádné 
větší akce nebyly realizovány, jsou pláno-
vány až na letošní rok 2021. 

ZIMNÍ STADION
Zimní stadion měl led již od srpna loňské-
ho roku, kdy byl využíván jak hokejovými 
kluby, tak krasobruslaři. Stejně tak jako 
ostatní sportoviště byl provoz na podzim 
zastaven a opět otevřen pouze na 14 dní 
před vánočními svátky. Od té doby byl 
stadion pro veřejnost uzavřen.

Propad tržeb
Za HC Strakonice, ostatní kluby  
a krasobruslení      600 000 Kč
Za školy, školky  
a veřejné bruslení     400 000 Kč
Celkový propad  
za zimní stadion   1 000 000 Kč 
Zimní stadion byl v očekávání rozvolnění 

stále chlazen a připraven k okamžitému 
otevření. Dle posledních informací byly veš-
keré soutěže v hokeji ukončeny bez dohrání, 
byl tedy led v 8. týdnu rozpuštěn. Pokud 
by se stav změnil, jsme připraveni v krátké 
době znovu ledovou plochu namrazit.
Opravy probíhaly v dílčích etapách jak 

vlastního technologického zařízení, tak 
střechy vzhledem k trvalému zatékání 
na ledovou plochu.
Pro letošní rok je uvažováno s propoje-

ním plaveckého stadionu se zimním sta-
dionem teplovodem, neboť stávající parní 
rozvod již dosloužil.

HALY A STADIONY
Uzávěra sportovních zařízení daná roz-
hodnutím státu se projevila i v našich 
zařízeních. Jednalo se o fotbalové stadiony 
Na Křemelce, Na Sídlišti, umělý trávník 
Na Sídlišti a tréninkovou plocha u Lidlu. 
Dále to byla atletická dráha Na Sídliš-
ti, in-line dráha Na Sídlišti i sportoviště 
Na Muškách. Také městská hala Máchova 
ulice, ČZ hala Máchova ulice, házenkářská 
hala Máchova ulice a tělocvična Lidická. 
Jedině městská hala v Máchově ulici měla 
velmi omezený program, který byl umožněn 
extraligovému basketbalovému družstvu žen 
BK Strakonice.
Propad tržeb
Haly a tělocvičny    1 100 000 Kč
Stadiony    200 000 Kč
Celkový propad    1 300 000 Kč
Vzhledem k očekávanému propadu tržeb 

docházelo k úsporám na mzdových pro-
středcích, opravách, investicích, energiích. 
Z oprav se jednalo hlavně o běžnou 

údržbu, žádné větší opravy nebo investice 
se nerealizovaly.
Pro letošní rok jsme počítali s vybudo-

váním WC pro postižené v tribuně fotbalo-
vého stadionu Na Sídlišti, opravou tribuny 
Na Křemelce a opravou conipurové běžecké 
dráhy atletického stadionu Na Sídlišti.

Pavel Mareš, ředitel STARZ 

Příjmy z prodeje služeb 2020 plán skutečnost
15 000 000 10 313 044

Rozdíl - 4 686 956 tj. 68,75 %

Úspora proti plánu byla zejména v:
personálních nákladech včetně zákonných sociálních 1 144 618 Kč
energie 1 255 320 Kč
opravy a údržba 1 324 498 Kč

Příjmy z prodeje služeb 2020 10 313 044
Příjmy z prodeje služeb 2019 16 523 304
Rozdíl - 6 210 260

ČÍSLA V ROCE 2020:
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Celoplošná deratizace – výzva občanům 
Žádáme občany města Strakonice a všech-
ny soukromé osoby a majitele, kteří vlastní 
na území města Strakonice nebo v osadách 
Dražejov, Hajská, Střela, Modlešovice 
nemovitost, o součinnost při celoplošné 
speciální ochranné deratizaci. Speciální 
ochrannou deratizaci je nutno provést 
v termínu určeném vyhláškou města, a to 
od 26. 4. 2021 do 25. 05. 2021. Nedodr-
žením termínu deratizace se populace 
hlodavců, zejména potkanů, může přemístit 
do lokalit nebo objektů, kde nebude prová-
děna, a tudíž nebude dosaženo požadova-
ného účinku (co největší snížení populace). 
Majitelé nemovitostí, kteří deratizaci ještě 
neprováděli, mohou kontaktovat firmu 
Profi-Dera, s.r.o., info@profi-dera.cz, která 
zvítězila ve výběrovém řízení, popřípadě 
mohou oslovit jinou firmu podnikají-
cí v oboru deratizace. Dle § 57 zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví, v platném znění, speciální ochran-
nou deratizaci je povinna podle potřeby 

ve své provozovně zajistit každá fyzická 
osoba, která je podnikatelem, právnická 
osoba a každá osoba při likvidaci původců 
nákaz, při zvýšeném výskytu škodlivých 
a epidemiologicky významných členov-
ců, hlodavců a dalších živočichů. Jde-li 
o obytné místnosti, pobytové místnosti 
a nebytové prostory nesloužící k podniká-
ní, má povinnost podle věty první vlastník 
nemovitosti nebo společenství vlastníků 
a u nemovitosti v majetku České republiky 
organizační složka státu nebo příspěvková 
organizace, které přísluší hospodaření s ní.  
Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Bližší informace můžete získat: Ing. Petr 

Šťastný, odpovědný pracovník na úseku ve-
terinární péče za odbor ŽP při MěÚ Stra-
konice, tel.: 383 700 336, e-mail: petr.
stastny@mu-st.cz, Ing. Jaroslav Brůžek, 
vedoucí odboru ŽP MěÚ Strakonice, 
e-mail: jaroslav.bruzek@mu-st.cz, tel.: 
383 700 317. 

Petr Šťastný, odbor ŽP 

! LAST M
IN

UTE !

STRAKONICE A OKOLÍ
16.05.2021

LET VRTULNÍKEM 

VÍCE INFORMACÍ NA 
WWW.FORFREEDAYS.CZZSTRAKONICE
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www.prijemnaprace.cz 

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

Možnost zahraniční stáže
Firemní akce pro zaměstnance

Možnost praxe pro studenty

Zaměstnancům nabízíme:
 

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

MECHANIKY 
(zkušenosti s šicími stroji vítány)

ŠIČKY - JEDNODUCHÉ ŠITÍ
SEŘIZOVAČE VSTŘIKOLISŮ

SKLADNÍKY / CE

MONTÁŽNÍ DĚLNÍKY / CE

Obsluha CNC STROJŮ

NÁSTROJÁŘ
ÚKLIDÁŘ

POJĎTE NÁS POZNAT LÉPE !
personální oddělení:

+420 725 730 657 / +420 722 915 622
katerina.nouskova@leifheit.com / jana.hasalova@leifheit.com

 

IC pro seniory zve  
na procházky nordic walking 
s Jaroslavou Prokopovou

Společně s Infocentrem pro seniory 
Strakonice můžete  opět každé květnové 
úterý na procházky nordic walking okolo 
Strakonic s Jaroslavou Prokopovou. Setkáme 
se ve Strakonicích v 9.00 hod. před Infocent-
rem pro seniory, U Sv. Markéty 58, 
4. 5., 11. 5., 18. 5., 25. 5.
Trasy budou dlouhé 5 až 10 km dle domlu-
vy. Více informací u Jaroslavy Prokopové, 
tel.: 731 538 867 a v infocentru pro seniory, 
tel.: 720 043 670.
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HISTORICKÉ TÉMA 
Příběhy tiskařských koncesí ve Strakonicích  
koncem 19. a v první polovině 20. století
Ve městě Strakonice, v časovém období 
ohraničeném koncem 19. století a vypuknu-
tím druhé světové války, byla podobně jako 
jinde provozována celá řada různorodých 
živností. Mezi nejpočetněji zastoupené patřily 
například hostinské nebo potravinářské. Jiné 
vznikaly na základě technického pokroku 
a aktuální poptávky. Některé byly natolik aty-
pické, že se jejich početní zastoupení alespoň 
dle dochovaných archivních pramenů ve vy-
mezeném časovém období příliš neměnilo. 
Velké početní výkyvy nezažívala právě 

živnost tiskařská, na konci 19. století najdeme 
uvedeny v pramenech tři tiskařské podniky 
a jejich počet se nemění ani v roce 1933. Z to-
hoto roku pochází kniha Strakonice. Propaga-
ce a adresář – II. část, v ní máme evidovány 
tři vlastníky – Miloše Dvořáka, Josefa Pacla 
a tiskárnu Novina, všichni mají uvedenou 
adresu na Náměstí Svobody.
Největší firmu s knihtiskařským zaměře-

ním ve Strakonicích představovala tiskárna 
Novina. Jednalo se totiž o pobočný spolek 
s hlavním centrem v Praze. Celý název, který 
byl zapsán do rejstříku obchodních spole-
čenstev v roce 1933, zněl: „Novina, tiskařské 
a vydavatelské podniky, z. s., s.r.o., v Praze, 
pobočný závod v Strakonicích.“ Strakonice 
nebyly však jedinou pobočkou, Novina zřídila 
své filiálky ještě například v Hradci Králové, 
Mladé Boleslavi nebo Německém Brodě. 
Firmu, která byla někdy označována i jako 
družstvo, založila a podporovala agrární strana 
především kvůli vydávání svých stranických 
tiskovin. Do Strakonic se tiskárna Novina 
dostala až v rozmezí let 1918-1919.
Koncesi, kterou se jí podařilo získat, před 

ní vykonávali a spravovali dva jiní knihtiskaři. 
Prvním z nich byl Čeněk Oma, ten provozoval 
své řemeslo a byl majitelem tiskárny už v dru-
hé polovině 19. století. Na základě rozboru 
archivních pramenů se podařilo doložit, že 
obdržel jednu ze svých koncesí v roce 1884. 
Bohužel se své práci nemohl věnovat příliš 
dlouho, neboť podlehl 26. prosince roku 1887 
tyfu. Zanechal po sobě nejen podnik, ale pře-
devším manželku Annu a pět potomků. Anna 
Omová se rozhodla v podnikání svého muže 
pokračovat. Pomocníky jí v této činnosti byli 
František Němec a později Edmund Janda, 
kteří se starali o chod tiskárny z pozice ná-
městků. Mezi lety 1907-1910 začal František 
Němec uvažovat o tom, že by převzal tiskárnu 

Oma přímo na sebe. Žádal příslušné úřady 
o převedení koncese a obrátil se i na Městskou 
radu ve Strakonicích, ta mu však vystavila 
zamítavé stanovisko. Dle dochovaných zpráv 
se radní domnívali, že František Němec chce 
rozjet podnik nový přímo na sebe a nejspíš 
měli obavy ohledně zvýšení konkurence 
v tomto obchodním odvětví. František Němec 
byl však domluven s paní Annou Omovou 
na tom, že pokud by on koncesi získal, ona by 
svou nechala uzavřít. Počet tiskařů by se tím 
pádem ve městě nezvýšil.
 Tiskárnu převzal a koncesi na sebe převedl 

až Edmund Janda, úřednická jednání probí-
hala v letech 1911-1914. Tiskárna Oma tím 
skončila a místo ní začala fungovat Knihtis-
kárna Edmund Janda a spol. ve Strakonicích. 
O paní Anně Omové máme dochovánu zprá-
vu, že zemřela 26. října 1922 v Královských 
Vinohradech.
Edmund Janda se narodil 6. září roku 1876 

a pocházel z Ústí nad Labem. Svůj vlastní 
tiskařský podnik začal dávat dohromady 
tedy přibližně v pětatřiceti letech, bohužel 
podmínky mu příliš nepřály a jeho možnému 
úspěchu se postavila do cesty první světová 
válka. V roce 1918-1919 tak začal jednat 
o převedení své koncese na již zmíněnou 
tiskárnu Novina, která v té době nesla ještě 
název Českomoravské podniky tiskařské 
a vydavatelské. Zajímavostí je, že pověřen-
cem a správcem podniku, který koncesi 
Edmunda Jandy přebral, se stal František 
Pecen, jenž přešel do Strakonic za prací 
z Prahy. Strakonice tím získaly nejen pilného 
člena Sokola, ale i nadšeného vlastivědného 
historika. František Pecen byl členem Mu-
zejního spolku Strakonice a Okrašlovacího 
spolku Renner. Kromě své spolkové činnosti 
vešel ve známost i jako autor knihy Strako-
nicko v pověstech a bájích. V tiskárně Novina 
působil nejspíš do roku 1933, kdy se začíná 
v pramenech objevovat u jeho jména dovětek 
– správce tiskárny ve výslužbě. Na jeho místo 
poté nastoupil Josef Souček.
 Od roku 1919 fungoval tedy pobočný 

spolek závodu Novina ve Strakonicích, 
tiskl například týdeník Pošumavský kraj, 
čtrnáctideník Jihočeský Domov, měsíčník 
Rozsevač a Okresní Věstník okresního úřa-
du ve Strakonicích. Činnost tiskárny je do-
ložena i po vypuknutí druhé světové války. 
V rejstříku obchodních společenstev došlo 

k zapsání změny stanov, jak uvádí zpráva 
Krajského soudu v Písku z 24. 9. roku 1940. 
Měnily se jen určité marginální záležitosti, 
například místo označení Československo se 
použil termín Protektorát Čechy a Morava, 
změnila se i měna, se kterou měli pracovat, 
z československých korun na protektorátní 
koruny. Účel firmy zůstal podle porovnání 
nových a starých stanov stejný, a to: „provo-
zování závodů knihtiskařských, po případě 
i litografických a sléváren písma.“ 
Tiskařské výrobní haly musely stejně jako 

jiné továrny splňovat různé podmínky. Dvě 
dochované zprávy z kontrol z let 1920–1935, 
které prováděla strakonická okresní správa, 
nám umožňují podívat se, na co byl kladen 
důraz a co si provozovatelé museli hlídat. 
Pozornost se soustředila mimo jiné na dobré 
větrání místností a jejich vybavenost ventiláto-
ry, zabezpečení pohybujících se součástek, tak 
aby nemohly způsobit žádné zranění dělní-
kům. Podlahy v halách a místnostech měly 
být hladké, bez děr a spár, které se v případě 
výskytu musely ihned vyplnit. Pokud hrozila 
kluzkost povrchu, vyžadovalo se opatření pod-
lahy rohožemi. Kontroly si všímaly i vybave-
ností pracoviště hygienickými plivátky. Nutná 
byla jejich přítomnost ve všech místnostech 
a bylo povinné zajistit jejich plnění vodou. 
Dostupnost pitné vody měla být možná pro 
dělníky po celý den. Náprava nedostatků 
byla po určitém časovém úseku kontrolována. 
V případě stálého porušování mohly hrozit 
finanční sankce. Dle dostupných zpráv na ně 
však firma Novina dokázala zareagovat včas, 
a tak se jí žádné postihy ve zkoumaném obdo-
bí netýkaly.   Libor Staněk

Správce tiskárny Novina Josef Souček
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ZPRÁVY Z MUZEA
Lidé i firmy na zdravotníky myslí
Už rok trvá epidemie nemoci covid-19 a stej-
nou dobu se zdravotníkům dostává podpora 
od jednotlivců i firem. Někdy přinese šikovná 
hospodyňka napečené buchty sestřičkám 
a lékařům na svačinu, jiný daruje dokonce ká-
vovar a kávu, další pošle krabici ovoce a ob-
ložených baget. Do pomoci se zapojují i firmy. 
Nedávno například firma LTA Industrial Air 
Cleaning Systems, s.r.o., zapůjčila nemocnici 
čističky vzduchu, které fungují na třech covido-
vých stanicích strakonické nemocnice.

Před několika dny dostala Nemocnice 
Strakonice, a.s., dar od Jednoty, spotřební-
ho družstva ve Volyni. Originálně zabalená 
paleta minerálních vod, energetických tyči-
nek a lízátek pro dětské oddělení byla po-
děkováním zdravotníkům za to, že pečovali 
také o zaměstnance volyňské Jednoty, kteří 
nemocí covid-19 onemocněli. „V prodejnách 
jsou naši zaměstnanci v kontaktu se spous-
tou zákazníků a tím vystaveni riziku nákazy. 
Někteří už covid prodělali, a dokonce museli 
být hospitalizováni. Bez skladníků, prodava-
čů, pokladních a dalších zaměstnanců Jed-
noty by prodej potravin vázl. Proto si velmi 
ceníme práce zdravotníků a Jednota, spo-
třební družstvo Volyně, jim chce tímto darem 
poděkovat za jejich obětavou práci,“ uvedl 
předseda představenstva Roman Slamka.

Paleta už je v nemocnici rozdělená na jed-
notlivá oddělení a také do očkovacího 
centra. Lízátka budou dělat radost dětským 
pacientům. „Byl to už druhý dar, který nám 
Jednota poskytla. Děkujeme. Po ročním sou-
boji s covidem, kdy chvilku vítězí zdravotníci, 
chvilku virus, je každá laskavost milým po-
vzbuzením, vzpruhou a dodáním naděje, že 
společně to zvládneme,“ poděkoval za dar 
od Jednoty předseda představenstva a ře-
ditel strakonické nemocnice MUDr. Tomáš 
Fiala. Kateřina Koželuhová, referentka SN
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HUDBA

ALAN 
MENKEN

PŮVODNÍ  TEXTY
GLEN 

SLATER
LIBRETOCHERI  STE INKELLNER& BILL  STE INKELLNER

SISTER ACT Is presented through special arrangement with Music Theatre International (MTI). www.MTIShows.com
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ALAN 
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PŮVODNÍ  TEXTY
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GLEN GLEN 
SLATERSLATER

LIBRETOCHERI  STE INKELLNER
CHERI  STE INKELLNER& BILL  STE INKELLNER
& BILL  STE INKELLNER

SISTER ACT Is presented through special arrangement with Music Theatre International (MTI). 

SISTER ACT Is presented through special arrangement with Music Theatre International (MTI). www.MTIShows.com
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Rekonstrukce strakonického hradu část II.
RESTAUROVÁNÍ PŘEDMĚTŮ PRO EXPOZICE
Zásahy restaurátorů si vyžádaly i předměty, 
jež budou k vidění v jednotlivých expozicích. 
Do péče odborníků se dostaly například  be-
nátské zrcadlo, cechovní korouhve, cechovní 
pokladnice, dřevěné plastiky, pletací stroj 
na fezy a žakárový stav z 30. let minulého 
století. 
Už v roce 2016 byly odstartovány záchranné 

práce na součástech loutkového divadla, které 
pochází z pozůstalosti slavných loutkářských 
rodů Lagronů a Kopeckých. Také divadlo 
se v celé kráse představí návštěvníkům jako 
součást nové stálé expozice loutek a loutkové-
ho divadla.
 Aby muzeum nabídlo návštěvníkům 

skutečně plnohodnotný zážitek, bylo nezbytné 
přistoupit i k nákupu některých předmětů 
nebo nechat vyrobit kopie originálních a těžce 
dosažitelných exponátů.
Podařilo se nám nakoupit několik desítek 

dud z Čech i ze zahraničí, z nichž některé jsou 
skutečnými unikáty. Díky rozšíření dudácké 
sbírky se tak muzeum postupně stalo vlastní-

kem největší sbírky dud ve střední Evropě.
Rozšířena je i sbírka motocyklů. Velkým 

obohacením budoucí expozice je silniční zá-
vodní motocykl ČZ 125 z roku 1957, v Belgii 
na nás čeká ještě další motocykl, tentokrát 
motokros.
K vidění bude ve Strakonicích rovněž 

faksimile Donační listiny Karla V. s datem 
22. března 1530. V latinském textu stojí, že 
císař Karel V. postupuje na věčné časy z titulu 
sicilského krále řádu johanitů ostrovy Malta, 
Gozo, Comino a pevnost Tripolis na seve-
rofrancouzském pobřeží. V expozici najdou 
návštěvníci i faksimile buly papeže Pascala, 
v níž je potvrzen řád Sv. Jana Jeruzalemské-
ho. Originály listin jsou uloženy v Národní 
knihovně ve Valettě na Maltě.
Podle původních plánů mělo dojít k otevření 

nových expozic již v červenci tohoto roku. 
Současná situace se však podepsala i na ter-
mínech dodávek interiérů, a tak strakonické 
muzeum uvítá své první návštěvníky pravdě-
podobně až v podzimních měsících. 

Ivana Říhová, ředitelka muzea

Rokokový salónek dnes foto: R. Malota 
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ZAJÍMAVOSTI Z MĚSTA
Strakonický sládek je  
Opravdovým krajským patriotem

Dvaatřicetiletý sládek strakonického pivo-
varu Dudák Vlastimil Matej se stal jednou 
z tváří kampaně Opravdoví patrioti jižních 
Čech, kterou spustila Jihočeská centrála 
cestovního ruchu. Jde o 12 úspěšných lidí, 
jež spojuje láska k našemu regionu. Pro 
pivovar, který u nás jediný patří městu, je 
sládkovo krajské ocenění velkým vyzna-
menáním.

Jihočeská centrála cestovního ruchu vás 
zvolila jednou z tváří Jihočeského kraje. 
V rámci kampaně „Opravdový patriot“ 
reprezentujete Prácheňsko. Ocitl jste 
se ve skupině s režisérem Zdeňkem 
Troškou, novinářkou Ivetou Toušlovou, 
hokejistou Romanem Turkem, převorem 
Justinem Berkou. Byl jste překvapený?
Překvapený jsem byl velice, ale je mi ctí, 
že mohu pomoci s propagací Jihočeského 
kraje. Známé osobnosti doplňují zástup-
ci zajímavých profesí a tou sládkování 
rozhodně je. A to, že si vybrali mezi 
sládky zrovna mě, si vysvětluji tím, že 
se zástupcům JCCR v rámci předchozí 
spolupráce u nás v pivovaru na exkurzi 
opravdu líbilo. Tím bych zároveň chtěl 
pozvat všechny „Strakoňáky“ na exkurzi 
k nám do pivovaru, samozřejmě až to 
dovolí situace. Už mnohokrát jsem se při 
exkurzích setkal s tím, že se poněkud 
přezíravý pohled návštěvníků přemě-
nil v hrdost na to, že ve Strakonicích 
v měšťanském pivovaru vaříme 372 let. 

Kampaň JCCR může přispět i k tomu, 
abychom si více vážili lokálních výrobků 
a produktů.

Vy jste velkým strakonickým patriotem. 
Přesto bydlíte v Budilově u Čkyně.  
Co to?
Ve Strakonicích jsem žil až do svých  
27 let a stále se za „Strakoňáka“ považuji. 
Ale v Budilově bydlíme ve stejném domě 
jako několik generací mých předků. Zá-
roveň to mám blíže na oblíbenou Šumavu 
a naše strakonické pivo tam v hospodě 
máme také.

Jak vzpomínáte na dobu, kdy jste 
ve Strakonicích žil?
Studoval jsem na strakonickém gymnáziu 
a byly to skvělé časy, i díky dlouhé řadě 
skvělých profesorů a také díky tomu, že 
jsem tam poznal svou manželku. Škoda 
jen, že jsem se do pivovaru na brigádu 
dostal až po prvním ročníku vysoké školy.

V půlce dubna jste založil první letošní 
várku pivního speciálu Dudáku Letního. 
Co je to za pivo?
Dudák Letní je takový můj výmysl a snaha 
uvařit lehké pivo na léto, ale se zajímavou 
chutí a intenzivní hořkostí, což se nám, 
soudě dle zájmu o něj, v loňském roce 
podařilo. Letos bychom tento úspěch rádi 
překonali a uvařili várky dvě. Pivo po  
10 hodinách ve varně a týdnu kvašení 
v otevřených kádích na spilce právě do-
zrává v ležáckém tanku v našich sklepích. 
S oblibou ho chodím denně ochutnávat 
a zatím se mu daří dobře. V prodeji by 
mělo být koncem května.

A jak se teď daří pivovaru? 
Pro pivovar to jsou nelehké časy, ale 
i díky zvýšenému zájmu o naše lahvové 
pivo a vyprodaným speciálům se nám 
několikaměsíční výpadek v prodejích 
sudového piva podařilo alespoň částeč-
ně kompenzovat. Nezbývá nám však 
než doufat, že toto období ekonomicky 
přežijí i naši odběratelé sudového piva. Je 
na nás, zákaznících, abychom jim, jak jen 
to bude možné, pomohli tím, že zajdeme 
na pivo.

Pavel Pechoušek, PR pracovník

Vlastimil Matej, sládek strakonického pivovaru 
 foto. archiv pivovaru

Prospěchářstvím se šidíme
Kdo z nás by čas od času nejednal vůči něko-
mu způsobem, kdy potřebujeme dosáhnout 
svých cílů, ale nechce se nám být protějšku 
rovnocenným partnerem. Prostě využijeme 
jeho možností nebo schopností, ale z naší 
strany nechceme vložit nic nebo jen nutné 
minimum. Ještě křiklavěji nám to dojde, 
když se sami staneme obětí takového jednání 
od někoho jiného.
Možná podobným způsobem získáme to, co 

aktuálně považujeme za důležité. Když se ale 
podíváme pozorněji, ztrácíme mnohem víc! 
Přicházíme totiž o pravou hodnotu vztahů, 
vzájemnosti, spolehnutí na druhého. Takovým 
chováním ztrácíme důvěru bližních a vysta-
vujeme se nebezpečí, že přijde chvíle, kdy 
zůstaneme na vše sami. 
Obdobně se můžeme podívat i na náš vztah 

s Bohem. Jestliže se na něj obracíme pouze 
v okamžicích, kdy je nám těžko, a prosíme 
jej o něco, pak nejde ani tak o to, že by on byl 
ješitný a nechtěl nám pomoci, ale spíše šidíme 
sami sebe, protože nerozvíjíme vztah s ním 
do té šíře, ve které bychom ho více poznávali 
a lépe rozuměli, proč některé modlitby vyslyší 
hned, jiné později, a některé dokonce jinak, 
než jsme si my sami mysleli.
Je to i naše zkušenost. Obrací-li se na nás 

někdo pouze se žádostmi, nebývá to vztah, 
který by nás nesl. Kromě prosby je třeba umět 
také děkovat. A to i Bohu – tak se vztah rozvíjí 
a můžeme lépe leccos pochopit. Svět se nám 
stává „barevnějším“. Modlitba díků mnohdy 
prozáří i naše mezilidské vztahy. Navíc nás 
činí vnímavými k dalším obdarováním nejen 
z Boží dobroty.
Kromě prosby a díku můžeme Boha také 

chválit – podobně, jako si člověka vážíme 
nejen proto, co udělal, ale i proto, že prostě je. 
K chvále často v křesťanství používáme hudbu 
a písně. Krásně rozezní nejen naše nitro, ale 
zapojí více celého člověka. V tom smyslu 
samozřejmě existují i písně vyjadřující prosbu 
nebo dík. Vždyť sv. Augustýn říká: „Kdo 
zpívá, dvakrát se modlí.“
V pravé modlitbě nejde o prospěchář-

ství, ale o vyjádření vztahu mezi člověkem 
a Bohem. V tom smyslu nejde v modlitbě 
dokonce ani o emoce, ale o postoj uznání Boží 
moci a lásky, o postoj otevřenosti vůči Tvůrci 
a dárci života!
Panna Maria takový postoj měla a učí 

nás jej dodnes. I to je důvod, proč se její 
modlitbou inspirujeme a zvlášť v květnu si ji 
připomínáme.   Roman Dvořák, farář
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INZERCE

Pomozte nám vytvořit dětem šťastný domov
účet 2300222624/2010

Pomáháme ohroženým dětem, 
aby mohly vyrůstat ve stabilním 

a citově vřelém prostředí své 
vlastní či náhradní rodiny. 

Chceme tak zabránit dalšímu 
týrání, zneužívání či zanedbávání.

Zároveň předcházíme odebrání 
dítěte z rodiny či jeho 

dlouhodobému setrvání  
v ústavní péči.

Pracujeme s dítětem a jeho 
rodinou, poskytujeme komplexní 

psychosociální podporu, a to 
ambulantní a terénní formou.

Více informací na: 
cestounecestou.org 

KALENDÁŘ AKCÍ
Nová posila do MěÚSS 

Novou posilu v po-
době vedoucí mají 
od 1. dubna letošní-
ho roku v Domově 
pro seniory a Domo-
vě se zvláštním reži-
mem v Rybniční ulici. 
Do funkce nastoupila 

Ing. Jana Nevařilová, absolventka Bankovní-
ho institutu ve studijním programu ekonomiky 
a managementu. 

Jana Nevařilová uspěla mezi deseti ucha-
zeči v konkurzu na pracovní pozici vedoucí. 
Byly to právě její manažerské schopnosti, 
které přesvědčily členy komise a rozhodly 
o jejím výběru. 

Jana Nevařilová přichází ze soukromého 
sektoru, kde se věnovala převážně administ-
rativě a právním službám. 

Na pozici vystřídala dosavadního vedou-
cího Václava Kroupu, který odešel do starob-
ního důchodu. 

Rozhovor s novou vedoucí přinese Zpra-
vodaj v některém z následujících čísel. 

Markéta Bučoková, PR

AKCE
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 
Vzhledem k aktuální epidemické situaci doporučujeme 
sledovat webové stránky jednotlivých pořadatelů se 
změnami programu.
VÝSTAVY
1.–11. 5. 
Miracle Engineers 

výstava prací a úspěchů týmu studentů strakonic-
ké průmyslovky na soutěžích F1 
místo: Artwall Strakonice (ul. Želivského)
1.–30. 5. 
Práce žáků ZUŠ Strakonice

místo: černá kuchyně strakonického hradu
do 31. 10. 
Rekonstrukce expozic muzea v obrazech

místo: III. nádvoří strakonického hradu

BOHOSLUŽBY
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

Bohoslužby se konají v počtech stanovených 
vládními opatřeními, aktualizujeme je na webu.
www.farnost-strakonice.cz
MANA, APOŠTOLSKÁ CÍRKEV

Lidická 194, Strakonice, www.manacirkev.cz
Bohoslužba - neděle v 9:30 hod. (v budově 

nebo online na YouTube od 10:00 hod.)
Akce budou zveřejňovány na Facebooku

POZVÁNKY
1. 5., 14. 5., 15. 5., 20:00 hod.  
Autokino na letišti 

info: FB Jsme Strakonice. 
9. 5., 13:00–17:00 hod. 
Recyklotoč 

výměnný bazar oblečení, textilní dílničky pro děti 
i dospělé, doprovodný program, občerstvení
místo: Na Ostrově 1415
info: FB stránce ForTommorow
11. 5. – 9. 6., 17:00 hod. 
Zvíře není věc 

výstava grafických prací žáků výtvarného oboru 
ZUŠ Strakonice Mgr. Ivany Schwarzové.  
místo: Artwall Strakonice (ul. Želivského)
16. 5. 10:00–13:00 hod.
Brunch Na Zavadilce 

kulinářský minifestival
info: Restaurant Day Strakonice
18. 5.
Den otevřených dveří

místo: vodní mlýn Hoslovice, strakonický hrad 
od 9:00 do 16:00 hod.
22. 5. 10:00 hod.
Z bylinkového hrnečku

místo: vodní mlýn Hoslovice 
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SERIÁL

Rok před sametovou revolucí ho okouz-
lilo hasičské řemeslo. Od té doby utekla 
pěkná řádka let a z hasičského zelená-
če je velitel jednotky Sboru dobrovol-
ných hasičů II. Tím se stal letos v únoru 
po odchodu Václava Císařovského 
do hasičské penze. Dnes vám představí-
me zástupce velitele jednotky a zároveň 
velitele směny HZS podniku ČZ, a.s., 
Jana Vondryse. 

Co vás k hasičině přivedlo?
K hasičům jsem nastoupil v září roku 
1998, po nějaké době tohoto roku jsem 
byl valnou hromadou SDH Strakonice 
II přijat jako mladý hasič. Poprvé jsem 
začal poznávat hasičské vybavení a pro-
středky používané jak pro zásahovou, tak 
pro sportovní činnost. Jako mladý hasič 
jsem ve sportovní činnosti byl na pozici 
košaře. Pro vysvětlení: ten, co se vždy 
pořádně zmáčí, a když mu spadne sací 
koš, je celý požární útok brán jako ne-
platný pokus.
Dále bych také chtěl vzpomenout 

na perfektní kolektiv. Prostě parta do kaž-
dého počasí. Na všechny akce, na kterých 
jsem s hasiči byl, vzpomínám velice rád. 
Nebudu rozepisovat každou, ale byla jich 
spousta. Rád také vzpomenu na svého 
předchůdce pana Jiřího Soukupa staršího, 
který si mne vybral jako svého nástupce 
ve sboru. Po něm jsem převzal funkci 
starosty SDH Strakonice II na přelomu 
roku 2004. 
V této době jsem zároveň nastoupil jako 

člen výjezdové jednotky hasičů města 
Strakonice, později JSDHo Strakonice. 
Před příchodem do jednotky jsem se zú-
častňoval výcviků a stáží, které se tenkrát 
prováděly. Vzpomenu na rok 2002 na velké 
povodně, kde jsem také byl s naší jednot-
kou. Je spousta věcí, které jsem za tu dobu 
prožil, a opravdu rád na ně vzpomenu.

Při vašem jmenování poznamenal býva-
lý velitel a váš kolega Václav Císařovský, 
že si vás pro funkci vychoval. Jak taková 
výchova velitele probíhá?
S panem Císařovským spolupracuji už  
17 let, začínal jsem jako hasič, postupně 
jsem vykonával funkci strojníka a měl 
na starost veškeré agregáty používané 
jednotkou. Za tuto dobu jsem hodně věcí 

okoukal. Asi k tomu dopomohla odborná 
způsobilost od roku 2012, kdy jsem byl 
vyslán na školení taktického řízení. Ale 
u jednotky jsem vykonával pořád funkci 
strojníka až do letošního února.

Být hasičem je spíše než práce poslání. 
Jak ho vnímáte?
Určitě to neberu jako práci, i když mi to za-
bere skoro stejný čas, jako když jsem v práci. 
Opravdu je to poslání. Jak říkám v uvozov-
kách, tohle nikdo normální nemůže dělat. Pro 
tuto činnost je důležité mít takové to zdravé 
nadšení a zapálení. Nedílnou součástí je 
pochopení a uznání rodiny, hasičská činnost 
zabere opravdu mnoho volného času. To je 
tak, když se vám práce stane koníčkem.

Stanout v čele jednotky, ve které jste až 
doposud byl řadovým členem, a rázem 
jí velíte, není jednoduché ani pro jednu 
stranu. Je těžké zjednat si mezi muž-
stvem respekt? 
Z mého pohledu bych podotkl, že není 
potřeba jednat pořádek, jednotka je 
ve velice dobré kondici. Můj předchůdce 
pan Václav Císařovský pořádek v jednotce 
měl. Není důvod něco měnit nebo dělat 
změny radikální. Jsme tak sehraní, každý 
má své zařazení a své místo. Když přijde 
na výjezd, velitel jednotky předá získané 
informace o události, určí, kdo a jaká tech-
nika pojede, a každý už ví, co má dělat. 
K tomuto nám pomáhá odborná příprava, 
dále taktická a prověřovací cvičení, která 
provádíme pravidelně. Rok 2020 a letošní 
jsou poznamenány pandemickým vývo-
jem, proto všechna cvičení nemohla být 
uskutečněna.

Z mé strany jsem neplánoval vedení 
jednotky. Výběr provedl pan starosta, ten 
jmenuje a odvolává. Je to velká zodpověd-
nost.

Jestli se nepletu, jste hasičská rodina. 
Vaše manželka kouzlu hasičiny také 
podlehla. Co potomci? Už je do role 
záchranářů začínáte připravovat? 
Dalo by se říci, že jsme taková normální 
hasičská rodina. Manželka je u jednotky už 
také řadu let, její první výjezd byl pátrání 
po utonulé osobě. Děti mají k hasičině 
opravdu blízko, ale jestli nadšení zůstane, 
nebo pomine, zatím nemohu posoudit. Rád 
bych, aby pokračovaly, ale nutit je nebudu. 

Vaše řemeslo nemá jen šťastné konce. 
Jak se vyrovnáváte s lidským neštěstím?
Samozřejmě i to patří k naší práci a čin-
nosti, nezažívám to ale tak často. Za svou 
působnost u jednotky jsem byl u několika 
případů, kdy už okamžitá pomoc osobám 
přímo ohroženým na životě nepomohla ani 
přes intenzivní oživování. Taková událost 
zůstane hluboko v mysli každého z nás. 
Lidské neštěstí je i to, když se stavením 
nebo bytem prožene červený kohout, lidé 
přijdou o střechu nad hlavou a všechny 
osobní věci. To je také velice emotivní 
událost, důležitá je psychická podpora 
postiženým osobám na místě zásahu.

Aby poslání, pro které jste byl vybrán, 
mělo vždy jen šťastné konce, a my ostatní, 
abychom pomoc hasičů raději nepotřebo-
vali, přejeme vám, ale i nám všem zároveň. 
Hodně štěstí, pane veliteli. 

Markéta Bučoková, PR 

Příběh jednoho z vás

Jan Vondrys přebírá jmenovací listinu  foto: M. Bučoková 
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Trocha zábavy a rozptýlení jistě přijde k duhu, a proto pro vás Zpravodaj každý měsíc připraví křížovku s tajenkou. 
Pro luštitele z minulého čísla znění tajenky: pivovarské tanky. Dnešní tajenka se vztahuje k textu zaslanému strakonickým muzeem  
a prozradí, čí erb odkryla rozsáhlá rekonstrukce hradu. 

Mateřská školka Spojařů v době koronavirové, rok poté
Kvůli nadále nepříznivé epidemické situaci 
v ČR se v pondělí 1. 3. 2021 na základě 
usnesení Vlády ČR zavřely dveře většiny 
mateřských školek. To však není případ MŠ 
Spojařů Strakonice, která stejně jako loni 
touto dobou zajišťuje provoz pro děti zaměst-
nanců IZS v této nastalé krizové situaci.
Zájem o umístění nejmenších ratolestí 

byl opravdu veliký, a proto se letos otevřela 
dvě oddělení. Kantorky z „kouzelné školky“ 
(terminus technicus pro „krizovou školku“ 
vyslovený jedním z dětí) rozhodně neklesají 
na mysli a pro své malé svěřence ve věku  
3–6 let pravidelně chystají celodenní roz-
manité programy – od spontánních herních 
činností ráno přes dopolední výchovně-vzdě-
lávací aktivity až po odpolední zájmovou 
činnost. U starších dětí se nezapomíná ani 
na předškolní přípravu. A protože se děti 
i dospěláci v této mateřské škole řídí heslem: 

„ve zdravém těle zdravý vzduch“, tráví 
společně každodenně dostatečně dlouhou 
dobu venku (pobytem na školní zahradě nebo 
vycházkami do okolí). 
V každé době se navíc tato environmen-

tálně orientovaná mateřská školka snaží 
upevňovat vztah dětí k přírodě, ke zdravému 
životnímu stylu a také k práci. Ještě před 
koronavirovou krizí se například aktivně za-
pojila do projektu „Pěstování microgreens“. 
V rámci této výzvy si děti pod d(robn)ohledem 
vyučujících vyzkoušely samostatně vypěsto-
vat za krátkou dobu vlastní malou zeleninku 
(hrách, ředkev, slunečnici, řepu), která by se 
měla postupem času stát pravidelným doplň-
kem školkových svačinek. Z nynějších nej-
menších „obyvatel“ školky se tak tento týden 
stali badatelé, kteří měli jedinečnou možnost 
výpěstky svých předchůdců nejen poznávat 
zblízka (práce s lupou, zalévání, pozorování 

růstu), ale především sklízet a ochutnávat.
Jistě nejen zásluhou uvedených aktivit, ale 

i díky vlídnému a laskavému přístupu učite-
lek se malí i větší „školkoví špunti“ rychle 
sžili, je na nich vidět, že se mají rádi a těší 
se na sebe.  Poměrně rychle si děti zvykly 
také na upravený denní režim, zvýšená 
hygienická opatření, nové kamarády i prů-
běžné změny učitelek ve třídách. 
Celý kolektiv mateřské školky ze sídliště 

Mír i tentokrát těší vědomí, že v této neleh-
ké době může přispět k bezpečí a spoko-
jenosti dětí a klidu jejich rodičů, kteří den 
co den na různých frontách neúnavně svádí 
nerovný boj s neviditelným nepřítelem.
Závěrem tedy hodně sil nám všem, a ať 

i nadále největší radostí v dnešní smutné 
době zůstává úsměv na tvářičkách našich 
nejmenších… 

Jana Třísková
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