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3 miliony zpět lidem –  
teplárna vrací přeplatky

Poprvé v historii vrací teplárna přeplatky 
svým zákazníkům za poskytnuté dodávky 
tepla. Podrobnosti nejen o ekonomické 
stránce podniku, ale i o vývoji situace 
na Šumavské se dočtete na straně 10.

Ve středu 23. června se od 15:00 
hodin uskuteční ve velké zasedací 
místnosti MěÚ Strakonice 

dvanácté veřejné zasedání Zastupitelstva 
města Strakonice. Program bude zveřejněn 
ve vývěskách a na webových stránkách města: 
www.strakonice.eu

Dobrovolníci z úřadu v Očku

Mnohdy se za slovem dobrovolník skrývá 
anonymní tvář. Není to vůči lidem, kteří 
vykonávají službu pro druhé, férové. Proto 
vám přinášíme seriál o lidech, kteří ve svém 
volném čase pomáhají bojovat se zákeřnou 
nemocí. 

1. 6. MDD – KAŽDÉ DÍTĚ  
BY MĚLO POZNAT LÁSKU
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K modelu Golf nyní dostanete zdarma obrovský zavazadlový prostor. Rodinné kombi Golf Variant je totiž nyní za cenu 
modelu Golf. K tomu nabízíme výhodné financování s úrokem od 1 % ročně od Volkswagen Financial Services, povinné 
ručení za 1 Kč měsíčně a další bonus až 30 000 Kč s prodlouženou zárukou.

Volkswagen Golf Variant je nyní za cenu modelu Golf.

Úrok od 1 %
Povinné ručení za 1 Kč
Bonus až 30 000 Kč
s prodlouženou zárukou

Golf Variant
Dlouhý za cenu krátkého

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Golf Variant: 4,6−5,7 l / 100 km, 120−148 g/km. 
Fotografie je pouze ilustrativní a vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy. 
Více o uvedené nabídce se dozvíte na webu volkswagen.cz

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

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

ŠKODA

NOVÁ,

ENYAQ iV
PLNĚ ELEKTRICKÁ

ŠKODA ENYAQ iV – emise CO2: 0 g/km  
spotřeba: 16,6–18,1 kWh/100 km.

* Jedná se o předběžné hodnoty.
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ÚVOD

Duben byl plný náročných jednání, ze 
kterých vzejdou projekty nejen pro místní 
obyvatele, ale i pro turisty, sportovce, 
maminky s dětmi i seniory. 

Plánujeme výstavbu cyklostezky, nyní jsou již 
její obrysy zcela konkrétní, nejde tedy o ideu, 
ale už jasnou investici, kterou bychom chtěli 
rozšířit jak možnost přepravy do Strakonic, 
tak služby v oblasti turismu. S touto vizí uvítal 
místostarosta Rudolf Oberfalcer starostu obce 
Pracejovice Jaroslava Kuberu. Schůzka se 
uskutečnila v polovině dubna a její hlavní ná-
plní bylo seznámení s dalším postupem prací 
a plánovanou trasou cyklostezky Strakonice 
– Pracejovice a umístěním lávky přes Otavu. 
Cyklostezka vede po pozemcích jmenovaných 
obcí, čímž odpadá povinnost výkupů a výstav-
ba se značně zrychlí. 

Z pohledu vedení obce Pracejovice nic ne-
brání realizaci, nicméně plán bude projednán 
na zasedání zastupitelstva obce. 

Jak již bylo zmíněno, v rámci plánované cy-
klostezky by měla poblíž restaurace Myslivna 
přetínat řeku lávka pro pěší. 

„Tím, že se bude jednat o lávku pro pěší, do-
jde k citelnému snížení plánovaných nákladů 
na její realizaci,“ zdůvodňuje rozhodnutí města 
starosta Břetislav Hrdlička. 

Lávka pro pěší má zcela odlišné parametry 
než lávka pro cyklisty, například v šířce takové 

stavby. Využití ale nikterak cyklisty neomezí, 
snad jen v tom smyslu, že budou při přejezdu 
lávky muset sesednout z kola. Samotný objekt 
lávky bude, pro své rozměry, snáze zasaditelný 
do přírody. 

Tento záměr se jeví jako nejelegantnější ře-
šení dostavby další etapy cyklostezky, která by 
v budoucnu mohla být propojena s Otavskou 
cyklostezkou, páteřní trasou v Jihočeském 
a Plzeňském kraji.

Rada města jmenovala pracovní skupinu 
pro koordinaci projektu a vybudování cyklo-
stezky ve složení R. Oberfalcer, M. Slámová, 
J. Brůžek, J. Narovcová, T. Šamanková, 
P. Zdeněk. 

PŘÍRODNÍ AREÁL ZDRAVÍ HABEŠ
Nejen kolaři, ale i inlajnisté se mohou těšit 
na komfortní a především bezpečné dráhy 
v lokalitě Opeřová – Habeš. Ski klub Stra-
konice společně s osadním výborem Habeš 
a městem Strakonice připravují podání žá-
dosti o dotaci od Národní sportovní agentury 
na podporu projektu Přírodní areál zdraví Ha-
beš. Ski klub zajistí projektovou dokumentaci 
a vedení města se zavázalo podpořit projekt 
a finančně na něm spolupracovat. Realizace je 
podmíněna poskytnutím dotace. V rámci prv-
ní etapy by měl vzniknout přírodní okruh ve-
doucí po stávajících lesních a polních cestách, 
kde vyrostou stanoviště pohybových aktivit. 
Ta budou opatřena informačními tabulemi, ale 
i odpočinkovými lavičkami v přírodním stylu. 

Druhá etapa pak počítá s realizací samotného 
asfaltového povrchu v šířce 3 m a s délkou 
přesahující 1,2  km. Celkové náklady jsou 
v odhadu 5,5 mil. korun. Aktuální situace 
přináší zcela nové potřeby a neorganizovaný 
sport ve volné přírodě se ukázal jako nedostat-
ková služba pro obyvatele.

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

Situační plán cyklostezky, studie majetkového odboru

Břetislav Hrdlička, STAROSTA

Daň z nemovitosti vyvolala nedávno 
velkou diskuzi. Přestože se daň nezvy-
šovala posledních 12 let, sáhli jsme 
po minimálním navýšení, které zákon 
povoluje. Vše jsme zveřejnili už loni 
ve sdělovacích prostředcích. Většina 
občanů ji přijala smutně, ale s pocho-
pením. Jsou to peníze do rozpočtu, 
a ty jdou letos například na dokončení 
Mírové ulice, části Máchovy ulice 
s kruhovým objezdem, vodovodem 
a kanalizací. Začne se opravovat 
Zvolenská a další úsek Máchovy, 
na spadnutí je rekonstrukce budovy 
v Poděbradově ulici na hasičskou zbroj-
nici, cyklostezka do Katovic přes novou 
lávku z Dražejova do Pracejovic, nové 
tepelné hospodářství na Šumavské, 
projekt skateparku, rekonstrukce Panské 
zahrady a letního kina a mnohé další. 
Umožnili jsme soukromým investorům 
budovat nové zóny bydlení. Město 
stále vzrůstá a obnovuje se, stejně jako 
naše rodiny. Nezapomeňte tedy prosím 
věnovat svým dětem trochu pozornosti 
a dostatek lásky, zejména 1. června, 
kdy mají svátek, ale i po celý zbytek 
roku. Snažíme se na radnici, a věřím, že 
i vy ve vašich rodinách, stavět budouc-
nost ve smyslu následujícího přání: 
„Všechno nejlepší, děti!“ 

Jdeme vstříc sportu 
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Na Radomyšlské vybudujeme chodník

Rada města schválila výzvu k podání na-
bídky na realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu na zpracování projektové dokumen-
tace pro akci chodník v ulici Radomyšlská. 

Podél komunikace II/173 by měl v bu-
doucnu vzniknout chodník. „Víme, že dané 
místo je využíváno především zahrádkáři 
pro přístup do zahrádkářské kolonie, nebo 
naopak pro turisty jdoucí po značených 
stezkách. Musí se proto vytvořit bezpečné 

podmínky pro pěší,“ sdělil místostarosta 
Oberfalcer. 

Situace je v těchto místech kvůli nepře-
hledné zatáčce velmi nebezpečná a chodci 
musí využívat výhradně jedné krajnice, 
a to obousměrně. Nový chodník bude nava-
zovat na stávající v křižovatce Radomyšl-
ská – Jiráskova. Doplněn bude přechodem 
pro chodce v tomtéž místě.

Markéta Bučoková, PR 

V těchto místech vznikne bezpečný chodník  foto: Markéta Bučoková

Velikonoční soutěžení a jeho vítězové 

Soutěž o Strakonickou kraslici či malované 
vejce zná své vítěze. Sešla se celá řada foto-
grafií výtvorů a věřte, že porota to opravdu 
neměla jednoduché. Hodnotit mezi velmi 
pěknými ty ještě pěknější, to byl věru oříšek. 
Všechny nás překvapilo, že se soutěže 
účastnily i děti, nakonec tedy porota rozhod-
la o hodnocení ve dvou kategoriích – děti 
a dospělí. 
1. místo kategorie děti: Ema a Adéla 
Staňkovy
2. místo kategorie děti: Denisa Urbánková
3. místo kategorie děti: Petr a Pavel Pavlíkovi 
1. místo kategorie dospělí: Marie Krejčová 
2. místo kategorie dospělí: František Pejchal
3. místo kategorie dospělí: Hana Davidová
Všem, kteří jste se zúčastnili soutěže, patří 
poděkování nejen za to, že jste si našli čas 
a odeslali fotografie, ale především za to, 
že stále máte chuť udržovat a předávat 
tradice – kus práce našich předků. Věříme, 
že soutěž byla milým zpestřením velikonoční 
doby poznamenané pandemií, která nás 
všechny uzavřela v našich příbytcích. 

Markéta Bučoková, PR 

Květnové oslavy opět bez veřejnosti 
Sedmdesát šest let od osvobození Strakonic 
americkou armádou jsme si připomněli  
6. května. Ani v letošním roce nebylo 
možné kvůli pandemii uspořádat oslavy, 
které by plnohodnotně připomněly tento 
významný den v dějinách města. Jindy plné 
prostranství před památníkem, kam se sjíž-
dějí lidé z širokého okolí, i tentokrát zůstalo 
bez veřejnosti. Přesto Strakonice na své 
osvoboditele nezapomněly a v den oslav 
navštívila pietní místo na pozvání města 
delegace z americké ambasády z kanceláře 
námořního výzkumu, Martina Siwek, Ste-
phen O’Regan a Lucie Hušnerová. 

Za město položili věnce k památníku 
Na Dubovci starosta Břetislav Hrdlička 
a oba místostarostové, Rudolf Oberfalcer 
a Josef Zoch. 

Na vzpomínkové akci nechyběl ani 
senátor Tomáš Fiala a zástupci politických 
stran. Jen pouhá slova díků nemohou 

vyjádřit vděčnost všem, kteří pro nás vy-
bojovali mír. Jim patřila tichá vzpomínka 
zúčastněných.  Markéta Bučoková, PR 

Vedení města položilo věnce k památníku foto: Markéta Bučoková

Výherci jarní soutěže foto: Markéta Bučoková 
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Naočkovat a pryč!

Parkoviště u Očkocentra je určené výhradně 
pro vozy přepravující klienty k vakcinaci. Ti 
ovšem mnohdy i v dobré víře, aby dodrželi 
přesný čas očkování, přijedou se značným 
časovým předstihem. Tak se ale stane, že 
zbytečně blokují parkovací plochu, kde by 
jinak mohli odstavit svá auta další obča-
né. Proto vás žádáme, abyste parkoviště 
využívali obezřetně a ohleduplně k ostat-
ním klientům. Tím se zamezí přeplněnosti 
parkoviště. 

Děkujeme za vaši vstřícnost. 

Parkoviště před Očkem jen na nezbytně dlouhou 
dobu foto: MP Strakonice

Letní prázdninový provoz v mateřských školách 
zřizovaných městem Strakonice pro rok 2021
• A. B. Svojsíka – 9.–13. 8. + 16.–20. 8. + 

23.–31. 8. 
• U Parku 1.–2. 7. + 23.–31. 8. 
• Lidická 194, odl. prac. MŠ U Parku – 

vzhledem k dovozu stravy nezajišťuje 
prázdninový provoz

• Čtyřlístek 12.–16. 7. + 23.–31. 8. 
• Lidická 625 19.–23. 7. + 23.–31. 8. 
• Holečkova, odl. prac. MŠ Lidická 625 

– vzhledem k dovozu stravy nezajišťuje 
prázdninový provoz, 23.–31. 8. 

• Školní, odl. prac. MŠ Lidická 625 – 
vzhledem k dovozu stravy nezajišťuje 
prázdninový provoz, 23.–31. 8. 

• Spojařů, odl. prac. MŠ Lidická 625 – 
7.–9. 7. + 23.–31. 8.

• Stavbařů, odl. prac. MŠ Lidická 625 – 
vzhledem k dovozu stravy nezajišťuje 
prázdninový provoz, 23.–31. 8.

• Šumavská 26.–30. 7. + 2.–6. 8. + 23.–31. 8.  

Dagmar Havlanová, odbor školství  

Předběžné výsledky zápisů do základních škol pro školní rok 2021/2022
Do prvních tříd základních škol ve Strakonicích nastoupí 303 dětí a 60 bude mít pro tento 
školní rok odloženou školní docházku. Oproti loňskému roku by mělo v září 2021 nastoupit 
do školních lavic o 46 prvňáčků více.

Počet dětí, které nastoupí 1. září k výuce, se ještě může změnit vzhledem k možnosti 
požádat o odklad povinné školní docházky a k případné migraci obyvatel. 

Celkem bude otevřeno 13 prvních tříd, a to v ZŠ Povážská dvě třídy, v ZŠ Krále Jiřího 
z Poděbrad tři, v ZŠ F. L. Čelakovského a ZŠ Dukelská třídy čtyři.
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Strakonický spisovatel  
Ondřej Fibich pořádá autogramiá-
du své nové knihy Cesty k Šumavě

v knihkupectví 
bukAbuk,  
U Sv. Markéty 
78. Akce 
proběhne dne 
4. 6. od  
14 hodin 
do 16 hodin. 
Spolu budou 
podepisovat 
publikaci 

strakonická fotografka Ivana Řandová 
a výtvarník Petr Štěpán z Hajan.

Letní areál plaveckého stadionu  
se otevře v červnu
V případě dalšího rozvolňování vládních 
opatření se jako každý rok 1. června 
na Den dětí otevře brána letního areálu 
plaveckého stadionu ve Strakonicích, kdy 
bude vstup pro děti tradičně zdarma.
Návštěvníkům letního areálu plaveckého 
bazénu nabízíme možnost vykoupat se 
ve třech bazénech. Největší má 50 m a osm 
drah, druhý je tobogánový a třetí je dětský 
se čtyřmi skluzavkami, ten ocení asi nejvíce 
naši nejmenší návštěvníci. Vyznavačům spíše 
aktivní formy odpočinku jsou k dispozici bea-
chvolejbalové hřiště, asfaltové hřiště na bas-
ketbal, nohejbal, tenisový a badmintonový 
kurt. Dále je připraveno mezi návštěvníky 
oblíbené osmnáctijamkové minigolfové 
hřiště a pro zpestření také venkovní velké 
zahradní šachy.

V letošním roce nás čeká generální 
rekonstrukce střechy krytého stadionu. 
Stavba by měla probíhat od poloviny 
května a termín dokončení je polovina září 
2021. Pro realizaci opravy využijeme letní 
odstávku krytého bazénu, což ale bude 
znamenat drobná omezení v pohybu 
veřejnosti po areálu za předpokladu 
zvýšené pozornosti. Prosíme návštěvníky 
o pochopení a dodržování všech omezení, 
která budou nutná pro úspěšné dokončení 
stavby, a respektování pokynů a opatření 
ze strany zaměstnanců PS. 

Přijměte naše pozvání do plaveckého 
areálu, a jak všichni doufáme, bez respiráto-
rů a roušek.

Těší se na vás celý kolektiv zaměstnanců 
plaveckého stadionu. 

Pavel Čarek, vedoucí plaveckého stadionu 

ZAJÍMAVOSTI Z MĚSTA 
Tablety pro seniory dodala Dura

V dubnu byly předány Městskému ústavu 
sociálních služeb tři tablety v hodnotě vyš-
ší než 10 000 Kč společností Dura Automo-
tive CZ, k.s.

O jejich využití má již ředitelka zařízení 
Dagmar Prokopiusová jasno: „Budeme je 
využívat pro zprostředkování informací 
našim budoucím klientům. Situace nahrává 
využívání technologií přenášejících vir-
tuální prohlídku pro ty, kteří se rozhodují 
o pobytu v našem zařízení. Super senioři 
jsou právě ta skupina, která potřebuje nutně 
znát, do jakého prostředí se chystá a co tam 
na ně čeká. Tablety nám v takové chvíli 

výrazně usnadní práci.“
Osobní návštěvu a kontakt budoucího 

klienta lze zajistit v současné covidové 
době jen velmi stěží, a tak jedním z řešení 
je virtuální prohlídka, kterou klient absol-
vuje s pracovníkem domova pro seniory, 
popřípadě s hlavní sestrou. Tablet je lehký 
a vítaný pomocník. 

Za město jako zřizovatele předal podě-
kování místostarosta Josef Zoch s přísli-
bem vzájemné budoucí spolupráce s ředi-
telem společnosti Lubomírem Věnečkem 
na dalších společných projektech. 

Markéta Bučoková, PR 

Ředitel Luboš Věneček při předání tabletů pro MěÚSS.  foto: Markéta Bučoková 

90 let strakonické Základní školy F. L. Čelakovského
Vážení bývalí žáci ZŠ F. L. Čelakovského 
a pamětníci dění nejen v oblasti škol-
ství ve Strakonicích. Obracím se na vás 
s prosbou o poskytnutí dobových materiálů 
(fotografií, dokumentů, písemně zpracova-
ných vzpomínek…) z období od roku 1926 
do roku 1996. 

Poskytnuté materiály budou použity 
na plánovanou výstavu v areálu školy 
k jejímu devadesátému výročí. Kontakt 
pro případné zaslání materiálů a dota-
zy je: podatelna@flc.strakonice.eu , tel. 
380 429 350.

Jako malou připomínku prezentujeme 
fotografii z roku 1931, tedy z období ote-
vření nové moderní školy pro strakonické 
děti. Fotografii zapůjčil ze soukromého 
archivu pan Hůda.

Na plánovanou společnou oslavu výročí 
školy se těší tým zaměstnanců školy a ředi-
tel školy Mgr. et Mgr. Radek Čejka 

  archivní foto

CESTY K ŠUMAVĚ
ONDŘEJ FIBICH

SKRYTÁ TVÁŘ KRAJINY 
VĚŠTCI, ČÁRY, LÉČITELÉ

VÍRA, ZÁZRAKY, ZNAMENÍ
BYTOSTI HOR A PLÁNÍ
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Údržba trávníků ve Strakonicích v sezóně 2021
Po pozvolném nástupu jara se začíná rozjíždět 
sezóna sekání trávníků a tím i častých při-
pomínek, dotazů, představ a někdy i neshod. 
Proto jsme se za vás zeptali vedoucího odboru 
ŽP Jaroslava Brůžka a Tomáše Turka, který 
odpovídá za ochranu přírody. 

Jak je to se sečením trávníků?
JB: V první řadě je důležité si uvědomit, jaké 
druhové složení trávníků máme. Trávníky 
rozlišujeme na pobytové, sportovní, parkové, 
ale třeba i květnaté louky. Většinu městského 
prostředí tvoří hanlivě nazvaný „komunální“ 
trávník, který vznikl intenzivním sečením 
zbytkových ploch po výstavbě budov a je hoj-
ně využíván pro pohyb dětí a venčení psů. 

Chcete tím naznačit,  
že co trávník, to jiný druh sečení? 
JB: Z těchto trávníků jejich nesečením 
nebude, ani nikdy nevznikne květnatá lou-
ka, jak si někteří mylně přestavují. Tento 
druh trávníku je nutné pravidelně kosit, 
seč je dobré omezit, případně zvýšit výšku 
strniště, a to až na 8-10 cm v období sucha. 
Seč se neprovádí jen pro komfort chůze 
a venčení psů, ale především z hygienic-
kých důvodů, kdy dochází k odstranění 
odpadků, psích exkrementů a snižuje se 
možnost výskytu klíšťat a plísní.

Dobrá, ale je pamatováno  
na drobné živočichy a květiny?
TT: Na některých místech, a to většinou 
v okrajových částech města, se nachází 
přirozené travnaté biotopy, které díky exten-
zivnímu hospodaření obsahují i určitý podíl 
kvetoucích druhů. Tyto lokality nevyžadují tak 

časté sekání, přičemž minimální seč těchto 
ploch by měla být alespoň dvakrát do roka.

Kde takové plochy můžeme najít? 
TT: Tyto přírodě blízké trávníky se město 
snaží vytvořit i umělým způsobem a takové 
plochy se snaží zakládat i mimo přirozené 
lokality, třeba i v centru města, kde jsou 
k tomu příhodné podmínky. Namátkou 
můžeme jmenovat plochu u mlýnského 
náhonu pod „Sto-
nehenge“, travnatý 
pás na křižovatce 
u křížení ulic Písec-
ká, Lidická a sever-
ního dopravního 
půloblouku a nově 
založené květnaté 
trávníky ve spolu-
práci s ČSOP u jezu 
naproti strakonické-
mu hradu a u točny 
autobusu v ulici 
Mikoláše Alše.

Když se ohlédneme do minulosti, bylo 
běžným pravidlem, že sekáči vyráželi se 
svítáním na louku…
JB: Trávník se má sekat při teplotách do  
26 stupňů Celsia, v letních měsících nejlépe 
v dopoledních hodinách a u větších ploch je 
lepší využít mozaikové seče – určité partie vy-
nechat a posekat až s časovým odstupem, což 
zabraňuje snížení výparu, ale na druhé straně 
umožňuje i využívání trávníku k pobytu. Tato 
léty prověřená pravidla platí dodnes a lze je 
přenést i na soukromé pozemky. Základním 
pravidlem je, že každý trávník bez rozdílu 
musí být minimálně jednou, nejlépe však 
dvakrát ročně (seno, otava) posekán. Pokud se 
tak neděje, postupem času nevznikne květnatá 
louka, ale díky přirozené sukcesi smíšený les.

Věta na závěr: Je nutné si uvědomit, že 
intenzivně sečený a pravidelně zavlažova-
ný trávník složený pouze z travní směsi je 
z hlediska údržby veřejné zeleně tou nejdražší 
záležitostí a v některých lokalitách až zbyteč-
ným luxusem.  Děkuji za rozhovor

 Markéta Bučoková, PR 
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v červnu
v červnu

VÝPRODEJ 

sedáků na zahradní 

nábytek za skvělé ceny VÝPRODEJ 

sedáků na zahradní 

nábytek za skvělé ceny 

Kvalitní
prošívané přikrývky
z ovčí vlny /dutého vlákna

přímo od výrobce

Navštivte naši podnikovou prodejnu:
Horažďovice, Předměstí 447

Po-Pá: 7-14 h

Tel.: 376 512 432  |  www.ovag.cz

AKCE!AKCE!

Ilustrační foto
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KALENDÁŘ AKCÍ

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
místo: Státní okresní archiv Strakonice

20. 5. – 27. 6., Čt–Ne od 10:00–17:00 hod. 
Tereza z Davle – fotovýstava s názvem 
„Dvě v jednom“
výstava výběru fotografií ze dvou nejúspěšnějších 
výstav autorky „Neue Mädchen“ a „Grandhotel“
místo: Maltézský sál 

4. 6. – 9. 7.
Zastavení ve starém čase
místo: černá kuchyně strakonického hradu

KINO OKO 
www.meks-st.cz

Kino Oko je od 12.10.2020 uzavřeno na zákla-
dě opatření vydaných vládou ČR. 
O případném uvolnění restrikcí a otevření kina vás 
budeme informovat na stránkách 
www.meks-st.cz, nebo na Facebooku kina Oko 
Strakonice, kde najdete i aktuální program.

MěKS – 383 311 535 (předprodej), Kino – 383 322 625 (pokladna), ŠK – 380 422 700 (hrad), 380 422 720 (pobočka Za Parkem),
MSP – 380 422 608, DDM – 383 322 216, RC Beruška – 773 165 696, ZUŠ – 383 332 166,

STARZ – 380 422 761 (plavecký stadion, pokladna); STEJIKA (Hradební 329) — 732 173 275

PLAVECKÝ STADION 
www.starz.cz

1. 6. – 31. 8., 10:00–20:00 hod. 
Letní plavecký areál

DŮM KULTURY
4. 6., 18:30 hod.
Koncert kapely TŘI SESTRY OPEN AIR 
TOUR 2021
místo: letní kino

9. 6., 19:00 hod. 
Koncert Luboš Pospíšil "70" +5P – Live 
místo:  dům kultury

25. 6., 19:00 hod. 
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana – Švestka 
jevištní sklerotikon
místo: dům kultury

25.–26. 6. 
Multižánrový festival 
místo: letní kino a na prostranství před Měšťan-
ským pivovarem

Vstupenky lze zakoupit on-line na  
www.meks-st.cz, nebo v předprodeji v MIC, 
Zámek 1, Strakonice.

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

BOHOSLUŽBY
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
www.farnost–strakonice.cz 
bohoslužby se konají v počtech stanovených vlád-
ními opatřeními, aktualizujeme je na webu farnosti

MANA, APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Lidická 194, Strakonice, www.manacirkev.cz
Bohoslužba – neděle v 9:30 hod. 

3. 6., 17:00 hod.
Mosty k lidem
10. 6., 17:00 hod. 
Moudrost z knihy přísloví
17. 6., 17:00 hod. 
Bod obratu
24. 6., 17:00 hod.
Modlitební setkání 

POZVÁNKY
2. 6.–28. 6.
Prošívaný svět
výstava prací spolku OPQ – Otavský patchwork 
a quilting
místo: vstupní hala ŠK
otevřeno ve výpůjční době ŠK (tj. Po + St–Pá  
8:00–18:00 hod., Út zavřeno, So 8:00–12:00 hod.)

2. 6., 16:30 hod. 
Středeční zastavení
sdílení, ztišení, inspirace, krátké literární ukázky, 
tentokrát např. z díla Jana Sokola
místo: pobočka Za Parkem

3. 6., 9:30 hod. 
Bookstart – S knížkou do života
pravidelná setkávání s rodiči a dětmi 
místo: oddělení pro děti ŠK

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

12. 6., 9:30–18:00 hod. 
Divadlo v parku V.
celodenní divadelní program pro rodiny s dětmi, 
tvořivé a zážitkové dílny
info: FB Jsme Strakonice
místo: Rennerovy sady

12. 6., 20:00 hod. 
KAR + Fekete seretlek 
divadelně hudební vystoupení na motivy Anny 
Kareniny (Damúza + Matija Solce) a následný 
koncert
místo: Ostrov 1415
info: FB Jsme Strakonice

7.–9. 6. 
Pasování prvňáčků 
slavnostní pasování žáků prvních tříd na čtenáře
místo: ŠK, společenský sál 

16. 6., 17:00 hod. 
Vícehlasy
na téma potřeby a podoby psychoterapie 
v covidové době pohovoří strakoničtí terapeuté, 
Mgr. Hana Kotálová a Mgr. Štefan Schwarz
místo: ŠK, společenský sál

19. 6., 7:00 hod. 
Přírodovědný výlet: Sedlice a okolí
po zpevněných cestách k Pilskému mlýnu, 
do Lázu, Rojic, k rybníku Milavý a zpět do Sedli-
ce – cca 15 km
info: www.csop-strakonice.net nebo v ŠK Za Par-
kem – 380 422 72, hrdlickova@knih-st.cz
místo: před nádražím ČD

24. 6., 8:00–11:00 hod. 
Tvořivá dílnička pro děti
místo: oddělení pro děti ŠK

25. 6., 13:00–17:00 hod. 
Jarní farmářské trhy
info: jan.juras@knih-st.cz nebo 721 658 244
místo: Velké náměstí pod radnicí

25.6., 20:20 hod. 
Pecha Kucha Night Strakonice 
deset inspirativních osobností v deseti svižných 
prezentacích
místo: Tajné místo 
info: FB Pecha Kucha Night Strakonice nebo 
www.pknst.cz

18.6., 25.6., 16:00 hod. 
Ledňáčci
schůzky rodin se zájmem o přírodu, tradice a lido-
vé hry, pro děti všeho věku (i v kočárku) s rodiči, 
prarodiči nebo bez nich 

info: pobočka Za Parkem (Husova č. 380, ote-
vřeno: Po a Čt 13:00–18:00, St 8:00–12:00, 
380 422 720) nebo vedoucí Monika Tůmová
místo: před zámkem u vývěsky ŠK 

MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ
www.muzeum-st.cz
krátkodobé výstavy a věž Rumpál: 

Po–Ne: 9:00–17:00 hod. 

VODNÍ MLÝN HOSLOVICE
Po–Ne: 9:00–17:00 hod. 
19. 6., 10:00–17:00 hod. 
Na sv. Antonína broušení kosy započíná

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Veřejná sbírka na opravu  
kostela sv. Prokopa

Děkujeme všem, kdo podpořili jakýmkoli 
finančním darem probíhající rekonstrukci 
kostela sv. Prokopa ve Strakonicích. 
Článek o průběhu prací přineseme 
v příštím čísle Zpravodaje. Do veřejné 
sbírky je možné přispět na číslo účtu: 
5998184319/0800. Pro vystavení po-
tvrzení či smlouvy nás kontaktujte na rkf.
strakonice@dicb.cz. Celkové náklady 
nejspíše přesáhnou 58 mil. Kč, dotace 
činí necelých 54 mil. Kč; město Strako-
nice přislíbilo 2 mil. Kč. Zbývající částku 
včetně případných víceprací financujeme 
z prostředků farnosti a darů. Děkujeme 
a modlíme se za dobrodince!

Roman Dvořák, farář
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DOBROVOLNÍCI

Ve středu 23. 6. 2021 od 15:00 
hodin se ve velké zasedací místnosti 

MěÚ Strakonice uskuteční 
12. zasedání ZM. 

Pozvánka pro seniory 
na červnové procházky nordic 
walking s Jaroslavou Prokopovou
Infocentrum pro seniory vás zve každé 
červnové úterý na procházky nordic 
walking okolo Strakonic s Jaroslavou 
Prokopovou. 
Setkáme se ve dnech 1. 6., 8. 6.,  
15. 6., 22. 6. a 29. 6. v 9 hodin před  
Infocentrem pro seniory, U Sv. Markéty 
58, V Strakonicích. 
Trasy budou dlouhé 5 až 10  km dle 
domluvy. Více informací u Jaroslavy Pro-
kopové, tel. 731 538 867 a v infocentru 
pro seniory, tel. 720 043 670.

Pozvánka pod pergolu 
do infocentra pro seniory
V případě, že epidemiologická situace 
dovolí, zveme vás pod pergolu do In-
focentra pro seniory, U Sv. Markéty 
58. Máme otevřeno každý všední den 
od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin. 
Můžete si u nás přečíst denní tisk a vypít 
šálek kávy, a to za dodržení aktuálních 
vládních nařízení.
Marie Žiláková, IC pro seniory

Prospěchářstvím se šidíme
„Pane faráři, řeknete nám, prosím, co a jak 
při obřadu dělat?“ Tato slova často zazní-
vají v různých variantách před křtem, svat-
bou, pohřbem. Není na tom nic špatného, 
vždyť nejen bohoslužby mají svůj pořádek. 
Pro jejich občasného návštěvníka se může 
zdát složité najít systém už jen v tom, kdy 
stát, sedět, klečet… Má to svá pravidla, 
nejsou ani moc složitá, ale to nemá být 
obsahem tohoto zamyšlení – třeba jindy… 

Ustálený průběh, postoje, rituály člo-
věku pomáhají prožít to, co se právě děje. 
Všimnout si podstatného, vytvořit rámec, 
ve kterém dokážu vnímat, oč jde. Již v mi-
nulých číslech jsem uváděl, že i naše tělo, 
tedy jeho postoje, nám mohou pomoci při 
vnímání samotné Boží přítomnosti. Jsou 

gesta, která není třeba vysvětlovat, jiná se 
učíme chápat postupem času, a navíc se 
nám během života jejich význam může 
posouvat (nejen v náboženském životě).

Zcela mimořádným způsobem pro kato-
lické křesťany je obřad, při kterém někdo 
přijímá svátost. Je jich sedm, nejznámější 
snad křest, manželství, kněžství, svátost 
pokání (zpověď). Časté však je to, že při 
bohoslužbě lidé přijímají Tělo a Krev 
Kristovy – svátost, kterou Ježíš ustanovil 
před svou smrtí a zmrtvýchvstáním. Zásad-
ním přínosem je to, že u každé svátosti 
spoléháme, že nám je dává sám Ježíš (tedy 
vycházejí z biblických textů). Je mnoho 
moudrých knih a textů ke každé z nich, 
doprovázejí nás na cestě celého života. Nej-

důležitější však je, že Ježíš garantuje svým 
božstvím jejich účinnost, tedy že opravdu 
„fungují“. U všech ostatních úkonů víry 
(modlitba aj.) je rozhodující momentální 
osobní angažovanost. Svátost předpokládá 
touhu příjemce, ale každý si uvědomujeme 
svou nedokonalost. Kristus účinek potvrzu-
je svým božstvím.

Před přijímáním svátosti se prochází 
přípravou, aby člověk hlouběji pochopil, 
co mu Bůh nabízí. Jedná se totiž o nabídku 
dokonalosti Boží vůči nedokonalosti lidské. 
Nejdůležitější tedy není, zda v kostele vím, 
kdy stát nebo sedět, ale že vnímám, co mi 
Bůh svěřuje, kam mě vede.

Všem vyprošuji krásné slunné dny!
Roman Dvořák, farář

Dobrovolníci z úřadu v Očku
Na úkor svého volného času pomáhají 
v Očko-centru. Obyčejní lidé, kteří nečeka-
jí, že se jejich jména budou tesat do žulo-
vých kvádrů. Tím spíš si zaslouží veřejné 
poděkování. Řeč je o našich kolegyních 
a kolezích, kteří pracovní povinnosti 
dohánějí v pozdních či naopak ranních 
hodinách, aby následně zajistili chod očko-
vacího centra. My ostatní vám děkujeme, 
držíme pěsti, abyste to zvládli a měli dost 
energie,  a máme na vás jedinou otázku: 

Co vás vedlo k rozhodnutí pomáhat 
v Očko-centru a co vám tato dobrovol-
nická činnost přináší? 

PETRA ŠMOLÍKOVÁ, ODBOR FINANČNÍ
Mám to tak 
v životě postave-
né, když je třeba 
pomoci, tak jdu. 
Bylo potřeba, aby 
se současná situ-
ace co nejrychleji 
zklidnila a hlavně 

skončila. Sama jsem si prošla covidem a ni-
komu bych to nepřála. Pomohli mi v době 
nemoci, tak jsem považovala za samozřej-
most, abych teď pomohla zase já. 

Díky dobrovolnické práci jsem poznala 
nové prima lidičky, se kterými bych se 
asi jinak v životě nepotkala, a  vznikla 
nová přátelství. Práce v OČKU mě baví 
a nabíjí mě energií. Byla jsem zvyklá 
chodit na Prácheňák a na sbor Hlasoň, což 

v současné situaci nelze. Tak se teď směji, 
že ve čtvrtek chodím do OČKA místo 
na Prácheňák. 

VÁCLAV BÝČEK, ODBOR DOPRAVY
Je to prosté, vedla 
mě k tomu změna 
vzduchu. Rozbití 
věčného stereoty-
pu, který mě ubíjí. 
Hledám v tom 
i svůj vlastní 
prospěch, který 

přichází v milých setkáních. Rád si povídám 
s lidmi a tady je k tomu skvělá příležitost. 
Večer padám totální únavou, což vede k tomu, 
že dobře spím. V práci nestíhám a díky 
příběhům, které tady vyslechnu, jsem pak 
na své okolí ještě milejší. Vidíte, jsou to samá 
pozitiva, pro která stojí za to sem chodit. 

ALENA VADLEJCHOVÁ, ODBOR ROZVOJE 
Očkování vnímám jako jediný způsob, jak 

dostat koronavi-
rus pod kontrolu, 
takže když přišla 
příležitost být 
v této věci nápo-
mocná, neváhala 
jsem ani chvilku. 
Dobrovolnictví 

mi dává dobrý pocit, že se aktivně podílím 
na zvládnutí pandemie a že jsem společ-
nosti užitečná.
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ZEPTALI JSME SE ZA VÁS
3 miliony zpět zákazníkům

Květen bývá spojován s úhradou nedoplatků 
nebo naopak přeplatků na energiích. Jak to 
bude letos v teplárně, jsme se za vás zeptali 
ředitele Pavla Hřídela. 

Jaká je letošní bilance odběru tepla, záloh 
a konečného vyúčtování směrem k vašim 
zákazníkům?
V roce 2020 se podařilo uskutečnit několik 
zásadních změn v provozu. Zvedl se plánova-
ný podíl biomasy na celoročních 75 %, máme 
již nakoupené emisní povolenky, a to i pro 
potřeby roku 2022 v aktuální tržní hodnotě 
cca 150 mil. Kč. Díky všem těmto změnám 
hospodařila teplárna v roce 2020 se ziskem. 
I proto jsme mohli zlevnit teplo pro rok 2021 
a udělat poprvé v historii teplárny vratku 
za rok 2020. Jen doplňuji, že jsme našim 
zákazníkům na sekundáru vraceli více než  
3 mil. korun, a to není zrovna malá částka.

Tak to je jistě dobrá zpráva. Letošní topná 
sezóna byla obzvlášť dlouhá. Jak se teplár-
na vyrovnává s ekologickou zátěží ovzduší? 
Od mého nástupu se snažíme být maximálně 
ekologickým zdrojem a například v dubnu 
jsme dosáhli již více než 90% podílu spalo-
vání biomasy, a podotýkám, že je stále topná 
sezóna. Pro další rok 2022 máme cíl přiblížit 
se celoročně k 100% bio. Pracujeme na novém 
konceptu a zcela radikálním rozvoji společ-
nosti. Tento přístup nám pomáhá v několika 
směrech. Tedy nejen ekonomicky, ale i při 

komunikaci s našimi velkými zákazníky či 
bankami. Jsme již dnes reálně čistější zdroj 
než například Plzeň, Písek nebo třeba České 
Budějovice.

Šumavská a její, řekněme, nepříjemnosti 
s dodávkami tepla. Postoupila jednání 
s firmou Paltop, s.r.o., a Energo Strakonice, 
s.r.o.?  
Ne, bohužel nikam jsme se neposunuli. Náro-
kovaná výše podnájemného ze strany Energa 
z výše uvedené částky za období leden 2019 
– duben 2021 činí 4,8 mil. Kč bez DPH, 
smluvní pokuty pak zcela neadekvátních 8,3 
mil. Kč. Společnost Energo, která je prázdná 
schránka a nevlastní žádný majetek, odmítá 
podepsat smlouvu na dodávky tepla, ale záro-
veň se tvrdě dodávek tepla, za které však již 
neplatí, domáhá. Přitom pravidelně inkasuje 
od lidí platby, které zadržuje. Jsme napadáni, 
že my si bereme jako rukojmí lidi na Šumav-
ské, ale přitom jim podle rozhodnutí ERU 
dodávat nesmíme. Pokud si tady někdo bere 
rukojmí, pak to není TST. Společnost TST 
má k dispozici znalecký posudek, kde je 
jasně stanovena výše obvyklého nájemného, 
kalkulovaná z obvyklých (oprávněných) 
nákladů. Ta vychází z pořizovací ceny ma-
jetku a po zohlednění zisku Energa by měla 
dosahovat úrovně cca 360 tis. Kč za rok, 
a nikoliv téměř 3 mil., které nestydatě Energo 
požaduje. Společnost Energo k dnešnímu dni 
dluží teplárně za odebrané teplo jen od září 
2020 již 4,2 mil. Kč, a tato částka každým 
měsícem narůstá. Proto teplárna přistoupi-
la k podání správní exekuce předběžného 
opatření ERÚ a podání žaloby u Okresního 
soudu ve Strakonicích. Fakticky se od po-
čátku roku 2019 marně snažíme najít cestu 
k dohodě. Bratři Němečkové nám aktuálně 
chtějí teplovody prodat za přemrštěné ceny, 
které rozhodně neodpovídají cenám tržním. 
Je to paradoxní situace.

Město přišlo s návrhem půjčky pro tep-
lárnu a tím podpořit projekt vybudování 

teplovodů do lokality Šumavská. Je to 
dostatečná částka?
Tuto informaci již máme, ale nemám z toho 
radost. Rozumím, že město má zájem 
o zajištění dodávek pro dotčené lokality, ale 
představenstvo zvažuje, že tuto půjčku pro 
teplárnu s díky odmítne. Nepotřebujeme ji, ale 
nezávidím radnici tuhle situaci. Ať už bude 
skutečnost jakákoli, vždy na to vedení města 
doplatí. 

Jak to myslíte?
Vezměte si situaci, že půjčku odmítneme, 
protože ji dnes fakticky nepotřebujeme. 
Okamžitě toho někteří zneužijí k politic-
kému boji. Tedy začnou tvrdit, že si vedení 
radnice dělá dobré oko u lidí, ale půjčovat 
nic nechce. A to se může stát bez ohledu 
na fakt, že radnice má, dle mého názoru, 
skutečný zájem situaci řešit. Ale pokud 
půjčku naopak teplárna přijme, okamži-
tě začne místní opozice tvrdit, že TST 
krachuje a není schopna zajistit si vlastní 
zdroje financování. Mám pocit, že opozi-
ce nemá skutečný zájem o stav teplárny. 
Za ty dva roky za mnou přišel pouze jeden 
opoziční politik, který mi položil otázky, 
podíval se na čísla a pak poděkoval za dob-
rou práci a odešel. Opravdu to byl reálně 
jen jeden opoziční politik, který sebral od-
vahu a přišel. Nepřijde vám to hodně málo? 
Přitom se ale k situaci v teplárně vyjadřují 
všichni. Kde tedy berou své informace, 
když u nás to není.

A jaká je tedy situace s projekty Arch. 
Dubského a Šumavská?
Máme projekty připravené a čekáme na po-
slední souhlas od SVJ. Žádosti o stavební 
povolení byly podány a pustíme se do re-
alizace. Děláme vše pro to, aby více než 
70 % dotčených SVJ bylo připojeno na zdroj 
TST během tohoto léta, tedy do další topné 
sezóny. 

Pane řediteli, děkuji za rozhovor. 
Markéta Bučoková, PR 

Pavel Hřídel, generální ředitel TST

Neckyáda 2021
V sobotu 26. 6. 2021 vás srdečně zveme 
na tradiční plavbu kuriózních plavi-
del úsekem Katovice, kemp Otavský 
ráj - strakonické Podskalí. Start plavi-
del ve 12:00 hodin, cíl ve 13:00 hodin 

u kamenné hráze na zadním Podskalí. 
Zájemci o registraci svého plavidla se 
mohou hlásit na elektronické adrese: ne-
ckyada.st@seznam.cz, nebo na tel. čísle: 
732 362 926.  
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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

Aktuální podmínky pro české 
občany při cestování do Spojeného 
království 
Cestování do Spojeného království 
pouze s občanským průkazem bude 
možné do 30. 9. 2021. Z tohoto důvodu 
je doporučeno občanům, kteří hodlají 
cestovat do Spojeného království, vyřídit 
si s předstihem cestovní pas. 
Veškeré aktuální informace týkající se 
cestování do Spojeného království jsou 
uvedeny na webových stránkách Velvy-
slanectví ČR v Londýně.

Výše úhrady za předškolní 
vzdělávání 
Pro období od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 
je stanovena nová výše měsíční úplaty 
za předškolní vzdělávání, o které má mož-
nost rozhodnout ředitel školy dle zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základ-
ním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání. 
MŠ U Parku, Strakonice,  
Plánkova 353  Kč 230
MŠ Strakonice, A. B. Svojsíka 892 Kč  265
MŠ Strakonice, Lidická 625  Kč 300
MŠ Holečkova, Strakonice  Kč 300
MŠ Spojařů, Strakonice  Kč 300
MŠ Školní, Strakonice  Kč 300
MŠ Strakonice, Šumavská 264 Kč 300
MŠ Čtyřlístek, Strakonice,  
Holečkova 410  Kč 360

Pijavice v teplárně
O teplárně koluje spousta dohadů. Za-
městnanci se prý sešli na poslední schů-
zi, protože se bude končit. Kdo šíří tyto 
bláboly, lži a pomluvy? Stejně tak je 
nesmysl, že radnice zachraňuje teplárnu 
půjčkou 10 mil. korun. Naopak, snažíme 
se vyřešit problém, který má kořeny 
hluboko v minulosti. Dávný „kšeft“, 
následující pomluvy a současný stav má 
původ již v roce 1998, kdy se převádě-
lo tepelné hospodářství ze zbrojovky 
na teplárnu. Ta měla koupit i veškeré 
výměníky a teplovody, ale co se nestalo?

Dva výměníky na Šumavské a jeden 
v ulici Arch. Dubského se nepřevedly, 
ale pěkně „čestně, korektně a pokor-
ně“, a hlavně nenápadně se „odklonily“ 
do soukromých rukou. Právě tehdy se 
lidé, žijící za výměníky, stali rukojmí-
mi. Dnes tedy každý kubík horké vody 
platíte (jako každý) teplárně, ale vy, 
kteří jste za těmito třemi výměníky, pak 
i něco navíc soukromému vlastníkovi. 
A to jen za to, že mu teplá voda protéká 
přes výměník? Pokud by výměníky zů-
staly teplárně, nikdo takový by neexisto-
val. A v důsledku - teplo v celém městě 
by mohlo být levnější. Toto vše umožni-
la tehdejší garnitura za plného vědomí. 
Proč? Když se zeptáme po česku, otázka 
bude znít jinak: Co za to?

Pohyb peněz v tomto případě nebyl 
zatím nikým popsán, ale jeden směr 

je jasný. Peníze jdou ven z vaší kapsy 
a z kapsy teplárny. A tyto peníze končí 
v rukách soukromého vlastníka. Protože 
by o ně mohl přijít, kope kolem sebe 
jako šílený. Chápu to, představa, že 
dostáváte ročně několik milionů za nic, 
protože prý vlastníte kohouty a měřidla, 
a najednou někdo přijde a řekne dost, 
je noční můrou každého parazita. Co 
teď? Měl bych pracovat? Chtít za to, že 
nezavřu kohouty, jen malý poplatek? Ne, 
nikdy, mám přece svou životní úroveň 
a tu si udržím za každou cenu.

Známe mnoho obdob v přírodě – ku-
kačky, tasemnice, roupy, pijavice a další 
parazity.  Naštěstí ty přírodní pijavice 
neuplácejí, nelžou, nekradou, neplatí 
kamarádům, kteří jim prodají pozem-
ky k revitalizaci, aby se také přiživili. 
Ano, za vším jsou zase jen peníze. Teď 
bude údajně pijavice investovat miliony, 
a zpět je „prý“ od vás chtít nebude. Asi 
investuje jen proto, abyste se měli dobře. 
Další pijavice, zatrpklé, poražené, neu-
znané, ale zaplacené chodí mezi lidmi 
a říkají – volte pijavici, je to pro vaše 
dobro. Říká se, že pijavice tady byly 
přece vždy, a dokonce lékaři je použí-
vali pro naše dobro. Všichni totiž chtějí 
jen to naše dobro. Tak si ho, lidi, dobře 
hlídejte, ať o něj nepřijdete.

Břetislav Hrdlička, starosta
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ZAJÍMAVOSTI Z MP
Byl to náročný rok
Strážníci si zachovali své člověčenství
Názorové přestřelky na dva tábory roz-
děleného obyvatelstva se bezprostředně 
dotýkaly, a pokud se pandemický stav 
po prázdninách opět destabilizuje, prav-
děpodobně ještě dotýkat budou i městské 
policie. Jeden tábor, který vyznává typický 
český trojboj – neposlouchej, ignoruj, rebe-
luj za každou cenu – vnímá strážníky jako 
trn v oku, pokud se snaží dostát vládním 
opatřením a upozorňovat na jejich nedodr-
žování. Druhý tábor, který si o nařízeních 
v duchu myslí své, ale chápe jejich nutnost, 
má zase pocit, že by policie měla být tvrdá 
a rozhodně by měla sázet vysoké pokuty. 
Strážníci mají za sebou rok nelehkého 
rozhodování. Každou událost posuzovali 
individuálně, zachovali si své člověčen-
ství, a byla-li s druhou stranou domluva, 
rozhodně nepřistupovali k tvrdým sank-
cím. Školní hantýrkou řečeno, udělovali 
slušným hříšníkům jen černý puntík.

Nejtvrdší opatření začala panovat od  
1. března letošního roku a trvala do  
12. dubna, kdy došlo k částečnému rozvol-
nění zákazů. Za toto období zaevidovala strakonická městská policie do oficiálních 

úředních záznamů bezmála 150 případů, 
které bezprostředně souvisely s vládními 
nařízeními. Většinou se jednalo o nenošení 
respirátorů, shlukování většího počtu lidí 
či vycházení po deváté hodině večerní. 
Pouze zlomek z těchto událostí byl natolik 
závažný, že přestupek putoval k vyřízení 
ke správnímu orgánu krajské hygienické 
stanice. 

Obrovský problém s dlouhotrvajícími 
restrikcemi začali mít teenageři. Během 
nejtěžších týdnů (březen – duben) jim 
docházela na "samotkách" u počítačů 
trpělivost a zákazy ignorovali. Scházeli se 
většinou na méně frekventovaných místech, 
nicméně viditelní byli. A bez roušek. Téměř 
vždy ale strážníky poslechli, respirátory 
si nasadili a odešli. Na absenci respirátoru 
na obličeji si dost často stěžovaly ostrahy ze 
strakonických marketů. Zákaz vycházení 
po deváté hodině večerní se lidé snažili 
dodržovat. Strakonice také tou dobou připo-
mínaly město duchů. Pochopitelně se ale pár 
výjimek objevilo. Například mladík, který 
údajně nemohl spát. Na Velký pátek v jednu 
hodinu v noci si ho všiml strážník skrze 
kameru. Mladík přijel k morovému sloupu 
na Palackého náměstí, sedl si na lavičku 

a telefonoval a kouřil. Hlídka ho na pro-
hřešek upozornila a on náměstí opustil. 
Vyrazil však na čerpací stanici na nádraží, 
odkud na linku 156 volali v půl čtvrté ráno. 
Původní výstraha se změnila ve finanční 
trest. Nebo mladík, který se pohyboval 
bez respirátoru kolem očkovacího centra 
a sledoval seniory. Strážníkům sice občan-
ský průkaz ukázal, ovšem po chvíli jim ho 
vytrhl z ruky a dal se na útěk. Výzvy, aby 
se zastavil, ignoroval. Dostala ho k řešení 
krajská hygienická stanice. 

Strážníci museli kontrolovat i dětská 
hřiště, která musela být rovněž uzavřena. 
Nutno podotknout, že ani pro hlídky neby-
lo zrovna příjemné vykazovat z těchto míst 
maminky s dětmi. 

Snad je to důsledek ročního života s ko-
ronavirem, ale zvýšily se počty oznámení 
týkajících se rozbrojů a hádek mezi part-
nery a také bohužel těch, kdy lidé chtěli 
skončit se životem. 

To nejhorší je doufejme za námi. Nezbý-
vá než věřit, že se nenaplní černé scénáře 
a že nám koronavirus neuštědří po roz-
volnění další facku. Každopádně přijměte 
od městské policie přání krásného léta 
a pozor! Čert a strážníci nikdy nespí!

Jaroslava Krejčová, MP Strakonice 

Od spuštění strakonického očkovacího centra hlídají strážníci parkoviště u nemocnice, které je v očkovací dny 
vyhrazeno pro objednané. Střídají se se státní policií.  foto: MP Strakonice

Služba u parkoviště bývá hlavně v dopravní špičce 
akční. foto: MP Strakonice
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NEMOCNICE
Česko má skvělé lékaře a zdravotní sestry. Kvalita jejich 
péče však závisí i na vybavení: od ventilátorů přes špičkové 
diagnostické přístroje a operační sály až po záchranné 
vrtulníky. Na české zdravotnictví šlo z EU jen v letech 
2014–2020 více než 560 milionů eur.

VESMÍR
Proroctví kněžny Libuše, že Praha bude jednou město, 
jehož sláva hvězd se bude dotýkat, se s nadsázkou splnilo 
po našem vstupu do EU. Stala se sídlem vesmírné agentury 
GSA, odkud se řídí nejpřesnější navigace na světě: Galileo. 
V Ostravě je zase díky investicím EU jeden z deseti evropských 
superpočítačů, který dokáže vyvinout výkon 15,2 peta� opu za 
sekundu. ČR tak přitahuje světové experty.

JÍDLO A CENY
ČR má kvalitní potraviny, ale není soběstačná. Nákupní 
košík Čechů je dnes pestřejší než před 30 lety: více vitamínů 
i delikates, od mandarinek přes tuňáka až po olivový olej. 
Dovolit si je můžeme i díky jednotnému trhu EU – mezi 
zeměmi se neplatí cla, což zjednodušuje obchod a snižuje 
ceny.

ŠKOLY
České děti chodí do modernějších škol. Od roku 2007 pomohly 
evropské fondy v ČR vylepšit 9 z 10 základních škol. Přispěly 
na počítače, tělocvičny, opravené budovy i školení učitelů 
v digitálních technologiích. Čeští studenti, učni a pedagogové 
také každý rok vyjíždějí díky výměnnému programu Erasmus 
na zkušenou do zahraničí: jen v roce 2019 vyjelo skoro 
22 000 Čechů. Své zkušenosti pak předávají dále.

HRDÍ ČEŠTÍ OBČANÉ
Češi a Češky jsou dnes hrdí občané ekonomicky nejsilnějšího 
bloku na světě, Evropské unie. I díky tomu je dnes český pas 
považován za 5. nejsilnější na světě.

VĚDA
Čeští vědci jsou dnes propojeni se světem. Díky miliardám 
z fondů EU mají k dispozici prvotřídní infrastrukturu, která jim 
umožňuje hrát první ligu a přicházet s prestižními inovacemi, 
například rouškami z nanomateriálu či ochrannými maskami, 
které se dají tisknout na speciálních 3D tiskárnách. Masky se 
používají už ve více než 30 zemích.

DOPRAVA
Česká republika má hustou železniční i silniční síť. Ale její 
modernizace stojí obří částky. Loni EU � nancovala 70 % 
nákladů na všech pět dokončených nových úseků dálnic v ČR 
a na šest z osmi dokončených nových úseků silnic I. třídy. Od 
roku 2007 podpořily fondy EU opravu a výstavbu 4717 km 
dálnic a silnic a 975 km železničních tratí v ČR.

ČESKÝ SPOTŘEBITEL
V EU platí nejsilnější předpisy na ochranu spotřebitelů na 
světě. Proto máme na lednicích či myčkách energetické štítky 
a na potravinách detaily o jejich složení – díky legislativě EU. 

PAMÁTKY A CESTOVNÍ RUCH
Česko je krásná země s historickými památkami. Mnoho z nich 
se dočkalo nového kabátu díky penězům z EU. Jen od roku 
2014 jich bylo 447. Například na barokní hospitál Kuks šlo více 
než 300 milionů korun a je z něj jedna z nejvýznamnějších 
českých výletních destinací. 

BOHATÉ REGIONY
České a moravské regiony byly před vstupem do EU 
spíše chudé (70 % průměru HDP v EU). V roce 2016 se 
přehouply mezi bohatší. Jihomoravský kraj, jižní Čechy, 
Plzeňsko i střední Čechy mají dnes zhruba stejnou životní 
úroveň jako většina regionů ve Francii. Pro tři chudší 
uhelné regiony (Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký 
kraj) má EU připraveno 45 mld. Kč na zelenou a digitální 
transformaci. 
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10 příkladů, jak EU zvedá Česko

Co má Česko 

z toho, že je v EU?
Evropská unie nám pomáhá být ŠPIČKA!
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SERIÁL

Rodilý Pražák, který si lásku k přírodě a kvě-
tinám přinesl ze Smrkovce u Horažďovic, 
kde má díky své babičce kořeny a kam 
se po letech vrátil. Povídání se zajímavými 
lidmi kolem nás pokračuje rozhovorem 
plným vůní a křehké krásy. Cestou do jeho 
kanceláře máte pocit, že procházíte dešt-
ným pralesem. 

Představujeme vám tvůrce strakonických 
záhonů a vší té pestré krásy – workoholik 
Václav Straka z městského zahradnictví.   

Co vás, rodilého Pražáka, dovedlo k za-
hradnickému řemeslu? 
Prvně děkujeme za chválu, že kvetou Stra-
konice, ale musím říci, že my jsme ti, kteří 
to fyzicky vyprodukují, vysadí a ošetřují, ale 
hlavní zásluha samozřejmě patří odboru život-
ního prostředí. Oni zadávají své nápady. Takže 
úplná naše zásluha to není. 

Zbytečná skromnost není namístě. Vy-
pěstovat tisíce sazenic a starat se o ně není 
zanedbatelné…
Souhlasím, že vypěstovat kvalitní sadbu, 
která bude ve finále přesně takto vypadat, tak 
na tom už nějakou zásluhu máme.

Zpátky k první otázce.
Jak jsem se dostal k zahradničení? To byl 
můj sen od dětství. Vedla mě k tomu babička, 
takže od útlého dětství jsem věděl, že jednou 
budu zahradníkem. Byť to potom nebylo 
úplně vždycky. Po absolvování zahradnického 
učiliště s oborem ovocnářství moje cesta vedla 
na vazačsko-aranžérskou nástavbu. Po jejím 
dokončení jsem zjistil, že uplatnění nenajdu, 
a tak mě osud poslal na Červený kříž, kam 
jsem nastoupil jako zástupce ředitele pro Pra-
hu 6 a následujících jedenáct let jsem strávil 
ve zdravotnictví. 

To je hodně velký skok, od zahradníka 
zdravotníkem. 
Ano, skok to je, ale nutno podotknout, že jsem 
od malička pracoval jako mladý zdravotník, 
takže mě tyhle dva obory provázejí celý život. 
A musím říci, že mnohokrát se vyplatilo být 
zdravotníkem, a to díky našim zaměstnancům. 

Další zlom je Praha – Strakonice. 
No ona ta historie byla taková složitější. 
V Praze jsem měl pět květinových obchodů, 
které prosperovaly – neprosperovaly, doba 

nebyla úplně ideální a kamarád mi nabídl ve-
dení produkce květin ve Vodňanech. Dalších 
dvanáct let už patřilo produkčnímu zahradnic-
tví. Společný projekt skončil, a protože jsme 
strakonickým technickým službám dodávali 
sadbu, objevila se nabídka volného zahradnic-
tví. A tak jsem tady. 

Co všechno obnáší provozovat městské 
zahradnictví? 
Ono se to skládá z několika rovin. Díky skvělé 
spolupráci s technickými službami, historicky 
se známe třeba z dudáckých festivalů, které 
jsem dekoroval, jsme převzali veškerou péči 
o záhony a květiny. Další úkol spočívá ve vy-
produkování objednávky na výsadbu, výsadbu 
zrealizovat, pak se o ni v průběhu roku starat 
a udržovat ji, aby po celou dobu byla pěkná, 
plus údržba zeleně a trvalkových záhonů 
a keřů. Krom toho děláme vlastní produkci 
na prodej, protože zásobujeme pět zahrad-
nických center po republice. Druhá rovina je 
tedy produkce rostlinného materiálu, květin, 
zeleniny pro naše zákazníky. Spolupracujeme 
s restaurací Sůl a Řepa, která od nás bere zele-
ninu a letos pro ně budeme pěstovat kompletní 
skladbu, kterou si objednají. 

Vrátíme se k vazbám květin. Co rozhoduje 
o tom, jak bude taková slavnostní kytice 
vypadat? Umíte vytušit, co komu padne, co 
naopak nesedí? 
Tak když bychom se podívali třeba na ne-
věsty, jsou tři typy. Ty, co přijdou a mají 
z internetu nastudováno, co chtějí. Bohužel, 
to je hodně moderní. Tam já nepřesvědčuji 
a splním zadaný úkol. Pak je druhý typ ne-
věst, ty mám hodně rád, které určí, kterou 
květinu mají rády a zbytek nechají na mě. 
Těm tvořím vazbu podle výšky, barvy vla-
sů, typu postavy, šatů, podle toho zvolím 
odpovídající tvar kytice. A třetí skupina, ta 
nejkreativnější, zadá jen vybranou barvu. 
Udělám návrh a ten pak konzultujeme 
podle jejich představ. Pak jsou tematické 
vazby, třeba vodácká svatba. Není to jen 
o květinách, ale o celé dekoraci pro danou 
příležitost. 

Podle povídání je docela věda uvázat správ-
nou kytici. Jaká je první otázka, kterou 
pokládáte zadavateli? 
Tak chce-li pán navázat květinu, první, co 
mě zajímá, je její účel? Darovací, žehlicí, pro 
dobrou náladu, za odměnu, a tak… Podle toho 
vazba vypadá. 

Jak vypadá taková žehlicí kytice? 
Úměrně odpovídající velikosti průšvihu 
(smích).

Dobře, budeme uvažovat o středně těžkém 
průšvihu. Jaká bude? 
Hodně barevná a hlavně dost velká. Promítne 
se v ceně, za kolik průšvih stál. Dělal jsem 
kytici o sto dvaceti růžích, pán musel přijet 
dodávkou. 

Jakou květinu máte nejraději? 
Těch je moc, ale mám několik favoritek. 
Chryzantéma, orchidej. Když jste sem vcházela, 
prošla jste mou sbírkou zhruba dvanácti set or-
chidejí. Ty jsou doslova mou citovou záležitostí. 
Moje babička kdysi pracovala na Hradě jako 
osobní pokojská pana prezidenta a měl ji rád 
hradní zahradník. A vždy, když bylo po recep-
cích, pak jí použité orchideje věnoval, přestože 
se to nesmělo. Orchidej byla velká vzácnost 
a babička si je lisovala do knížky. Když 
zemřela, knihu jsem našel. Tehdy jsem si řekl, 
že je z piety zkusím pěstovat. Babička milovala 
katleji, což je královna orchidejí. Kvete mi tady 
její příbuzná laelia, to je nadpozemský květ.  

Je složité pěstovat orchideje? 
Chce to cit, něco o tom vědět a vytvořit jim 
optimální prostředí. Tohle nejsou orchideje 
ze supermarketu, ale botanické. Těm musíte 
vytvořit podmínky, které mají v přírodě. 

Co byste doporučil pěstitelům, aby jim 
„kytky dělaly“?
Obecně říkám poučku: musíte je vnímat jako 
sami sebe. Jíme, ona potřebuje vodu, mlsáme, 
ona potřebuje hnojit, pohodlně ležíme v měk-
ké posteli, ona potřebuje dobrý substrát. Když 
to tak všechno promítnete na sebe a ke kytce 
přistupujete jako k sobě, pak roste sama. 

No a pak, že je to věda… Václav Straka 
prozradil, že má rád výzvy. Co tedy dodat 
na závěr, ať jsou výzvy všeho druhu, poperte se 
s nimi. A nám ostatním nezbývá, než obdivovat 
váš tichý svět tisícerých barev a vůní. Protože 
na rozdíl od supermarketových orchidejí ty bo-
tanické přenádherně voní. Děkuji za rozhovor. 

Markéta Bučoková, PR

Příběh jednoho z vás
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PRO VOLNÉ CHVÍLE

Která ze strakonických živností se v průběhu 19. a v první polovině 20. století, co do početního zastoupení, neměnila?  
Tajenka z minulého čísla: Velkopřevora Othenia. 

1.  Máte pocit, že jako senior jste 
společností dostatečně  
respektován? 

☐ ano
☐ ne

2.  Jste spokojeni s úrovní bezbariérových 
přístupů do veřejných budov?

☐ ano 
☐ ne
☐ nevím 

3.  Jste spokojeni s úrovní bezbariérových 
úprav chodníků a silnic? 

☐ ano 
☐ ne
☐ nevím 

4.  Vyhovuje vám rozmístění odpočinko-
vých laviček po městě?  

☐ ano
☐ ne

5.  Je vám známa struktura sociálních služeb? 
☐ ano
☐ ne

6.  Jsou pro vás sociální služby snadno dostupné? 
☐ ano 
☐ ne 

7.  Víte o možnosti využití sociálních 
služeb? 

☐ ano 
☐ ne 

8.  Využíváte služeb Domácí péče  
poskytované ČČK? 

☐ ano 
☐ ne 

9. Pokud ano, které? 
doplňte: ..............................................................
.............................................................................
.............................................................................
10.  Máte nějaká další přání a připomínky?
doplňte: ..............................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

Zaměřeno na seniory 
Vážení senioři, nelehká doba pandemie vám život nikterak neusnadnila, rádi bychom znali váš názor na vybraná témata, a proto jsme si dovolili 
připravit první z řady anketních dotazníků. Dotazník budete moci vystřihnout a vložit do schránky připravené na podatelně městského úřadu. 
Odpovědi vyhodnotíme a podle výsledku budeme pokračovat v dalších otázkách. Těšíme se na vaše reakce. 
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www.milisterfer.cz

AUTOMATICKÁ 
PÉČE O VÁŠ TRÁVNÍK 
AŽ DO VELIKOSTI 

Radošovice 146
38601 Radošovice

777 993 399

2 000 m² 

  

PRODEJ

INSTALACE

SERVIS

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

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

 


