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Panská zahrada  
– přírodní centrum kultury

Dříve opuštěné místo bez života se začíná 
měnit v relaxační zónu na pravém břehu 
Otavy. Co vše tam vznikne a kdo bude 
provozovatelem, prozradí úvodní článek 
na trojce. 

Strakonická kraslice  
– velikonoční soutěž 

O nejkrásnější kraslici či malované vajíčko 
se můžete přihlásit do soutěže, která si dala 
za cíl zpestřit nejen svátky jara, ale prezentovat 
strakonickou dovednost místních hospodyněk. 
Podrobné instrukce naleznete na straně 4.  

Nezavírejme oči  
před domácím násilím 

Možná i vy jste byli jeho svědky či o někom 
podobně postiženém víte. Přijde-li pomoc 
včas, mnohé se nechá zachránit. Více se 
dočtete v textu o strakonickém intervenčním 
centru.  

POŽEHNANÉ  
VELIKONOČNÍ SVÁTKY 
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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.

Připraven na vše, 
co vám zítřek přinese
Nový Caddy

Autorizovaný prodejce Volkswagen

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

Břetislav Hrdlička
STAROSTA

Dobrovolník je člověk, který provádí 
činnost ve prospěch druhých, a to bez 
nároku na finanční či jinou odměnu. 
Protože jsem si sám prošel zkušeností 
z nemocničního prostředí, vím, jak dů-
ležití a pro společnost nezbytní tito lidé 
jsou. Ať už pomáhají kdekoliv, bez jejich 
ochoty pomoci se zkrátka neobejdeme. 
Poděkování si zaslouží úředníci, kteří 
od října minulého roku dochází trasovat 
na hygienu a aktuálně zajišťovat pomoc 
při provozu očko-centra, ale i pracovníci 
městem zřizovaných organizací, hasiči, 
studenti, policisté, vojáci.   
Vážení kolegové, přijměte mé veliké 
díky za to, že jste vyslyšeli prosby o po-
moc, a na úkor svého volného času 
a času, který byste měli trávit na svých 
pracovištích, nezištně pomáháte tam, 
kde je to potřeba. Jak všichni víte, úřad 
pracuje naplno, bez jakýchkoliv ome-
zení a čas, který naši zaměstnanci vě-
nují pomoci, pak musí složitě dohánět. 
Agendy nepočkají, vaše žádosti musí 
být v termínech projednány a vyřízeny. 
Tím spíše je dobrovolnická činnost 
úředníků hodná poděkování. 
Vím, že pracují a pomáhají i jiní, stu-
denti gymnázia, dobrovolní hasiči, lidé 
z organizací, ale tak nějak jsem cítil, 
že je mou morální povinností dubno-
vý úvodník věnovat svým kolegyním 
a kolegům. 
Spokojené svátky velikonoční, pevné 
zdraví a stálý úsměv.  

Panská zahrada – přírodní centrum kultury

Na podzim loňského roku rozhodlo 
zastupitelstvo města o koupi pozem-
ků v blízkém okolí strakonického hra-
du. Jedná se o pozemky na pravém 
břehu řeky Otavy, jejichž součástí 
je i bývalá Panská zahrada. Ta se 
s nastupujícím jarem začala měnit 
v budoucí přírodní centrum kultury. 

Léty zanedbané, avšak atraktivní prostředí 
bude nezbytné v samém začátku zajistit 
a zabezpečit stavebními úpravami, aby 
se v budoucí relaxační zóně nikomu nic 
nepříjemného nepřihodilo. Opravy a rekon-
strukci řídí z pověření rady města městské 
kulturní středisko. 

Nejsou to ale jen bourací práce na pů-
vodní promítací kabině, kterou její 
technický stav předurčil k demolici, je 
ale nezbytné zajistit i arboristické práce 
v prostoru celé Panské zahrady. Ani 
vzrostlé stromy neušetřil zub času, a tak 
je pro bezpečnost budoucích návštěvníků 
nezbytné provést udržovací řezy a pokáce-
ní vybraných nemocných stromů. „Zde šlo 
přímo o havarijní kácení, které by mohlo 
ohrozit i současné probíhající práce. 
Na místech, kde byla navezena suť a léta 
rostly náletové dřeviny, vznikne prostor 

pro nové výsadby zajištěné dlouhověkými 
dřevinami, které dotvoří hodnotu parku,“ 
vysvětluje šéf odboru životního prostředí 
Jaroslav Brůžek. 

V době uzavření kultury proto zaměst-
nanci městského kulturního střediska 
vyměnili své běžné pracovní prostředí 
za vidle, hrábě a lopaty a dali se do úklidu 
zarostlé zahrady, jejíž travnatý povrch 
nebyl po dlouhá léta nikterak obděláván. 
„S množstvím spadaného listí, suchých 
větví a náletových dřevin si poradili lidé 
z programového oddělení, promítači, 
zvukaři a další. Využíváme tyto možnosti, 
abychom za co nejnižší cenu vybudovali 
příjemné prostředí, které bychom rádi zpří-
stupnili veřejnosti již u příležitosti pálení 
čarodějnic,“ přibližuje plány ředitel kultur-
ního střediska František Christelbauer. To 
ovšem závisí na epidemické situaci, která 
na konci měsíce dubna bude v rámci celé 
republiky panovat. 

Kultivací Panské zahrady by měl vznik-
nout přírodní amfiteátr pro kulturní akce, 
ale i odpočinková zóna. Po dokončení zmí-
něných úprav bude prostor předán do uží-
vání městskému kulturnímu středisku, 
které plánuje již na vlastní náklady zbudo-
vat pergolu na základech bývalé promítací 
kabiny, nová vrata či plotový předěl pro 
ochranu mobiliáře. 

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

Proměna Panské zahrady    foto: STTV
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Virtští se projdou po novém chodníku

Další investicí, která proběhne v letošním 
roce, bude dokončení výstavby chodníku 
v ulici Virtova v katastru území Střela.

Již zpracovaná projektová dokumentace 
řeší vybudování jednostranného chodníku 
podél části místní komunikace - ulice Virto-
va ve městě Strakonice, městské části Virt. 
Pěší komunikace bude opatřena povrchem 
z betonové zámkové dlažby a ohraničena 
betonovými obrubníky o šířce 150 mm 
a 80 mm. Součástí stavby chodníku budou 
vjezdy na sousední nemovitosti s varovnými 
pásy, odvodnění komunikace podél chodní-
ku a nová svítidla veřejného osvětlení podél 
upravované části komunikace. 

Moderní standardy vyžadují u vpus-
tí zápachové uzávěry, jimiž tedy budou 
vybaveny, dále budou obsahovat kalovou 
jímku a koš. Rekonstrukcí budou posunuty 
dvě dopravní značky v příčném směru 
komunikace. 

Po dokončení stavby vznikne chodník 
o šířce 1 700 mm. Místa pro vjezdy a místa 
pro přecházení budou opatřena zámkovou 
dlažbou s varovnými pásy v červené barvě 
a s úpravou pro nevidomé. 

Stavba by měla být zahájena v květnu 
letošního roku s tím, že její dokončení je 
předběžně plánováno na červen 2021. 

Markéta Bučoková, PR 

Ulice Virtova dostane nový chodník     foto: M. Bučoková 

Město připravuje rekonstrukci 
smuteční síně

Ve Strakonicích se začala připravovat 
rekonstrukce smuteční síně a jejího bez-
prostředního okolí. Podle slov starosty 
města Břetislava Hrdličky: „ Je zapotřebí 
tuto budovu přizpůsobit novým trendům, 
tak aby  byla důstojným místem pro 
rozloučení se zesnulými.“ 

Vzhledem k tomu, že jde o velmi citlivé 
téma a důležitý krok v rozvoji města, 
byla pro řešení stávající situace na hřbito-
vě a potažmo i ve smuteční síni jmenová-
na pracovní skupina, jejímž úkolem bude 
koordinace zpracování studie spočívající 
ve spolupráci s projektantem, připomín-
kování studie a další úkoly. Členy pracov-
ní skupiny se stali po jmenování radou 
města Ing. Rudolf Oberfalcer (místosta-
rosta), Ing. Ludvík Němejc (ředitel TSST), 
pí Ivana Hejpetrová (TSST), Ing. Jana 
Narovcová (vedoucí majetkového odbo-
ru), Ing. arch. Marta Slámová (vedoucí 
odboru rozvoje), Ing. arch. David Andrlík 
(odbor rozvoje). 

Na základě jednání byl odbor rozvo-
je pověřen zadáním předložení nabídky 
na zpracování architektonické studie 
smuteční síně na hřbitově ve Strakonicích. 

Předmětem studie by mělo být zpraco-
vání analýzy současného stavu budovy 
a jejího okolí a provozu smuteční síně 
– stavebně technický stav budovy, dis-
poziční uspořádání a zpracování návrhu 
úprav objektu a jeho bezprostředního 
okolí včetně návrhu interiéru smuteční 
síně. Studie by měla sloužit jako podklad 
pro výběr zpracovatele následné projek-
tové dokumentace.

Odborem rozvoje byl osloven 
Ing. arch. Radek Šíma jakožto uznávaný 
český architekt, původem ze Strakonic, 
který má s realizací obdobných zakázek 
zkušenosti. 

Markéta Bučoková, PR 

Strakonická kraslice – velikonoční soutěž
Vajíčka neodmyslitelně patří k Ve-
likonocům stejně jako pomlázka 
a beránek. Kde se vlastně vzala 
historie barvení vajíček? Ofi-
ciální prameny zmiňují dobu 
starověkého Egypta, kde se 
na svátky jara vajíčka barvi-
la na červeno. Zcela prak-
tický důvod tohoto počínání 
lze spatřit v odlišení uvaře-
ných vajec od syrových, a to 
z důvodů postní střídmé stravy, 
kdy bylo zakázáno požívání těchto 
produktů, a ty, aby déle vydržely, se 
uvařily, a k odlišení obarvily na čer-
veno.  

Letos jsme se rozhodli zpestřit svát-
ky jara vlastní iniciativou a podpořit 
místní tvořivost. 

Určitě každá z hospodyněk bude 
připravovat malované kraslice či va-

jíčka, ať už pro koledníky, anebo 
jen tak pro vlastní radost 

a potěšení svých blízkých.  
Nafoťte své výtvory  
a zašlete na e-mail:  
marketa.bucokova@mu-st.
cz nejpozději do 14. 4. 2021. 
Nezávislá hodnoticí komi-

se vybere tři nejzdařilejší 
výtvory a ty odmění. Fantazii 

se meze rozhodně nekladou a čím 
kreativnější výrobek bude, tím zají-
mavější umístění ho čeká. 

Všechny zaslané fotografie budou 
zveřejněny na facebookovém profilu 
města Strakonice. 

Markéta Bučoková, PR 

Stávající smuteční síň  foto: M. Bučoková
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VÝZVA OBČANŮM
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www.prijemnaprace.cz 

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

Možnost zahraniční stáže
Firemní akce pro zaměstnance

Možnost praxe pro studenty

Zaměstnancům nabízíme:
 

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

MECHANIKY 
(zkušenosti s šicími stroji vítány)

ŠIČKY - JEDNODUCHÉ ŠITÍ
SEŘIZOVAČE VSTŘIKOLISŮ

SKLADNÍKY / CE

MONTÁŽNÍ DĚLNÍKY / CE

Obsluha CNC STROJŮ

NÁSTROJÁŘ
ÚKLIDÁŘ

POJĎTE NÁS POZNAT LÉPE !
personální oddělení:

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

 

Sčítání lidu, domů a bytů
Sčítání 2021 začalo rozhodným  
okamžikem o půlnoci z 26. na  
27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 má každý 
možnost sečíst se online prostřednictvím 
elektronického formuláře na webu  
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. 
Kdo nevyužije sčítání online, má zákon-
nou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 
vyplnit a odevzdat listinný formulář. 

Jeho distribuci zajišťují sčítací komi-
saři. Podrobné informace naleznete 
na www.scitani.cz, nebo na www.
strakonice.eu/content/scitani- lidu-do-
mu-bytu-2021.

Celoplošná deratizace – výzva občanům 
Žádáme občany města Strakonice a všech-
ny soukromé osoby a majitele, kteří vlastní 
na území města Strakonice nebo v osa-
dách Dražejov, Hajská, Střela, Modlešo-
vice, Střela nemovitost, o součinnost při 
celoplošné speciální ochranné deratizaci. 
Speciální ochrannou deratizaci je nutno 
provést v termínu určeném vyhláškou 
města, a to od 26. 4. 2021 do 25. 05. 2021. 
Nedodržením termínu deratizace se po-
pulace hlodavců, zejména potkanů, může 
přemístit do lokalit nebo objektů, kde ne-
bude prováděna, a tudíž nebude dosaženo 
požadovaného účinku (co největší snížení 
populace). Majitelé nemovitostí, kteří dera-
tizaci ještě neprováděli, mohou kontaktovat 
firmu, která zvítězí v poptávkovém řízení 
města Strakonice, popřípadě mohou oslovit 
jinou firmu podnikající v oboru deratizace. 
Dle § 57, zákona č. 258/2000 Sb., o ochra-
ně veřejného zdraví, v platném znění, 
speciální ochranou deratizaci je povinna 
podle potřeby ve své provozovně zajistit 

každá fyzická osoba, která je podnikate-
lem, právnická osoba a každá osoba při 
likvidaci původců nákaz, při zvýšeném 
výskytu škodlivých a epidemiologicky 
významných členovců, hlodavců a dalších 
živočichů. Jde-li o obytné místnosti, poby-
tové místnosti a nebytové prostory neslou-
žící k podnikání, má povinnost podle věty 
první vlastník nemovitosti nebo společen-
ství vlastníků a u nemovitosti v majetku 
České republiky organizační složka státu 
nebo příspěvková organizace, které přísluší 
hospodaření s ní.  Děkujeme za pochopení 
a spolupráci.

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

Petr Šťastný, odbor ŽP 
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Česko-anglická 

základní 
škola

(škola 
akreditovaná 

MŠMT)

otevírá pro nový školní 
rok 2021/2022 třídu

ve strakonicích
a ve volyni

zakladni skola volynka z.s.

< <- -

· Učení v souvislostech Učení v souvislostech ··
  AngličtinaAngličtina

··  Individuální přístupIndividuální přístup  ·· Projekty Projekty

·· Rodinné prostředí Rodinné prostředí    ··  Exkur
zeExkurze

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

www.skolavolynka.cz

Česko-anglická 

dětská 
skupina
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Příměstské tábory s Beruškou

Rodinné centrum Beruška pořádá již 6. rokem 
oblíbené letní příměstské tábory pro děti ve 
věku 6–13 let. Letos nabízí 7 turnusů táborů 
v termínech: 12.–16. 7. 2021, 19.–23. 7. 2021, 
26.–30. 7. 2021, 2. - 6. 8. 2021 tábor s an-
gličtinou, 9.–13. 8. 2021, 16. - 20. 8. 2021, 
23.–28. 8. 2021. Pro děti je připraven pestrý 
program v čase 6:30–16:00 hodin. Cena 
tábora je 1 500 Kč, tábor s angličtinou stojí 
1 800 Kč. Na obědy děti chodí do školní 
jídelny. Ke koupání i sportu využívají za-
hradu s bazénem, hodně času tráví v příro-
dě. Jednou týdně jezdí na výlet. Dětem se 
na táborech líbí a rády se do Berušky vrací. 
Přihlášky, fotogalerii a více informací najde-
te na webu www.rcberuska.cz nebo na tel. 
773 165 696.

Petra Staňková, vedoucí RC

Příměstský tábor na vodě

Kanoistický klub Otava Strakonice po-
řádá ve dnech 12.–16. 7. 2021 v areálu 
klubu na ostrově Podskalí příměstský 
tábor. Program tábora je zaměřen 
na získání základních dovedností v jízdě 
na kajaku a kanoi.

Tábora se mohou účastnit děvčata 
a chlapci ve věku 8–12 let. Příchod účast-
níků do loděnice je v 8:00–9:00 hod., , 
ukončení programu v 15:00–16:00 hod., 
popř. po domluvě.

V ceně tábora 1 000 Kč je zapůjčení 
lodí, pádel, vest, přileb, oběd a svačina, 
pitný režim.

Kontakt pro zájemce: Václav Vondra. 
tel. 721 960 222, v.vondra@cbox.cz. 

Počet účastníků omezen, přihlašování 
bude ukončeno 31. května 2021.

Václav Vondra

INFORMACE PRO ŠKOLÁKY
Zápis do prvních tříd základních škol  
ve Strakonicích pro školní rok 2021/2022
pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 
a všechny děti, které měly pro školní rok 
2020/2021 odloženou školní docházku.

Zápis k povinné školní docházce proběhne 
distančním způsobem v termínu od 6. do 26. 
dubna 2021.

Rezervační systém jednotlivých základních 
škol bude otevřen od 6. dubna 2021.

Příjem žádostí bude probíhat od 8. dubna 
do 26. dubna 2021 vždy v pondělí a ve čtvrtek 
od 10:00 do 12:00 hodin a od 15:00 do 17:00 
hodin (26. dubna pouze do 12:00 hodin).

Aktuální informace o způsobu a možnos-
tech zápisu budou zveřejněny na webových 
stránkách jednotlivých základních škol.

Školské obvody základních škol zřizo-
vaných městem Strakonice jsou stanoveny 
Obecně závaznou vyhláškou města Strako-
nice č. 3/2012 a smlouvami o zajištění plnění 
povinné školní docházky s níže uvedenými 
obcemi. V souladu se zákonem č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání, v plat-
ném znění, je ředitel spádové školy povinen 
přednostně přijmout žáky s místem trvalého 
pobytu ve školském obvodu spádové školy. 

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  POVÁŽSKÁ 
STRAKONICE,   
www.zs-povazska.strakonice.eu 
B. Havlasy, Boubínská, Bučkova, Českých 
lesů, Hajská, Hallova, Hraniční, Chme-
lenského, K. Dvořáka, K Hajské, Lesní, 
Modlešovice, Na Muškách, Na Stráni, Nad 
Školou, Nebřehovická, Podsrp, Podsrpen-
ská, Pohraniční stráže, Povážská, Přední 
Ptákovice, Ptákovická, Strojařů, Šumavská, 
Tovární, Trachtova, U Hajské, U Studánky, 
U Vodojemu (Přední Ptákovice), U Zahrá-
dek, Václavská, Volyňská

obce: Jinín, Miloňovice, Mnichov, 
Nebřehovice, Přední Zborovice, Rovná, 
Řepice, Slaník

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  STRAKONICE, 
KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD 882,   
www.zs-podebradova.strakonice.eu 
Arch. Dubského, Baarova, Blatenská, 
Borová, Březová, Budovatelská, Buková, 
Dr. Jiřího Fifky, Erbenova, Jedlová, Jirás-
kova, Krále Jiřího z  Poděbrad, Máchova, 
Mánesova, Mezi Lesy, Mikoláše Alše, 

MUDr. K. Hradeckého, Myslivecká, Na Je-
lence, Na Střelnici, Na Výsluní, Nerudova, 
Písecká, Pod Hájovnou, Pod Hliničnou, 
Pod Kuřidlem, Pod Lesem, Prof. A. B. 
Svojsíka, Prof. Skupy, Radomyšlská, Raiso-
va, Šmidingerova, Švandy dudáka, Tisová, 
Tylova, U Cihelny, U Řepické zastávky, 
U Vodojemu (Strakonice I), V Ráji, Větrná, 
Vodárenská, Vrchlického, Za Pilou, Za Rá-
jem, Zvolenská

obce: Třebohostice, Únice

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  STRAKONICE, 
DUKELSKÁ 166,  
www.dukelska.strakonice.cz 
5. května, Alf. Šťastného, Bažantnice, Bez-
děkovská, Dopravní, Družstevní, Dukelská, 
Ellerova, Heydukova, Holečkova, Hradební, 
Jeronýmova, Kalvárie, Klostermannova, 
Kochana z Prachové, Komenského, Krátká, 
Lázeňská, Luční, Mlýnská, Na Dubovci, 
Na Křemelce, Na Ohradě, Na Ostrově, ná-
břeží Otavy, Nábřežní, Nádražní, Palackého 
náměstí, Pod Hradem, Podskalská, Prácheň-
ská, Sídliště 1. máje, Stavbařů, Školní, Texti-
láků, Tržní, U Blatenského mostu, U Blat-
ského rybníka, U Nádraží, U Náhonu, U Sv. 
Markéty, U Židovského hřbitova, V Holi, 
V Lipkách, Zámek, Zeye rovo nábřeží

obce: Drachkov, Libětice, Mutěnice, 
Pracejovice, Radošovice, Sousedovice

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA   
F.  L.  ČELAKOVSKÉHO, STRAKONICE, 
JEZERNÍ 1280,  www.zsflc.cz 
budova v Chelčického ulici 555
B. Němcové, Bahenní, Bavorova, Čelakov-
ského, Dražejov, Havlíčkova, Hrnčířská, 
Husova, Chelčického, Jezerní, K Dražejo-
vu, Katovická, Kopretinová, Kosatcová, 
Kosmonautů, Labutí, Leknínová, Lidická, 
Liliová, Lipová, Mírová, Mládežnická, 
Na Hrázi, Na Rozhledech, Na Stráži, 
Nová, Obránců míru, Otavská, P. Bezruče, 
Pionýrská, Plánkova, Podskalí, Pomněnko-
vá, Rybniční, Sadová, Sasanková, Skalní, 
Slunečná, Smetanova, Sokolovská, Spojařů, 
Střela, Sv. Čecha, U Větrolamu, U Vrbi-
ček, Velké náměstí, Virt, Virtova, Vodní, 
Zahradní, Zvonková, Želivského, Žižkova

obec: Droužetice
Dagmar Havlanová, odbor školství
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Dva nové automobily zkvalitní terénní 
sociální služby MěÚSS Strakonice

Ve spolupráci s odborem rozvoje MěÚ 
Strakonice a MAS Šumavsko, z. s., se 
podařilo MěÚSS Strakonice získat pro 
pečovatelskou službu v rámci 15. výzvy 
dotačního programu „MAS Strakonicko, 
z. s., – IROP – Infrastruktura pro soci-
ální péči a služby II“ dva nové služební 
vozy zn. Citroën Berlingo. Pořízení 
nových automobilů bylo nutností, neboť 
dva stávající již dosluhují a jejich častá 
poruchovost vedla nejen k nákladným 
opravám, ale i mnohým komplikacím. 

Oba vozy budou využity při poskytování 
služeb uživatelům, a to zejména pro dovoz 
k lékaři, na úřady, k vyřízení pochůzek 
a nákupů, ale i na rychlé přesuny pečova-
telek v rámci města, pro jehož rozlehlost je 
služební automobil naprostou nezbytností.

Pečovatelská služba získá díky novým 
vozidlům jistotu flexibility, a bude tak moci 
poskytovat kvalitní služby v požadovaném 
rozsahu i při navýšení počtu jejích uživate-
lů. Dagmar Prokopiusová,  
 ředitelka MěÚSS Strakonice

Auta pro poskytování služeb  foto: MěÚSS 
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INZERCE

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

Pravidelné akce 
na dveře i podlahy

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

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 
Bohoslužby – neděle v 9:30 hod. 
(online na You Tube)
Čtvrteční setkání jsou online přes Zoom. 
Akce budou zveřejňovány na Facebooku 
Mana, Apoštolská církev.

Jarní farmářské trhy Strakonice

pátek 16. a 30. 4., 13:00–17:00 hod. 
místo: Velké náměstí pod radnicí 

Distanční úklid Staré řeky

sobota 17. 4., 14:00 hod., 
sraz - psí cvičiště za ČOV Strakonice 
Individuální úklidová akce proběhne v katastru 
města v přírodovědně zajímavé lokalitě Stará 
řeka za dodržení vládních opatření a umožní- 
li to aktuální vývoj epidemické situace. Pytle 
a rukavice budou na místě k dispozici.
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ROZHOVOR
Nový šéf ČČK ve Strakonicích
Střídání na pozicích ředitelů není  jev 
nikterak neobvyklý. V loňském roce 
jsme informovali o odchodu paní He-
leny Mocové Lihnartové na zaslou-
žený odpočinek, kterého si ale příliš 
neužívá. Denně vypomáhá s testová-
ním, ale i novému řediteli zorientovat 
se v "nových vodách". Od 1. března 
šéfuje Červenému kříži Strakonice 
RNDr. Ladislav Havel. 

Přicházíte na post ředitele ze zcela 
odlišného prostředí. Jak jste zvládl 
tak významnou změnu? 
Cesta k téhle práci není pro mne žádnou 
záhadou. Věřím, že nebude ani tak vel-
kou změnou mého pracovního tématu. 
Léta jsem učil biologii a jako pedagog 
a průvodce také absolvoval mnohé zdra-
votnické aktivity, vzdělávání v oblasti 
první pomoci, řadu náročných pobytů 
s účastníky v přírodě a podobné akce, 
kde ochrana zdraví byla jejich teoretic-
kou, často ale i někdy hodně realistickou 
součástí. Řešení neobvyklých a kri-
zových situací je studijním tématem 
v cestovním ruchu již dobře známým, 
někdy jsem je řešil v reálu i v zahraničí. 
Vedení skupin žáků i dospělých a řada 
průvodcovských, tedy organizačních 
zkušeností mi věřím také pomůže. 
A když si vzpomenu na spoustu školních 
exkurzí, které nás zavedly do švýcarské 
metropole Ženevy, kde má mezinárodní 
Červený kříž své sídlo, je souvislost 
jasná. Navíc když se podíváte na vlajku 
Červeného kříže a vlajku Švýcarské 
konfederace, uvidíte grafiku naprosto 
stejnou, jen barvy jsou vyměněné. Tedy 
jsem zde doma :-) 

Co můžete ČČK nabídnout?  
Jsem zvyklý na práci metodickou, vzdě-
lávací, osvětovou i veřejnou, což hodně 
souvisí s výchovou. A to je pro mne pro-
středí známé a velmi blízké. Různoro-
dost pracovní náplně často přinese nové 
nápady. Jak jsem poznal současný tým 
ČČK a Domácí péče ČČK Strakonice, 
tak opravdu věřím, že práce a nových 
témat bude dost. 

Kam se pod vaším vedením bude stra-
konický ČČK ubírat? 

Nejprve se soustředím na získání zkuše-
ností od stávajícího vedení ČČK, přede-
vším od předsedkyně Oblastní výkonné 
rady ČČK Strakonice paní Heleny Mocové 
Linhartové a jejího předchůdce pana 
doktora Vladimíra Pavelky, se kterým jsem 
léta v kontaktu. Rád bych navázal na ko-
munikaci s veřejností, a to nejen školní, 
ale i dospělou, a nabídl pomoc dobrovol-
ným zdravotním službám na hromadných 
akcích. Více se hodlám věnovat spolupráci 
se složkami IZS, zejména se zdravotníky 
a lékaři, a to například formou veřejných 
přednášek s motivační složkou. Přednášky 
nemusejí být vždy jen s tématem zdravot-
nickým. Mám připravena témata praktická, 
která se mohou týkat cestování a jeho  
zdravotních rizik, biologicko-zdravotních 
specifik blízkých i vzdálených zemí, 
potřebného očkování do zemí exotických, 
řeč bude také o odlišnostech stravovacích, 
k dispozici bude jistě i nějaký ten zajímavý 
národní recept na dobré cizokrajné jídlo. 
Rád bych podpořil a úctu vyjádřil všem 
dárcům krve. Jakmile dovolí stav restrikcí, 
budou pokračovat soutěže první pomoci 
a zcela důležitá a tradiční výuka první 
pomoci. Vynikající tradici ve strakonické 
organizaci mají také relaxační a ozdravné 
aktivity pro seniory, pro diabetiky a další 
zájmové skupiny, ale o tom již debatujeme 
s panem starostou Mgr. Břetislavem Hrd-
ličkou a s infocentrem pro seniory, které 
vede paní Mgr. Marie Žiláková. 

Plánujete nějaké novinky například 
v nabízených službách? 
Současný stav naší země vyžaduje bez-
odkladnou pomoc ve prospěch utlumení 
pandemie. Nyní je aktuální účast ČČK 
na zasedání krizového štábu města Strako-
nice. Aniž bych cokoliv plánoval, nasadili 
jsme všechny síly na testování pracovníků 
firem. Kdyby nešlo o zcela vážné téma, 
kdy vláda chaoticky bez přípravy vydá 
své nařízení a ředitelé a majitelé firem 
jej musí uvést do praxe pod často výraz-
nými sankcemi, tak bychom se typicky 
česky pousmáli. Denně však hovořím se 
zoufalými manažery, kteří se nemají kam 
obrátit pro službu testování, neboť systém 
je přetížený, a naopak vláda bez systému. 
Několik stovek námi testovaných týdně je 
dokonalým zapojením nejen všech mých 

kolegyň, na pomoc jsou připraveni i dobro-
volníci mimo Červený kříž. To je pro mne 
dokonalým důkazem, že dobří lidé jsou 
v mé blízkosti. Jsem jim za to vděčný.  

Od samého zahájení očkování vy-
pomáháte jako soukromá osoba 
a zároveň asistent senátora s regist-
rací seniorů, bude tato vaše aktivita 
pokračovat i nadále? Je o ni mezi 
seniory zájem? 
Společně s panem senátorem MUDr. To-
mášem Fialou jsme nabídli seniorům 
ve věkové skupině 80+ asistenci při regist-
raci a rezervaci očkování proti onemocnění 
covid. Od začátku registrací mám za sebou 
k tisícovce telefonních hovorů a velkou 
spoustu zaregistrovaných seniorů. Tahle 
kontaktní aktivita mne ujistila o skutečném 
smyslu téhle práce, neboť státní registrační 
internetový systém není absolutně vstříc-
ný pro věkovou kategorii, která má často 
doma jen pevnou linku, a celostátní číslo 
1221 je dle mých konkrétních zkušeností 
dokonale nevhodnou platformou. Zájem je 
veliký a dojemnou satisfakcí za vynaložené 
úsilí a čas jsou srdečné telefonáty řady spo-
luobčanů a krásná telefonická „hlášení“, že 
už jsou očkováni – prostě si spolu trochu 
pohovoříme :-) Naše pomoc bude pokračo-
vat, ale opravdu pouze pro věk 80+, zde je 
po zkušenostech podpora nejpotřebnější.
Co dodat na závěr? Nic menšího než přání 
pracovních, ale i osobních úspěchů v nové 
roli, pevné nejen zdraví, ale i nervy. 
Děkuji za rozhovor. 

Markéta Bučoková, PR

Nový ředitel Ladislav Havel foto: archiv PR
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Upozornění pro občany na důsledné třídění odpadů

V poslední době se rozmáhá nešvar od-
kládání odpadu v igelitových pytlích nebo 
volně vedle kontejnerů na tříděný odpad. 
Upozorňujeme všechny, že je-li kontejner 
naplněný, je povinností každého občana 
uložit odpad do jiné nejbližší vhodné volné 
nádoby nebo případně odvézt do sběrné-
ho dvora, který je nepřetržitě v provozu.  
Odkládání odpadu mimo určené nádoby 
je považováno za nepovolenou skládku.  
Městská policie bude více kontrolovat kon-
tejnerová stání, a bude-li kdokoli přistižen 

při odkládání odpadu vedle kontejneru, 
hrozí správní řízení a následně pokuta. 

Pokud tedy nechcete, aby město bylo 
zaplaveno odpadky, respektujte toto upozor-
nění a odvážejte odpad, v případě zaplněných 
kontejnerů, do sběrného dvora. Smyslem tako-
vého postupu je především čisté město, vizitka 
každého jedince, a zdravé životní prostředí pro 
nás i budoucnost.  

Pohozením odpadu vedle kontejneru navíc 
takto neukáznění občané ohrožují v dnešní 
pandemické situaci samotné pracovníky tech-

nických služeb možnou nákazou COVID 19. 
Hrozí tak reálně nebezpečí, že při nakažení či 
případné karanténě těchto pracovníků nebude, 
kdo by odpad svážel. Technické služby zajišťu-
jí svoz odpadu, nikoli sběr odpadu.

Město se v posledních letech snaží v růz-
ných obytných lokalitách umístit velkoobjemo-
vé polozapuštěné kontejnery na tříděný odpad. 
Cílem je navýšit kapacity nádob a umožnit tak 
bezproblémové třídění odpadu. Tyto nádoby 
mají postupně nahradit menší kontejnery, které 
mnohdy nestačí pojmout množství odpadu 
v dané lokalitě. Jde o poměrně nákladnou 
záležitost, která by však měla přinést čistotu 
a pořádek ve městě. Než se tato kontejnerová 
stání podaří zrealizovat ve většině města, 
žádáme všechny spoluobčany o dodržování 
pořádku kolem kontejnerů a nedopusťme 
společně tento rozbujelý nepořádek. Dbejme 
na to, aby i neukáznění jedinci ukládali odpad 
výhradně do volných nádob nebo do sběrného 
dvora. Třiďme odpad, chovejme se zodpověd-
ně, udržujme pořádek, trestejme neukázněné.

Rudolf Oberfalcer, místostarosta města 

Nepořádek u kontejnerů foto: archiv OŽP
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TÉMA K ZAMYŠLENÍ
Oběti domácího násilí najdou pomoc 
i ve Strakonicích
Již 10 let působí ve Strakonicích Intervenční 
centrum pro osoby ohrožené domácím násilím 
při Diecézní charitě. Své služby poskytuje 
všem, kdo se setkají s domácím násilím, i těm, 
kteří mají pocit, že někdo v jejich okolí domácí 
násilí zažívá a potřebuje naléhavě pomoc. 

V budově bývalého „okresu“ (Smetanova 
533) ve třetím patře je každé pondělí pracov-
nice, která pomáhá obětem domácího násilí 
v nelehké situaci, do které se dostaly ne vlastní 
vinou, i když si to někdy mohou myslet. Psy-
chická podpora a pomoc, krizová intervence, 
telefonické, mailové i osobní konzultace v bez-
pečném prostředí kanceláře intervenčního 
centra jsou často počátkem cesty z bludného 
kruhu násilí. 

Oběti (ženy i muži) mnohdy dlouhou dobu 
zažívají ponižování, fyzické, psychické, často 
i sexuální násilí a po čase ztrácejí nejen vlastní 
sebevědomí a sebeúctu, ale i odstup a sílu 
z patologického vztahu odejít. Není výjimkou, 
že násilného partnera stále milují, což okolí 
nechápe. Nechávají si to proto pro sebe, a to 
agresorovi vyhovuje. Roztáčí se tak spirála 
násilí – fyzické útoky se střídají s omluvami 
agresora a ujišťováním, že už se to nikdy 
nestane, že oběti neublíží, že ji miluje, že 
přestane pít a začne chodit do práce… Dokáže 
být přitom velmi přesvědčivý a bezprostřed-
ním okolím je často považován za slušného 
člověka, který každému rád pomůže. Toto 
„divadlo“ je ale jen součást jeho hry. Doma, 
za zavřenými dveřmi, je situace diametrálně 
odlišná. Stačí pár láhví piva nebo skleniček 
tvrdého alkoholu…

Právě alkohol bývá spouštěčem domácího 
násilí nejčastěji. Oběť opakovaně odchází 
a zase se vrací, případně násilného partnera 
vyhazuje z bytu a zase jej bere zpět ve víře, 
že už se napravil a nebude pít. Vše se po čase 
opakuje a oběti jen ubývají síly a slábne naděje.

Bohužel největšími obětmi bývají v tako-
vém vztahu děti. Jsou svědky hádek, křiku, 
vulgarit, zastrašování a fyzických útoků. Po-
kud trvá domácí násilí v rodině měsíce, nebo 
dokonce léta (což není výjimkou), bývají jizvy 
na jejich duši o to hlubší a někdy, bohužel, tr-
valé. Model dysfunkčního vztahu si přenášejí 
do svých vztahů v dospělosti a vše se opakuje. 

Jak vystoupit z bludného kruhu násilí? Chy-
bí peníze, chybí síla a energie, chybí odstup.

I na první pohled neřešitelná situace mívá 
ale řešení. Je třeba udělat první krok. Třeba 

za doprovodu kamarádky, sestry, kolegy ze 
zaměstnání. Zmapování situace v intervenč-
ním centru takovým krokem bývá. Pracovnice 
s desetiletou praxí z práce s obětmi domácího 
násilí pomůže oběti zorientovat se v situaci, 
najít silné stránky, sebevědomí a sebeúctu, 
získat odstup a uvědomit si, že nikdo nesmí 
být týrán a každý si zaslouží slušné, citlivé 
a ohleduplné zacházení. Nestane se tak ze dne 
na den, ale je to počátek cesty, která má smysl, 
protože vede ven z pekla násilí, strachu a po-
nižování. Do období klidu, bezpečí, jistoty, 
svobody rozhodnout se a nemuset se za vše 
omlouvat, do rodiny, která bude bezpečným 
místem pro děti. A to má vždy smysl. 

Rozhodujete-li se odejít od násilného part-
nera nebo partnerky a chybí vám síla a ener-
gie, nejste si ničím jisti a máte obavy, protože 
jste na všechno sami, přijďte si popovídat, jistě 
najdeme řešení, které budete chtít realizovat. 

Do intervenčního centra můžete přijít ano-
nymně, vše, o čem budeme mluvit, tam také 
zůstane. Diskrétnost a individuální přístup 
jsou pro nás zásadními principy vzájemné 
důvěry, která je předpokladem účinné pomoci. 
Naše služba je zcela bezplatná, neplatíte ani 
za případné vypracování návrhu na rozvod či 
návrhu na předběžné opatření.  

Pokud se rozhodnete svou situaci řešit, 
najdete nás ve Strakonicích každé pondělí 
v kanceláři č. 56 ve třetím patře budovy 
bývalého „okresu“ (vedle budovy Okresního 
soudu) mezi 9. a 17. hodinou. Pokud nemáte 
odvahu napoprvé přijít osobně, můžete zavolat 
(731 619 844) nebo poslat e-mail (icstrakoni-
ce@dchcb.charita.cz). 

Hana Kadlecová, Intervenční centrum pro 
osoby ohrožené domácím násilím

Nebát se a začít
„Modlit se, to neumím,“ řekl mi jeden z mých 
dávných spolužáků. „Ale umíš, říkej Bohu v du-
chu nebo nahlas, co prožíváš,“ pokusil jsem se 
mu stručně naznačit cestu. Vlastně mi tím svým 
výrokem především sdělil, že nezná modlitby, 
které někdy zaslechl v kostele. Více než o ne-
schopnosti modlit se vyjádřil, že modlitba je 
v jeho představách odříkaná formulace. Na-
štěstí je tomu jinak. Ačkoli některé formy mod-
litby vyžadují zkušenost a určitý druh úsilí, jak 
naznačuje má odpověď kamarádovi, v prin-
cipu je nám bližší, než si někdy připouštíme. 
Objevení modlitby je mnohdy o tom, že pře-
kročím některá vnitřní klišé nebo obavy a oslo-
vím Boha, vezmu ho jako partnera.

Jak se modlit popisují více i méně zdařilé kni-
hy, články. Někdy se mluví o dialogu s Bohem, 
který se snadno zúží na monolog vůči Bohu. 
Líbí se mi vyjádření, které nese kniha Anselma 
Grüna, totiž Modlitba jako setkání. Opravdu, 
už to, že si uvědomím, že jsem (tady a teď) 
a že je tu Bůh, už je to druh modlitby. Parale-
la mezi setkáním mezi lidmi a modlitbou nám 
může dost pomoci.

Někdy něco říkám já, někdy hovoří druhý. 
Boží hlas ovšem málokdy slyšíme sluchem, 
mnohem spíše v našem nitru nebo způsoby, 
o kterých mluví úvahy v předešlých číslech 
Zpravodaje. Ovšem s lidmi blízkými nám 
stačí být, vnímat jejich blízkost. Modlitbou 
tedy je i ticho, ačkoli, kdo to zkouší, asi mi 
dá za pravdu, že opravdové a vnitřní ticho 
není jednoduché. Avšak jako se náš život in-
spiruje vztahy nejen s nejbližšími, i modlitba 
ve společenství je inspirující a nabírá na síle 
právě souzněním. Zpočátku člověk vnímá 
ostych z nezvyku, ale následně objeví velký 
dar společné a vzájemné modlitby. Podob-
ně nám někdy je pomocí, že jsou některé 
modlitby již formulované a my se k nim vnitř-
ně připojíme. Nicméně žádný vztah nemůže 
vystačit s již formulovanými frázemi. Není 
třeba vymýšlet vše nové (např. pozdrav), ale 
sdílení života je třeba komunikovat aktuálně. 
V duchovním životě se nám tedy hodí to, co 
již někdo vymyslel, ale Boha zajímá i naše 
vyprávění – vděčnost i prosba. Někdy stačí 
v mysli pár slovy vyjádřit, co zrovna proží-
vám. Vždyť Bůh je všude se mnou.

Velikonoční svátky jsou plné rozličné mod-
litby – od úzkosti Krista na kříži, přes prosby 
za všechny možné skupiny lidí, vděčnost 
za lásku až k smrti, přes ticho a naslouchání 
u Kristova hrobu až k chvále a oslavě života 
v Ježíšově vzkříšení. Kéž prožijete Velikono-
ce s úctou a vděčností k životu!

Roman Dvořák, farář
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MŮŽE VÁS ZAJÍMAT
Vybrali jsme z pod pokličky  
aneb v Hlavní roli zvířátka
Vloni městská policie zaevidovala přes šest 
tisíc událostí, z nichž by se dal sestavit seri-
ál na pokračování. V dubnovém čísle vás 
pobavíme prostřednictvím zvířátek (aby ne-
došlo k mýlce – opravdu těch chlupatých 
čtyřnohých). 

BÍLÝ KLOKAN VE STRAKONICÍCH? 
DÉJÀ VU TO NEBYLO!
Ve středu 15. července po třetí hodině 
ranní přijali policisté na lince 158 opravdu 
kuriózní oznámení. Volající muž sdělil, že 
u silnice vidí bílého klokana. V telefonátu 
upřesnil, že jede s kolegou autem z Dra-
žejova na Strakonice a na pravé straně, 
asi tak deset metrů za cedulí Nový Dra-
žejov, vidí v příkopě klokana, je bílý, kou-
ká na ně a skáče. Oznamovatel si stál 
za svým tvrzením. Policistovi zopakoval, že 
fakt vidí klokana a žerty nedělá. Operační 
důstojník tedy vyslal na místo strakonickou 
policejní hlídku. Ta však při kontrole terénu 
žádného klokana, natož bílého, nenašla. 
Nebyl tu už ani oznamovatel. Co řidič vi-
děl? Že by déjà vu? Ne! Opravdu na něj 
koukal klokan. Tentýž den po osmé hodi-
ně večerní totiž bílého klokana spatřila 
na Podskalí u lávky na ostrov žena, která 
to tentokrát oznámila na městskou policii. 
A tak i strážníci měli tu čest hledat exotic-
kého vačnatce. V mezičase informovali 
i pravděpodobného chovatele, který také 
vyjel na místo. Klokan ale ani na hlídku, ani 
na svého pána nečekal. Prchá se mu velmi 
snadno. Vždyť jeho jeden skok může měřit 
až deset metrů a dokáže se pohybovat 
až rychlostí 60 kilometrů za hodinu. Bílý 
klokan ve Strakonicích se stal hitem médií 
i sociálních sítí.
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Inzerci v těchto novinách pro vás zajistí:

732 574 319 
dobiasova@regvyd.cz

Aneta DOBIÁŠOVÁ
603 786 170

vrbicky@regvyd.cz

Vít VRBICKÝ

Zelený velikonoční pozdrav od Dudáků
Velikonoce jsou bezesporu nejvýznam-
nějšími křesťanskými svátky, které mají 
připomínat zmrtvýchvstání Ježíše Krista. 
Celé velikonoční období je pojímáno 
křesťany jako Svatý týden, začínající 
Květnou nedělí a končící Zmrtvýchvstáním 
Páně. Jedním z těchto významných dnů je 
i Zelený čtvrtek, který je dnem připomínky 
poslední večeře Ježíše s apoštoly. 

Právě na tento den zareagovaly některé 
pivovary a začaly nabízet zelené pivo pro 
období Velikonoc. Obliba velikonočního 
piva, které je na českém trhu již bezmála 
15 let, neustále stoupá a v nabídce ho má 
stále více pivovarů. I v naší společnos-
ti zaznamenala výroba zeleného piva 
poměrně razantní vývoj. Od roku 2017 
pivovar Dudák začal prodávat zelené pivo nejenom v sudech, ale i v lahvích. Začínalo 

se jednolitrovou čirou PET lahví. Ta byla 
zvolena záměrně proto, aby lépe vynikla 
zelená barva piva, která k tomuto období 
neodmyslitelně patří. V roce 2020 začal pi-
vovar prodávat svůj produkt již ve skleněné 
nevratné láhvi, neboť sklo je pro skladová-
ní piva ideálním materiálem. V letošním 
roce budeme prodávat zelené pivo v 0,33 l 
skleněné čiré láhvi, k dostání bude i balení 
po 3 kusech v luxusním dárkovém kartonu. 
Opět se bude jednat o nápoj na bázi piva 
a bylinného přírodního extraktu. Pevně 
věříme, že i v současné těžké době si naše 
zelené pivo najde své příznivce a přispěje 
k pohodové velikonoční atmosféře, kterou 
svátky jara rozhodně mají. Restaurace 
budou s největší pravděpodobností pořád 
zavřené, a tak se letos zelené pivo do sudů 
bohužel nedostane. 

Na vaše zdraví!
Pivovar DudákNa zdraví přeje ředitel pivovaru foto: M. Bučoková 
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ZPRÁVY Z MUZEA
Rekonstrukce strakonického hradu

Realizace projektu na rekonstrukci části 
strakonického hradu, která je ve vlastnictví 
Jihočeského kraje, znamená novou etapu 
v existenci, další činnosti a směřování 
muzea. 

OHLÉDNUTÍ ZPĚT
V lednu 2018 uspělo muzeum v 52. výzvě 
IROP. Projekt Obnova vybraných objektů 
v areálu NKP strakonický hrad dostal 
finanční podporu z EU ve výši 102 047 031 
(90 %), příspěvek MMR činil 6 002 766 Kč 
(5 %) a kofinancování JčK 12 005 533 
(10 %).  Celková výše financování pro-
jektu byla stanovena na 120 055 331 Kč. 
K poslednímu červnu 2018 byly uzavřeny 
veškeré expoziční prostory  a sály, které 
podléhaly rekonstrukci. 

Stavební úpravy probíhaly v  tzv. Bavo-
rovském  paláci, kde je umístěno muzeum, 
v budově bývalého děkanství s kapitulní 
síní a ambitem (dříve komenda maltézské-
ho řádu) a ve spojovacím krčku mezi I. a II. 
nádvořím. Celkem se jedná o rekonstrukci 
prostor o výměře cca 2300 m2.  

Předmětem rekonstrukce jsou nejen 
stavební úpravy, ale  i muzejní expozice. 

Na hraně životnosti byla elektřina, 
rozvody vody i kanalizace. Připojením 
na dálkové vytápění jsou nové expozice 
temperovány, takže mohou být v provozu 
po celý rok. Tím bude rozšířena nabídka 
akcí a podpořen i rozvoj cestovního ruchu 
ve městě. Rekonstrukcí skladových prostor 

získalo muzeum nové sály pro přednáško-
vou, výstavní a edukační činnost. Nové je 
i sociální zařízení a místo pro odpočinek. 
Výstavbou výtahu ve spojovacím krčku 
mezi I. a II. nádvořím se  hradní prosto-
ry  alespoň částečně zbaví bariér. Nové 
expozice představí pět hlavních oblastí, 
které jsou pro město Strakonice typické: 
textilní výrobu, výrobu motocyklů, zbraní 
a další průmyslovou výrobu ČZ, dudáckou 
a loutkářskou tradici. V  prostorách bývalé 
komendy maltézského řádu, kterou v roce 
2015 koupil JčK od římsko-katolické 
církve, vzniká zcela nová, v ČR jediná, 
expozice věnovaná historii a současnosti 
tohoto řádu ve spojení s historií města.

Po dvou a půl letech byly stavební práce 
na třech objektech ukončeny a prostory 
předány zpět uživateli k 31. 12. 2020. Byly 
realizovány nákladem 78 052 227 Kč.

Dokončeny a převzaty byly restaurátor-
ské práce na nástěnných malbách ve všech 
objektech a restaurování kamenných prvků 
v celkové výši 6 690 395 Kč.

Na stavební rekonstrukci navazuje tvorba 
nových expozic včetně interiérového osvět-
lení a  audiovizuální techniky, která by 
měla být dokončena v letošním roce.

ZAJÍMAVOSTI
Do kapitulní síně se spotřebovalo 1,5 km 
podlahového potrubí, celkově ho na celém 
objektu je položeno kolem 5 km.

Silnoproudé kabely jsou namontovány 
v délce 11 km, slaboproudé kabely v délce 
5 km. Bylo odkryto a opraveno  280 m2  
trámových stropů. V průběhu rekonstrukce 
bude položeno cca 900 m2 cihlové dlažby re-
pasováno nebo opraveno 300 ks dveří a oken.

NOVÉ OBJEVY
Již v prvních měsících stavební rekonstruk-
ce byly učiněny objevy mimořádné histo-
rické hodnoty. Například mezi kapitulní 
síní a palácovou zdí byl nalezen do té doby 
zazděný unikátní prostor. Je zde kompletně 
dochovaná stratigrafie archeologických 
vrstev starých více než 500 let. 

Vzácný objev byl učiněn i v prostorách 
bývalého děkanství. Při odstraňování stropní-
ho podhledu byly nalezeny  dvě široké desky  
s malovaným plátnem a čtyři široká malova-
ná prkna. Jedná se patrně o části středověké-
ho oltáře datovaného do pol. 16. století. 

V jednom ze sálů v objektu bývalé 
komendy byly odkryty rozsáhlé nástěnné 
malby, které jsou datovány do poloviny 18. 
století (období rokoka). Nástěnné malby 
byly objeveny i ve vedlejším salonku. 
Překvapení čekalo na odborníky i v pří-
zemí hradního paláce, které najde využití 
jako edukační sál. Na jedné ze stěn se totiž 
nachází erb velkopřevora Othenia Bernar-
da Maria Lichnowskeho – Wardenberga, 
který byl významným představitelem řádu 
maltézských rytířů, symbolizujícího cha-
ritu 19. století. Skutečným klenotem jsou 
potom více než 600 let staré dřevěné trámy 
se šablonovou výmalbou ukrývané pod 
podlahou v bývalé expozici 19. století.

Veškeré objevené předměty i nástěnné 
malby jsou restaurovány a budou po rekon-
strukci zpřístupněny veřejnosti.

pokračování v příštím čísle
Ivana Říhová, ředitelka muzea

Protézování stropních trámů foto: archiv muzea

Strop Velkého rytířského sálu po rekonstrukci
foto: archiv muzea
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VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ 
SESTRA

Požadavky:
střední vzdělání v oboru zdravotní sestra, případně vyšší vzdělání

profesionální a laskavý přístup k uživatelům pobytové služby,  
respekt ke stáří a lidské důstojnosti, spolehlivost, zodpovědnost 

Platové podmínky:
platové rozpětí – nástupní plat: 26 900 Kč – 45 000 Kč, 

 v plném režimu až 50 000 Kč
třísměnný i dvousměnný nepřetržitý provoz

plný i zkrácený pracovní úvazek

Nabízíme:
příplatek na stravování a na penzijní připojištění

5 týdnů dovolené
odborný růst, perspektivní práci v zajímavém sociálním prostředí

4 dny zdravotního volna
možnost získání služebního bytu

Nástup:
dle dohody

Kontakt:
Životopis je možné předat osobně nebo zaslat poštou na personální oddělení 
ředitelství MěÚSS Strakonice, Jezerní 1281, 386 01 Strakonice nebo e-mailem 

na vera.mrackova@muss.strakonice.eu 
Dotazy na tel. 383 312 274, 722 095 729 – Bc. Věra Mráčková – personalistka 

MěÚSS Strakonice

www.muss.strakonice.eu

DŘEVĚNÉ

PELETY

4,86
OD

Kč / kg

DŘEVĚNÉ

BRIKETY

4,80
OD

Kč / kg

AKCE PLATÍ OD 1.4.2021 DO V�P�OD�NÍ ���O�

AKCE PLATÍ OD 1.4.2021 DO V�P�OD�NÍ ���O�

"CO NAKOUPÍŠ, �O VY	�AEŠ!"

+420 

prodejna.ckyne@biomac.cz

ČKYNĚ

725 72� 655

+420 

prodejna.volenice@biomac.cz

VOLENICE

7�� 951  792 

TEPLÁRNA
Zprávy z teplárny
V minulém čísle jsme vás krátce informovali 
o hospodaření TST, a.s. Ráda bych se tento-
krát zaměřila na kvalitu dodávek a plánované 
projekty v krátkodobém časovém horizontu. 

Kontinuita a kvalita dodávek tepla pro 
všechny odběratele jsou naší dlouhodobou pri-
oritou. I to je jedním z důvodů, proč teplárna 
pravidelně investuje do modernizace techno-
logického zařízení a také zlepšení stávající 
infrastruktury. Snažíme se vás průběžně infor-
movat o všech našich aktivitách, a to zejména 
o změnách, připojení či odpojení zákazníků 
a vysvětlujeme důvody, které nás k tomu 
vedou. Například díky naší aktivitě a ukonče-
ní nevýhodné smlouvy s velkým zákazníkem 
ČZ, a.s., došlo k podpoře plynulosti dodávek 
v ranních špičkách. Zároveň má ukončení spo-
lupráce pozitivní dopad i na předběžné ceny 
pro rok 2021, tj. udržení stejné ceny na primá-
ru a snížení na sekundáru.

Momentálně finalizujeme několik projektů, 
a to zejména do rozšíření a obnovy teplo-
vodních rozvodů. První plánovanou akcí je 
výstavba nových rozvodů v lokalitě Arch. 

Dubského a následovat bude akce na sídlišti 
Šumavská. Jako zásadní důvod k realizaci 
tohoto projektu vnímáme možná rizika 
s dodávkami tepla po skončení tříměsíčního 
moratoria, které vyprší zhruba za měsíc, tedy 
16. dubna. Pro úplnost dodáváme, že na do-
dávky tepla v této lokalitě stále není uzavřená 
smlouva. Teplárna je proto v tomto směru 
aktivní a podala žádost o územní rozhod-
nutí a momentálně prověřujeme možnost 
stávajících dotačních programů Ministerstva 
průmyslu a obchodu. Naším cílem je mít 
nové teplovodní připojení a moderní domácí 
předávací stanice pro jednotlivé SVJ již před 
novou topnou sezónou. Situaci nám však 
komplikují některá SVJ na sídlišti Šumavská, 
kde nám chybí jejich souhlas jako vlastníků 
pozemků. Tím tento projekt pro ostatní brzdí. 
Bohužel na to ve finále doplatí právě tyto SVJ. 
TST proto hledá alternativní řešení a případně 
využije možnosti zákonných věcných břemen. 
Všechna SVJ, která dala souhlas s napojením 
teplovodních přípojek do nových rozvodů 
teplárny, se tedy budou moci připojit kdykoliv. 
Zbývající SVJ v případě pozdějšího zájmu 
ponesou náklady na připojení samy. Pokraču-

jeme i v práci na projektech sídliště Jezárky. 
Zde jsme ve finální fázi dokončení dokumen-
tace pro územní rozhodnutí. Tento projekt se 
zdržel z důvodů pandemie, na kterou v roce 
2020 nebyl nikdo připravený. 

Pevně věříme, že se všechny plánované 
projekty podaří dotáhnout a zrealizovat v co 
možná nejkratším čase. Je to v zájmu všech zá-
kazníků teplárny, a to nejen zmiňovaných loka-
lit. Nové a rekonstruované teplovodní rozvody 
sníží ztráty tepla v sítích, což podpoří stabilitu 
ceny tepla i do budoucna. Teplárna je díky 
spalování biomasy ve výši přes 75 % dnes již 
tzv. zeleným zdrojem energie. Město Strakonice 
jako většinový akcionář tento ekologický zdroj 
maximálně podporuje a nemá zájem o podporu 
či budování „lokálních zdrojů tepla“ ostatních 
subjektů, neboť ekologické profily těchto zdrojů 
nemohou parametrů teplárny dosáhnout. 

Teplárna Strakonice, a.s., připravuje koncept 
strategického rozvoje teplárny, který bude 
klíčový pro budoucí směrování teplárny. Tento 
rozvoj s sebou ponese mnoho nových projektů 
a významných investic v několika příštích 
letech. Podrobněji ale zase až příště…

Terezie Houdková, členka představenstva
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SERIÁL

Slovo dobrovolník se za poslední 
rok skloňuje v mnoha pádech. Sou-
časná nelehká doba si žádá jejich 
plné nasazení napříč obory sociální 
a zdravotní péče. Jana Pícku vycho-
valo strakonické gymnázium a mnozí 
ho znají z koncertů Marcely Mikové. 
Dnes studuje na  I. lékařské fakultě 
UK a vypomáhat jako dobrovolník 
dochází do Všeobecné fakultní ne-
mocnice v Praze na II. interní kliniku.

Jak se daří medikům v době korona-
krize a jak jako dobrovolníci pomáhají 
tam, kde je potřeba? 

Jak aktuálně probíhá výuka budou-
cích lékařů? 
Nevím úplně přesně, jak to mají ostatní 
lékařské fakulty, ale podle mých zná-
mých, například v Plzni, je výuka dosti 
obdobná. Samozřejmě plná prezenční 
forma je nemožná, ale vedení se snaží, 
abychom ve škole byli co nejvíce. Jejich 
snaha se promítá hlavně do prezenční 
praktické výuky, pro můj ročník jsou to 
laboratorní cvičení z biochemie a také 
simulace a praktická cvičení z fyziolo-
gie. Přednášky a méně důležité před-
měty, i když jejich důležitost by bral asi 
každý jinak, jsou vedeny hlavně online 
formou. 

Namísto toho, abyste seděl v poslu-
chárně, vyrazil jste pomáhat na covi-
dovou jednotku. Co vás k tomu vedlo?
Možná bych se odrazil od toho, že 
vlastně teď nesedíme ani v té posluchár-
ně. Výuka z domova, i když pro nás jen 
částečná, je pro každého takový menší 
test sebekázně a po nějaké době, ať se 
člověk snaží sebevíc, k poklesu nasazení 
zkrátka dojde. Já si šel tedy na covido-
vou jednotku zčásti pro změnu režimu, 
ale především pro zkušenosti a pohled 
do reality svého možného budoucího 
povolání. Výuka na českých lékařských 
fakultách, ač se některé snaží, je velmi 
založena, alespoň v prvních třech le-
tech, na znalosti hlavně teoretické. Čím 
dříve do reálného chodu nahlédnete, tím 
lépe pro vás. Můj přístup byl tedy spíše 
pragmatický než vyvolaný emoční reak-
cí na povyk okolo téhle doby v médiích.

Co přesně děláte na covid jednotce? 
Den tam má poměrně standardní režim. 
Ráno přijdete na sedmou a přebírá se 
směna od zdravotníků, kteří pracovali 
v noci. Pokud nesloužíte zrovna v noční 
samozřejmě. Poté se musíme obléknout 
do ochranného oděvu. Což obnáší nasa-
zení návleků na nohy, ochrannou čepičku, 
respirátor třetí třídy, první vrstvu gumo-
vých rukavic, velmi často vyobrazovaný 
,,skafandr‘‘ a přes něj ještě buď obliče-
jový štít, nebo ochranné brýle a druhou 
vrstvu rukavic. Takto připraveni vstoupíte 
do lůžkové části, kde si nazujete vydezin-
fikované holínky. Pak přichází samotná 
péče o pacienty. Většině z nich se musí 
ráno vyměnit ložní prádlo. Podáváte jim 
předepsané léky, ať už ve formě table-
tek, subkutánních injekcí nebo ve formě 
infuzních roztoků. Musíme jim pravidelně 
měřit tlak, saturaci krve kyslíkem, teplotu 
a sledovat bilanci tělních tekutin. To se 
zaznamenává pro lékaře. Pacientům, kteří 
sami nemohou, pomáháme s hygienou 
nebo obecně se snažíme vyhovět jejich 
přáním. Sice se to nezdá, ale tohle všechno 
většinou zabere dobré tři hodiny, takže pak 
je na programu rovnou roznesení obědů. 
A jelikož máme nařízeno, že v obleku mezi 
pacienty můžeme být hodiny maximálně 
čtyři, odebíráme se pak rovnou na sester-
nu. Samotné svlékání ochranného obleku 
se pro vás stane takovým menším rituálem. 
Má své přesně dané kroky, podle kterých 
musíte postupovat. Kdybyste je nedodrželi, 
můžete se velmi snadno nakazit. Kolem 
druhé se oblékáme do nového oděvu a péče 
pokračuje, je zakončená večeří. Na denním 
pořádku bývá i převoz pacientů. Musí-
me zaznamenat všechny věci, které mají 
s sebou na pokoji, a připravit je na cestu 
do jiného zařízení. Opačně zase připravit 
lůžka, pokud pacienty přijímáme. Také je 
vozíme na rentgenová nebo ultrazvuková 
vyšetření, pokud se neprovádí přímo na po-
koji. Končíme v sedm večer, sloužíme tedy 
dvanáctihodinové směny.

V médiích slýcháme více či méně ka-
tastrofické scénáře. Jaká je tedy situ-
ace očima mladého člověka, medika? 
Nesloužím přímo na jednotce intenzivní péče 
nebo na anesteziologicko-resuscitačním 
 oddělení, avšak i u nás na lůžkovém od-

dělení jsou lidé bez naší pomoci poměrně 
bezmocní. Jejich stav si vyžaduje větši-
nou péči založenou na dýchání vzduchu 
s větším poměrným zastoupením kyslíku, 
než má vzduch klasický, atmosférický. 
Pokud by jej nedostávali, trpěli by dušností 
a mohlo by to pro ně mít fatální následky. 
Na JIP jsem měl možnost nakouknout jen 
párkrát, když jsem byl pověřen tam donést 
například nějaké léky. Plicní ventilátory 
v plném chodu a personál, který neví, kam 
dřív. Na ARO mám známou a říkala, že 
pacienti se jim mnohdy udusí pod rukama. 
Rozhodně bych tedy situaci úplně nebaga-
telizoval a stále nemohu nabýt pochopení, 
že někteří lidé věří konspiračním teoriím 
o tom, že vlastně žádný virus ani neexis-
tuje, všechno je to prostředek pro manipu-
lování s lidmi a v případě vakcíny, že se 
jedná o nástroj pro zavedení sledovacího 
mikročipu do našich těl. Chápu, že nápor 
z médií je obrovský, avšak měli bychom 
si uvědomovat fakt, že média potřebují 
mít atraktivní titulky a působit na emoce 
svých čtenářů nebo posluchačů. Je tedy 
důležité při přijímání takových informací 
zapojit i racionální smýšlení. Na druhou 
stranu tohoto katastrofického výčtu čísel 
a situací každý pacient, který u nás leží, 
má přidružené choroby. Naše oddělení je 
ve svém základu oddělením kardiovasku-
lárním. Tudíž naši hospitalizovaní pacienti 

Příběh jednoho z vás

Jan pracuje jako dobrovolník  foto: archiv J. Pícky 
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PRO VOLNÉ CHVÍLE

Trocha zábavy a rozptýlení jistě přijde k druhu, a proto pro vás Zpravodaj každý měsíc připraví křížovku s tajenkou. 
V dubnové tajence se dozvíte, co stojí na místě bývalé pivovarské lednice. Luštitelům napoví článek z předcházejícího čísla Zpravodaje. 

mají problémy se srdcem a řekněme, každý 
druhý k tomu ještě trpí cukrovkou. Samo-
zřejmě jsou ve vážných stavech i mladí 
a aktivní lidé, každý má průběh jiný. U nás 
jsou ale převážně právě starší pacienti, 
u kterých má přidružené onemocnění 
významnou roli.

Před Vánocemi jste sám covidem 
onemocněl. Nevymlouvají vám rodiče 
další působení v první linii? 

Než jsem začal, rodiče mi k pomáhání 
dali plný souhlas a nic se nezměnilo. 
Můj průběh nebyl nikterak dramatický. 
Přišel jsem akorát o chuť a čich, neměl 
jsem ani horečku.    

Jaké plány máte do budoucna? Máte 
představu, kde budete pracovat po do-
končení studia? 
Ono je asi lepší moc neplánovat. Lpění 

na svých plánech ve většině případů 
nepřinese nic dobrého. Člověk je pak 
zaslepený pro jiné možnosti a mnohdy 
zklamaný, že se situace vyvíjí jinak, 
než bychom si vlastně přáli. Vysněný 
obor zatím nemám, lákal by mě nějaký 
z chirurgických, ale všechno je otázka 
času. Cesta přede mnou je ještě dlouhá 
a klinická výuka bude hrát podle mě 
klíčovou roli v tom, pro co se nakonec 
rozhodnu. Možná to ani nebude medicí-
na, kdo ví. Jsem tomu otevřený.

Určitě máte nějaký svůj sen. Nevzal 
vám ho covid? 
O snech a plánech jsem mluvil v podsta-
tě teď. Ale naopak, služby mi většinou 
daly motivaci pro studium. Musím říct, 
že se nám, medikům z nižších roční-
ků, kteří vlastně neumí ještě skoro nic, 
personál oddělení věnuje a je velmi 
vstřícný. Viděl jsem věci, o které bych 

ve svém ročníku nezavadil – napří-
klad ultrazvukové vyšetření srdečních 
chlopní, punkci plicního výpotku nebo 
zavádění centrálního žilního katetru. 
Také věci, co si vyzkoušíme na tomto 
oddělení, říkal jeden mladší doktor, 
si prý ani on za svou ošetřovatelskou 
praxi během studia nevyzkoušel. To 
všechno, když k tomu máte určitý vztah, 
vás povzbudí k tomu dál studovat i přes 
kvantum informací, co musíte pobrat, 
a je mnohdy demotivující. Navíc je k ne-
zaplacení pocit vděčných pacientů, kteří 
vám nejméně desetkrát za den poděkují, 
že se o ně staráte, a opakují, že jste 
jejich anděl. 

Nám všem přeji hodně takových an-
dělů, kteří nebudou váhat mezi pomocí 
a vlastním pohodlím a vám především 
pevné zdraví a pověstnou kapičku štěstí 
jak v osobním, tak jednou v profesním 
životě.  Markéta Bučoková, PR 



RV
21

0
03

49
/0

1
RV

21
0

05
18

/0
1


