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ŘEDITELÉ ŠKOL PŘEBRALI
DAR OD SPOLEČNOSTI DURA

Dotační programy JčK 2021

Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Deratizace

Prostřednictvím dotačních programů mohou
na své projekty čerpat podporu obce, spolky,
neziskové organizace, ale i fyzické a právnické
osoby.
Termín pro podávání žádostí o granty JčK je
od 1. 3. do 12. 3.

Sčítání začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021.
Sčítání probíhá on-line prostřednictvím
elektronického formuláře nebo vyplněním
listinného sčítacího formuláře. Info na
www.strakonice.eu a www.scitani.cz.

Palčivý problém přemnožených hlodavců ve městě se bude řešit celoplošnou deratizací. K té by se
měly připojit všechny fyzické i právnické osoby.
Proběhne na přelomu dubna a května a přihlásit
se k ní můžete na odboru životního prostředí
na elektronické adrese: petr.stastny@mu-st.cz.
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Připraven na vše,
co vám zítřek přinese
Nový Caddy
Partner pro velkou rodinu
Velká rodina si zaslouží pohodlí. A k tomu spoustu místa. Proto s sebou nový Caddy v krátké i dlouhé verzi (Maxi) přiváží místo až pro sedm
osob. O vaše pohodlí se postarají přední sedadla ergoComfort a nový podvozek s prvotřídními jízdními vlastnostmi a komfortním tlumením
nerovností. Do digitálního světa vás přenese nejmodernější interiér s až 10,5palcovou obrazovkou infotainmentu, zobrazením navigace
na digitální přístrojové desce před řidičem a s mnoha praktickými odkládacími prostory. Vaše bezpečí má na starost 19 nejmodernějších
asistenčních systémů, včetně např. hlídání mrtvého úhlu a čtení dopravních značek. Ať už vám zítřek chystá jakékoliv výzvy, s vozem Caddy
v tom nikdy nebudete sami. Jste připraveni na novou posilu?
Na obrázku je model s příplatkovou výbavou.
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Caddy: 4,5–6,0 l / 100 km, 119–136 g/km.

Auto Strakonice, spol. s r.o.

Písecká 513, 368 01 Strakonice, tel.: 383 311 828, fax: 383 311 828, e-mail: info@auto-strakonice.cz, www.auto-strakonice.cz
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Autorizovaný prodejce Volkswagen
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Během léta se nevyhneme opravám silnic

Břetislav Hrdlička
STAROSTA

Opravou projde i druhá část Palachova mostu

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

Společné jednání mezi vedením
města Strakonice a Ředitelstvím silnic
a dálnic ČR, Správa České Budějovice se uskutečnilo ve středu 3. února.
Sejdou-li se tyto dvě instituce, pak je cíl
jednání celkem jednoznačný. Stav a následné opravy komunikací v majetku ŘSD
procházejících městem.
Jednání provázely tři důležité body.
Oprava mostu Jana Palacha, předání Katovické ulice do majetku města a rekonstrukce mostu u plaveckého stadionu.
V průběhu letošního a příštího roku tedy
budou Strakonice opět čekat uzavírky, bez
kterých se ale opravy neobejdou.
Most Jana Palacha projde v úseku, který
protíná řeku Volyňku, během šesti až osmi
měsíců rozsáhlou rekonstrukcí. Dobrou
zprávou především pro řidiče je skutečnost,
že most se bude uzavírat po etapách, a tedy
doprava bude vedena kyvadlově, díky čemuž zůstane provoz zachován. Město bude
v rámci rekonstrukce investorem veřejného
osvětlení.
Investiční akcí projde i ulice Katovická, která bude po rekonstrukci převedena
do majetku města. Opravovat se bude část
od nákupního centra až k Palachově mostu.
MÍSTNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ – WWW.STTV.CZ 

Na tento úsek komunikace existuje architektonická studie, která počítá v budoucnu
s její masivní úpravou. Ta není ale teď
aktuální, nicméně budou probíhat jednání,
která by měla zajistit posílení středového
pruhu zeleně. Práce budou trvat zhruba dva
měsíce.
Poslední projednávanou akcí je oprava
povrchu komunikace I/4, a to od mostu
u benzinové čerpací stanice Robin Oil
ve směru od Písku, dále okolo plaveckého
stadionu k restauraci Jiskra až ke kruhové
křižovatce u hřbitova. Trasa bude opravována po úsecích, zůstane tedy průjezdná,
ale s omezením.
Společné jednání znovu otevřelo otázku
dlouho očekávané kompletní opravy Volyňské ulice. Na základě společných ujednání by měla oprava začít příští rok s tím,
že se protáhne nejméně do roku 2023.
Jedná se o rozsáhlé uzavírky, které jistě
znepříjemní cestování. Na druhou stranu
budou přínosem a komunikace, které tolik
volají po opravě, budou plnohodnotně plnit
svou funkci i v budoucích letech. „Všechny,
kterých se martýrium oprav dotkne, ať už
to jsou řidiči či obyvatelé města, prosíme
o trpělivost. Zároveň děkujeme za pochopení důležitosti jednotlivých rekonstrukcí,“
vzkazuje závěrem místostarosta města
Rudolf Oberfalcer.

Milí Strakoničtí. Dovolte mi dnes
napsat zde něco osobního. Jak víte,
marodil jsem kvůli cukrovce s nohama, a to docela vážně. Naštěstí, díky
péči lékařů a matce přírodě jsem už
zase schopen práce, ač ještě chvíli
o holi. Chci vám zde poděkovat
za obrovskou podporu, kterou jste mi
na dálku poskytovali po celou dobu
mé nemoci, a to nejen mí kamarádi
a známí, ale i široká veřejnost. Nenapadají mě dost výstižná slova, kterými
bych vyjádřil, co to pro mě znamenalo. Bylo to jako voda pro žíznivého,
jídlo pro hladového, přístřeší pro
unaveného, láska pro opuštěného.
Tato snaha pomoci a vůbec váš zájem podpořit mě působil jako přírodní
zdroj obrovské síly a dodával mi
po celou dobu energii k uzdravení.
Kdybych už teď přestal mluvit o sobě,
musím potvrdit, že pro jakéhokoli
člověka i jen obyčejný úsměv, pohlazení, pozdravení, oslovení znamená
více než bohatství nebo majetek.
V nejtěžších chvílích potřebuje lidská
bytost druhou lidskou bytost, aby ji
držela za ruku. Pokud to dokážeme,
můžeme spolu ve Strakonicích i jinde
žít, prožít a dožít jako lidé, přátelsky,
zdvořile a láskyplně. A to k životu stačí. Vážně věřím, že to tady funguje,
moc a moc vám za to děkuji a přeji
všem pevné zdraví a těším se, až se
na jaře setkáme.
ARCHIV ZPRAVODAJŮ – WWW.STRAKONICE.EU
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PŘIPRAVOVANÉ INVESTICE

Myslíme na odkazy předků

Město zainvestuje
vodu pro Hajskou

Náves v Hajské



foto: M. Bučoková

Koncem roku 2019 se začalo vedení
města v připravovaných investičních
akcích zabývat vybudováním vodovodu
pro místní část města Strakonice - Hajská.
Ta se především v letních měsících dlouhodobě potýká s nestabilním zdrojem
vody, a to co do kvality, tak i množství.
V Hajské využívají její obyvatelé
jako zdroj vody kopanou studnu, ta ale
mnohdy nestačí zásobovat domácnosti,
a tak nezbývalo než studnu doplňovat
provizorním napojením z úpravny vody
Hajská. Z dlouhodobého hlediska bylo
takové řešení neudržitelné, a proto bylo
rozhodnuto přistoupit k vybudování
nového vodovodu.
Nyní je již projektová dokumentace
hotová a město Strakonice vypsalo výzvu k podání nabídky veřejné podlimitní
zakázky na realizaci akce Vodovod
a VO – Hajská.
Celá akce se dělí na tyto stavební
objekty: vodovod včetně technologického vybavení, čerpací stanici, vodovodní
přípojky a veřejné osvětlení.
Výstavba vodovodu řeší celý vodovodní řad a vodovodní přípojky pro všechny
nemovitosti v osadě Hajská. V úpravně vody je pak počítáno s osazením
automatické tlakové stanice, která bude
udržovat požadovaný hydrostatický
přetlak ve vodovodním potrubí.
Projektová dokumentace veřejného
osvětlení řeší osazení 23 nových LED svítidel se stožáry o výšce 6 a 7 m. Stávající
svítidla budou demontována, včetně
nadzemních kabelů. Nové kabelové
vedení bude uloženo do země v souběhu s vodovodem.
Stavba bude provedena v jedné
etapě a s realizací se počítá v průběhu
roku 2021 a 2022. Investice předpokládá náklady okolo 6 800 000 Kč (bez
DPH). Ty budou plně hrazeny z rozpočtu
města. Markéta Bučoková, PR

Kaplička sv. Petra

foto: M. Bučoková

Ani letošní rok nebude co do plánu oprav
sakrálních staveb odlišný od předchozích. Kapličky bývají často terčem řádění
vandalů, ale na jejich stavu se nepěkně
podepisuje i čas. Nejinak je tomu u drobné
stavby kapličky sv. Petra na Podskalí, která
si rekonstrukci zaslouží.
Jihočeským krajem jsou v rámci dotačního programu podporovány opravy

Seniorům opravíme balkony
Domov pro seniory Jezárky čeká rekonstrukce. Tamější stav balkonů vyžaduje
kompletní opravu.
Vlhkost ze zatékající vody dlouhodobě
poškozuje jednak cihlové obklady na fasádě, jednak samotné obložení na balkonech

Budovu čeká oprava balkonů
foto: archiv majetkového odboru
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sakrální architektury s cílem zachování
a obnovení objektů kulturního dědictví.
Do jmenovaného dotačního programu
je městem Strakonice připravován projekt Oprava kapličky sv. Petra na Podskalí. Postupně dojde k opravě všech
omítek, provedení vnějšího i vnitřního
sol-silikátového nátěru v barevném
odstínu, výměně střešní krytiny, osazení
nového kovaného křížku, doplnění dveří, umístění vnitřní výzdoby kapličky,
stabilizaci základového zdiva, dále bude
provedena nová cihelná dlažba uvnitř
kapličky a okapový chodník dlážděný
z lomového kamene.
Projekt Oprava kapličky sv. Petra
na Podskalí, Strakonice bude předložen
do opatření č. II – Obnova drobné sakrální architektury. Zde je maximální výše
dotace 50 000 Kč, minimální požadovaná
spoluúčast žadatele je 30 %.
Realizace projektu musí být dle podmínek
dotačního projektu ukončena nejpozději do
31. 10. 2021, s vyúčtováním do 15. 11. 2021.
Celkové náklady projektu činí
380 000 Kč, program může poskytnout
50 000 Kč dotace, město Strakonice tedy
uhradí na opravu kapličky 330 000 Kč.
Markéta Bučoková, PR

u jednotlivých bytů. Ze jmenovaného důvodu bude veškeré stávající obložení demontováno, vyměněno a podlahy na balkonech
budou zhotoveny a po uložení hydroizolace
opatřeny PVC protiskluzovou pochozí fólií.
Součástí plánovaných prací je i oprava
zámečnických a klempířských prvků.
Rekonstrukce čeká také kontejnerová stání
příslušející k objektu.
Město Strakonice zveřejnilo výzvu k podání nabídky na realizaci zakázky malého
rozsahu v souladu s pravidly pro zadávání
veřejných zakázek v podmínkách města
na akci DPS Jezárky – oprava balkonů.
Administrací veškerých úkonů při zadávání
zakázky je pověřen majetkový odbor města.
Předpokládaná hodnota díla se pohybuje
v řádu dvou milionů. Po uzavření a vyhodnocení soutěže o zakázku by se rekonstrukce
mohla uskutečnit v období od dubna do července letošního roku.
Markéta Bučoková, PR
Zpravodaj města Strakonice

INFO Z TEPLÁRNY

Dodatečné snížení ceny tepelné energie
na sekundárních rozvodech za rok 2020
Srovnání cen tepelné energie v roce 2021
ceny v Kč/GJ s 10% DPH
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Jak jsme již informovali, za rok 2020 se
společnosti Teplárna Strakonice, a.s., podařilo dosáhnout stanovených cílů a kladného
hospodářského výsledku. Na jeho základě
rozhodlo vedení společnosti o snížení
zisku ve prospěch konečných spotřebitelů.
To znamená, že poprvé v historii vyšla
výsledná cena tepelné energie na sekundár-

ních rozvodech nižší než cena předběžná
(uvedená v ceníku), a proto budeme svým
zákazníkům za rok 2020 tento rozdíl
vracet.
Výsledná cena za rok 2020 je na sekundárních rozvodech nižší v průměru
o 13 Kč/GJ, což pro jednu domácnost představuje úsporu kolem 400 až 550 Kč.

Uvedená částka prakticky odpovídá snížené ceně tepelné energie v ceníku pro rok
2021. Přes nárůst ceny vstupů i nákladů
za vynucené opravy na technologickém
zařízení je naším hlavním cílem pro letošní
rok udržení těchto cen. Teplárna Strakonice, a.s., nepředpokládá ani v budoucnu
zásadní zdražení cen za dodávky tepelné
energie. Případný nárůst by měl být maximálně v úrovni roční inflace.
Můžeme konstatovat, že provedené změny
začínají přinášet výsledky, a pro rok 2021 se
v rámci Jihočeského kraje stala strakonická
teplárna druhým nejlevnějším dodavatelem tepelné energie. Při porovnání s ostatními dodavateli v České republice patříme mezi levnější.
Závěrem bychom chtěli všechny naše
zákazníky ujistit, že i nadále budeme dělat
vše pro udržení a zlepšení kvality našich
služeb za velmi příznivé ceny.
Jan Diviš, vedoucí obchodního oddělení

INZERCE

Garantovaný růst mzdy

<

<

Zaměstnancům nabízíme:
-

-

zakladni skola volynka z.s.

13. mzda
Příspěvky nad rámec zákoníku práce
5 týdnů dovolené
Příspěvek na penzi
Příspěvek na dopravu & svozový mikrobus
Příspěvek na údržbu pracovního oděvu

otevírá pro nový školní
rok 2021/2022 třídu

26 Kč za hlavní jídlo
Odměna za zlepšovací návrhy
Vzdělávání zaměstnanců

ve strakonicích
a ve volyni
dětská
skupina

Odměna za doporučení nového kolegy
Firemní akce pro zaměstnance
Možnost zahraniční stáže
Možnost praxe pro studenty

www.prijemnaprace.cz

Česko-anglická

základní
škola

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

MECHANIKY

(škola
akreditovaná
MŠMT)

(zkušenosti s šicími stroji vítány)

Obsluha CNC STROJŮ
SKLADNÍKY / CE
SEŘIZOVAČE VSTŘIKOLISŮ
ŠIČKY - JEDNODUCHÉ ŠITÍ
MONTÁŽNÍ DĚLNÍKY / CE
NÁSTROJÁŘ
ÚKLIDÁŘ

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

w w w. s ko l avo ly n k a . c z
Zpravodaj města Strakonice 
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POJĎTE NÁS POZNAT LÉPE !
personální oddělení:
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Česko-anglická

Přes 25 let stability

+420 725 730 657 / +420 722 915 622

katerina.nouskova@leifheit.com / jana.hasalova@leifheit.com
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ZPRÁVY Z RADNICE
Plán celoplošné deratizace
v letošním roce
V zářijovém Zpravodaji byl zveřejněn článek o strakonických hlodavcích a postupu
v boji proti nim. Jak vidno, text se neminul účinkem, protože na jeho základě se
přihlásili zájemci o podzimní deratizaci,
která proběhla ve druhé polovině října.
Všem, kteří vyslyšeli žádost a připojili se,
byť za vlastní úhradu, patří poděkování,
protože jen společný postup může být
efektivní a likvidaci hlodavců znatelně
urychlit.
I přes každoroční dvojí opakování lokálních deratizací, jejichž účinek nebyl
odpovídající, byla v lokalitách sídliště
Mír, Sídliště 1. máje, Stavbařů, Přední
Ptákovice, v ulici Alf. Šťastného, Mírová,
Mlýnská prováděna důslednější deratizace v kanalizaci města, bohužel i toto
opatření přineslo jen krátkodobý účinek. Proto byla na třicátém druhém jednání rady města jednomyslně schválena obecně závazná vyhláška 1/2021,
o provedení speciální ochranné deratizace, která dále bude předložena
ke schválení zastupitelstvem města
(v době uzávěrky není výsledek znám).
Poslední celoplošná deratizace byla
prováděna na území města v době od 24.
4. do 24. 5. 2017. Správně provedená
celoplošná deratizace výrazně sníží populaci hlodavců, zejména potkanů tím, že
v krátkém časovém termínu jsou položeny
návnady po celém městě. Tuto povinnost
mají uloženu fyzické osoby ve svých objektech i právnické osoby ve svých provozovnách. Termín provedení deratizace je
nutno přizpůsobit klimatickým podmínkám,
v letošním roce 2021 se počítá s realizací
v průběhu dubna až května. Majitelé nemovitostí, kteří budou mít zájem o provedení deratizace, mohou kontaktovat firmu,
která zvítězí v poptávkovém řízení města
Strakonice. Ta bude zveřejněna na webových stránkách města, nebo ji sdělíme
na základě písemného dotazu na adresu:
marketa.bucokova@mu-st.cz. Další variantou, jak se připojit k celoplošné deratizaci,
je oslovit jinou firmu podnikající v oboru deratizace a jejím prostřednictvím deratizaci
provést.
Chcete-li se přihlásit k celoplošné deratizaci, kontaktujte v průběhu března 2021 odbor
životního prostředí Petra Šťastného na elektronické adrese: petr.stastny@mu-st.cz.
Markéta Bučoková, PR
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Sadovnické úpravy u Čelakovského

Stávající podoba parkové úpravy 

Zatímco si v letošním roce připomínáme
222. výročí narození nejslavnějšího strakonického rodáka, obrozence a vlastence
F. L. Čelakovského, rok příští přinese 170.
výročí jeho úmrtí. Město Strakonice v této
souvislosti připravuje kompletní rekonstrukci parkového okolí památníku slavného
básníka, který v Bezděkovské ulici stojí
již padesát pět let. Strakoničtí si pamatují,
že při posledních sadovnických úpravách,
realizovaných ve spolupráci s holandskými
partnery počátkem devadesátých let, byly
přerostlé stínící zeravy nahrazeny okrasnými hrušněmi, na jaře těšícími voňavými
květy kolemjdoucí. Během let hrušně
zastárly, prosychají a projevují se rozsáhlé
nekrózy kůry. Navíc, přes ujištění tehdejších
sadařů, začaly v pozdním věku i plodit,
což na podzim negativně pociťují přilehlá
parkovací místa, takže vzniklou situaci
požadovala řešit i petice místních usedlíků.

foto: M. Bučoková

Protože Strakonice v posledních letech
získaly koncepcí městské zeleně celorepublikové renomé, rozhodl se správce zeleně,
odbor životního prostředí městského úřadu,
využít nutnou rekonstrukci opět originálně
a novou úpravou připomenout básníkova
nejslavnější obrozenecká díla. Ohlas písní
českých lipami, Ohlas písní ruských břízami a Růži stolistou samozřejmě kultivary
opravdové růže stolístky. Díky bohaté
květinové podsadbě nezůstanou stranou ani
Pomněnky Vatavské (otavské) a pozapomenuté, ve své době však velice známé Květinové epigramy. Veškeré sadovnické úpravy
jsou naplánovány na letošní rok. Pokud vše
půjde podle plánu, vznikne ve Strakonicích
důstojné a zároveň sadovnicky velice zajímavé místo, připomínající, že vlastenectví
a úcta k vlastním tradicím a předkům jsou
povinností každého vzdělaného národa.
Miroslav Šobr, odbor ŽP

Sčítání lidu, domů a bytů 2021
Sčítání začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021.
V první fázi má každý možnost sečíst se
on-line prostřednictvím elektronického
formuláře na webu: www.scitani.cz nebo
v mobilní aplikaci. Dále je zákonná povinnost od 17. 4. do 11. 5. vyplnit a odevzdat
listinný sčítací formulář. Jeho distribuci
mají na starost sčítací komisaři. Na webo-

vých stránkách města Strakonice a na sociálních sítích je zveřejněno Oznámení
Českého statistického úřadu o konání Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 včetně
stručného informačního letáku, který přehlednou formou poskytuje základní údaje
o sčítání, včetně vysvětlení jeho významu
a průběhu.
Zpravodaj města Strakonice

Pomocné ruce Pečovatelské služby MěÚSS Strakonice

Strakonická pečovatelská služba 

foto: archiv MěÚSS

Pečovatelská služba je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění
nebo zdravotního postižení a jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Ve Strakonicích ji zajišťuje již několik desítek let
Městský ústav sociálních služeb, na jehož provoz přispívá nejen město, ale i Jihočeský kraj.
Profesionální tým pečovatelek obstarává
ve všední dny běžný i velký nákup, vyzvedávání receptů od lékaře nebo léků v lékárně. Pomáhá s provedením osobní hygieny,
s přípravou a podáním jídla přímo v domácnosti. Mezi poskytovanými úkony nechybí
ani pomoc s úklidem v domácnosti, vypráním
a vyžehlením prádla nebo doprovázení k lékaři, na úřad či další místa. Často je vítanou
pomocí i jen krátké popovídání s osamělým
seniorem. Kromě těchto služeb je možno
poskytnout i donášku jídla nebo zajistit dovoz
oběda. Pečovatelky docházejí do jednotlivých
domácností v průběhu celého týdne od 7.00
do 19.00 hodin.

Pečovatelská služba poskytuje také sociální
poradenství, kdy je možné prokonzultovat
svou současnou sociální situaci, najít pomoc
a řešení.
Pandemie koronaviru sužuje celý svět již
rok, možná i vy byste rádi uvítali naši pomoc,
ať už jen z obavy z nákazy při běžném nákupu
či při vyřizování úředních záležitostí, anebo
řešíte, kdo vám toto zajistí v případě nemoci
či karantény. Možná jen nevíte, kam se obrátit,
anebo se dokonce ostýcháte o pomoc požádat?
Nemějte obavy nás kontaktovat a třeba
se jen zeptat. Rádi vám po telefonu poradíme a jistě najdeme společné řešení vašich
potřeb. Jsme připraveni vám pomoci, abyste
se zbytečně nevystavovali případnému riziku
nákazy. Sídlo pečovatelské služby, kde vám
rádi sdělíme bližší informace, najdete na adrese: Rybniční 1283 (na Jezárkách), na telefonu
383 312 238 a také na webových stránkách
www.muss.strakonice.eu.
Dagmar Prokopiusová,
ředitelka MěÚSS Strakonice

PÉČE O SENIORY
Provoz Šmidingerovy knihovny
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
• emailem na pujcovna@knih-st.cz
• vyplněním formuláře na webu knihovny
- http://www.knih-st.cz/sluzba/objednavka-knih
Registrační poplatky lze hradit na účet
knihovny. Upozorňujeme, že od 1. 3. již
nebudou výpůjčky automaticky prodlužovány a zpozdné začne opět naskakovat,
proto je třeba si výpůjční dobu hlídat nebo
reagovat na upozornění, která zasíláme
formou emailu či sms.
Imobilním čtenářům, seniorům či lidem v karanténě nabízíme také 1x měsíčně rozvážku
knih.
Andrea Karlovcová, ředitelka ŠK

INZERCE

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

RV2001878/02

Pravidelné akce
na dveře i podlahy
Zpravodaj města Strakonice 
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VZDĚLÁVÁNÍ

Darované tablety pomohou s výukou

Předání tabletů proběhlo na radnici poslední lednový pátek

Pandemie covidu-19 nezasáhla výhradně
do chodu ekonomiky, ale poznamenala
mimo jiné i segment vzdělávání, tedy
školství. Distanční výuka přivodila
mnohým rodičům i žákům horké chvilky
v souvislosti s využitím počítačové
techniky nezbytné k připojení k výuce.
Ne každému se potřebného vybavení
dostává, a když se doma sejdou naráz dva
či tři školáci, začíná být na počítačích
těsno.
Společnost Dura Automotive CZ, k. s.,
oslovila město Strakonice jako zřizovatele
základních škol a se začátkem roku přišla

foto: M. Bučoková

se štědrou nadílkou. Pro čtyři strakonické
základní školy věnovala společnost
120 tabletů v hodnotě necelých 460 tisíc korun, které jednatel společnosti
Lubomír Věneček předal v pátek 29. ledna
na strakonické radnici ředitelům škol.
Co přimělo společnost k tak
velkorysému počinu? „Vedla nás k tomu
krize coronaviru, která postihla nejen
Českou republiku, ale i místní region
a v největší míře obory gastronomie
a školství. Rozhodli jsme se i proto, že
většina našich zaměstnanců, kterých je
1500 v závodech Blatná a Strakonice, má

ZŠ F. L. Čelakovského, Chelčického 555

Vážení rodiče, dovolujeme si vás pozvat na
ON-LINE PROHLÍDKU ŠKOLY na našich webových stránkách
www.zsflc.cz , a umožní-li to situace, na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 25. 3. 2021 od 15:30–17:30 hodin.
Naše škola usiluje o všestranný rozvoj žáků a individuální přístup k nim.
Objevujeme nadané a talentované žáky, pečujeme i o žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami. V případě zájmu otevřeme
jednu 1. třídu s výukou matematiky prof. Hejného.
Tuto možnost mohou rodiče osobně konzultovat.
Mgr. et Mgr. Radek Čejka, ředitel školy
www.zsflc.cz, tel. 380 429 381, e-mail: reditel@flc.strakonice.eu,
zastupce@flc.strakonice.eu
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své děti v místních školách, a protože víme,
jak těžká je současná situace, myšlenka
podpořit a udělat lepší podmínky pro
výuku na dálku se jeví jako správná,“
sdělil jednatel společnosti Lubomír
Věneček.
Za zřizovatele, ale i za školy
poděkovali za milý dar v nelehké době
místostarostové, Rudolf Oberfalcer
a Josef Zoch. „Oceňujeme, že i v době,
která není jednoduchá, jeden z velkých
zaměstnavatelů myslí na pomoc těm,
kteří ji potřebují. Zároveň bych rád
nabídl do budoucna možnou vzájemnou
spolupráci,“ vyjádřil Rudolf Oberfalcer.
Jak naloží ředitelé s tablety? „Plán už
máme. Společně s třídními učiteli jsme
vytipovali žáky, kteří mají například
jen jeden počítač doma, a musí se o něj
dělit několik sourozenců. Tablety tedy
na výpůjčku půjdou k těmto žákům,“
sdělil za všechny ředitele strakonických
základních škol Rudolf Prušák.
Dárkové poukazy byly symbolickým
předáním tabletů, k fyzickému převzetí
došlo ihned po formální schůzce
na radnici. IT specialista firmy Josef Čadek
společně se zástupkyní personálního
oddělení Janou Zetkovou je rozvezli
do jednotlivých škol.
Markéta Bučoková, PR

Pololetní vysvědčení
na ZŠ F. L. Čelakovského

První vysvědčení

foto: archiv školy

Žáci prvních a druhých tříd si s úsměvem osobně převzali vysvědčení za 1. pololetí ve školním roce 2020/2021. Odměnou za jejich
píli a pečlivou práci v prezenční i distanční výuce bylo krásné
vysvědčení. Takový okamžik však nenastal pro žáky z ostatních
ročníků 1. stupně a 2. stupně, kterým bude vysvědčení osobně
předáno po návratu do školy. Největším přáním zaměstnanců ZŠ
F. L. Čelakovského je brzký návrat všech žáků do škol.
Jitka Marešová, zástupkyně ředitele školy
Zpravodaj města Strakonice

OČKOVACÍ CENTRUM

Očkocentrum zahájilo činnost

Očkovací centrum v prostorách sportovní haly 

Ve čtvrtek 11. února zahájilo svou činnost
očkovací centrum ve sportovní hale v ulici

foto: M. Bučoková, PR

Lidická. Kapacitně je dimenzované na
800 klientů za den. Na jeho vybudování se

společnými silami podílely Jihočeský kraj,
město Strakonice, Nemocnice Strakonice,
a.s., a Výstaviště České Budějovice. Pro
klienty jsou připravena dvě parkoviště. Pro
starší ročníky parkoviště pod nemocnicí
v těsné blízkosti očkocentra a další pod
Hvězdou. To by měli využívat především
v budoucnu mladší klienti, kterým dochozí
vzdálenost nečiní problém.
Organizaci v očkovacím centru upřesňuje ředitel nemocnice Tomáš Fiala: "Pacient
objednaný na očkování by měl počítat
s tím, že v centru stráví zhruba 40 - 45 minut. Nejprve vyplní informovaný souhlas
s očkováním, následuje aplikace vakcíny
a poté musí naočkovaný ještě 30 minut
setrvat pod dohledem zdravotníků. V centru budou kromě lékařů a sester pomáhat
především s administrativou studenti gymnázia, zaměstnanci MěÚ a příspěvkových
organizací a příslušníci PČR.
Kateřina Koželuhová, referentka
Markéta Bučoková, PR

INZERCE

ZPRÁVY Z REGIONU DOBRÉ RADY
ČESKÉ PÍSNIČKY ZAJÍMAVÍ HOSTÉ
ATRAKTIVNÍ SOUTĚŽE

RV2100021/06

jižní Čechy | 106.4 FM | R-CB | budejovice.rozhlas.cz |

Zpravodaj města Strakonice 
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ZPRÁVY OD HASIČŮ
Hasičské loučení

Počátkem ledna letošního roku obdržel
starosta města žádost velitele jednotky
Sboru dobrovolných hasičů Strakonice II
Václava Císařovského o uvolnění z funkce
velitele. Nezbývalo než tedy žádost vyslyšet a dlouholetého člena dobrovolných
hasičů propustit ze služby. V tu chvíli jako
vrchní velitel těchto jednotek stál pan starosta před dalším nelehkým úkolem. Koho
jmenovat na pozici, kterou až doposud
zastával člověk nadmíru obětavý a zcela
oddaný hasičskému řemeslu. Naštěstí
si Václav Císařovský svého nástupce
vychoval.
Společně s poděkováním bylo u příležitosti životního jubilea Václavu Císařovskému ve středu 20. ledna předáno ocenění
a zároveň byl vedením města jmenován
novým velitelem dobrovolných hasičů Jan
Vondrys.
Václav Císařovský se pro hasičinu
narodil. Od roku 1976 je celých dlouhých
čtyřicet šest let členem sboru dobrovolných
hasičů. Během této doby působil ve funkci

Předání ocenění a poděkování Václavu
Císařovskému 
foto: M. Bučoková

starosty okresního sdružení hasičů ČMS
a od 23. listopadu 1991 stál v čele jednotky
SDH. Za jeho obětavou práci mu bylo předáno několik významných ocenění, mezi
kterými nechybí Řád sv. Floriána, považovaný za nejvýznamnější.
Od úplného začátku své působnosti se
aktivně zapojoval do rozličných spolkových činností, podílel se na chodu
sboru i zajištění výbavy a výstroje pro
mužstvo.

Velké zásluhy mu patří za zásahovou
činnost, ze které se mezi stěžejní řadí
účast na odstraňování následků spojených
s mimořádnou událostí, a to povodněmi
v roce 2002, které byly velice náročné pro
všechny zasahující hasiče.
Poděkování za celoživotní práci a přání
pevného zdraví do dalších let se za vedení
města ujali místostarostové, Rudolf Oberfalcer a Josef Zoch.
Z Ministerstva vnitra, Generálního
ředitelství HZS ČR osobně přijel poděkovat za celoživotní práci vedoucí pracoviště
komunikace, sekce řízení lidských zdrojů
plk. Rudolf Kramář. V tento slavnostní
okamžik nesměli chybět zástupci jednotek
SDH.
Na základě odborné způsobilosti, angažovanosti v jednotce SDH při zásazích,
údržbě techniky a doporučení z HZS JčK
starosta města Strakonice rozhodl dnem
1. února 2021 jmenovat velitelem jednotky
SDH Strakonice Jana Vondryse.
Markéta Bučoková, PR

Statistika roku 2020 od profesionálních hasičů
V rámci katastrálního území města Strakonice evidujeme za období od 1. ledna do 31.
prosince 2020 celkem 278 událostí.
Největší skupinu z tohoto počtu představují tzv. technické havárie. Těch bylo
za uplynulý rok celkem 204.
V evidenci máme i 23 požárů, které
na strakonickém katastru napáchaly škodu
ve výši 466 tis. Kč. Včasným zásahem
se podařilo uchránit materiální hodnoty ve výši 2 855 tis. Kč. Při požárech
nebyla žádná osoba usmrcena ani zraněna.
Nejčastější příčinou vzniku požáru bylo
nedbalostní jednání osoby (6x). Dalšími
příčinami byla technická závada (5x)
a neprokázané jednání neznámé osoby
(5x). V sedmi případech se objasnit příčinu
vzniku požáru nepodařilo.
Strakoničtí profesionální hasiči zasahovali také u 16 silničních dopravních nehod.
Menší skupinu 15 událostí pak tvoří úniky
ropných látek a také 36 planých poplachů.
Celková roční bilance zásahů v rámci
okresu Strakonice představuje 1 068 zásahů. Oproti roku 2019 máme o 45 událostí
méně. I když v souvislosti s vládními opatřeními došlo k utlumení výroby, služeb,
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obchodu a volného pohybu obyvatelstva,
tato skutečnost se tedy nijak výrazně neodrazila v poklesu počtu událostí.
Největší plošnou mimořádnou událostí
v okrese byla likvidace následků orkánu
Sabine ve dnech 10. - 13. února 2020.
V souvislosti s orkánem evidujeme celkem
168 událostí. Zásahy spočívaly zejména
v odstraňování padlých stromů z komunikací, zajištění utržených a poškozených
střech, odstraňování překážek z komunikací a prostorů. Zhoršenou sjízdností vozovek
došlo i ke čtyřem dopravním nehodám.
Požárem s nejvyšší škodou (2 mil. Kč)
byl 3. června požár opravny automobilů
a skladu náhradních dílů v obci Rovná.
Rok 2020 se nesl ve znamení boje proti
globální pandemii koronaviru. Krizová
situace se nevyhnula ani nám. Naše činnost
se utlumila a přiměřeně minimalizovala
v reakci na vzniklou situaci a nastavená
vládní opatření. V rámci profesionálního
hasičského sboru jsme byli nuceni přijmout
mnohá preventivní opatření vnitřního
i vnějšího charakteru, která po letním
uvolnění a následném nástupu druhé vlny
epidemie přetrvávají i v těchto chvílích.

Kromě běžné zásahové činnosti jsme
v uplynulém roce plnili i další úkoly
vedoucí k řešení situace. Úzce jsme spolupracovali s krizovými štáby. V jarních
měsících jsme pomáhali na hraničním
přechodu Strážný, instalovali jsme kontejner k odběrovému místu ve strakonické
nemocnici, zajišťovali transport a výdej
ochranných pomůcek praktickým lékařům.
Dopravovali jsme i dezinfekci a ochranné
prostředky pro pracovníky ČOV a odpadových hospodářství.
V září a říjnu jsme provedli transport
ochranných prostředků určených pro
zajištění krajských a senátních voleb a také
respirátorů pro školská zařízení. Spolupracovali jsme rovněž s územním pracovištěm
KHS ve Strakonicích, kde jsme v říjnu
a listopadu prováděli trasování kontaktů lidí
nakažených koronavirem. V závěru roku
jsme se prostřednictvím našich odběrových
týmů podíleli na zajištění antigenních testů
pedagogů a veřejnosti. V této činnosti pokračujeme rovněž v prvních měsících roku
letošního a dále podle požadavků a potřeb
se budeme podílet i na plošném očkování.
Ota Šmejkal, ředitel ÚO Strakonice
Zpravodaj města Strakonice

DOTAČNÍ PROGRAMY

Děti při loňském ročníku tábora

foto: archiv STARZ

Vyhlášení dotačních programů
Jihočeského kraje pro rok 2021
Jihočeský kraj zveřejnil dne 29. 1. 2021 druhou vlnu dotačních
programů pro r. 2021:
• Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací
• Podpora vzdělávání lékařů v Jihočeském kraji
• Podpora činnosti sportovních svazů a ČUS
• Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje
• Podpora školství
• Podpora cestovního ruchu
• Podpora rekreační dopravy na území Jihočeského kraje
• Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihočeského kraje
• Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského
kraje
• Podpora výstavby a obnovy malých vodních nádrží
• Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu
Prostřednictvím dotačních programů mohou na své projekty
čerpat podporu obce, spolky, neziskové organizace, ale i fyzické
a právnické osoby.
Termín pro podávání žádostí o poskytnutí dotace do výše uvedených dotačních programů je od 1. 3. 2021 do 12. 3. 2021, pouze
u dotačního programu Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje je termín pro podávání žádostí od
1. 3. 2021 do 30. 6. 2021.
Kompletní soubor dokumentů potřebných k podání žádosti vč.
elektronické žádosti a veškeré další informace naleznete na internetových stránkách Jihočeského kraje www.kraj-jihocesky.cz - Dotace, fondy EU – Programové dotace Jihočeského kraje – Aktuální
výzvy-dotace Jihočeského kraje.
Bližší informace poskytne:
Městský úřad Strakonice – odbor rozvoje, Pavla Němcová,
tel.: 383 700 842, e-mail: pavla.nemcova@mu-st.cz.
Zpravodaj města Strakonice 

Navzdory probíhající koronavirové pandemii se v uplynulém roce
2020 podařilo uskutečnit letní příměstský plavecký tábor pod
STARZ Strakonice, čímž se alespoň trochu zmírnil dopad chybějící
plavecké výuky pro školy z jara 2020. Tábor se setkal s velmi pozitivními ohlasy z řad rodičů i dětí. Bezpochyby to byla možnost alespoň
částečně doplnit deficit způsobený zavřenými školami a sportovišti.
Plavecká škola Starz Strakonice by tímto chtěla pomoci i v následující
letní sezoně formou příměstského plaveckého tábora, tentokrát rozšířeného na tři běhy. Ať už se jedná o děti plavecky mírně pokročilé
či neplavce, není nám lhostejná dlouhá, téměř roční absence plavecké
školní výuky. Dětem se věnují po celou dobu čtyři zkušené instruktorky z plavecké školy. Především dbáme na bezpečnost pobytu
ve vodě. Nechybí ani doplňkový program plný her, dobrodružství
a nových přátelství, která dětem chyběla za celý rok možná nejvíce.
Za velký úspěch považujeme zpětnou vazbu z řad rodičů a dětí, které
chtějí tábor absolvovat znovu. Chceme se zaměřit především na bezpečný pohyb v hluboké vodě s výukou plaveckých způsobů formou
hry. Připravujeme i novinky a překvapení v letním areálu plaveckého
stadionu, které budou příjemným zpestřením pro všechny účastníky tábora a možná i ostatní návštěvníky areálu. Za zmínku stojí
i informace, že po celou dobu letního provozu jsou venkovní bazény
vyhřívané. Obzvláště v této době omezující cestování do zahraničí,
jak jsme byli zvyklí, bude návštěva sportovního zařízení příjemnou
letní aktivitou pro celou rodinu.
Vendy Wieserová
INZERCE

Letošní mise pro posádky
od 3 do 6 let a od 7 do 12 let zní:

• Zachránit planetu a poznat při tom zvířátka a přírodu,
• užít si 10 zábavných lekcí angličtiny se zkušenými lektory,
• připravit závěrečné představení našich dovedností
pro rodiče.
V Helen Doron jsme připraveni na dětské objevitele s nabitým
celodenním programem – angličtina, pohyb, kreativita.
Zdravé stravování a nápoje v ceně.
termín:
12. 7.–16. 7. 2021
místo konání:
HD Strakonice
Tel. 605833849
www.jazykystrakonice.cz

RV2100300/01

Děti čeká plavecký tábor

www.helendoron.cz
březen 2021
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POMOC POTŘEBNÝM

Pomáháme lidem z dluhové pasti – nyní i ve Strakonicích

Do tíživé životní situace se může dostat
každý z nás. Důležité je vědět, že se vždy
můžeme na někoho obrátit. Nezisková
organizace THEiA podává pomocnou
ruku a nabízí oporu i odborné rady lidem
v těžkých životních situacích už jedenáct
let. Veškeré služby jsou zdarma. Zásadní
je diskrétnost a také dostupnost i v této
složité době, plné omezení.
THEiA – krizové centrum nabízí již řadu
let pomoc v dluhové problematice. Služby,
které nyní obyvatelům nejen vašeho města
nabízíme, jsou zaměřeny na různá témata
odborného poradenství. Pomůžeme v následujících situacích:
• potíže při splácení závazků (hledáme řešení, pomáháme při komunikaci
s věřiteli)
• problémy s exekucemi
• pomoc v oblasti oddlužení (osobní
bankrot)
Zkrátka nebojte se na nás obrátit v jakékoli tíživé situaci. Naše služby jsou zdarma
a určené všem, kteří potřebují.
Hlavní náplní naší činnosti je dluhová
problematika a krizová intervence. V pří

KALENDÁŘ AKCÍ
Vzhledem k aktuální epidemické
situaci doporučujeme sledovat webové
stránky jednotlivých pořadatelů se
změnami programu.
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

VÝSTAVY
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

BOHOSLUŽBY
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
www.farnost-strakonice.cz
Velikonoční bohoslužby se uskuteční
v rozsahu dovoleném vládními opatřeními.
Aktuální informace i se změnami vlivem
vládních opatření na webu 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.)
Akce budou zveřejňovány na Facebooku
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Napište nám nebo zavolejte a my se s vámi
domluvíme na postupu řešení. O nás se
můžete opřít.
NA SVÉ PROBLÉMY NEJSTE SAMI

Ve Strakonicích najdete centrum THEiA
ve Smetanově ulici
foto: archiv centra

padě dluhové problematiky rádi pomůžeme
nastavit rodinný rozpočet, zmapovat situaci
při předlužení, poradit při obtížích souvisejících s exekucemi, ale i pomoc s oddlužením, tedy osobním bankrotem. Často se
pak roztočí spirála a jeden problém navazuje na druhý. Nebojte se požádat o pomoc.

Pro naše klienty je především důležité
vědět, že na své problémy nejsou sami. Je
řada nečekaných událostí, na které je těžké
reagovat. Ne každý má kolem sebe zázemí
a lidi, na které se lze spolehnout. Současná
doba přináší další starosti a obtíže, řadu
omezení… my jsme tu ale pořád, a to jak
pro osobní schůzky, i pro telefonické nebo
emailové konzultace.
Děkujeme všem donátorům za podporu
naší činnosti, bez vás pomáhat nemůžeme.
Krizové centrum THEiA najdete nyní
i ve Strakonicích na adrese Smetanova 533,
386 01 Strakonice.
Na schůzky doporučujeme se objednávat.
Důležité kontakty:
Mgr. Adéla Vaníčková
tel: +420 778 030 905
e-mail: vanickova@theia.cz
Barbora Čechová, ředitelka centra

Umění umožňuje nahlédnout
Samotné slovo umění
v sobě skrývá nepřebernou rozmanitost
obsahů. Nechme nyní
stranou hodnocení,
protože primárně si
můžeme uvědomit
mnohost, která nás
obklopuje. Již jsme se
zamýšleli nad nespočetnými podněty v přírodě, ale i když uděláme krůček dál, tedy k lidským dílům, můžeme zaznamenat každý něco
nám vlastní a v součtu fascinující plejádu toho,
co činí náš život zajímavým, barevným… Kde
bereme podněty, povzbudíme mysl nebo duši,
objevujeme hlubiny nebo souvislosti…
Ať je pro nás důležitá hudba, literatura, poezie. Nebo vnímáme svět skrze obrazy, sochy,
architekturu. Či je to pohyb od běžné chůze
po tanec, sportovní výkony nevyjímaje. V tom
všem, a jistě byste mohli doplnit další, se nějak
učíme dávat do souvislostí a nechat vyvstat
něco, co můžeme zahlédnout v přírodě, ale
možná bychom si nevšimli. Nebo by nám něco
uniklo. A co víc – prostřednictvím slov, barev,

tvarů, melodií, pohybů se snažíme vyjádřit
nebo uchopit hlubší smysl toho, co tvoří náš
běžný život.
Umění v křesťanském slova smyslu má dvě
polohy – můžeme vytvářet něco, co odkazuje
k hlubšímu významu. Na druhou stranu je
také uměním porozumět a objevit, co nám
dané dílo říká. Jistěže se v té chvíli dostáváme i k rozlišování, zda nás ovlivňují tato
díla tak, že rosteme v pozitivních hodnotách,
nebo zda člověka a jeho lidství degradují,
nebo dokonce obsahují prvky proti životu.
Ale toto hledání by bylo jiné téma, byť neméně důležité.
Umělecká díla, malá i velká, moderní i prastará, nám otevírají cestu nejen k historickým
okolnostem, k životům jejich tvůrců, ale také
k hodnotám. Někdy vypovídají přímo o Bohu
– celá škála sakrálního umění, od vesnických
kapliček až po gotické katedrály či římské
katakomby. Jindy se setkáme se Stvořitelem
v odkazu – vždyť všechno dobré a krásné má
v něm svůj původ.
Kéž se stále učíme být vnímavými!
Roman Dvořák, farář
Zpravodaj města Strakonice

Jak se u Dudáků ledovalo
Před 55 léty se ve strakonickém pivovaru
Dudák naposledy ledovalo. V Otavě se
speciálně upravenou cirkulárkou s velkým řezacím kotoučem pivovarští dělníci
vyřezávali ledy, které sekerou rozsekávali
a pomocí bidel s kovovými hroty posouvali
po hladině řeky do obrovské pivovarské
lednice. Ta už dnes neexistuje, prostory
slouží zcela jiným účelům.
V břehu řeky je ale stále speciální vpusť.
Kusy ledu se vozily výtahem a házely se
do lednice, což byl obrovský prostor, který
přesahoval tři současná patra budovy stojící na Podskalí.
Budova byla od té doby několikrát
přestavěna. Jen pamětníci ví, jak byla tehdy
uspořádána. Ale tam, kde byla lednice, jsou
dnes například pivovarské tanky, kde zraje
uvařené pivo, nebo sklady.
„Lednice měly pět na pět a vysoké byly
asi 12 metrů. Led se tam dostával po šupnách, kam padal z kapsových výtahů.
Po celou zimu byly plné ledu, který se tam
neustále dodával. Led byl v pivovaru po celý

rok,“ popisuje Jan Musel, který v pivovaru
pracoval na různých pozicích od padesátých
let 20. století do nového tisíciletí.
Z dnešního pohledu se to zdá neuvěřitelné, jak mohl led vydržet i v největších letních vedrech, vše je dílem starých strakonických právovárečníků, kteří navrhovali
architektonickou podobu budovy pivovaru.
„Vnější hlavní stěna je na dřevěných pilotech, stojí totiž na tekutých píscích. A ta
zeď je dvojitá. Navíc u řeky stojí stromy
s velkými korunami, které na pivovar vrhají stín dodnes,“ vysvětluje Jan Musel, který
je autorem mnoha historických fotografií.
Led sloužil k chlazení piva přímo při
vaření, odváželi si ho ale i hospodští, kteří
ledem chladili své sudy.
Jednalo se o práci velice náročnou,
kterou vykonávali dělníci pivovaru v těch
největších mrazech. Ty byly v polovině
minulého století naprosto běžné a trvaly
často i celou zimu.
Ledování zmizelo ze strakonického
pivovaru v polovině 60. let s rozvojem

STŘÍPKY Z PIVOVARU

Naposled se v pivovaru ledovalo v roce 1966
foto: archiv Jana Musela

moderních technologií a moderního čpavkového chlazení. Svou roli hrálo i počasí,
již nebyly takové mrazy, na jaké byli lidé
zvyklí.
Naposledy se ve Strakonicích ledovalo
v roce 1966, tehdy už ale nebyla na Otavě
taková vrstva ledu, a tak ho museli zaměstnanci strakonického pivovaru nakutat
na jednom z blatenských rybníků. Do Strakonic ho pak dopravili nákladními vozy.
Pavel Pechoušek,
Měšťanský pivovar Dudák

INZERCE

V dubnu 2021 oteVíráme
Ve Vodňanech noVý
dVousměnný proVoz.

Chcete pracovat s nejmodernějšími potravinářskými technologiemi?

Pak hledáme právě Vás. Pro nově postavené prostory vybavené automatizovanými a robotickými pracovišti
přijmeme nové kolegy a kolegyně na pozice:

• Správce technologických zařízení
• Operátor nových vážicích systémů
• Obsluha etiketovacích zařízení
• Dispečer výroby
• Elektrikář

mzda po zapracování 35 000 Kč/měs.
mzda po zapracování 30 000 Kč/měs.
mzda po zapracování 26 000 Kč/měs.
mzda po zapracování 28 000 Kč/měs.
mzda po zapracování 30 000 Kč/měs.

NabízímE Vám: • Jistotu trvalého zaměstnání. • Rozsáhlé zaměstnanecké benefity a příspěvky: závodní stravování (cena
oběda 15 Kč), dovolená nad rámec zákoníku práce (5 týdnů), příspěvek na dopravu do zaměstnání a zpět, příspěvek na penzijní
připojištění, možnost vyplacení roční mimořádné odměny, možnost čerpání příspěvku ze zaměstnaneckého fondu (na volnočasové,
zdravotní, kulturní, sportovní aktivity) a další benefity v souladu s vnitřními předpisy. • Podporujeme rozšiřování a zvyšování kvalifikace
zaměstnanců. Nezaučené rádi zaškolíme. • Možnost ubytování v nové moderní podnikové ubytovně.

Zpravodaj města Strakonice 

RV2100147/02

Informace a kontakt: Personální oddělení tel.: +420 383 838 112 nebo +420 383 838 010,
e-mail: personalni.vodnany@voddrubez.cz, adresa:
Vodňanská drůbež, a.s., Radomilická 886, Vodňany II, 389 01 Vodňany
březen 2021
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SERIÁL

Příběh jednoho z vás
S Václavem Matějkou o jeho nové knize
Ďábel se neptá si v novém seriálu Zpravodaje povídal Petr Pučelík.
Katovický rodák, filmový a divadelní režisér,
scénárista a spisovatel Václav Matějka se
ve své nové knize Ďábel se neptá nechal inspirovat tragickým příběhem rodiny Harantů,
která žila v hoslovickém mlýně.
Čtenář od knížky nemůže očekávat historickou věrnost příběhu rodiny Harantů.
Jaký je podle vás rozdíl mezi románem
a realitou?
"Obojí má někde kořen, od kterého všechno
vzniká a co se odráží v umění – nejen v literatuře, ale i ve filmu - vychází ze života. O tom,
jak se realita proměňuje v sen a znovu, i když
nepatrně proměněná, se vrací zase do života
Filmový televizní a divadelní režisér,
scenárista a spisovatel Václav Matějka
natočil celkem 14 celovečerních filmů,
ke kterým si většinou sám napsal
i scénář. K divácky nejúspěšnějším
a k nejprodávanějším českým filmům
v zahraničí patří jeho Anděl s ďáblem
v těle a Anděl svádí ďábla. Matějka
je také autorem celé řady televizních
dokumentů a má za sebou i zdařilé
režijní počiny na divadle. Například
herečka Daniela Šinkorová získala
cenu Thálie za roli Zuzany v muzikálu
na motivy stejnojmenného filmu Kristián,
který Václav Matějka režíroval v Brně.

jako čerstvá vláha, vyprávěl jednomu novináři
spisovatel Ernest Hemingway přibližně takto:
„Z věcí, které se staly, a z věcí, jak jsou, a ze
všech věcí, které člověk zná, a ze všech těch,
které může znát, udělá člověk svou invencí
něco, co není jeho odraz, ale samotná věc,
pravdivější než cokoliv pravdivého a živého.
Člověk ji oživí, a když to udělá dost dobře,
dá jí nesmrtelnost. Proto člověk píše. Ze
žádného jiného důvodu. A tak je v kumštu, ale
i v životě zapotřebí začínat stále znovu. Znovu
si uvědomovat, jak je všechno složité a opřeno
o tajemství, které je nutné odkrývat. A tak je
příběh pro tvůrce i čtenáře snem, realitou a má
sílu života. Není to krásné?"

V. Matějka za kamerou

Hlavní hrdinkou jihočeské balady o vzpouře jednoho mlynářského rodu, o jeho boji
za vodní mlýn, je Marie Alžběta, silná
a zároveň křehká žena, která se nespravedlivému osudu brání, jak umí.
"Ano. Ten příběh je vlastně o lásce Marie
Alžběty Hradecké ke třem mužům, ale nejvíce
o její lásce osudové, která té srdnaté i tvrdohlavé ženě nikdy nezmizí z paměti… Často jsme
v moci sil, které můžeme jen stěží ovládat.
A ona věta se také vztahuje k osudu Marie
Alžběty, hrdinky románu Ďábel se neptá.
Je však mementem i pro nás, kteří píšeme
a čteme o dějinách naší země a hodnotíme, ba
soudíme životy a činy svých předků. Mějme ji
přitom stále na paměti."
Tato kniha je součástí tematicky spjatého
celku. Svým dějem je vlastně jeho prvním
dílem, i když vznikla teprve před rokem.

Druhý, na její vyprávění navazující příběh
Jak se hledá perla vyšel před třemi lety
a ten třetí Jak miluje Anna Marie, aneb
Jak se v Čechách vaří pivo je v triptychu
o jihočeských rodácích částí poslední.
Co tyto na první pohled odlišné příběhy
spojuje?
"Zachycují vyprávění rozklenuté mezi druhou
světovou válkou a rokem 1968. Je v nich
obsažen kus života, ale ne celý… Byl čas před
touto epochou, myslím jím i ta minulá staletí,
byl čas po ní. A přijdou léta budoucí – ta
v naší vlasti prožijeme společně a také spolu
s ní, sdílejíce její další osudové dny. V dobrém
i ve zlém. Tak jako kdykoli… Od jedné války
ke druhé, od převratu k převratu, od bezmoci
k naději, ale třeba i k dalším násilným obsazením naší země. Nedej však Bože, aby taková
chvíle nastala."
Děkuji za rozhovor.

foto: archiv V. Matějky

Ukázka z nového románu Václava Matějky Ďábel se neptá
19. dubna 1951 – Štando
Ještě před chvílí to vypadalo, že bratři
zůstanou doma. Karel někde pobíhal, zdržel se víc než hodinu, ani nevysvětlil, kde
byl. Jan měl pocit, že bratr už má trochu
vypito. Loučil se s Marií, jako kdyby jel
do Ameriky. Na cestu si dali meruňkovici
a všichni se objali. „A najděte si tam ženský,“ přikázala bráchům. Jan nezakrýval
překvapení, když v tanečním reji uviděl
Jarunu, dceru předsedy družstva Jarika.
Mávala na Karla. Na první pohled bylo
vidět, že jsou s Karlem domluveni. „Ty
jsi tedy dobrej, brácho! Máš tady rande,
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a já nic nevím,“ zasmál se a objal Jarunu
jako první. I s květináčem v ruce ji vyzval
k tanci. Dotančili k nevěstě a ženichovi,
aby jim předali kytici a popřáli štěstí.
„Jezte a pijte, všeho je dost,“ vyzvala je
nevěsta. Na hlavě měla myslivecký klobouček od hospodského a ženich černou
buřinku. Podal Janovi ruku, pak Karlovi
a snažil se říci: „Děku-dě-děkujeme.
Mo-moc. Moc.“ Ženichovi říkali Venouš,
trochu koktal, hlavně když byl rozčílený.
A to dneska byl. Božena Trhlíků, stará
drbna, řekla vzápětí nevěstě: „Květuš, ať
s tím Venouš něco dělá, takovej pěknej
kluk, ale než se vykecne, ujede člověku

rychlík.“ Kdyby v sobě Božka neměla
pár rumů, tak by jí Květa dala facku. Ale
protože věděla, jaká je to, jak se říká, kyselá prdel, jen řekla: „V posteli nekoktá,
je hodnej a pracovitej a i jinak je nejlepší.
Proto si ho beru!“ Všichni se zasmáli
a Božka vypadala jako hlupačka. Kyvadlové hodiny nad šenkem odbily půlnoc,
ale toho si nikdo ani nevšiml, protože
do rána bylo času až dost. „Koulelo se
jablíčko, koulelo,“ zpívali a místní šraml
s pěti muzikanty hrál až do roztrhání těla.
Karel tančil s Jarunou a zdálo se, že jsou
po dlouhé době šťastni a sami za sebe.
Bez vlivů rodin a hlavně Jarunina táty.
Zpravodaj města Strakonice

JAK TŘÍDÍME

Produkce odpadu prudce vzrostla
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Ač se to zpočátku nezdálo jako markantní nárůst,
roční statistiky ukázaly, jak se
změnilo rozložení produkce
odpadů v domácnostech. Lidé
pobývají mnohem více doma,
a to jak ve svém pracovním,
tak i volném čase. Kvůli tomu
se změnily stravovací návyky.
V důsledku uzavření restaurací
a jídelen se stravujeme doma,
čemuž napomáhá i skutečnost
distanční výuky žáků základních i středních škol.
Z grafů je patrné, jak vzrostla
produkce komunálního odpadu.
Do sběrného dvora jsme odvezli
o 95,98 t směsného komunálního
odpadu více než v předcházejícím roce a po městě svezly
technické služby o 61,19 t více
než v roce 2019.
Podobný trend je zaznamenán i u bioodpadu. Sběr-

KUCHYŇSKÉ
OLEJE

ný dvůr zaznamenal nárůst
o 69,4 t oproti roku 2019.
V bioonádobách v rámci
města bylo uloženo dokonce
o 311,14 t více než v roce
předcházejícím.
Až na výjimky lidé stále
velmi pozitivně přistupují
ke třídění odpadu. Měla by je
k tomu vést i skutečnost, že
svoz komunálního odpadu je
zdarma, a proto by si této nadstandardní služby měli vážit.
Jsou ovšem místa, kde
odpad zůstává odložený
u popelnic. Je to o přístupu
a svědomí každého z nás.
Pokud je kontejner plný, pak
nezbývá nežli odpad odložit
do sběrného dvora, který
je i přes nouzový stav stále
v plném provozu.
Lucie Klimešová, obor ŽP
Markéta Bučoková, PR

Vybrali jsme z pod pokličky aneb Když tělo ovládne alkohol
Práce strážníků je pestrá. Vloni městská
policie zaevidovala přes šest tisíc událostí,
z nichž by se dal sestavit nekonečný seriál
na pokračování. V únorovém díle jsme
pro vás vybrali pár příběhů, v nichž šlo
skutečně o zdraví nebo o život. Tentokrát
zabrousíme do kategorie případů, které
mohou působit komicky, nicméně mohly
mít nepříjemnou dohru. Hlavní roli v nich
sehrál alkohol.

JAK ZÁKON KÁŽE

Ve středu 12. února zavolala na dispečink
městské policie obsluha z čerpací stanice
na Písecké, že se tu zdržuje značně opilý
muž a motá se mezi auty. Muž skutečně
hodně přebral a v osm večer ji měl, jak
se lidově říká, jako z praku. Předvedl to
i hlídce – opíral se s námahou o zeď, jazyk
měl ztuhlý, takže mu nebylo vůbec rozumět, nohy ho odmítaly poslouchat. Strážníci z něj nakonec vydolovali informaci,
že vypil lahev rumu. Dechová zkouška
ukázala hodnotu 2,35 promile. Lékaři v nemocnici po vyšetření muže potvrdili, že je
schopen převozu na záchytku.
Zpravodaj města Strakonice 

AGRESIVNÍ MUŽ STRHL STRÁŽNÍKY ZE SCHODŮ

Alkohol umí v člověku vyvolat démony.
Zapůsobil tak i na muže, který v sobotu
15. února nakonec skončil v policejní cele.
Krátce po půl třetí ráno přijal dispečink
oznámení, že se u diskotéky Hvězda válí
na zemi opilý muž. Když hlídka dorazila
na místo, už se sice na zemi neválel, ale
měl očividně dost. Právě alkohol popustil otěže agresi. Muž začal na strážníky
slovně útočit, volil slova, před nimiž se
český jazyk rdí a která nejsou publikovatelná. Evidentně se chtěl i prát. Výzvy, aby
zanechal svého protiprávního jednání a aby
prokázal svou totožnost, zapůsobily jako
červený hadr na býka. Hlídka musela muže
zpacifikovat. Případ vygradoval v momentě, kdy strážníci vedli muže k autu, aby ho
převezli na obvodní oddělení Policie ČR.
Když se dostali na hranici schodů, které
jsou u tohoto objektu poměrně vysoké,
agresor se začal znovu vzpouzet, snažil se
strážníkům vytrhnout z úchopů a docílil
toho, že se všichni skutáleli až dolů. Nebylo zbytí, dostal pouta. Jak se asi vyspal
v policejní cele?

TĚŽKÁ DOMLUVA, HÝKAL JAKO OSEL

V pátek 21. srpna v půl čtvrté ráno vyjeli
strážníci na oznámení do Krátké ulice, kde
měl být zfetovaný muž, který ruší noční klid.
Tento výjezd by se s přehledem mohl zařadit
mezi kuriozity. Hlídka tu skutečně objevila
muže opřeného o zeď. Noční klid rušil tím,
že hýkal jako osel. Komunikace s ním byla
složitá. Když přestal hýkat, začal drmolit
velmi rychle slovensky. Nakonec se ho podařilo probrat z transu a rozchodit ho. Za toto
divadelní show mohl alkohol.

PROBRAL SE Z MRÁKOT A CHTĚL SE UTOPIT

Na lavičce u kostela svaté Markéty narazili
strážníci v úterý 22. září po čtvrté hodině
odpolední na známou tvář. Muž tu vyspával
alkoholové opojení. Když se probral z mrákot, slíbil, že půjde domů. Místo toho ale
zamířil k řece, slezl po schodech dolů a křičel, že se zabije. Strážníci ho z řeky vytáhli.
Lékař záchranné služby rozhodl o převozu
muže na záchytku do Českých Budějovic,
kam jej strážníci transportovali.
Jaroslava Krejčová, MP Strakonice
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