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VE STRAKONICÍCH
SE ZAČALO S VAKCINACÍ
Příběh jednoho z vás
Každý měsíc vám budeme přinášet rozhovor se
zajímavou osobností pod názvem Příběh jednoho
z vás. Máte-li ve svém okolí někoho, o kom byste
věděli, že si zaslouží za své činy vyzdvihnout,
napište nám: marketa.bucokova@mu-st.cz, rádi
s ním rozhovor uděláme.

Termíny zasedání
zastupitelstva města
Pro první polovinu letošního roku jsou
stanoveny termíny zasedání Zastupitelstva města
Strakonice. Věříme, že situace okolo onemocnění
covid-19 již bude stabilizovaná a termíny budou
závazné. Naleznete je na čtvrté straně.

Uplynulý rok v číslech
Ten, koho zajímá statistika, by si neměl
nechat ujít údaje týkající se roku 2020
z odboru dopravy a stavebního úřadu.
Shrnujícím informacím za uplynulých
365 dnů je věnována strana šest.

Vybírejte z nejširší nabídky
zánovních automobilů
a získejte nejlepší výkupní
cenu za svůj ojetý vůz.

ŠKODA PLUS
Podzimní nabídka
prověřených vozů

Navštivte naši prodejnu ŠKODA Plus a nechte si poradit
skutečnými odborníky. Využijte nabídku zkušební jízdy,
značkového financování i pojištění a získejte tu nejlepší
výkupní cenu za svůj stávající vůz. Více informací o nabídce
získáte na skodaplus.cz.

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:
Autoservis Šrachta s.r.o.
Písecká 513
386 01 Strakonice
Tel.: 383 322 226
www.srachta-autoservis.cz

se zvýhodněním až

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA SCALA: 4,1–5,1 l/100 km, 96–116 g/km

Ilustrativní fotografie

RV2001850/02

50 000 Kč

Nový Golf Variant
Velký jako nikdy

Seznamte se s novým členem rodiny. Nový Golf Variant nabízí velkolepý zavazadlový prostor s komfortním otevíráním
Easy Open, maximální stupeň konektivity díky službám Volkswagen We a inteligentní bezpečnostní systémy IQ.DRIVE.
Nový Golf Variant: to je více bezpečí, pohodlí, prostoru a zábavy na každé cestě.
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Golf Variant: 4,3–5,3 l / 100 km, 95–130 g/km.
Fotografie je pouze ilustrativní a vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

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

RV2001849/02

Autorizovaný prodejce Volkswagen
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Ulice Švandy dudáka je kompletně zrekonstruována

Břetislav Hrdlička
STAROSTA

Nové chodníky v ulici Švandy dudáka

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

V závěru loňského roku došlo
k rekonstrukci konce ulice Švandy
dudáka mezi křižovatkami s ulicí
K Dražejovu a Mikoláše Alše a Pod
Kuřidlem. Celkem tak bylo rekonstruováno 122 m komunikace. Důvody,
které vedly k realizaci stavby, byly
vyvolané špatným technickým stavem
vozovky a zcela chybějící trasou
pro pěší. V souvislosti s podobnými
opravami se pravidelně, vyžaduje-li
to technický stav zařízení, provádí
i rekonstrukce kanalizace a odvodnění vozovky.
K modernizaci komunikace přispělo
i navržené technické řešení opravy. Povrch
vozovky je zhotoven z asfaltobetonu, chodníky mají zámkovou dlažbu.
Vzhledem k intenzitě chodců nebylo
nutné budovat pěší trasu po obou stranách
komunikace, ale postačila výstavba jednostranného chodníku. Nicméně i jednostranná varianta v ulici Mikoláše Alše a Labutí
vytvořila lokalitu bezpečnější. Místa určená k přecházení a samotné přechody jsou
MÍSTNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ – WWW.STTV.CZ 

foto: O. Švehla

v souladu s normou bezbariérové s dlažbou
pro nevidomé.
Ke změně geometrie komunikace
nedošlo, avšak byla rozšířena, což přispělo
k větší propustnosti, a to především pro
spoje autobusů MHD, které jsou rekonstruovanou částí vozovky vedeny.
Stavební práce probíhaly za částečné
i úplné uzavírky opravovaného úseku, což
mělo za následek značné ztížení dopravní
obslužnosti. Děkujeme tedy všem obyvatelům i řidičům za trpělivou akceptaci
uzavírky.
Ulice Švandy dudáka byla rekonstruována etapově. V roce 2017 se začalo nákladem 30 mil. Kč plně hrazených z rozpočtu města s opravou povrchu vozovky
v dezolátním stavu, nechybělo nasvícení
přechodů, výstavba nových chodníků,
oprava kanalizace, nové veřejné osvětlení.
Součástí rekonstrukce byla i výstavba polozapuštěných kontejnerových stání na plast,
papír, sklo a textil.
Rekonstrukce konce ulice Švandy dudáka byla zcela hrazena z městského rozpočtu a vyšla na necelých 6 mil. Kč s DPH.
První i druhou etapu dodavatelsky zajišťovala firma Znakon, a.s.

Příroda nás opět překvapila nadílkou
sněhu, větru a mrazu. Pro děti výborné,
splní si povinnosti školní distanční výuky
a hurá ven, pro dospělé starosti. Zvláště pro obyvatele Šumavské, kteří zjistili,
že možná nebudou mít v bytech teplo.
Jde o velmi vážnou situaci, kdy si soukromý subjekt nechává peníze občanů
za teplo, a nepředává je teplárně. Ale
není neřešitelná. Zájmy soukromé firmy,
spory, zákony a soudy jsou jedna
věc, a potřeby občanů druhá. Ujišťuji
vás, že lidé jsou vždy na prvním místě,
a že jsme na jedné lodi. Šumavskou
prostě zmrznout nenechám. Jsme
v tom v teplárně i na městě zajedno.
Určitě byste mi to dnes mohli potvrdit.
Jednal jsem s oběma stranami, s ERÚ,
krajským hejtmanem Kubou, požádal
jsem o pomoc i pana premiéra Babiše,
snažím se, aby se tato kauza rychle
vyřešila. Teplárna v tomto případě není
dodavatelem, ale tyto problémy také
řeší. Navíc je schopna vám kdykoliv
složit účty, a výsledky hospodaření
„na jedničku“ vám poskytla jednoznačné – letošní teplo bude ještě
levnější. Nemějte prosím z budoucnosti
strach, všechny problémy jsme vždy
vyřešili v rámci možností města k vaší
spokojenosti. Jsme tu od toho. Moji milí
Strakoničtí, přeji vám, abyste takovýchto situací zažili co nejméně, přeji vám
zdraví, klid a dobrou náladu.
ARCHIV ZPRAVODAJŮ – WWW.STRAKONICE.EU
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ZPRÁVY Z RADNICE
Nabídka bytové jednotky
k přímému prodeji

Poplatky za psy v roce 2021

Rada města na svém jednání dne
9. 12. 2020 rozhodla obsadit níže uvedenou bytovou jednotku přímým prodejem
do osobního vlastnictví dle zákona
č. 72/1994 Sb., v platném znění, na
základě nejvyšší nabídky:
• byt č. 003 o velikosti 2+1 v domě čp.
412, ul. Dukelská, Strakonice II, o výměře
56,90 m2, minimální cenová nabídka
1 500 000 Kč.
Vyhodnocení nabídek se uskuteční
v pondělí 22. února 2021 od 15.00 hodin
v malé zasedací síni MěÚ Strakonice.
Bližší informace na tel.: 383 700 303
nebo na úřední desce MěÚ.

Termíny zasedání Zastupitelstva
města Strakonice v prvním pololetí
roku 2021

24. února, 21. dubna,
23. června
Začátek zasedání je pravidelně
v 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Strakonice.

I roztomilé štěňátko musíte přihlásit k poplatku

foto: archiv PR

Na základě obecně závazné vyhlášky
města Strakonice č. 3/2020 dochází od
1. 1. 2021 ke změně sazeb místního poplatku ze psů. V rodinných domech nyní zaplatíte za psa 600 Kč, za druhého a každého
dalšího psa 900 Kč. V ostatních obytných
domech je výše poplatku 1000 Kč, za dru-

hého a každého dalšího psa pak 1500 Kč.
Pokud bydlíte v některé z městských částí,
Hajské, Modlešovicích, Střele, v lokalitě Bažantnice, V Holi nebo U Židovského hřbitova, činí poplatek ze psa 300 Kč, za druhého
a každého dalšího psa 500 Kč.
Výrazná změna nastala u držitelů psa,
kteří jsou poživateli důchodu. Pro stanovení sazby je nyní rozhodující věk držitele
psa. Vlastníci psa, kteří v průběhu kalendářního roku dosáhnou věku 65 let a starší
osoby, zaplatí pouze 200 Kč, za druhého
a dalšího psa 300 Kč. Na poživatele důchodu z ostatních věkových skupin se vztahují běžné výše uvedené sazby poplatku.
Od poplatku ze psa jsou zcela osvobozeni
držitelé průkazu ZTP a ZTP/P a také ti,
kdo pečují o psa z Útulku pro opuštěné
nebo ztracené psy Strakonice, a to v roce
převzetí psa a následující dva roky. Žádáme
proto všechny držitele průkazů, aby je co
nejdříve předložili na Finančním odboru
Městského úřadu Strakonice.
Bližší informace týkající se poplatku ze psa
poskytne Petra Šmolíková, tel. 383 700 520,
e-mail petra.smolikova@mu-st.cz.
Petra Šmolíková, finanční odbor

Oznámení pro občany
Prezident republiky vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky.
Volby jsou vyhlášeny na pátek 8. října
a sobotu 9. října 2021.
• Pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je možné volit
na voličský průkaz v každé volební místnosti na území ČR i na zastupitelských
a konzulárních úřadech ČR v zahraničí.
Od vyhlášení voleb může volič požádat
o vydání voličského průkazu:
•
v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče do 1. 10. 2021
•
v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky do
1. 10. 2021
•
osobně s vyplněnou žádostí o vydání
voličského průkazu do 6. 10. 2021.
Městský úřad Strakonice nejdříve 15 dní
přede dnem voleb, tj. od 23. 9. 2021, zašle voličský průkaz na adresu uvedenou
v žádosti nebo předá voličský průkaz
osobně voliči – při osobním požádání
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a předání voličského průkazu nemusí být
úředně ověřený podpis voliče.
Na webových stránkách www.strakonice.eu
můžete pod odkazem Městský úřad
(2. okénko v liště), a dále odkaz Volby
(sloupec vpravo) klikem otevřít vzor
Žádosti o vydání voličského průkazu.
• Zájemci o členství v okrskových volebních
komisích (dále OVK) se mohou hlásit od
1. 7. 2021 buď v kanceláři volební strany,
která má zaregistrovanou přihlášku do voleb, nebo na Městském úřadu ve Strakonicích v kanceláři v 1. patře budovy

Na Stráži 270 anebo na tel. 383 700 221,
383 700 210 a 724 232 888.
• Upozorňujeme všechny zájemce o členství v OVK delegované od volebních
stran i od starosty Strakonic, že
I. zasedání OVK se uskuteční v úterý
14. 9. 2021 od 14:00 hodin ve velkém
sále Městského kulturního střediska
Strakonice. Členové budou pozváni
na toto zasedání zasláním pozvánky.
Účast členů je povinná, neboť skládají
slib a losuje se předseda a místopředseda
OVK. Při neúčasti jak na tomto
I. zasedání OVK, tak i v každém volebním dni se odměna krátí na základě
příslušné vyhlášky Ministerstva vnitra
ČR. Důvody neúčasti nejsou rozhodné,
tzn., že i při řádné omluvě se odměna
krátí a omluva se neuznává. V případě
nutnosti uvolnění ze zaměstnání na
I. zasedání OVK i na dny voleb je mzda
členovi refundována v rozmezí max.
4 hodin. 
Milada Švihálková,

odbor informatiky a provozu
Zpravodaj města Strakonice

VZDĚLÁVÁNÍ

ZŠ F. L. Čelakovského funguje od 4. ledna opět jako krizové školské zařízení
V návaznosti na usnesení vlády byla pokynem
hejtmana Jihočeského kraje (stejně jako v minulém roce) pověřena naše škola zajišťováním
péče dětem a žákům, jejichž zákonní zástupci
se podílejí na boji proti pandemii covid-19
a nemohou se svým dětem dostatečně věnovat.
Jedná se o děti zaměstnanců bezpečnostních
sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví,
zaměstnanců v sociálních službách, příslušníků ozbrojených sil, pracovníků určené školy,
zaměstnanců Finanční správy, zaměstnanců
České pošty, a to bez ohledu na to, zda jsou
tyto děti žáky naší školy.
Pokud někdo z rodičů náležíte do této
skupiny a potřebujete s ohledem na výkon své
profese zajistit péči u svých dětí, rádi se o ně
postaráme.
V minulém období od 14. října do prosince
2020 jsme zde měli celkem 435 dětí. Běžný
denní průměr se pohyboval kolem 21 dětí.
Žáci se v dopoledních hodinách vzdělávají,
pokud nemají vlastní vybavení pro on-line
distanční výuku, zapůjčujeme jim tablet.

Základní škola Čelakovského slouží jako krizová

foto: archiv školy

Mají zajištěnu stravu v naší školní jídelně a po polední pauze odpolední program
organizovaný pedagogickými pracovníky
školy. V případě, že mají mít on-line kroužky,
umožňujeme jim účast také na těchto volnočasových aktivitách.
Pečujeme o tyto děti v případě potřeby
i o víkendech a státních svátcích.

Spokojený výraz v jejich tváři je důkazem
toho, že se jim u nás líbí, stejně tak společné
činnosti a čas strávený s vrstevníky.
Poděkování zde patří nejen všem zaměstnancům školy, kteří se o ně skvěle starají, ale
také městu Strakonice a Jihočeskému kraji
(krajskému úřadu) za podporu při této péči.
Radek Čejka, ředitel školy

INZERCE

Garantovaný růst mzdy
13. mzda

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČE O SENIORY – www.muss.strakonice.eu

Příspěvky nad rámec zákoníku práce
5 týdnů dovolené

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ SESTRA
Platové rozpětí: 28 600–49 000 Kč
a Práce na jednu směnu nebo v třísměnném
a dvousměnném nepřetržitém provozu
a 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, příplatek na stravování, odborný růst, přechodné ubytování, 4 dny zdravotního volna
a Možnost získání služebního bytu
a Náborový příspěvek 30 000 Kč
a Vyžadujeme respekt ke stáří, laskavý a empatický přístup.

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
RV2002060/01

Více na: 383 312 274, 722 095 729
Životopis zašlete na: vera.mrackova@muss.strakonice.eu
nebo poštou na Jezerní 1281, Strakonice

Příspěvek na penzi

STŘEDNÍ ŠKOLA a JAZYKOVÁ ŠKOLA

Skvělý kolektiv
Firemní akce pro zaměstnance
OPEL partner

www.prijemnaprace.cz
V našem výrobním závodě v Blatné
právě nabíráme nové kolegyně a kolegy:

s právem státní jazykové zkoušky

VOLYNĚ

SMĚNOVÝ PŘEDÁK
MECHANIKY

(zkušenosti s šicími stroji vítány)

SEŘIZOVAČE VSTŘIKOLISŮ
MONTÁŽNÍ DĚLNÍKY / CE
SKLADNÍKY / CE

Zpravodaj města Strakonice 

POJĎTE NÁS POZNAT LÉPE !

RV2001877/02

Dny otevřených dveří: 5. 2. 2021,
vždy od 12–17 hodin, nebo po domluvě kdykoli.
www.ssvolyne.cz

RV2000059/05

ŠIČKY - JEDNODUCHÉ ŠITÍ
Kontakt na personální oddělení:
+420 725 730 657
katerina.nouskova@leifheit.com
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STATISTIKY Z ODBORŮ
Statistika odboru dopravy
za rok 2020
Odbor dopravy v roce 2020 i přes nelehké období odbavil srovnatelný počet
klientů jako v letech minulých. Oddělení
dopravně správních agend, úsek registru
vozidel, navštívilo 11 363 klientů. Pracovníci zaregistrovali během roku 2 251 nových
vozidel, z toho 1 146 bylo dovezených z ciziny. K 31. 12. 2020 zaniklo 854 vozidel
a 701 bylo z registru vyřazeno. Úsek
řidičských průkazů a bodového hodnocení v roce 2020 zaznamenal nárůst
provedených úkonů. Oddělení navštívilo
10 228 klientů, přičemž bylo vydáno
4 043 řidičských průkazů, z toho 79 mezinárodních a 183 paměťových karet systému digitální tachograf. Bylo zaznamenáno
2 933 přestupků a trestných činů do evidenčních karet řidičů, z toho bylo zaevidováno 191 zákazů řízení motorových
vozidel. K 31. 12. 2020 evidujeme
223 platných zákazů řízení motorových
vozidel a u 175 řidičů dosažení 12 bodů
v bodovém hodnocení řidiče.
Dle statistiky Ministerstva dopravy ČR končí v roce 2021 platnost řidičských průkazů
1 448 držitelům řidičského oprávnění.
Zkušební komisař v roce 2020 odzkoušel celkem 277 žadatelů o řidičské oprávnění, přičemž bylo provedeno 655 zkoušek, z toho 457 úspěšných. Z uvedeného
počtu žadatelů o řidičské oprávnění jich
16 žádalo o přezkoušení odborné způsobilosti, které je nutné při vrácení řidičského
oprávnění v zákonem stanovených případech. S žadateli o přezkoušení odborné
způsobilosti bylo provedeno 36 zkoušek.
Zkoušku profesní způsobilosti absolvoval jeden uchazeč.
Oddělení přestupkového řízení oproti
loňskému roku zaznamenalo mírný pokles oznámených přestupků oproti roku
2019 v počtu 679 případů. Za prokázané přestupky bylo na pokutách uloženo
celkem 1 945 000 Kč. Alkohol nebo
užití jiné návykové látky bylo zjištěno
v 39 případech. Ve 30 případech bylo
odmítnuto vyšetření, aby se zjistilo, zda
byl řidič při jízdě vozidlem ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou.
K 31. 12. 2020 bylo příslušným oddělením
zadrženo celkem 88 řidičských průkazů.
Silniční správní úřad vydal v roce 2020
celkem 28 stavebních povolení na dopravní
stavby v celkové výši 144 450 000 Kč.

Václav Býček, odbor dopravy
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Údaje ze statistiky stavebního úřadu
uplynulého roku

Po vydání stavebního povolení se může stavět

Stavební úřad v roce 2020 vykonával přenesenou pravomoc státu podle stavebního
zákona (zák. č. 183/2006 Sb., v platném
znění) ve věci umísťování, povolování
i užívání staveb.
ZA OBDOBÍ UPLYNULÉHO ROKU STAVEBNÍ ÚŘAD

• obdržel 3 612 podání
• vydal 2 876 rozhodnutí, povolení, stanovisek, potvrzení, vyjádření, sdělení
• vyřizoval 10 odvolání proti rozhodnutím
stavebního úřadu
• projednal 24 přestupků
• uložil 15 pokut
• vyměřil 1 527 050 Kč na správních
poplatcích
• poskytl 13 informací podle zák.
č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
• provedl 253 nových zápisů do celostátní
databáze registru nemovitostí (RUIAN)
• vyřešil 63 reklamací ohledně stávajících
staveb v databázi RUIAN
• vydal 57 závazných stanovisek k nemovitým kulturním památkám
• vydal 325 sdělení ke stavebním záměrům z hlediska archeologie
• zpracoval 524 výkazů pro ČSÚ o vybraných stavbách pro potřeby SLDB (sčítání

foto: archiv PR

lidí, domů a bytů), které proběhne
v r. 2021.
Stavební úřad MěÚ Strakonice provádí
další nespecifikovanou činnost a úkony
vyplývající ze stavebního zákona a dalších
zákonných předpisů (kontroly, prohlídky
nemovitostí, ověřování pasportů staveb,
přidělování čp. a č. ev., státní stavební
dozor, výkazy pro ČSÚ, statistiky pro KÚ
a MMR, archivaci, poradenskou a konzultační činnost).
Stavební úřad MěÚ Strakonice zajišťuje výkon stavebně správních agend
pro 50 obcí, což činí spádové území 405
km 2 s počtem obyvatel 37 863, a památkovou péči pro 69 obcí, což je spádové území 574 km 2 s počtem obyvatel
45 446.
V průběhu roku 2021 je širokou odbornou i laickou veřejností očekáváno
přijetí zcela nového stavebního zákona,
který by měl přinést revoluční změny
(zkrácení a zjednodušení stavebního
řízení, sjednocení formy povolování
staveb, rekodifikace stavebního práva, reorganizace systému stavebních
úřadů, zkrácení lhůt u odvolacích řízení,
přísnější postihy u nepovolených staveb
a další).
Jaromír Zeman, stavební úřad
Zpravodaj města Strakonice

Veřejnost se dočká očkování v únoru

MUDr. Michal Pelíšek očkuje personál domova pro seniory

Začátek roku 2021 přinesl naději v boji
s nemocí covid-19. Do České republiky
dorazila vakcína firem Pfizer/BioNTech.
Na začátku roku ale bylo vakcíny nedostatek pro spuštění očkovacího centra. Proto
Nemocnice Strakonice, a.s., postupuje podle strategie očkování proti covid-19 v ČR,
která jako prioritní určuje očkování lékařů,
zdravotníků, klientů a zaměstnanců domovů pro seniory a přesně definované skupiny
chronicky nemocných pacientů. Současně
se nemocnice připravuje na otevření vakcinačního centra s kapacitou vyšších stovek
naočkovaných denně.

foto: archiv M. Pelíšek

Očkování proti covid-19 zahájila
strakonická nemocnice 4. ledna. První
lednový týden bylo k dispozici 480 vakcín.
Dostali ji lékaři a zdravotnický personál, který pečuje o pacienty s covidem,
klienti i zaměstnanci Domova pro seniory
Rybniční na Jezárkách a domova Kotva při
strakonické nemocnici. V druhém lednovém týdnu dostala nemocnice 840 vakcín.
Naočkovaní byli zaměstnanci nemocnice,
praktiční lékaři, ambulantní specialisté,
pracovníci zdravotnické záchranné služby
a personál i klienti domovů pro seniory Lidická, v Blatné, Vodňanech, Sousedovicích,

OČKOVACÍ CENTRUM
personál a klienti Alzheimercentra Loucký
Mlýn a Domova Petra v Mačkově.
Nemocnice připravuje zřízení vakcinačního centra s velkou kapacitou v tělocvičně
v Lidické ulici. To by mělo zahájit provoz
podle dodávek vakcín z centrálních zdrojů.
„Velké vakcinační centrum můžeme otevřít
až ve chvíli, kdy vláda ČR zajistí dostatečné množství vakcíny. Nemocnice se
postará o technické vybavení a personální
zajištění lékaři a sestrami. Při dostatku
vakcíny jsme schopni denně očkovat
600–800 zájemců,“ upřesnil ředitel
Nemocnice Strakonice, a.s., Tomáš Fiala.
Očkování veřejnosti začne ve Strakonicích
zřejmě v začátku února. Nejprve se dostane
na seniorské skupiny od 80 let. Vakcinační
centrum na Lidické pravděpodobně zahájí
provoz až v březnu.
Každý očkovaný musí dostat dvě dávky
v rozmezí tří až čtyř týdnů. Tím se zvyšuje
účinnost imunizace postupnou aktivací
imunitního sytému. Cílem očkování je vytvoření kolektivní imunity, snížení počtu
onemocnění pacientů se závažným průběhem
onemocnění, úmrtnosti a ochrana rizikových skupin. Pro získání kolektivní imunity
je potřeba proočkovat 65-70 % populace.
Očkování je nepovinné a bezplatné. Aktuální
informace nejen o očkování ve Strakonicích
najde veřejnost na webu www.nemst.cz.
Na těchto stránkách bude také spouštěna
registrace veřejnosti na očkování. 
Kateřina Koželuhová, referentka

INZERCE

OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ & PODLAH
Řepice 138, Strakonice (výpadovka na Prahu)
Tel.: 739 657 450
www.dverepodlahy.com

RV2001878/01

Pravidelné akce
na dveře i podlahy
Zpravodaj města Strakonice 
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ZAJÍMAVOSTI Z MATRIKY

Statistika jmen dětí narozených v roce 2020
První zkouškou na cestě rodičovstvím je
vybrat jméno pro svého potomka. Před
příliš bujnou fantazií rodičů chrání děti
zákon o matrikách, který nedovoluje
zapsání nepovolených jmen. Pojmenovat
potomka podle pohádkové postavy nebo
předmětu není u nás možné. Zákon také
zapovídá pojmenovat dítě ženského
pohlaví mužským jménem a naopak.
Také neprojde, budete-li chtít pojmenovat
druhého potomka stejně jako přechozího.
Co všechno hraje při výběru jména
roli? Rozhodně rodinná tradice, zvyklosti,
vzdělání a sociální postavení, zájmy
rodičů, ale i fakt, jak jméno souzní
s příjmením. A pak také móda. Při výběru
jména je důležité si uvědomit, že nosit
své jméno celý život s pocitem trpkosti
a nespokojenosti není právě snadná věc.
Nezvyklé či výjimečné jméno může mít
negativní vliv na psychický vývoj dítěte.
Ne každé dítě totiž vydrží být terčem
posměchu a umí bez následků snášet, když
se jeho jméno stává předmětem různých
vtípků, rýmovaček a narážek.
Je hezké, že v poslední době se při výběru
stále častěji klade důraz na český charakter
jména. Už v menší míře se u nás uplatňují
vlivy náboženské, ale rozhodně nejsme

imunní proti vlivu oblíbených osobností – ať
už ze světa sportu, filmu či populární hudby.
Pokud se vrátíme do minulosti
a porovnáme jména dětí, které rodiče
vybírali během předešlých pěti let, můžeme
konstatovat, že největší popularitě se
ve Strakonicích těšil několik let Jan, který
se o prvenství dělil s Jakubem a přímo
v patách se držel Martin, Matyáš a David.
Ke zlomu došlo v roce 2019, kdy nevyhrál
Jan, ale prvenství získal Jakub před
Davidem a Matějem.
Ve stejném časovém úseku si prvenství
mezi dívčími jmény držela Eliška,
následovala Natálie a třetí příčku obsadila

Adéla. V roce 2016 se Eliška nedostala mezi
tři nejoblíbenější jména, předběhla ji Adéla,
která byla následována Emou a Terezou.
Ovšem v dalších třech následujících letech
se na pomyslný trůn posadila opět Eliška
před Annou, Emou a Terezou.
V loňském roce se ve strakonické
porodnici narodilo 644 dětí. Narodilo
se 345 chlapců a 299 děvčat. Jaká jména
nejčastěji rodiče pro své děti zvolili, a tudíž
kolikrát bylo jméno zapsáno v matriční
knize narození, ukazuje následující tabulka
prvních nejčastěji volených jmen.
Anežka Lukešová
vedoucí oddělení matrik

Jméno

počet

Jméno

počet

Jan

20

Natálie

12

Jakub

Matyáš

Dominik
Marek

Lukáš, Tomáš

Tobiáš, Vojtěch
Josef, Václav
Martin

Antonín

24
15
13

12
11
11

10
8
7

Eliška
Anna

Karolína
Tereza
Adéla
Ema

Sofie

Viktorie
Zuzana

26
9
9
9
7
7
7
7
7

Oslavy významných výročí svatby a slavnostní vítání dětí do života
Nevšední životní událostí hodnou oslavy je
výročí svatby. Je to vzpomínka na den, kdy
jste si dali slib lásky a společného života,
a také na den, který připomíná, že stále stojíte
při sobě, v dobrém i zlém.
A právě o tento okamžik se chce s vámi
podělit i náš úřad a nabízí občanům s trvalým
pobytem ve Strakonicích uspořádání oslavy
výročí svatby v prostorách obřadní síně
Městského úřadu Strakonice nebo v obřadní
síni na strakonickém hradě za podmínek, které
jsou v současné době platné.
Jednou z podmínek pro tuto oslavu je
předložení občanských průkazů oslavenců,
oddacího listu a dohodnutí termínu oslavy.
Pokud naši občané oslaví v roce 2021 zlatou,
diamantovou, nebo dokonce kamennou svatbu, obdrží dárkový balíček v hodnotě 600 Kč
a podepíší se do pamětní knihy, kterou vede
město u příležitosti těchto výročí.
Máte-li zájem oslavit významné výročí
svatby, přihlaste se osobně na matrice měst-
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Zlatá svatba manželů Kubešových foto: archiv rodiny

ského úřadu, popř. prostřednictvím svých dětí,
sousedů, kamarádů či ostatních příbuzných.
Narodilo se vám miminko a chtěli byste
se zúčastnit slavnostního obřadu – vítání
občánků? Přijďte se osobně přihlásit na matriku Městského úřadu ve Strakonicích (Velké
náměstí 2, přízemí, č. dveří 1008). Na matrice

je nutné předložit platný občanský průkaz
matky dítěte, rodný list dítěte a dále vyplnit
žádost o účast na obřadu vítání občánků.
Pokud to současná situace dovolí, k slavnostnímu obřadu budete pozváni v nejbližším
možném termínu jeho konání, přičemž pozvánku vám zašleme poštou. Při této příležitosti vám město Strakonice předá poukázku
na částku 5000 Kč. Pokud se slavnost „vítání
občánků“ v době koronavirové pandemie
neuskuteční, částka vám bude vyplacena
na pokladně městského úřadu po předchozím
písemném oznámení. Právo na vyplacení
této částky vzniká, má-li matka dítěte v době
jeho narození trvalý pobyt ve Strakonicích
a nemají-li rodiče dítěte vůči městu Strakonice nesplněné povinnosti peněžité i nepeněžité
povahy. Dále musí být dítě v době konání
obřadu v péči rodičů. Částka 5000 Kč může
být vyplacena nejpozději do jednoho roku
věku dítěte. 
Anežka Lukešová,
vedoucí oddělení matrik
Zpravodaj města Strakonice

INFORMACE Z MĚSTA

Bezdoplatkové zóny ve městě
Městský úřad Strakonice na základě žádosti města Strakonice vydal opatření obecné
povahy, kterým se stanoví oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů
ve vymezených místech města Strakonice,
tzv. bezdoplatkových zón.
JEDNÁ SE O NÁSLEDUJÍCÍ MÍSTA
(OBLASTI):

• Velké náměstí, Strakonice I
• v ulici Bavorova dům čp. 28, Strakonice I
• v ulici Havlíčkova domy čp. 17 a čp. 342,
Strakonice I
• v ulici Na Dubovci dům čp. 6,
Strakonice II
• v ulici Holečkova dům čp. 506,
Strakonice II
• v ulici Komenského domy čp. 317
a čp. 320, Strakonice II
• v ulici Volyňská dům čp. 193,
Strakonice II
• v ulici V Ráji dům čp. 767, Strakonice I
• u ulici Povážská dům čp. 270,
Přední Ptákovice.
Opatření obecné povahy se oznamuje
veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena

Bůh ano, ale církev ne
V různých obměnách zaznívá výrok v nadpisu
z úst mnohých lidí. Důvodů může být více,
není cílem těchto řádků, ani nemáme prostor
na sociologické šetření. Někteří lidé v tom
spatřují potřebný odstup, jiní vymezení se
proti historické nebo jiné skutečnosti, kterou
považujeme za negativní. Najdou se i ti, kdo
uvedeným výrokem deklarují jakýsi náboženský nadhled, tedy to, že nepotřebují být nikde
začleněni pro život víry.
Když se ale pozorně podíváme na lidské
činnosti a zájmy, všimneme si, že bez předávání a sdílení hodnot, zkušeností a praxe se
v žádném oboru neobejdeme. Lidé se sdružují,
navzájem inspirují, jsou si povzbuzením.
Ani sportovec, který se věnuje individuálnímu sportu, se neobejde bez týmu. Pokud se
přece jen někdo naprosto uzavře společnosti
ve všem, jeho život někdy strádá, jindy se
stane podivínským, v horším případě dokonce
začne nějak ubližovat, nebo prostě jen nepředá
to dobré, co nese. Mnohé vazby si můžeme
zvolit na základě zájmu a lidi kolem nás přijmeme, nebo ne. Některá prostředí ale na naší
volbě moc nezávisí – třeba rodina, do které
Zpravodaj města Strakonice 

Ilustrační foto



foto: archiv PR

na úřední desce Městského úřadu Strakonice. Opatření obecné povahy nabylo
účinnosti dne 29. 12. 2020.
Oblasti byly vyhlášeny z toho důvodu, že
v těchto lokalitách bylo řešeno větší množství stížností místních obyvatel na rušení
nočního klidu, srocování osob pod vlivem
návykových látek, zejména alkoholu,
výtržnictví, poškozování cizí věci, krádeží
a porušování domovní svobody.
Důsledkem vyhlášení oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích
jevů je, že osoby, které se nově přestěhují

jsme se narodili. Třeba je úžasná, nebo průměrná a běžná, jiná dokonce může být hrozná.
Můžeme do ní zapadat, můžeme se izolovat či
vymezovat, ale stále je to rodina, ke které nás
poutá vztah.
Církev je v tomto smyslu společenství lidí,
někdy se hovoří o Božím lidu, které nevzniká
na základě sympatií, ale protože věříme, že
Bůh lidi zve ke vzájemnosti a společné cestě
životem až k věčnosti. Církev je především
institucí, ale spíše také jakousi rodinou –
setkáme se v ní nejen s lidmi naší krevní
skupiny, ale učíme se přijímat a žít i s těmi,
kdo nám sympatičtí nejsou, nebo dokonce
dělají věci špatně. Ale protože každý člověk
chybuje a hřeší, všichni potřebujeme velkorysost Boží i lidskou. Ježíš si vybral apoštoly
ne podle jejich dokonalosti, ale podle jejich
ochoty jít za ním. Poutem, které nám pomáhá
přijímat i různost, je právě sám Ježíš, on nás
učí vnímavosti i milosrdenství. Ani ve víře
nedojdeme cíle bez opory druhých. Jako
křesťané věříme, že Ježíš ty, kdo se k němu
hlásí, provází a dává člověku dary, které je
možné přijímat právě pro naši vzájemnost.

do vyhlášené oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, ztratí nárok
na doplatek na bydlení. Doplatek na bydlení je jedna z dávek ze systému státní sociální podpory, která kompenzuje odůvodněné náklady na bydlení u osob s nízkými
příjmy. Ztráta nároku na doplatek na bydlení se netýká osob, kterým vzniklo právo
na užívání bytu před vydáním opatření
obecné povahy. Cílem opatření je bránit
zvyšování výskytu sociálně nežádoucích
jevů tím, že se omezí přistěhovávání dalších osob závislých na sociálních dávkách
do vyhlášených oblastí. Město se tak snaží
o udržení veřejného pořádku v nejširším
slova smyslu, k němuž by mělo dojít zamezením koncentrace osob v hmotné nouzi.
U těchto osob často dochází ke ztrátě
zájmu o řešení své situace, mají menší zájem o aktivní hledání práce a vymanění se
z pobírání sociálních dávek. Následně pak
v oblastech s vyšší koncentrací těchto osob
dochází k problémům v občanském soužití
a dalších sociálně nežádoucích jevů.
Miroslava Nejdlová, majetkový odbor

Roman Dvořák

foto: archiv PR

Církev tedy není pouhé sdílení hodnot víry,
ale také prostředí opory pro naději, pro růst,
pro hledání správného směru. Církev je složená z hříšníků, tedy vědomá si lidské křehkosti, ale také je prostředím, kde se rozvíjí
úcta k životu a lidé hledající Boha objevují
jeho obdarování a blízkost. Jeden z významných obrazů je lid vysvobozený z otroctví
ke svobodnému životu – pokud jde společně,
jsou všichni v bezpečí, ač na sebe musí brát
ohledy a navzájem se snášet. Nejinak je tomu
dnes.
Kéž nacházíme ty, s nimiž budeme rozvíjet
to nejlepší ze života!
Roman Dvořák, farář
únor 2021
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KALENDÁŘ AKCÍ

MěKS – 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

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

PLAVECKÝ AREÁL

po + st 8:00–16:00, út + čt 8:00–15:00, pá
8:00–14:00 hod.
Výstava 35 let činnosti oddílu Husot
Státní okresní archiv Strakonice

www.starz.cz

KINO OKO

www.meks-st.cz

Kino Oko je od 12.10.2020 uzavřeno na základě opatření vydaných vládou ČR.
Asociace provozovatelů kin, jejíž jsme členem,
vede jednání s Ministerstvem zdravotnictví ČR
o možnostech otevření kin v případě, že by se
epidemiologická situace natolik zlepšila, že by
docházelo k uvolňování restrikcí.
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.

DŮM KULTURY

Stejná vládní opatření se týkají i domu kultury.
Vzhledem k situaci nejsou plánovány žádné
kulturní akce. V případě změny související s epidemiologickou situací sledujte webové stránky, kde
bude případná změna zveřejněna.
Vstupné v předprodeji v MIC, Zámek 1, Strakonice – pondělí–sobota 9:00–17:00 hodin, pokladna kino OKO – dle aktuální promítací doby
pokladna otevřena vždy hodinu před promítáním.

BOHOSLUŽBY
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
www.farnost-strakonice.cz
aktuální informace i se změnami vlivem vládních
opatření jsou uvedeny na webových stránkách
farnosti a ve vývěskách kostelů
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.)
04. 2. 17:00 hod.
Po stopách Hrdinů víry
11. 2. 17:00 hod.
Bod obratu
na téma: svobodný – osvobozen z otroctví hříchu,
odsouzení a strachu ze zklamání
18. 2. 17:00 hod.
Jak hledat moudrost pro život?
25. 2. 17:00 hod.
Modlitební setkání
během čtvrtečních setkání bude zajištěno jak
osobní setkání, tak online přenos (Zoom)
Národní týden Manželství, Strakonice 2021
9. 2. 14:00–16:00 hod.
Tržnice, fotokoutek
14. 2. 9:30 hod.
Bohoslužba na téma manželství v Maně
info. 608 079 461

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

rodiče s dětmi
út 16:15–17:15 hod.
společné
út 17:30–18:30 hod.
senioři
čt 11:00–12:00 hod.
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KRYTÝ BAZÉN
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, 20:00–22:00
čt
14:30–15:30 plavání pro těhotné
14:30–16:00 (½ bazénu)
20:00–22:00
pá
6:00–8:00 kondiční plavání
12:30–22:00, 15:30–20:00 (½ bazénu)
so
13:00–20:00
ne
13:00–20:00
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

ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA
Šmidingerova knihovna poskytuje výpůjční
služby i během uzavření knihovny.
Provoz knihovny se řídí aktuálními nařízeními
vlády a podle stupně protiepidemického systému
PES knihovna půjčuje přes výdejní okno nebo
v nejpřísnějším režimu i bezkontaktním způsobem.
Bezkontaktní vracení knih probíhá prostřednictvím biblioboxu umístěného na pavlači před vstupem na oddělení pro dospělé v knihovně na hradě. Bezkontaktní půjčování předem objednaných
knih pak také u oddělení pro dospělé. Čtenář
při příchodu zazvoní, telefonicky se identifikuje
a poté, co mu knihovníci připraví jeho objednávku, bezkontaktně si ji převezme.
Knihy lze objednat takto:
telefonicky na 380 422 704, 380 422 702,
381 422 700 – knihovna na hradě nebo
380 422 720 – pobočka Za Parkem
e-mailem na pujcovna@knih-st.cz
vyplněním formuláře na webu knihovny –
http://www.knih-st.cz/sluzba/objednavka-knih
Registrační poplatky lze hradit převodem z účtu
na účet knihovny vedený u Komerční banky: č.
ú. 4115340257/0100, variabilní symbol = číslo
čtenáře. Po dobu zavření knihovny jsou stávající
výpůjčky prodloužené a zpozdné nenaskakuje.
Přesto apelujeme na průběžné vracení knih
s ohledem na další čtenáře.
Imobilním čtenářům, seniorům či lidem v karanténě
nabízíme také 1x měsíčně rozvážku knih.
Provozní doba knihovny se může v závislosti
na aktuální situaci různě měnit, je tedy třeba
sledovat informace na vývěskách knihovny
a na webových stránkách www.knih-st.cz.

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.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

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

BEZKONTAKTNÍ
NÁVŠTĚVY "ZA SKLEM"

V Domově pro seniory v Rybniční ulici
a v Domově pro seniory Lidická je možné
klienty navštívit za splnění hygienických
podmínek.
Rezervace jsou možné pouze telefonicky
od pondělí do pátku na telefonních číslech
739 759 007 a 739 053 071 v čase
od 8:00 do 10:00 hodin.
Návštěvní doba: 8:30–10:30 a 13:00–
16:00 hod.
Návštěva je možná v počtu dvou dospělých osob + děti (osoby do 18 let).
Délka jedné návštěvy je 30 minut.
Po vstupu do místnosti je nutné si vydezinfikovat ruce.
Po celou dobu návštěvy je nutné mít ochranu úst a dýchacích cest, například roušku,
šátek apod.
info: www.muss.strakonice.eu/blog/bezkontaktni-navstevy-za-sklem
Zpravodaj města Strakonice

Psaním chrání muže

Předání Ceny starosty spisovatelce Věře Noskové

V závěru loňského roku byla udělena poslední
z řady Cen starosty města. Oceněnou byla
spisovatelka, novinářka, skvělá vypravěčka,
ochránkyně mužů, členka PEN klubu a propagátorka vědy i kritického myšlení paní Věra
Nosková.
Žena se sobě vlastním vztahem k literatuře zcela otevřeně mluvila o svém příchodu
na svět i peripetiích, které ji a její mladičké
rodiče provázely. O tom, jak se téměř narodila
ve Strakonicích v domku, nacházejícím se
poblíž rodného domu dalšího ze slavných
spisovatelů Františka Ladislava Čelakovského,
ale okolnosti a doba způsobily, že světlo světa
spatřila v poválečně uvolněném pohraničí
v městečku Hroznětín u Karlových Varů. Tam
rodiče dostali byt. Tak jak se v poválečném
pohraničí dostávalo míst k životu, naopak
živobytí a dobré práce byl zoufalý nedostatek.
Paní Věra vzpomínala, jak se za dramatických
okolností po jejím narození a pokřtění vracela
s rodiči s nepořízenou zpět do Strakonic.
Tady prožila i přes sílící socialistickou ideologii příjemné chvíle mládí a dospívání.
Co vás přivedlo k psaní?
Touha psát se u mě projevila v raném mládí.
Už od devíti let jsem začala tvořit básničky. To
až v pozdějším věku jsem se dostala k próze,
to proto, že jsem si myslela, že je to „strašná

ROZHOVOR
kláda“, kterou nemohu zvládnout, že to nebudu umět. Takže jsem stále jen básničkovala,
téměř bez efektu. Ani jsem se tím nijak zvlášť
neproslavila. Vydala jsem jednu básnickou
sbírku. Až pak jsem jednoho dne začala psát
prózu a prvotina byla Bereme, co je. Šlo to
pomalu, knihu jsem psala téměř patnáct let.
Nicméně od této doby vás dělí dalších
třiadvacet knih a členství v PEN klubu.
Ano, stále jsem členkou a stále každý den píši.
A to včetně svátků, víkendů.
Ve svých knihách v drtivé většině
obhajujete muže. Co vás vede k touze zastat
se, podle svých vlastních slov, muže –
zvláštního druhu savce?
Zkušenost z vlastní rodiny, ve které jsem
vyrůstala. Můj otec, Slovák, byl z rodiny
vypuzen. Tak trochu právem, protože miloval ženy až příliš, z čehož mám na Slovensku čtyři sestry a bratra. Od té doby se
o něm nemluvilo příliš lichotivě, a jak jsem
vyrůstala, tak mě to k němu přitahovalo
víc a víc, nicméně jsme se nesetkali, a až
po jeho smrti (zemřel v devětatřiceti letech
při nehodě na motorce) jsem se dozvěděla,
že na mě celou dobu platil alimenty a měl
právo se mnou se vídat. Čemuž bránila moje
matka a jeho nová žena. Je mi líto, že jsem
ho nepoznala. Naopak jsem poznala, jak
snadno žena dokáže manipulovat s urostlým svalnatým mužem. Tyto okamžiky mě
dovedly k tomu, že jsem začala ve svém
okolí sledovat podobné jevy, které vedly až
k napsání knihy Chraňme muže, která je
kombinací literatury faktu a příběhů.
Přejděme od knih ke klubu skeptiků.
Co si pod tímto až tajemným
pojmenováním představit?

Když jsem pracovala v novinách, věnovala
jsem se popularizaci vědy. Po redakci nám
začali chodit takoví ti obchodníci s tajemnem s virgulí v ruce, s vyzařující energií,
s touhou léčit a mít v novinách rubriku.
Tak jsem tenkrát s Jiřím Grygarem založila
Český klub skeptiků. Je nás čtyři sta, je to
celosvětové hnutí a snažíme se rozporovat
postoj těchto lidí.
Jakou knihu má spisovatelka
sama ráda a po které sahá
ve chvílích radostných i smutných?
Moje nejoblíbenější kniha je od Bulgakova
Divadelní román. Je to kniha psaná s určitým
smutkem člověka, který je tvůrčí a vidí kolem
sebe spoustu povrchního hemžení. Je plná
fantazie a humoru a přitom je hodně pravdivá. Vždy, když chci začít psát novou knihu,
zvláště prózu, tak si nejdříve přečtu Divadelní
román. Takže už jsem ho četla desetkrát,
dvacetkrát. Znám ho napůl nazpaměť, ale
pokaždé mě fascinuje, jak je napsaný.
Paní Věra neměla jednoduchý život, ale
jak sama říká, i v době normalizace se dalo
prožít leccos pěkného a najít různé radosti.
V době, kdy došlo k politické změně
v tehdejším Československu, ve kterou
ani nedoufala, začala s manželem plánovat, co dál se životem. Tehdy si splnila
svou celoživotní touhu začít psát. Vrhla se
do prvního pravicového Českého deníku,
stala se redaktorkou, uspěla a tak začala
její novinářská cesta.
Protože ji mnozí znáte z besed ve Šmidingerově knihovně, věříme, že nebude dlouho
trvat a vrátí se čas, kdy besedy budou opět
zajímavým zpestřením každého knihomola
a že paní Věra Nosková zavítá do města, kde
strávila své mládí. 
Markéta Bučoková, PR

INZERCE

Inzerci v těchto novinách pro vás zajistí:

RV2100032/02

Aneta DOBIÁŠOVÁ

Zpravodaj města Strakonice 

732 574 319
dobiasova@regvyd.cz

Vít VRBICKÝ
603 786 170
vrbicky@regvyd.cz
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DOTACE V ROCE 2021

Vyhlášení dotačních programů
na podporu kultury, sportu a sociálních věcí
Prosincové zastupitelstvo schválilo vyhlášení dotačních programů na podporu

kultury, sportu a sociálních věcí pro rok
2021. Plné znění všech dotačních programů

a příslušné tiskopisy jsou dostupné na
www.strakonice.eu – samospráva – dotace.

DOTAČNÍ PROGRAM MĚSTA STRAKONICE NA PODPORU KULTURY V ROCE 2021
Opatření 1

Opatření 2

Název

Podpora celoroční činnosti v oblasti kultury

Podpora jednorázových kulturních akcí a projektů

Alokovaná částka

350 000

300 000

Termín podání žádosti

1.–26. 2. 2021

1.–26. 2. 2021

Více informací poskytne odbor školství a CR, Martina Dubová, martina.dubova@mu-st.cz, 383 700 847.

DOTAČNÍ PROGRAM MĚSTA STRAKONICE NA PODPORU TĚLOVÝCHOVY, SPORTU A OSTATNÍCH
VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO ROK 2021
Opatření 1
Opatření 2
Opatření 3
Opatření 4
Opatření 5

Název

Alokovaná částka

Termín podání žádosti

Podpora na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice
pro mládež – v tělocvičnách základních škol zřizovaných městem
Strakonice

370 000

1.–26. 2. 2021

Podpora sportovní činnosti mládeže

Podpora volnočasové činnosti mládeže

810 000

Podpora jednorázových sportovních a volnočasových akcí
pořádaných na území města Strakonice

100 000

1.–26. 2. 2021

290 000

1.–26. 2. 2021

6 371 000
Podpora na nájemné a služby spojené s nájmem ve sportovních
zařízeních města Strakonice pro mládež – spravovaných STARZem
Strakonice

1.–26. 2. 2021

1.–26. 2. 2021

Více informací poskytne odbor školství a CR, Martina Dubová, martina.dubova@mu-st.cz, 383 700 847.
DOTAČNÍ PROGRAM MĚSTA STRAKONICE
PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V SOCIÁLNÍ OBLASTI V ROCE 2021
Název

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

Alokovaná částka
600 000

Termín podání žádosti
8.–26. 2. 2021

Více informací poskytne odbor sociální, Šárka Vávrová, sarka.vavrova@mu-st.cz, 383 700 273.

Sportovní ročenka
Město Strakonice pravidelně vydává
Ohlédnutí za sportem. Publikace je v posledních letech k dispozici pouze v elektronické podobě.
Jedná se o přehled sportovních a volnočasových klubů města, který shrnuje jejich
celoroční činnost v kategoriích mládeže
i dospělých. Nově byly od roku 2018 zařazeny i významné úspěchy jednotlivců, kteří
reprezentují naše město a region. Publikace
však může být i jen jednoduchým přehledem, jak jednotlivé organizace a kluby
pracují a věnují se zdravému sportovnímu
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Ilustrační foto

foto: archiv města

životu naší populace. Rodiče zde mohou
najít inspiraci ve výběru kroužku pro
své děti. V případě, že jejich ratolesti již
zapsanými sportovci jsou, mohou si přečíst

o jejich úspěších. Dopracované roky 2018
a 2019 jsou již k nahlédnutí na
www.strakonice.eu – kultura a sport –
Ohlédnutí za sportem.
Právě probíhá sběr podkladů pro ohlédnutí za sportovním rokem 2020. Prosíme
zástupce sportovních klubů o zaslání podkladů do konce února na adresu martina.
dubova@mu-st.cz. Pokud máte ve svém
klubu individuální sportovce nebo sami
jste sportovci reprezentující naše město,
kontaktujte nás na výše uvedeném e-mailu.
Martina Dubová, odbor ŠCR
Zpravodaj města Strakonice

Pár kilometrů na Lipno. Zajeďte si za lyžováním i rodinnou zábavou
Hory jsou jedním z nejzdravějších prostředí, které si u nás můžeme dopřát. Skiareál
Lipno je připraven na letošní zimní sezonu,
a kromě základních hygienických opatření
nachystal i několik novinek.
Největší prodejna INTERSPORT
na českých horách
Pro nadcházející zimní sezonu, čeká na
všechny návštěvníky areálu jedna z hlavních
novinek. Jsou jí nové a komfortnější zázemí
lyžařské školy, půjčovny zimního vybavení
i obchodu INTERSPORT, který se tak stane
největší prodejnou této značky na českých
horách. Nové prostory budou modernější a prostornější než doposud a nachází se
v nově vybudovaném hotelu Element, který
chystá své otevření v letní sezoně příštího
roku. Díky budově hotelu vzniklo v blízkosti
areálu také nové lyžařské náměstí, které se
stane místem pro setkávání i jedním z center pro společenské a kulturní události.
Pro lyžaře začátečníky je připraveno letos
nové, větší, výukové hřiště Fox park se čtyřmi pojízdnými koberci, nebo několik desítek
instruktorů z lyžařské školy Lipno.
Lipno.card – skipas
i karta plná výhod
Registrovaná karta hosta Lipno.card slouží jako skipas a přináší i mnoho dalších výhod. Po spárování s účtem věrnostního klubu na www.lipnocard.cz umožňuje svému
držiteli čerpat další benefity například při
návštěvě Stezky korunami stromů, Aquaworldu Lipno nebo pak v létě v Království
lesa. Skipas i vstupenky je možné zakoupit
online z pohodlí domova a ušetřit tak nejen
peníze, ale také čas. Po příjezdu na centrální
parkoviště, které je zdarma, jen nazout přeskáče, cvaknout je do lyží a vyrazit na svah.
Lipno
to je rodinné lyžování
Sjezdovky na Lipně jsou vhodné pro úplné začátečníky a občasné lyžaře, stejně tak

Lipno karta – bez čekání a za nejlepší ceny

Registrujte se v e-shopu lipnocard.cz a získejte své lipenské zážitky výhodněji. A navíc bez čekání s řadou dalších výhod. Registrací se stanete
členem věrnostního klubu Lipno.card a získáte přístup ke konkrétním
nabídkám v průběhu celého roku.
pro lyžařské fajnšmekry. Každý si najde tu
svou, oblíbenou. Celkem zde můžete lyžovat na 13,5 km sjezdovek, vozit se třemi
čtyřsedačkovými a jednou dvousedačkovou lanovkou nebo ve Foxparku po čtyřech
kobercích.
Před vašim příjezdem na Lipno nemusíte řešit ani nákup výbavy. Jen kousek od
centrálního parkoviště se nachází půjčovna
INTESRPORT Rent, kde si během lyžařské sezóny můžete zapůjčit jak kompletní sety, tak
jednotlivé části lyžařského vybavení. Čekají
na vás proškolení pracovníci, kteří poradí
s výběrem těch správných lyží nebo snowboardu. Pokud si dovezete vybavení vlastní
a budete jej potřebovat pouze připravit na
svah, můžete navštívit také místní servis. Vybavení je možné rezervovat on-line a máte

tak jistotu, že pro vás bude včas připraveno.
Navíc, pokud si zapůjčíte celý lyžařský set,
s Lipno.card můžete využít slevu 15% na
skipas.
Lyžařská škola na Lipně: hlavně,
ať to děti na svahu od začátku baví
Lyžařská škola Skischool Lipno poskytuje
výuku pro začátečníky i pokročilé, na lyžích
i na snowboardu. Vaše děti se naučí lyžovat
pod dohledem zkušených instruktorů a také
s maskotem lišákem Foxem, s nímž zažijí
spoustu zábavy. K privátní a rodinné výuce
je samozřejmostí skipas zdarma. Škola využívá svoji část Fox parku i vlastní sjezdovku.
Během výuky mají žáci s instruktorem přednostní vstup na lanovku, a tak čas strávený
na sjezdovce maximálně využijí.

• Lyžování na 13,5 km sjezdovek
• 3 pohodlné čtyřsedačkové lanovky a 1 dvousedačková
• Snowpark dle náročnosti od úplných začátečníků po pokročilé
jezdce
• Zábavná skicrossová a snowcrossová trať
• Měřený slalom
• Výukové hřiště Fox park se čtyřmi pojízdnými koberci, kam máte
vstup zdarma
• Parkování zdarma – přímo u pokladen a nástupní stanice lanovky
Lipno Express
• Každodenní animační programy s lišákem Foxem, maskotem areálu
• Večerní lyžování na nejdelší sjezdovce areálu - 18:00 - 21:00 hodin
• Každé úterý večerní bobování ve Fox parku – 18:00 – 20:00 hodin
• Komplexní služby na jednom místě – půjčovna INTERSPORT rent,
lyžařská škola Skischool Lipno, obchod INTERSPORT, skiservis,
úschovna Skidepot, restaurace
• Skibus po Lipensku zdarma
Zpravodaj města Strakonice 
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Skiareál Lipno:
Užijte si ještě více zábavy na jednom místě.

SERIÁL

Příběh jednoho z vás
Dovolte nám představit nový seriál, který bude Zpravodaj pravidelně přinášet
po celý rok 2021, bude líčit osudy lidí,
které se vymykají běžné realitě, a přesto
jsou rutinní. Znáte někoho, kdo by si
zasloužil pozornost? Dejte nám vědět
na: marketa.bucokova@mu-st.cz, rádi
jeho příběh zveřejníme.
BĚŽNÝ DEN NA ODDĚLENÍ ARO

Každý den s respirátorem na obličeji,
v tom lepším případě, jinak s obličejovou maskou, oblečené do neprodyšných
overalů, ochranných štítů, dvou párů
rukavic, pečuje třicítka „árových“ sester
o nejtěžší případy na covidové jednotce.
Dvanáctihodinové směny, mnohdy šest hodin nepřetržité péče u lůžka, bez možnosti
občerstvení, oddychu. Takový je současný
každodenní život sester na strakonickém
ARO. Přicházejí dramatické chvíle, ale
i okamžiky, při kterých se dámy v modrém dokáží od srdce zasmát. A to i přes
vypjatost současné situace. To proto, že
bez nadhledu a špetky drsného humoru by
se jejich práce dělat nedala. Jsou to právě
ony, které se i za běžné situace setkávají
tváří v tvář s nejtěžšími případy, kdy se
člověk ocitá doslova mezi životem a smrtí.
Jako první jsme oslovili Hanu Polívkovou.
Původně mělo jít o povídání o její osobě,
nakonec se hovor stočil na „její děvčata“,
jak familiárně nazývá sestry „árovky“.
Bc. Hana Polívková, vrchní sestra na oddělení ARO strakonické nemocnice,
vdaná, matka dvou dospělých dětí.
Je těsně po Novém roce,
a tak se nabízí otázka, jaké
byly první covidové Vánoce?
Vánoce na covidové jednotce… Obávali
jsme se, že to bude horší, protože těsně
před svátky bylo plno. Nakonec nebylo
nutné posilovat služby a samotné Vánoce
byly klidnější. Někteří pacienti sledovali
pohádky a my jsme se snažili jim alespoň
trochu přiblížit vánoční atmosféru. Pro pacienty to byla těžká doba, nebyly povolené
návštěvy a svátky, které jsou jindy zvyklí
slavit s rodinou, najednou prožívali sami.
Jaký je běžný den sestry na ARO?
Kolem půl šesté ráno si děvčata předávají
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Hana Polívková 

službu. Tři sestry se oblékají do covidového prostředí, které na krátký čas opouštějí
mnohdy až kolem poledne. Nepijí, nejí.
Dvě zůstávají „čisté“, protože tady máme
i necovidové pacienty. Rozdělí si pacienty,
za které zodpovídají po celou službu. Následují odběry krve, zajištění hygienických
potřeb, umytí, převáží rány, napolohují
a připraví pacienty na vizitu. Poté plní nově
naordinovanou léčbu na konkrétní den, to
znamená příprava infuzních roztoků, enterální a parenterální výživa, podávání léků
a zajištění dalších vyšetření či invazivních
výkonů. Každý z pacientů je napojen na celou řadu přístrojů, které sestry obsluhují,
včetně dávkovačů, infuzních pump, monitorů a často i plicních ventilátorů, které
je třeba kontrolovat. Je-li hotovo, kolem
dvanácté odcházejí sestry z covid jednotky. Nezbytností je kompletní převlečení,
sprcha a následují zápisy do dokumentace,
což se bere jako odpočinek, a vracejí se
zpět na jednotky. Někdy jsou dny horší,
když jsou časté příjmy, zajištění pacientů,
nebo kardiopulmonální resuscitace. Třeba
tento týden jsem ráda, že už končí. Nebyl
to příjemný začátek.
O kolik covid pacientů se staráte a kolik
vám jich doposud prošlo rukama?
Máme zde 13 lůžek, z toho je 6 až 8
covidových. Celkem zde zatím bylo hospitalizováno cca 45 pozitivních pacientů
v těžkém stavu.

foto: M. Bučoková

Jaký je rozdíl mezi prací sestry na ARO
v době covidové a v době „předkovidové“?
Rozdíl je především v nutnosti používání
celé řady jiných ochranných pomůcek
v průběhu nemoci. Vlastně už dopředu
víme, jak budou pacienti vypadat za dva
tři dny. A mnohdy jsou to smutné příběhy.
Zpočátku se setry i obávaly - měly doma
například manžela po infarktu, bydlely
s rodiči… Musela jsem pečlivě vybírat,
koho budu kam posílat. Byla to neznámá
situace pro nás všechny, ale i přes nejistotu
žádná ze sester nepřišla a neřekla, že mezi
covidové pacienty nepůjde. Ve druhé vlně
si na režim už zvykly, věděly, že k žádné
nákaze tady, díky maximálně bezpečnému
prostředí, zatím nedošlo. Zjistily, že systém
je dobře nastavený, a pokud se vše dodržuje, jak má, není se čeho obávat. Paradoxně
mnohem větší riziko představoval návrat
domů. I přes vysokou psychickou odolnost
sester byla a je služba na ARO obrovskou
zátěží. Především práce v ochranných oblecích, štítu, nemůžete vyběhnout z jednotky,
jak potřebujete, musíte úzkostlivě dbát
na hygienu, kontrolu, bezpečnost pacientů,
ale i bezpečnost každé ze sester, to jsou
skutečnosti, které běžnou denní rutinu
obrovsky ztěžují.
Dostala jste se za dobu covidu
do situace, kdy jste byla na pokraji sil
a měla jste pocit, že dál už to nepůjde?
Bylo pár takových dnů, a přiznávám,
Zpravodaj města Strakonice

STŘÍPKY Z MP
že jsem měla obavu o děvčata, zda to
zvládnou. Takové příběhy byste nechtěla
slyšet…
Dobrá, pohled z opačné strany.
Nechají se na covid-jednotce naopak
zažít i příjemné situace?
Jistě. Je tady skvělý tým, který zvládá jak
vyhrocené situace, tak dokáže i vtipkovat
a udělat si pracovní pohodu a užít si radost
z maličkostí a drobností. Včera si tady děvčata s nadsázkou libovala, jak je fajn, že se
vlastně ráno nemusí česat, dělat si mejkap
pod masku, protože stejně pak vylezou celé
propocené. Kdybychom vše braly příliš
vážně, nezvládly bychom to. Co pomáhá
a co vím, že velmi intenzivně vnímají,
jsou okamžiky, kdy se podaří pacienta
zachránit, když je pacient pohladí po ruce
a poděkuje. To je obrovský emoční náboj.
V tu chvíli vědí, že jejich práce má smysl.
Jaké byly vaše pocity při ošetřování
prvního covid pozitivního pacienta?
Nervozita. Bylo to něco jiného. Prováze-

la mě obava, zda jsme všechno správně
nastavili, jestli se sestry nenakazí, zda
jsem udělala vše proto, abych nikoho
neohrozila. Asi jsem zpočátku byla i dost
otravná, protože jsem všechny sledovala,
jak se oblékají, zda dělají, co mají, jestli se
dobře zavírají dveře, těch věcí bylo tolik…
Pak už se postupy zautomatizovaly, sestry
k sobě byly neuvěřitelně ohleduplné, navzájem se hlídaly.
Jak vaši práci zvládá rodina?
Uvědomuji si, že v samém začátku panoval
velký chaos a chodila jsem domů obrovsky
vyčerpaná. Velmi těžce, snad víc než kdy jindy
jsem nesla lidské osudy, a to jsem si přenášela
domů a valila to na své děti i manžela. Komunikace se mnou byla hodně špatná, většinu
času jsem doma telefonicky řešila pracovní
záležitosti anebo jsem spala. Nejintenzivněji
to vnímala dcera, která byla zpočátku opravdu
vyděšená. Byl to jiný strach.
Pracujete ve speciálních overalech, zabalené od hlavy až po patu v neprodyšném

Vybrali jsme zpod pokličky aneb Když jde o život
Vloni městská policie zaevidovala 6014
událostí. I když do běžného spektra řešených případů mimořádně zasáhl nouzový
stav a s ním spojené vládní nařízení ohledně nošení roušek, zákazu shlukování a později i zákazu nočního vycházení, statistiky
přestupků, a to zejména v dopravě, nijak
nevybočily z každoročního standardu.
Práce strážníků je opravdu pestrá. Připravili jsme proto pro vás seriál sestavený
z těch nejzajímavějších událostí. Tentokrát
jsme vybrali případy, při nichž šlo mnohdy
o zdraví, a dokonce i o život.
OTEVŘENÁ ZLOMENINA KOTNÍKU

První pomoc poskytovali strážníci 9. července muži, který skočil tak nešťastně, že
si zlomil nohu. Hlídku ke hřbitovu zavolal
kolemjdoucí, který si muže na chodníku
u hřbitovní zdi všiml. Strážníci museli zavolat záchranku, protože pán, zaměstnanec
hřbitova, si skokem z více než třímetrové
zdi způsobil otevřenou zlomeninu kotníku. Zároveň řídili dopravu, než záchranná
služba zraněného odvezla do nemocnice.
DĚTI SI HRÁLY NA KOLEJÍCH

Vlasy hrůzou na hlavě musely 9. července
Zpravodaj města Strakonice 

v podvečer stát strojvedoucímu vlaku, který přijížděl od Plzně. V kolejích na mostě
u Blatského rybníku běhaly děti a z nebezpečného místa odskočily na poslední
chvíli, když vlak začal výstražně houkat.
V kolejišti si hrála parta šesti teenagerů.
Jeden z chlapců nebyl schopen uvést ani
rok svého narození a horko těžko dával dohromady i adresu trvalého bydliště. Hlídce
řekl, že jeho maminka odjela do Španělska
a on teď bydlí někde na Povážské. Pomohli
kolegové ze státní policie, kteří lustrací
důležitá data o chlapci zjistili. Strážníkům
se pak podařilo spojit telefonicky s jeho
matkou, která potvrdila, že je skutečně
na cestě do Španělska, nikoliv však na dovolenou, ale pracovně kamionem. Také
potvrdila, že syn má být na Povážské, kde
bydlí její sestra. Všechny děti byly předány
rodičům, které strážníci seznámili s tím,
jak jejich ratolesti hazardovaly se životem.
VŠE DOBŘE DOPADLO

Naléhavou prosbu o pomoc přijal dispečink 23. června v půl osmé ráno. Osmdesátileté paní se u Kauflandu ztratil syn, který
je po mozkové příhodě, je dezorientovaný
a sám domů na Mlýnskou netrefí. Strážník

materiálu. Máte nějaký zlepšovák, jak si
práci v takovém outfitu zpříjemnit?
Na jaře jsem sháněla každou informaci.
Je pravda, že jsme oblékání a především
správné svlékání s děvčaty před příchodem
prvního pacienta nacvičovaly. Jedna druhé
pomáhala. Dnes už máme rutinu oblékání
vychytanou. Každé z nás sedí něco jiného.
Důležité je, aby se nám v tom dobře pracovalo. Dnes už vidím, jak mají na zádech
značky, protože je v overalech není ani
poznat. Jsou to andělé bez tváře.
Jaké je vaše přání do dalších 11 měsíců
roku 2021?
Aby tohle všechno bylo za námi, aby se
společnost dala do pořádku a mohli všichni
volně pracovat, abychom byli zdraví a nebáli se navštívit svou mámu a svého tátu.
Myslíte si, že covid změní celospolečenské myšlení k lepšímu?
Nevím, ale přála bych si to. Některých věcí
si vážíte až ve chvíli, kdy je ztratíte.
Markéta Bučoková, PR

vyslal na místo hlídku a zalarmoval ještě
hlídku státní policie. Zatímco strážníci
mapovali se seniorkou trasu domů, hlídka
státní policie prověřovala celou obchodní
zónu. Dopadlo to dobře. Kolegové muže
objevili u Penny Marketu.
PRVNÍ POMOC PŘIŠLA VČAS

Městská policie přijala 7. dubna v půl třetí
odpoledne oznámení, že se na Palackého
náměstí u morového sloupu válí na zemi
nějaký muž. Když se ho prý oznamovatel
ptal, jestli nepotřebuje pomoc, jen na něj
díval a z místa se začal přesouvat po čtyřech jako pes. Proto se domnívá, že je muž
opilý. Hlídka se vydala na cestu, mezitím
ale strážník na stálé službě tuto lokalitu
monitoroval přes kameru. Na náměstí
se skutečně odehrávala popsaná situace.
U muže stála žena a snažila se s ním mluvit, vedle něj leželo kolo. Muž na strážníky
nechápavě hleděl, nereagoval na otázky.
Hlídka mu dala dýchnout, test na alkohol
v dechu byl negativní. Přivolaní lékaři ze
záchranky po prvotním vyšetření zjistili,
že muž trpí cukrovkou a měl v daném okamžiku velmi nízkou hladinu cukru.
Jaroslava Krejčová, MP Strakonice
únor 2021
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POCHOUTKOVÝ ROK 2021
s Českým rozhlasem

Každou neděli 10.00–11.00 | 21.00–22.00 hodin

Pošlete nám své tradiční
domácí recepty a vyhrajte
nové vybavení do kuchyně
v hodnotě 100 000 Kč.
www.pochoutkovyrok.cz

Jaroslav Sapík

Naďa Konvalinková

RV2100021/05

jižní Čechy
106.4 FM | R-CB

