ČERVENEC 2021 • MĚSÍČNÍK • ROČNÍK XXIII • NEPRODEJNÉ • WWW.STRAKONICE.EU • ZPRAVODAJ@MU–ST.CZ

NÁVRAT DO ŠKOL NEBYL NA DLOUHO
TEĎ HURÁ NA PRÁZDNINY

Chcete vědět, jak probíhá
oprava kostela sv. Prokopa?

Město společně se strakonickou
nemocnicí provozuje Očko-centrum

Je to unikátní záležitost, která se rovná
opravě vyvolané devastací po třicetileté
válce. Takový rozsah oprav není úplně
obvyklý. Najdou generace budoucí vzkaz
ve věži z 21. století? Odpovídá Otec
Roman Dvořák.

Místostarosta Rudolf Oberfalcer poděkoval
dobrovolníkům a předal prezent v podobě
pivovarského balíčku čtyřicetitisícímu
naočkovanému. Tím byl Aleš Volák, který
to rozhodně nečekal.

Oprava památníku obětem války
Město má ve svém majetku několik
památníků, pamětní desku a hroby, které
připomínají padlé rodáky z první světové
války. V souvislosti s připravovanou
revitalizací památníku u hřbitova bychom
potřebovali vaši pomoc s aktualizací jmen
padlých. Více na straně 5.

NOVÁ,

PLNĚ ELEKTRICKÁ

ŠKODA

ENYAQ iV

* Jedná se o předběžné hodnoty.

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

RV2001850/07

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Připraven na vše,
co vám zítřek přinese
Nový Caddy
Partner pro velkou rodinu
Velká rodina si zaslouží pohodlí. A k tomu spoustu místa. Proto s sebou nový Caddy v krátké i dlouhé verzi (Maxi) přiváží místo až pro sedm
osob. O vaše pohodlí se postarají přední sedadla ergoComfort a nový podvozek s prvotřídními jízdními vlastnostmi a komfortním tlumením
nerovností. Do digitálního světa vás přenese nejmodernější interiér s až 10,5palcovou obrazovkou infotainmentu, zobrazením navigace
na digitální přístrojové desce před řidičem a s mnoha praktickými odkládacími prostory. Vaše bezpečí má na starost 19 nejmodernějších
asistenčních systémů, včetně např. hlídání mrtvého úhlu a čtení dopravních značek. Ať už vám zítřek chystá jakékoliv výzvy, s vozem Caddy
v tom nikdy nebudete sami. Jste připraveni na novou posilu?
Na obrázku je model s příplatkovou výbavou.
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Caddy: 4,5–6,0 l / 100 km, 119–136 g/km.

Auto Strakonice, spol. s r.o.

Písecká 513, 368 01 Strakonice, tel.: 383 311 828, fax: 383 311 828, e-mail: info@auto-strakonice.cz, www.auto-strakonice.cz

RV2001849/07

Autorizovaný prodejce Volkswagen
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Městské investice míří do školek
MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

Čilý stavební ruch bude o letošních
letních prázdninách probíhat v několika
mateřských školách. Opravy různých
rozsahů čekají budovy v Lidické 625,
Školní 80 a v Holečkově ulici 413. Veškeré investice budou hrazeny z rozpočtu
města.
V první ze jmenovaných škol bude probíhat rekonstrukce sociálního zařízení
pro děti v severním pavilonu. Vzhledem
ke stáří budovy, která byla postavena v 80.
letech minulého století, vznikl požadavek
na modernizaci toalet. Stavební práce
budou vedle bourání dělicích příček
zahrnovat dozdívky, nové vnitřní omítky
a obklady, položení podlah, osazení nových
dveří a závěrečnou výmalbu. V upravovaných místnostech bude rozvedena zdravotní instalace – to znamená rozvody studené
a teplé vody, kanalizace a osazení sanitární
techniky.
Celkové rozpočtové náklady na tuto akci
budou kryty z rozpočtu města a jejich cena
přesáhne částku 440 000 Kč vč. DPH.
S realizací se započne 1. července,
s ukončením v srpnu letošního roku.
ATELIÉR BUDE
VYCHOVÁVAT NOVÉ UMĚLCE

V mateřské škole Holečkova 413 se budou
rekonstruovat prostory kdysi sloužící jako
byt školníka na ateliér výtvarných činností. Zamýšlená investice bude spočívat
výhradně ve stavebních úpravách uvnitř.
V podstatě se bude jednat o změnu užívání
stavby stávajícího objektu s tím, že zůstane
zachováno jak objemové, tak prostorové
rozvržení. Celkové náklady na rekonstrukci budou hrazeny z rozpočtu města, a to
ve výši 841 000 Kč vč. DPH.
Komu bude určen výtvarný ateliér,
jsme se zeptali zástupkyně ředitelky Jany
MÍSTNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ – WWW.STTV.CZ 

Břetislav Hrdlička, starosta

V těchto místech vznikne nový ateliér
foto: Markéta Bučoková

Kovandové: „Ateliér bude určen nejstarším
dětičkám, které se po krátkém poledním
odpočinku zde mohou rozvíjet nejen ve výtvarné činnosti, ale také v oblasti hudebněpohybové, či ekologické.“
VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ

Výměna oken a dveří za bezmála
1 250 000 Kč vč. DPH se bude realizovat
v mateřské škole Školní 80. Dosluhující
dřevěná okna a dveře budou vyměněny
za jednokřídlová a dvoukřídlová plastová
okna, balkonové a vchodové dveře. Součástí zakázky výměny oken a dveří budou
veškeré související stavební práce a dodávky, např. výměna parapetů vnitřních,
vnějších, osekání ostění, opravy omítek,
nová výmalba.
Další drobnější opravy, jako jsou například výměny podlahových krytin, čekají
během léta i jiná školská zařízení a právě
zmíněné rekonstrukce byly impulsem
k návratu na letní prázdninový provoz, tak
jako tomu bylo v minulých letech, kdy se
jednotlivé školky střídaly a tím vykrývaly
možnost umístění dětí i během prázdninových měsíců.
V loňském roce kvůli pandemii covid byla
v provozu během července a srpna všechna
předškolní zařízení, aby nedocházelo
ke střídání a potkávání se dětí z různých
školek.
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Přišel červenec. Školní prázdniny
a cestování se kříží s opravami
hlavních silnic. Také jsem u nádraží
čekal 20 minut s nervy na pochodu.
Na státní silnici u Milína pracuje
mladý stavbyvedoucí ze Strakonic
a ten mi říkal, že dělníkům kolemjedoucí řidiči často sprostě nadávají,
a dokonce na ně plivali. Vím, že
tečou nervy, ale tohle už je moc.
Stejně jako my, i tihle dělníci dělají
to, co jim řeknou, a nikdo z nás
neví, kdo tu stavbu vlastně řídí. Víme
jen, že tam někdy nemají do čeho
píchnout, stojí to miliardy a spoustu
našich nervů. Takže se perou dělníci
s řidiči.
A to je stejné i v našem státě. Kdo
to vlastně řídí? Prezident? Premiér? Asi těžko. Ti jsou jen vidět.
Řídí to těch 200 námi zvolených,
které vybíráme zase my. Kdo platí
kampaně a pak tahá za nitky?
Mám dojem, že už to u nás s tou
demokracií moc nafukujeme, aniž
bychom si jí kdy užili. V Parlamentu
to někdy vypadá jako u té silnice.
Snad se poslanci nudí? Proto
vymýšlejí další a další zákony, místo
aby dbali na dodržování základních lidských práv vedených v Ústavě? Důsledkem je, že my dole se
pereme a pliveme na sebe. A bude
možná hůř. Do hry vstupují menšiny
a dožadují se práv (která jim ale
Ústava zaručuje, nebo ne?).
Pokud chcete, přečtěte si knihu Věry
Noskové Rozkošný zákon. Nebyla
napsána letos, ale její vize budoucnosti
se začíná naplňovat. Snad to dobře
dopadne, a způsob tohoto léta se
nám nebude zdát opravdu šíleným.
Přeji pevné nervy, neperte se, a pokud
to dokážete, odpočiňte si.
červenec 2021
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ZPRÁVY Z RADNICE
STARZ ožije písečnou
pláží i obří trampolínou

Budoucí písečná pláž, Markéta Bučoková

Prvního června byly otevřeny brány
letního plaveckého areálu ve Strakonicích. Co nového na návštěvníky během
prázdninových dnů čeká? Především
to bude písečná pláž plná slunečníků
a lehátek od pivovaru Dudák a hned vedle golfového hřiště vyroste vzduchová
trampolína o rozměru téměř 80 m2.
Před těsným dokončením je v těchto
dnech písečná pláž. Při jejím budování
se osvědčila spolupráce jednotlivých
městských firem a příspěvkových organizací. Myšlenka na zajímavé zpestření
a doplněk odpočinkové zóny v plaveckém areálu se zrodila v době, kdy
covid neprodyšně uzavřel brány bazénů.
Pivovarští kývli na spolupráci a okolo
písečné pláže vytvoří příjemný stín hned
20 slunečníků, pod kterými najdete
pohodlná lehátka pro 40 osob.
Vše závisí od vývoje situace, a jak sám
obchodní ředitel pivovaru Martin Man
sdělil: „Nemusí to být poslední investice,
která ze strany Měšťanského pivovaru
Dudák směrem ke STARZu půjde.“
Další zpestření čeká na malé návštěvníky
v podobě aktuálně oblíbených, a především
bezpečných trampolín. Ta naše už má své
místo hned vedle golfového hřiště a počítá
se s jejím dodáním začátkem července.
STARZ je příspěvkovou organizací
města Strakonice, které každoročně
zřizovatel přispívá na provoz zařízení
částkou okolo 30 mil. korun.
Jmenované investice budou hrazeny z investičního fondu příspěvkové organizace
STARZ. 
Markéta Bučoková, PR

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
Podzimní volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky se budou konat
v pátek 8. října od 14:00 do 22:00 hodin
a v sobotu 9. října od 8:00 do 14:00 hodin.
Zájemci o členství v okrskových volebních
komisích (dále OVK) se mohou hlásit od 1.
července 2021 buď na Městském úřadu ve Strakonicích v kanceláři v 1. patře budovy Na Stráži
270 nebo na tel. 383 700 221, 383 700 210,
724 232 888 a 607 079 333. Také se mohou
přihlásit v kanceláři volební strany, která bude
podávat kandidátní listinu do těchto voleb.
Zájemci o členství, kromě termínů konání
voleb, musí počítat ještě s povinnou účastí
na I. zasedání členů OVK v úterý 14. září
od 14:00 hodin do 15:30 hodin. Zasedání
se bude konat ve velkém sále městského kulturního střediska. Na I. zasedání se vylosuje
předseda a místopředseda každé OVK z 26
volebních okrsků ve Strakonicích. Společně
se zapisovateli se vylosovaní předsedové
a místopředsedové sejdou ve středu 22. září
ve 12:30 hodin opět ve velkém sále městského kulturního střediska na školení v trvání
cca 2,5 hodiny, kde je účast též povinná.

Ilustrační foto

SHRNUTÍ POVINNÝCH TERMÍNŮ
ÚČASTI ZÁJEMCŮ O ČLENSTVÍ V OVK:

• Úterý 14. září 14:00-15:30 hodin: I. zasedání OVK
• Středa 22. září 12:30-15:00 hodin: školení
zapisovatelů, předsedů a místopředsedů
• Pátek 8. října 14:00-22:00 hodin: 1. den
voleb (nástup členů ve 13:00 hodin)
• Sobota 9. října 8:00-14:00 hodin: 2. den
voleb + sčítání 14:00-16:00 hodin
Milada Švihálková,
odbor vnitřních věcí

Nový typ občanských průkazů s biometrickými údaji
Od 2. srpna 2021 se začne vydávat nový
typ občanského průkazu, který bude
obsahovat vysoce zabezpečený bezkontaktní čip, na kterém budou uloženy
biometrické údaje – otisky prstů, čímž
se ztíží možnost padělání a zneužití. Povinnost zavedení biometrických údajů
do občanského průkazu vychází z evropského nařízení. Zavedení přísnějších
bezpečnostních norem, tj. zabezpečení
dokladů proti jejich možnému padělání
a podvodnému zneužívání totožnosti, má
za cíl zvýšení bezpečnosti a zjednodušení

výkonu práva na volný pohyb občanů EU
a jejich rodinných příslušníků.
Dosud platné občanské průkazy budou
platit do skončení jejich platnosti, nejdéle
do 3. srpna 2031. Pokud tedy má občan
vydaný občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, ale bez biometrických údajů
s dobou platnosti deset let, může s ním
cestovat v rámci EU do konce jeho platnosti. To platí jak pro růžovo-modré (polykarbonátová kartička velikosti kreditní karty),
tak pro zelené občanské průkazy.
Jana Michálková, odbor vnitřních věcí

Upozornění na omezení provozu oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů
Ve dnech 29. – 30. července 2021 proběhne odstávka systému pro vydávání občanských průkazů a cestovních pasů, nebude tedy možné žádat o vydání občanského průkazu a cestovního pasu, ani již vyhotovený doklad vyzvednout.
V souvislosti s přechodem na výrobu nového typu občanského průkazu lze tedy požádat o vydání občanského průkazu a cestovního pasu, nebo již
vyhotovený doklad vyzvednout nejpozději do středy 28. července 2021.
V pondělí 2. srpna 2021 bude provoz oddělení občanských průkazů a cestovních pasů plně obnoven.
Jana Michálková, odbor vnitřních věcí

4

červenec 2021

Zpravodaj města Strakonice

PAMÁTNÍKY

Oprava a rozšíření památníku obětem
první světové války ve Strakonicích
Na území města Strakonice se nachází tři památníky, jedna pamětní deska
a tři hroby na místním hřbitově, které
připomínají padlé rodáky města Strakonice. V místních částech Dražejov
a Přední Ptákovice jsou pomníky se
jmény padlých, tehdy samostatných obcí.
Ve Strakonicích je památník obětem
první světové války umístěný u kostela
svatého Václava. Sochu, postavu pololežícího trpícího starce, vytvořil v roce
1916 Antonín Bílek, mladší bratr slavného sochaře Františka Bílka. Památník byl
odhalen 18. srpna 1918.
Ve Strakonicích není památník, na kterém by byla uvedena jména padlých rodáků a obyvatel tehdejších Strakonic. Tuto
skutečnost chce vedení města změnit.
Připravuje revitalizaci stávajícího pomníku a jeho doplnění o masivní leštěné
desky, na kterých budou vytesána jména

padlých občanů města Strakonice z první
světové války.
Za evidenci válečných hrobů je odpovědné město Strakonice. Prozatím se podařilo
z dostupných zdrojů v archivech zjistit 101
rodáků, kteří padli, nebo zemřeli v důsledku bojových činností první světové války.
Archivy určitě neposkytují jména
všech, kteří v této válce položili své
životy. Proto bychom chtěli požádat širokou veřejnost o spolupráci a doplnění
stávajícího seznamu o vaše předky, nebo
známé vašich prarodičů, kteří ve válce
padli.
Aktuální seznam padlých se jménem,
příjmením, místem a datem narození, datem úmrtí a dalšími údaji najdete na odkazu www.strakonice.eu/taxonomy/term/654.
Rádi bychom využili vaši pomoc při
doplnění seznamu. Podklady můžete
zaslat na adresu: peter.kurek@mu-st.cz.

Pomník u kostela sv. Václava foto: Markéta Bučoková

Údaje o padlých prosíme sestavit
následovně: Příjmení; Jméno; Datum
narození; Místo narození; Domovem;
Příslušnost k útvaru; Datum úmrtí; Příčina úmrtí; Místo úmrtí; Bojiště; Místo
pohřbení; Poznámka.
Vyplňte jenom ty údaje, které znáte.
Na obnovu a rozšíření památníku bude
město Strakonice žádat o dotaci začátkem
ledna 2022. Podklady o padlých prosím
zasílejte do 30. 11. 2021.
Peter Kurek, odbor životního prostředí

INZERCE

Léto s Jihočeským divadlem
16. 7. - 24. 8. 2021
Hrajeme
Hraj
eme pod širým nebem
20. pá

Srpen 2021
17. út Maryša: Příběh vraha / folklórní doku-drama
České Budějovice – Malý jez / 20.00 / 15+
18. st
Maryša: Příběh vraha / folklórní doku-drama
České Budějovice – Malý jez / 20.00 / 15+
20. pá Karkulka vrací úder / trochu jiná pohádka
Zámek Blatná / 16.00 / 6+
Maryša: Příběh vraha / folklórní doku-drama
Zámek Blatná / 20.00 / 15+

22. ne

Zpravodaj města Strakonice 

21. so

24. út

Hudba rožmberských komnat
prohlídka zámku s operou
Státní zámek Třeboň / 18.30 / 19.30 / 20.30 / 21.30
Karkulka vrací úder / trochu jiná pohádka
Zámek Blatná / 16.00 / 6+
Maryša: Příběh vraha / folklórní doku-drama
Zámek Blatná / 20.00 / 15+
Hudba rožmberských komnat
prohlídka zámku s operou
Státní zámek Třeboň / 18.30 / 19.30 / 20.30 / 21.30
Hudba rožmberských komnat
prohlídka zámku s operou
Státní zámek Třeboň / 18.30 / 19.30 / 20.30 / 21.30
Maryša: Příběh vraha / folklórní doku-drama
České Budějovice – Malý jez / 20.00 / 15+
Vstupenky v prodeji.
Sledujte nás:
Informace: www.jihoceskedivadlo.cz

červenec 2021

RV2101139/01

Červenec 2021
16. pá Prodaná nevěsta / komická opera
Náves obce Holašovice / 20.00
17. so Prodaná nevěsta / komická opera
Náves obce Holašovice / 16.00
23. pá Nabucco / opera s biblickým námětem
Zámek Blatná / 21.00
24. so Nabucco / opera s biblickým námětem
Zámek Blatná / 21.00
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ŠKOLY

Školní rok s covidem
Zcela nestandardní školní rok je za strakonickými školáky. S laskavým dovolením
ředitelů škol jsme udělali mezi žáky anketu, která prozradila, jak se žákům dařilo
v době pandemie a jak dalece jim chyběla
škola a spolužáci. Odpovědí jsme dostali
velké množství, až je nám líto, že je Zpravodaj nemůže všechny otisknout, proto
přinášíme jen hrstku zvolenou náhodným
výběrem. Ty zbývající naleznete na FB
profilu a webových stránkách města.
Podobné dotazy směřovaly i na ředitele
či pedagogy škol.

1. JAK JSTE VNÍMALI NUCENOU
PŘESTÁVKU A JAKÝ MĚLA DOPAD
NA DĚTI?
2. C
 O VZKÁŽETE DĚTEM NA PRÁZDNINY?

ního zavření naší školy nastoupili naplno
do online výuky a snažili se vám i nadále
předávat své vědomosti a dovednosti,
i když obzvláště začátky byly pro ně velmi
těžké a časově náročné.
Milí žáci, plně si uvědomuji, že učení
prostřednictvím počítačů, tabletů a chytrých telefonů nebylo to pravé ořechové.
Že jste nemohli navštěvovat své oblíbené
kroužky, společně se setkávat či cestovat.
Za všechny pedagogy naší školy vám
proto přeji, abyste si toto léto obzvláště
užili. Abyste v jeho průběhu zažili mnoho
krásných „neonline“ zážitků se svými
rodiči a kamarády někde u vody, na táboře,

Mgr. Rudolf Prušák,
ředitel ZŠ Dukelská
1. Při zpětném pohledu na tento školní rok
a konec roku minulého musím konstatovat,
že jsme prožili několik neobvyklých měsíců. Žáci, paní učitelky, páni učitelé, ale
i rodiče byli postaveni před velmi těžkou
situaci. Ze dne na den přestěhovat výuku
do pokojíků či obýváků a doslova ze dne
na den přeorganizovat svůj denní režim.
2. Za všechny naše učitele bych rád
prostřednictvím Zpravodaje vzkázal něco
našim žákům.
Milí žáci,
jsme hrdí na to, jak jste tuto nelehkou
etapu distanční výuky zvládli. Jak jste se
skvěle „poprali s IT technikou“, jiným
systémem práce a úkolů, jak jste mezi
sebou spolupracovali v „online světě“.
Díky tomu, že jste se pravidelně připojovali a plnili zadané úkoly, budeme moci
společně vykročit do nového školního
roku s minimální ztrátou vašich vědomostí
a dovedností. Navíc jste získali celou řadu
nových digitálních kompetencí, které se
vám budou ve vašem následujícím studiu
i životě zcela určitě hodit.
Zároveň patří velké díky vašim rodičům
za to, že vám vytvořili ideální domácí podmínky a podporu pro vaši práci. Bylo pro
ně opravdu náročné skloubit svou práci,
navařit vám a pomáhat s výukou více, než
je obvyklé v běžné době.
A za sebe bych rád touto cestou ještě
poděkoval i vašim učitelům, kteří od prv-
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si věci naživo vyzkoušet, osahat. Všichni
měli z návratu do školy radost a většinou se hodně těšili. Stejně jako já. Na 1.
stupni jsou společná práce a osobní vztahy
nenahraditelné. „Teamsy“ ale využíváme
dál, ke spojení, když je někdo nemocný,
potřebuje něco dovysvětlit…
2. Užijte si krásné prázdniny s lidmi,
které máte rádi.
1. J E LEPŠÍ UČIT SE DOMA, NEBO
VE ŠKOLE?

• Ve škole, ale i doma – napůl.
(Aneta, ZŠ FLČ)
• Ve škole. Jsou tam kamarádi a víc se
naučím. (Vojta, ZŠ FLČ)
• Ve škole je to lepší, ale doma online
nemusíme mít respirátor. (Jakub N., ZŠ
FLČ)
• Ve škole je to podle mě lepší, jsou tady
kamarádi, učení líp chápu. Ale doma to
nebylo zas tak strašné, měli jsme míň hodin a vstávali jsme později než do školy.
(Emma, ZŠ FLČ)
• Doma – nemusím vstávat a mám míň
hodin. (Filip, ZŠ FLČ)
• Ve škole, protože to víc chápu.(Nela, ZŠ
FLČ)
2. CO PRO VÁS ZNAMENÁ ŠKOLA
A KAMARÁDI?

Návrat dětí do školních lavic
foto: Jana Rohová, ZŠ FLČ

na kole, v přírodě, prostě tam, kde to máte
rádi.
Krásné léto všem.
Mgr. Jana Rohová,
učitelka ZŠ F.L. Čelakovského
1. Moje třída pracovala v období distanční
výuky skvěle, a to i díky rodičům, kteří dětem
pomáhali. Za to bych jim chtěla moc poděkovat. Po návratu do školy jsme mohli navázat
na to, co jsme se naučili. Učivo 4. ročníku
jsme společně zvládli. Zbývá jen opakovat,
procvičovat, něco občas individuálně doplnit.
Děti i já jsme se naučily hodně nových
věcí. Zároveň jsem ale na dětech viděla
narůstající únavu z výuky u počítače.
Chyběli jim kamarádi, spolupráce, možnost

• Škola je vědět víc a mít pak dobrou práci
a kamarády. (Jakub N., ZŠ FLČ )
• Jsem rád, že mám kamarády, protože
jsou často hodní, spravedliví a zábavní.
Škola je pro mě důležitá na učení, abych
nebyl hloupý. Ale také je tam důležitá
zábava, jinak to potom nikoho nebaví.
(Lukáš S., ZŠ FLČ)
• Dobré studium a kamarádi, kterým
mohu věřit. (Lukáš B., ZŠ FLČ)
• Ve škole mám spoustu přátel a skvělou
paní učitelku, která nás bere na super
výlety. (Majda, ZŠ FLČ)
• Pro mě škola znamená kamarádi, učení,
zábava a přestávky. (Dušan, ZŠ FLČ)
• Školu mám ráda a chci do ní chodit,
protože chci jednou pracovat, a bez školy
to nepůjde. Také do ní chodím kvůli
kamarádům, kamarádkám a učitelce.
(Ema, ZŠ FLČ)
Všem přejeme za město Strakonice
pohodové prázdniny.
Markéta Bučoková, PR
Pokračování v příštím čísle.
Zpravodaj města Strakonice

ZPRÁVY Z OČKO-CENTRA

Čtyřicetitisícímu naočkovanému gratulovalo město
Třetí červnový den v Očko-centru byl výjimečný hned na druhou. To proto, že se otevřela klientům 16+ možnost k registraci a zároveň
byla podána 40 000. očkovací dávka. Ale
pěkně popořádku.
Úvodní slovo měl za nemocnici ředitel MUDr. Tomáš Fiala. Jeho řeč shrnula
v číselných datech uplynulý nelehký půlrok.
Čísla, jež nás všechny na jaře děsila, jsou již
minulostí, která ale má svou daň v podobě
30 126 lidských životů. Tito zemřelí jsou
mementem a my bychom měli zodpovědně
přistupovat k tomu, aby se již nikdy podobná
situace neopakovala.
Místostarosta Ing. Rudolf Oberfalcer
poděkoval všem dobrovolníkům, kteří pomáhají zajišťovat provoz Očka, jmenovitě pak
Ing. Peteru Kurekovi, o němž místostarosta
řekl: „Je styčným důstojníkem, který za město koordinuje celou situaci v materiálním
zajištění provozu Očka. Odvedl největší díl
práce. Stejné poděkování ale patří vám všem,
kdo denně docházíte a pomáháte. Vážíme si
vaší práce. Ukázalo se, že když je potřeba,

Aleš Volák obdržel od města dárkové balení
strakonického piva
foto: Markéta Bučoková

lidé drží při sobě bez ohledu na okolnosti,
a to je základ toho, abychom všechno společně překonali.“
Za „spiritus movens“ označil ředitel nemocnice doktora Michala Pelíška. „To on je
hybnou silou, která od února koordinuje, shání,
vyjednává počty vakcín do strakonického
Očka.“
Člověkem, který měl to štěstí a v tento den
dostal čtyřicetitisící dávku vakcíny, byl pan
Aleš Volák. Vedle certifikátu obdržel z rukou
místostarosty Ing. Oberfalcera „vitamínový“
pozdrav z pivovaru Dudák. Dnešní očkovací
dávka byla jeho již druhá: „Jsem rád, že jsem
tady mohl být, konečně budu mít klid a mohu
kamkoliv jít.“ Na otázku, zda čekal dnešní
jubileum, odpověděl krátce: „Ne. Úplně jsme
se zhrozil, a ono to přišlo.“

Na závěr vzkázal všem místostarosta
Ing. Oberfalcer: „Sám jsem covid prodělal
a nic příjemného to nebylo. Je třeba překonat
počáteční strach a naočkovat se. Dnes se
otvírá prostor pro mladou generaci nechat se
očkovat.“
Pozvaným vedoucím a ředitelům, jejichž
pracovníci docházejí do Očko-centra jako
dobrovolníci, oba představitelé poděkovali.
Dámy dostaly růži a pánové tři pivní speciály.
Našly se i takové dámy, které květinu odmítly
a sáhly po tekutém zlatu z pivovaru. Jasný
důkaz toho, jak je strakonické pivo od Dudáků
žádaným sortimentem.
Všem dobrovolníkům díky a na vaše
zdraví!
Markéta Bučoková, PR

INZERCE

Vypracování nezávazné cenové nabídky ZDARMA.
Realizujeme montáže veškerých oplocení.
• Pletivo svařované, poplastované, zinkované, lesnické, voliérové
• Plotové panely 2D i 3D panely
• Betonové ploty jednostranné, oboustranné s vrchní deskou-oblouk,
mřížka nebo rovnou deskou
• Zděné ploty z tvárnic(KB blok, CS beton, ztracené bednění apod.)
• Plaňkové ploty dřevo, dřevoplast, plast, recyklát
• ZAKÁZKOVÁ VÝROBA BRAN A BRANEK
Zpravodaj města Strakonice 

tel. 608 276 062
info@ploty-dlazby.cz
ploty-dlazby@seznam.cz
www.ploty-dlazby.cz

• rychlá a profesionální montáž
• kvalitní materiál
• prodloužená záruka
• realizace veškerých typů
oplocení na klíč
RV2100927/01

NEJLEVNĚJŠÍ PLOTY NA JIHU
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KALENDÁŘ AKCÍ

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

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

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
4. 6. – 9. 7.
Zastavení ve starém čase
místo: černá kuchyně strakonického hradu
30. 6. – 2. 8.
Výstava velkoformátových puzzle obrazů
Karel Raba – Obrazy z dílků složené
místo: vstupní hala ŠK
otevřeno ve výpůjční době ŠK (Po + St–Pá
8:00–18:00 hod., Út zavřeno, So 8:00–12:00 hod.)

KINO OKO

www.meks-st.cz
Kino Oko je od 7. 6. 2021 otevřeno!
Vzhledem k tomu, jak se vládní opatření uvolňují
a mění, reagují dle situace distribuční společnosti
a u termínů premiér dochází k velkým posunům.
Filmy programujeme dle aktuální nabídky.
Program sledujte na stránkách www.meks-st.cz
nebo na Facebooku kino Oko Strakonice, Letní kino
Strakonice.

DŮM KULTURY
2. 7., 19:00 hod.
Koncert RYBIČKY 48
speciální host Street69
místo: letní kino
3. 7., 18:00 hod.
Diskotéka nejen pro starší a pokročilé - DJ
Miloš Zemen
místo: letní kino
4. 7., 17:00 hod.
Josef Zíma
vystoupení legendy československé populární
hudby, vstupné zdarma. Místo: letní kino
9. 7., 19:00 hod.
Cirk La Putyka - inscenace Kaleidoscope
cirkusová expedice za čistou radostí, gag střídá
trik a rytmická hudba smích, hypnotické obrazy
kontrastují s letní party pod širým nebem. Místo:
letní kino
10. 7., 15:00 hod.
Jamboree
přehlídka nejzajímavějších country a bluegrassových kapel. Vystoupí: COP, BlueGate, Goodwill,
Charlie Slavík Revue, Kvintet, Robert Křesťan &
Trapeři
místo: letní kino
11. 7., 17:00 hod.
Josef Zoch s kapelou
countryový zpěvák, za nímž stojí 40 let profesionální činnosti na pódiích doma i v zahraničí
vstupné zdarma, místo: letní kino
12. 7., 19:00 hod.
Caveman (Rob Becker, režie Patrik Hartl)
hraje Jan Holík / Jakub Slach
přijďte se podívat na slavnou one man show
o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně
utajených kvalitách obou pohlaví. Místo: letní kino
17. 7., 20:00 hod.
Koncert ABBA world revival
živá show-produkce deseti hudebníků, repertoár
zahrnuje přes 30 nejznámějších písní švédské
legendární skupiny. Místo: letní kino
18. 7., 16:00 hod.
Divadlo Víti Marčíka – Bajaja
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všechny inscenace Víti Marčíka jsou zážitkem,
i když je vidíte třeba po desáté, a lze je doporučit
bez ohledu na věk, neboť jde o výsostný kumšt,
o silné, obrazné divadlo. Místo: letní kino
20. 7., 19:00 hod.
Dalibor Janda: TOUR 40 let na profi scéně
zpěváka doprovodí už jeho takřka kultovní kapela
Prototyp, exkluzivním hostem bude Jiřina Anna
Jandová a další hvězdná překvapení. Místo: letní
kino
24. 7., 20:00 hod.
ANNA K. - Tour akusticky 2021
zpěvačka Anna K. připravuje sérii venkovních koncertů na krásných místech uprostřed měst, v zámeckých zahradách, amfiteátrech nebo letních
kinech s názvem “Letní večery“. Místo: letní kino
25. 7., 17:00 hod.
Malá muzika Nauše Pepíka
koncert oblíbené jihočeské dechové kapely
vstupné zdarma, místo: letní kino

PLAVECKÝ STADION
www.starz.cz
1. 6.–31. 8., 10:00 – 20:00 hod.
LETNÍ PLAVECKÝ AREÁL
Vstup návštěvníkům bude umožněn pouze za splnění platných podmínek nařízení vlády

BOHOSLUŽBY
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
www.farnost-strakonice.cz
Kostel sv. Markéty otevřen: Po-So: 9:00–12:00
13:00–16:45; Ne: 13:00–17:00 hod.
(změna vyhrazena)
Aktuální informace i se změnami vlivem vládních
opatření na webu farnosti a ve vývěskách kostelů.
MANA, APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Lidická 194, Strakonice, www.manacirkev.cz
Bohoslužba – neděle v 9:30 hod.
2.–6. 8. Englisch camp miracles
příměstský tábor s angličtinou pro věk 8–14 let

POZVÁNKY
Příměstské tábory s Beruškou – 3 volné
termíny
Rodinné centrum Beruška pořádá již 6. rokem oblíbené letní příměstské tábory pro děti ve věku 6–13 let.
Letos nabízí 7 turnusů táborů, z nichž jsou volná místa
již pouze na 3 termínech: 26–30. 7. 2021, 2.–6. 8.
2021 tábor s angličtinou, 23.–28. 8. 2021. Pro děti
je připraven pestrý program v čase 6:30–16:00 hod.
www.rcberuska.cz nebo na tel. 773 165 696.
1. 7.–1. 8.
Zastavení okamžiku za pikolou – Pavel Škoda
výstava obrazů volyňského malíře,
vernisáž 2.7. v 17:00 hod. v Maltézském sále
místo: Maltézský sál a sál U Kata, strakonický hrad
2. 7.–1. 8.
Bez vědomí strachu
fotografie pořízené během natáčení filmového dokumentu Transport smrti Katovice 1945, Martin Mazuch
vernisáž 2. 7., 17:00 hod.
Místo: Artwall Strakonice
3. 7., 21:00 hod.
Pulp Fiction / Filmové léto 2021 promítání
filmu Quentina Tarantina
místo: Na Ostrově 1415, info: FB Jsme Strakonice
12. 7., 14:00 hod.
Úklid Mlýnského náhonu
úklidová akce ve spolupráci s jazykovou školou Helen

Doron v rámci dětského příměstského tábora, pytle
a rukavice budou na místě k dispozici
místo: parkoviště u firmy Moira
14. 7., 16:30 hod.
Středeční zastavení
sdílení, ztišení, inspirace. Krátké literární ukázky, tentokrát např. z díla Zdeňka Matějčka
místo: pobočka Za Parkem
17. 7., 21:00 hod.
Frigo jako Sherlock Holmes / Filmové léto
2021
němý film Bustera Keatona s živým hudebním doprovodem kapely Povodí Ohře
místo: Na Ostrově 1415, info: FB Jsme Strakonice
24. 7., 6:45 hod.
Přírodovědný výlet: vrch Křemelná a okolí –
cca 10 km
odjezd vlakem s přesedáním do stanice Hartmanice,
Dobrá Voda
po zpevněných cestách na vrch Křemelnou a zpět
na Dobrou Vodu
info: www.csop-strakonice.net nebo v ŠK Za Parkem
místo: před nádražím ČD
30. 7.
Jiří Maršíček trio - blues
místo: Na Ostrově 1415, info: FB Jsme Strakonice
ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA
Výstavka rostlin na určování
místo: půjčovna v Husově ul. č. 380
Pokračují i dlouhodobé akce – Místa s přírodními
zajímavostmi, Nejmilejší knihy aj. Otevřeno Po a Čt
13–18, St 8–12 hod.
info: pobočka ŠK Za Parkem
Nová knihobudka u kostela Sv. Markéty
Na místě bývalé telefonní kabiny jsme vytvořili novou knihobudku. Knihy je možné si půjčit, odnést
domů, vrátit je nebo přinést jiné, a to i do dalších
miniknihoven ve městě (miniknihovny na Zavadilce na Podskalí a v OC Maxim v lahůdkářství
Malinová).
Rozvoz knih
Stává-li se pro vás návštěva knihovny obtížnou, využijte našeho pravidelného rozvozu knih po městě! Knihy
rozvážíme vždy v dopoledních hodinách první úterý
v měsíci. Rozvoz je bezplatný a přihlásit se můžete
v půjčovně pro dospělé čtenáře při osobní návštěvě,
telefonicky na čísle 380 422 704 nebo emailem
na pujcovna@knih-st.cz.
Zvuková knihovna
Při problémech se zrakem, zády, třesem rukou,
chůzí a dalších zdravotních komplikacích, např.
cukrovce, kdy se čtení stává nepříjemným nebo
nemožným, si můžete zdarma půjčovat knihy
k poslechu načtené na magnetofonových kazetách či CD ve formátu MP3. Oddělení pro
nevidomé, slabozraké a obtížně čtoucí najdete
v prostoru čítárny novin a časopisů.
MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ
www.muzeum-st.cz
krátkodobé výstavy:
Po–Ne a svátky : 9:00–11:30 a 12:00–17:00 hod.
VODNÍ MLÝN HOSLOVICE
17.7., 10:00–17.00 hod.
Dětský den
31.7., 10:00–17.00 hod.
Domácnost paní mlynářky
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Zpravodaj města Strakonice

VÝROČÍ

Vzpomínka na Dalibora Peška
Stoleté výročí narození si připomenou ti,
kterým v srdcích zůstává nejen samotná
osobnost Dalibora Peška, ale i jeho moudré
básně. Byl člověkem, který měl citlivou
básnickou duši, ač se celý život věnoval
jako vyučený nástrojař práci ve strojírenských podnicích.
Pro jeho příznivce jsme vybrali ze vzpomínek významných osobností:
MUDr. J. Z. Cvrček: „Nepokládám
se za zasvěceného kritika poezie, vím
však, že se mi Peškova básnická sbírka
líbí. Kdybych přemýšlel o vánočním
dárku pro některého ze svých citlivých
milých, dal bych mu Klaunovu mši
od Dalibora Peška. Představuji si, jak ji
dám svázat do převládající barvy s bílou
a šedou. Aby na lesklé ploše tmavého
stolu vyzvala náhodného hosta, aby se
na ni podíval a začetl se do ní.“
MUDr. Dmitrij Slonim: „Peškova tvorba
proto umí promluvit k srdci i mozku kaž
dého vnímavého a přemýšlivého čtenáře
a pomáhá mu poznat sebe samého i jemnou

no přání, znělo
by: nechť jen
stáří smí hloubit
vrásky v lidských tvářích,“
Dalibor Pešek.
Ušlechtilá
duše odešla, ale
její odkaz je
stále s námi.

Dalibor Pešek na dobové fotografii

archiv Vlastimila Pešková

i drsnou síť mezilidských vztahů a těšit
se v duši z objevů těchto nehmatatelných
skutečností, které jsou základem lidského
soužití a které dnes, želbohu, mnohým
z nás zcela unikají.“
„Jsem šťasten, že jsem došel svůj
maraton. Maraton života nelehkého, ale
krásného. Kdybych měl vyslovit aspoň jed-

„Uvažuji jestli stárne duše
Jestliže stárne
tak určitě krásní ten paprsek
zprohýbaný láskou štěstím
a hořem“
Vydané básnické sbírky:
Nikdy nedokončený obraz (1979)
Listy ze zápisníku (1983)
Do moře plyne řeka (1987)
Hledám pevný bod (1998)
Klaunská mše (1999)
Paměť – předmět doličný (2010)
Markéta Bučoková, PR

INZERCE

Zaměstnancům nabízíme:
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
Firemní akce pro zaměstnance
Možnost zahraniční stáže
Možnost praxe pro studenty

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

MECHANIKY

(zkušenosti s šicími stroji vítány)

+420 725 730 657 / +420 722 915 622

katerina.nouskova@leifheit.com / jana.hasalova@leifheit.com

Zpravodaj města Strakonice 

RV2100206/04

POJĎTE NÁS POZNAT LÉPE !
personální oddělení:

RV2100629/03

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

červenec 2021

9

OPRAVA KOSTELA
Dudák Letní s výrazným
chmelovým aroma

Letní speciál, archiv pivovaru

Strakonický pivovar Dudák zopakoval loňský úspěšný speciál - Dudák
Letní. Podle sládka pivovaru Vlastimila
Mateje jde o lehké, světlé pivo s výrazným chmelovým aroma, s obsahem
alkoholu 3,0 % obj. Což ocení především kutilové, neboť v horkých letních
dnech vás příjemně osvěží a na slunci
neunaví. Vycházejíce z ohlasů i prodeje uplynulého roku, kdy se setkalo
s obrovským úspěchem, uvaříme letos
dvě várky. Nabízíme ho samozřejmě
v sudech, k tomu v litrových lahvích
s patentním uzávěrem a nově také
v klasických půllitrových lahvích, kam
pro naše zákazníky budeme stáčet
pivo filtrované. To bude k dostání nejen
v pivovarské prodejně, ale také ve vybraných prodejnách COOP.
Stejně jako loni používáme při vaření
čistě zahraniční chmel.
„Jedná se o německý chmel Mandarina Bavaria, anglický Fuggles a nově
i australský chmel Enigma. Výsledné
aroma díky použitému chmelu Mandarina Bavaria připomíná citrusy a mandarinky,“ uvádí Matej. Chmel bude do piva
opět přidaný i ve studené fázi zrání,
tedy na poslední chvíli, aby vynikla jeho
původní chuť.
„Je to pivo, které by mělo v horkých
letních dnech osvěžit a zároveň je díky
použití zahraničních chmelů svou hořkostí
speciální,“ dodává sládek.
Stejně jako v loňském roce ho bohužel
nebude možné ochutnat na tradiční
Pivovarské pouti, kde mívaly strakonické
letní speciály svou premiéru. V pořadí
21. Pivovarská pouť byla kvůli hygienickým opatřením znovu zrušená.
Pavel Pechoušek, PR pivovaru
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Svatý Prokop odhaluje
svá tajemství
Spíše než k modlitbám nyní vybízí prostory kostela sv. Prokopa k badatelským návštěvám památkářů či architektů. Z kostela
zmizely lavice, oltář je ukryt pod ochrannou neprodyšnou vrstvou a útroby, jindy
místa zaplněná věřícími, sobecky zabralo
stavební lešení.
S laskavým svolením stavařů jsme
mohli nahlédnout do míst, která jsou teď
skryta před veřejností. A to jen proto, aby
se ve své nádheře, kterou ukrývaly vrstvy
omítek, tak jak šel čas, poplatných každé
době, za rok ukázaly.
Průvodcem nám nebyl nikdo jiný než
administrátor, správce farnosti Strakonice
a farář Roman Dvořák. To na jeho bedrech
nyní spočívá úkol dovést rekonstrukci jedinečnou svým rozsahem do zdárného konce.
Otče Romane, shrňte, co je již opraveno
a co vás ještě čeká?
Jde opravdu o náročnou rekonstrukci,
která se v takovém měřítku, v jakém
jsme toho svědky u sv. Prokopa, dělá jen
opravdu výjimečně - najednou. V podstatě se dělají fasády, střecha na věži,
přístupové schodiště do kostela, zajišťuje
se statika jižní stěny. Také okna prochází
renovací, a to z toho důvodu, že se jedná
o historické prvky. V této souvislosti je
důležité zmínit kamenné plotny odvádějící vodu v závěru presbytáře směrem
k infocentru. Ty bylo potřeba i staticky
zachraňovat, protože už byly hodně
narušené a hrozilo jejich sesunutí. Uvnitř
se provádí kompletní nová elektroinstalace, zabezpečovací zařízení, protipožární
zařízení. Nová výmalba. Ale to, co je asi
nejpodstatnější, nejzajímavější a co bude
nejvíc vidět, je odkrývání částí starých
maleb, převážně gotických, a protože
kostel byl několikrát přemalován, na určitých místech nalézáme i novější renesanční nebo barokní výmalby. Opravy se
ale netýkají výhradně stavby jako takové,
ale i movitého vybavení. Restaurují se
tedy oltáře, lavice i varhany.
Mezi žádostí a realizací vystoupaly ceny,
a tak musely být z projektu vyškrtnuty
dva boční oltáře, které ale naštěstí nejsou
v kritickém stavu, a doufáme, že na ně
v budoucnu dojde. Opravou procházejí,
depozitáře, které se nalézají podél celé

Interiér kostela sv. Prokopa
foto: Markéta Bučoková
jižní lodi kostela a část z nich otevřeme
veřejnosti.
Jsou nějaká místa,
která rekonstrukce odtajnila?
Jedno takové místo tady je, ačkoliv
o tajnosti se v pravém slova smyslu
nejedná. Je to místo nad sakristií. Byl
tu depozitář a ještě nad ním je gotická
místnost, která bývala součástí opevnění
jedné hradební věže. V minulosti nebyla
přístupná a nyní ji chceme zpřístupnit
a připravit malou expozici předmětů
využívajících se v kostelích. Nahlédli
jsme též do zazděného prostoru podél
kůru a umožnili tak průzkum krakorců
v jižní stěně.
Znamená to tedy, že se brány kostela
otevřou i nevěřící veřejnosti?
Myslím si, že všechny kostely jsou otevřeny veškeré veřejnosti. Ale je pravda, že
expozice, která vznikne, je již cílená jak
na poutníky, tak na turisty.
Rád bych, aby kostel byl zpřístupněn
více. Pod kůrem vznikne mříž a prostor
zádi kostela bude celoročně přístupný
a návštěvník uvidí celý kostel. Cílem je,
aby se poutník nebo turista mohl na chvíli
posadit a pobýt v kostele. Kostel prohlédne
a prokoukne díky výmalbě, freskám i restaurovanému mobiliáři a bude dobré, když
Zpravodaj města Strakonice

OPRAVA KOSTELA
se otevře jakýmkoliv počinům, jako jsou
koncerty nebo výstavy či přednášky.
Z velké části je rekonstrukce
financována z dotačního programu
IROP, to ale nepokryje veškeré nutné
náklady. Kolik peněz musíte sehnat?
Teď už víme, že žádost nám nepokryje úplně
vše, co jsme chtěli. Náklady budou více než 58
mil. Kč, dotace pokryjí necelých 54 milionů
a doplatek přes 4 miliony chceme financovat
z běžných sbírek, které se dělají při nedělních
bohoslužbách, přispívají drobní i větší dárci,
oslovili jsme Hospodářskou komoru, prostřednictvím které požádáme podnikatele o příspěvek, jsme v jednání s městem Strakonice,
to přislíbilo podpořit opravu kostela dvěma
miliony. Samozřejmě, že pro farnost sehnat
čtyři miliony, i když město přislíbilo poslat
dva, není věc, která se sežene jedna dvě. Proto
máme také účet veřejné sbírky, oslovujeme
sponzory a další dobrodince.
Odhlédněme od financí, ačkoliv jsou důležité, a vraťme se k samotné opravě. Za třicetileté války byl Prokop notně poškozen.
Je dnešní oprava srovnatelná s opravou
po této nešťastné historické události?
Myslím si, že ano, nicméně rozdíl vidím
v tom, že my dnes opravujeme, rekonstruujeme a odkrýváme spíše takové věci,
které v historii vznikaly, zatímco tenkrát se
opravovaly škody, které napáchala válka.
Zmínil jste, že ve svatém Prokopovi
se prolínají stavební a architektonic-

ké styly. Vy jim nyní po jednotlivých
vrstvách vdechujete nový život. Co
hraje roli při rozhodování, který z těch
stylů necháte znovu odpočívat, a který
naopak spatří světlo světa? Není to
mnohdy složité rozhodování, co ponechat, co schovat?  
Aha, to je výborná otázka. Je to někdy
tvrdý oříšek. Zejména u fresek se řeší, co
se nechá vystoupit a co se nechá do ztracena. Většinou se ponechá poslední vrstva,
anebo se předpokládá, kde jaká vrstva
bude. Ale jedním z důvodů, proč nebudeme odkrývat tolik fresek v presbytáři, čili
v přední části kostela, je, že tam jsou erby
velkopřevorů, které jsou nejmladší z maleb,
a kdybychom upřednostnili fresky, přijdeme o cenné erby. Odkrývá se v místech,
kde si myslíme, že budou gotické fresky,
nebo kde předpokládáme, že přemaleb
nebude tolik. Čas od času se nejde místo,
kde se potkají dvě fresky, pak se v tom
okamžiku řeší, co bude mít přednost, zda
renesance či baroko.
To není úplně jednoduché.
To není vůbec jednoduché (smích). Pracovníci NPÚ a restaurátor pan Novotný ale
mají obrovské zkušenosti.
Současnost by měla při takto rozsáhlé
rekonstrukci zanechat ve věži vzkaz
do budoucnosti. Plánujete něco
podobného?
Sám jsem zvědavý, zda tam něco
takového najdeme po předcích. Zatím

není přesná představa, spíše čekáme,
co objevíme, a pak budeme reagovat.
Nějakou zprávu dalším generacím tam
umístit chceme.
Jaký je to pocit být u toho,
když se odkrývá historie?
Určitě moc zajímavý, protože to není zajímavé jen historicky nebo architektonicky
nebo kunsthistoricky, ale je to také svědectví víry. S tím to ti lidé vlastně dělali.
Pro křesťany oslava Boha, pro ateisty
oslava života, naděje…
A to spolu souvisí, protože Bůh je život,
dokonce věčný život. Ale ano, je to tak.
Potkávají se nám dva pohledy. Vnímáme
své dějiny a toužíme vidět, co to přináší
do současnosti. To, že tady je freska
posledního soudu, že jsou zde čeští
světci, to je něco, co nás živě spojuje
s lidmi z minulosti. Tak jako oni věřili,
že se za ně přimlouvá svatý Vojtěch, sv.
Václav, sv. Ludmila, tak jako oni věřili,
že Kristus vstal z mrtvých, úplně stejně
tomu věříme i my sami. Možná bychom
to vyobrazili jinak, to ano, ale podstata
je stejná.
Cítíte-li to také tak a souzníte-li s historií
psanou před osmi stoletími, pak máte jedinečnou možnost zapsat se do dějin.
Účet otevřené sbírky na opravu kostela
sv. Prokopa: 5998184319/0800.
Děkuji za rozhovor.
Markéta Bučoková, PR

INZERCE

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

RV2001878/06

Pravidelné akce
na dveře i podlahy
Zpravodaj města Strakonice 
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DOBROVOLNÍCI

Dobrovolníci z úřadu v Očku
Na úkor svého volného času pomáhají
v Očko-centru. Obyčejní lidé, kteří nečekají, že se jejich jména budou tesat do žulových 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 během dne zajistili chod očkovacího 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 dobrovolnická
činnost přináší?

se snažíme svou práci dělat tzv. „lidsky
a v mezích zákona“, setkáváme velmi
zřídka. Myslím si, že neprávem, ale chápu,
že některá povolání musí na žebříčku
společenské oblíbenosti skončit mezi
posledními.
VERONIKA HŮZLOVÁ,
ÚSEK INTERNÍHO AUDITU

Když se mi naskytla možnost stát se
součástí Očko-centra, váhala jsem jen
chvíli. Jednak jsem chtěla efektivněji
využít svůj volný čas, dále jsem toužila
po vymanění se z každodenního stereotypu, ale hlavním důvodem byl fakt,
že velice ráda pomáhám jiným lidem,
naplňuje mě to. Lidé a práce v Očku
mě nabíjí neskutečně pozitivní energií.
Domů se tak vracím pokaždé s příjemným pocitem radosti a uspokojení ze
smysluplné práce.
DANIELA KOPECKÁ,
ODBOR DOPRAVY

JAROSLAVA MRŮZKOVÁ,
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

K rozhodnutí mě přiměla potřeba pomoci.
Přišla prosba, tak jsem se zkrátka přihlásila.
Práce v centru mi do života přinesla
zpestření. Běžně s veřejností nejednám.
Setkávání s lidmi je pro mě příjemnou
změnou.
Já to tak mám v hlavě nastavené, když je
to v mých silách a možnostech, snažím se
pomoci. Proto to pro mě nebylo vlastně ani
žádné rozhodování, byla to samozřejmost.
Samozřejmost umocněná i tím, že pomáhám lidem, kterých si vážím.
Zažívám intenzivní pocit, že jsem
ve správné chvíli na správném místě. Mám
každodenní radost z poznání milých lidí
a nových zážitků, cítím, že práce má smysl
a je radost lidem pomáhat. V neposlední
řadě vnímám od příchozích lidí i respekt,
úctu i vděk, s čímž se my úředníci, ač
Třináctiletý Štěpán
Staněk využil Dobrodružného
mikrograntu od nadace Via pro žáky
2. stupně ZŠ. Nadace podpořila celkem
100 projektů, jejichž
aktivity splňují
následující požadavky – udělají radost vám i druhým, měly by
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ELIŠKA KOTOUSOVÁ,
ODBOR ROZVOJE

Když jsem se rozhodovala, zda se
do Očka zapojit, nevěděla jsem vůbec,
co mě čeká. Lákala mě především
zvědavost a chuť být součástí celku,
který situaci pomáhá řešit. Nebudu lhát,
že práce v Očku je často náročná. Čím
více lidí se nechalo očkovat, tím větší
nasazení jsme museli všichni vynaložit.
Přesto, když jsem se rozhodla pomáhat,
v tom chci i nadále pokračovat. Odměnou mi pak je, že se setkávám s mnoha
milými lidmi, jak z řad těch, kteří chod
Očka zajišťují, tak z řad klientů (očkovaných).

se realizovat venku a s respektem k přírodě
i aktuálním opatřením. Štěpán, navštěvující
strakonické gymnázium, vymyslel projekt
Zeměpisné kvízy – vlajky. Od nadace získal
maximální podporu v částce 2000 Kč, kterou
využije k zaplacení tisku a laminaci kvízových
otázek, nákupu dřevěných kolíků a nářadí
potřebného k instalaci projetu. Rada města
mu schválila žádost o umístění vědomostního
kvízu na strakonické Podskalí, kde ho po poradě s architektem města nainstaluje ještě před

letními prázdninami. Kvíz bude rozmístěn
v délce cca 3 km a Štěpán ho plánuje obměňovat. Výhodou je, že kolemjdoucí nepotřebují
ke kvízu žádné pomůcky, odpověď najdou
přímo na místě. Štěpán rád vymýšlí různé vědomostní kvízy. Jeho cílem je spojit příjemné
s užitečným a zpestřit tak rodinám a dětem
jejich vycházky v přírodě.
Příjem žádostí o mikrogranty je stále otevřen
– až do konce října, nebo do vyčerpání prostředků. 
Petra Staňková
Zpravodaj města Strakonice

TEPLÁRNA

Teplárna Strakonice, a.s., připravila strategii
„Čistý vzduch pro město 2024“
TST, a.s., je největším dodavatelem tepla
a elektrické energie v regionu Strakonicko a Písecko a řadí se mezi nejlevnější
dodavatele v jižních Čechách. Z důvodu
zachování tohoto trendu připravilo představenstvo teplárny strategii přechodu
na čistý zdroj. Cílem je tedy odchod
od technologie spalování uhlí při současném snížení produkce emisí CO2 o více
než 90 % do roku 2024.
Od roku 2019, kdy teplárna zodpovědně
přistoupila k ekologickému programu,
dokázala u kotlů K1 a K2 přejít na vysoký
poměr biomasy a omezit výrazně provoz
kotlů K3, K4 a K5 (kotle spalují fosilní paliva a produkují tak velké množství emisí).
Pro představu je třeba uvést některá
fakta. V roce 2014 dosahovala produkce
CO2 více než 151 tisíc tun. Zásadní pokles
nastal od roku 2019, kdy byla zahájena realizace přechodu na biomasu. V roce 2020

Pozitivní vliv biomasy na snižování emisí
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pak již klesla produkce CO2 na pouhou 1/3
roku 2014, tedy na hodnotu 51 tisíc tun.
Podíl zpracované biomasy v kotlích K1
a K2 v roce 2019 dosahoval 37,98 %, v roce
2020 již 75,66 % a v roce 2021 se podíl
biomasy blíží až k 90 %.
Tím se strakonická teplárna dostává
mezi nejčistší provozy v ČR. V nastave-

ném trendu chce pokračovat. Do roku
2024 snížit emise CO2 ze 151 tisíc tun
na 10 tisíc tun za rok.
Tato transformace má pozitivní vliv
na pokles emisí SO2 (oxidu siřičitého).
Produkce SO2 za poslední 2 roky klesla
z původních 734 tun (rok 2019) na 387
tun (rok 2020) a v budoucnu předpokládáme pokles dokonce pod 200 tun
za rok.
Příznivá cena tepla a čistý vzduch
je pro strakonickou teplárnu prioritou.
Všechny kroky, které doposud teplárna
realizovala, směřovaly k lepšímu využívání
současného zařízení. Následující změny
však již budou připravovány s výhledem
na budoucnost teplárny. Přinesou zásadní stabilizaci teplárně, umožní udržení
příznivé ceny tepla s pozitivním dopadem
na životní prostředí.
Jan Diviš, TST

INZERCE

Letní hudební Stezka 2021
6. 7. TOMÁŠ KLUS
13. 7. PAVEL CALLTA
20. 7. ANNA K.
27. 7. FLERET AKUSTICKY
3. 8. DUO BÁRKA
10. 8. CHANTAL POULLAIN – šansony
17. 8. NEZMAŘI
24. 8. McBERDS
31. 8. SPOLEKTIV
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Začátek každého koncertu je ve 20 hodin a trvá
min. 60 minut. V termínech konání koncertů je tobogán
od 19 hodin uzavřen. Změna programu vyhrazena.

www.stezkakorunamistromu.cz
Fajn vyletyměsta
188x130Strakonice
(koncert).indd
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SERIÁL – ŠÁRKA PONROY VAMBEROVÁ, STRAKONICKÁ RODAČKA
Příběh jednoho z vás
Jaká byla vaše profesní cesta od studentky strakonického gymnázia po konzuláty ČR v Sydney, USA, až k zástupkyni
tajemníka České komise pro UNESCO?
Cesta to byla trochu křivolaká. Z gymnázia
jsem odešla do Prahy studovat ekonomii,
bavily mě jazyky, studovala jsem kromě
angličtiny a němčiny i francouzštinu
a španělštinu. Využila jsem příležitosti a v rámci evropského programu pro
studenty ERASMUS jsem odjela na semestr do španělské Valencie, pak jsem si
ještě soukromě zařídila studium v Remeši. Chtěla jsem pracovat v evropských
institucích v Bruselu. To se mi splnilo hned
záhy, kdy po státnicích jsem nastoupila
do Evropské komise v Bruselu na pětiměsíční stáž. Byla to skvělá doba, ČR zrovna
přistupovala do Unie, vládla tam euforie.
V Bruselu jsme se potkali s budoucím
manželem. Po ukončení stáže jsem s ním
odjela do Francie, dva roky jsem pracovala
na místním lyceu a narodil se nám syn. Pak
jsem se přihlásila na konkurz do Bruselu
a na Diplomatickou akademii při Ministerstvu zahraničních věcí ČR v Praze. Dva
týdny poté, co jsem nastoupila v Praze
na akademii, jsem dostala pozitivní odpověď i z Bruselu, ale už jsem neměnila.
Zůstala jsem v naší zahraniční službě. Můj
první výjezd byl k protinožcům, na náš
konzulát v Sydney. Austrálie je nádherný
kontinent plný milých lidí, máme tam
čím dál větší krajanskou komunitu a jsme
si s Australany velmi blízcí. Po návratu
ze Sydney jsem pracovala v sekretariátu
České komise pro UNESCO, která je součástí odboru OSN. To byla moc fajn práce,
spolupracovali jsme se školami UNESCO,
připravovali jednání pracovních skupin
i návštěvu generální ředitelky UNESCO
v České republice. Pak přišla nabídka
na práci na velvyslanectví ve Washingtonu,
kterou jsem přijala. Na čtyři roky jsem
se stala kulturní atašé, připravila jsem
s kolegy téměř stovku akcí. Připomínali
jsme velká jubilea, 100. výročí od založení
Československa nebo 30. výročí sametové
revoluce, organizovali celoamerický filmový festival Czech That Film.
Pracovala jste jako vedoucí obchodně
ekonomického úseku konzulátu ČR
v Austrálii, co vaše práce obnášela?
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Setkání s Madeleine Albrightovou, archiv Šárky
Ponroy Vamberové

Ano, jako tzv. ekonomická diplomatka
jsem zpracovávala zprávy a informace
o obchodních příležitostech a ekonomickém vývoji v Austrálii, na Novém Zélandu
i na pacifických ostrovech. Byla jsem
v kontaktu s českými exportéry, které
zajímala expanze na tyto vzdálené, ale
lukrativní trhy. Bylo povzbuzující vidět
úspěchy australských či novozélandských
distributorů Tatry, Becherovky, Škodovky,
Linetu, různých druhů piva a slivovice
a jiného. Pomohla jsem založit Česko-novozélandskou obchodní komoru v Aucklandu, která je stále aktivní a pomáhá českým vývozcům. Připravovala jsem seminář
o nanotechnologiích v Sydney, nebo jsem
zahájila tradici naší účasti na potravinářském veletrhu v Melbourne. Práce obnášela
i propagaci turismu, spolupracovala jsem
s kanceláří CzechTourismu v Indii a Číně.
Využila jsem i možnost propojit byznys
s veřejnou diplomacií například během
oslavy státního svátku nebo filmového
festivalu. Hodně jsem pracovala s krajany
a českými školami.
Do jaké míry je australský
trh otevřen českému?
Australský trh je pro české firmy hlavně
náročný z hlediska dopravy zboží. Klíčem
je mít spolehlivého dovozce a distributora.
Trh si brání různými administrativními požadavky, například atesty na spotřebitelské
zboží, existují i přísné podmínky na tepelné
zpracování masných výrobků. Brání se dumpingu, existuje anti-dumpingová komise,
kam se mohou australské podniky obracet
se stížnostmi. Vývoz zboží z ČR v roce
2019 byl přes 10 mld. Kč a dovoz 3,5 mld.
Kč. Australané za originální a kvalitní zboží
i služby jsou ochotni dobře zaplatit, jsou to
solidní obchodní partneři.
Hodně cestujete a pobýváte za hranicemi své rodné země, můžete srovnat život

v Čechách se životem v zahraničí?
Cestuji hodně, ale pořád platí známá
přísloví: všude dobře, doma nejlíp a všude je chleba o dvou kůrkách. V Austrálii
a na Novém Zélandu je většinu roku hezké
počasí, život příjemný, úžasná příroda,
skvělé pracovní příležitosti. Ale je to
do Evropy strašně daleko. Nejkratší let přes
Dubaj do Sydney trvá 20 hodin. V USA
jsem zažila trochu šok, kdy z televize
a seriálů máte pocit, jak to všechno úžasně
funguje, jaká to je moderní, zkrátka nejvyspělejší země na světě. Je to obrovská země
s velkými rozdíly. V mnoha oblastech
jsme na tom lépe v Čechách. Život v USA
je dost tvrdý, ale lidi, které jsem potkala,
jsou pořád velmi optimističtí a milí. Jsem
člověk, který má rád stará města, památky
a kulturní život, proto jsem ráda zpátky
v Čechách. Buďme rádi za střední Evropu,
máme tu až na moře úplně všechno, krásnou přírodu, kulturní památky, pracovní
příležitosti a šikovné lidi. Jsou tu výborné
podmínky pro vychovávání dětí, školy
a kroužky jsou všem dostupné. Nejdůležitější je myslím právě lidský kapitál, měli
bychom se snažit vytvářet takové podmínky, aby se tu příjemně žilo, aby tu mladá
generace našla smysluplné uplatnění a nezůstávala v cizině. V čem vidím, že jsme
ještě pozadu oproti Západu, je postavení
žen. Na rovnoprávnosti je potřeba ještě
zapracovat. Obecně ve společnosti pak
na slušnosti a respektu k druhým, zejména
k různým menšinám.
Určitě se v rámci své práce potkáváte
s krajany v zahraničí. Mají tito lidé
tendenci udržovat české zvyky, nebo
za sebou jednou provždy zavřeli dveře
v souvislosti s rozhodnutím změnit místo
svého života?
Valná většina krajanů v USA i Austrálii si
staré české zvyky udržuje. Hodně jsem se
účastnila různých krajanských festivalů.
Existuje po světě mnoho tradičních spolků
jako Sokol. V Austinu, hlavním texaském
městě, se nepřetržitě na tamní univerzitě
vyučuje čeština od roku 1915. Měla jsem
to štěstí poznat i krajany, kteří přežili
holocaust. Jen jeden mi řekl, že se z Austrálie do Evropy, hřbitova své rodiny, už
nechtěl nikdy podívat. Tu kapitolu za sebou
uzavřel.
Jinak jsem na krajany měla velké štěstí.
Po komunistickém převratu v roce 1948
odešla jedna vlna elity národa, po roce
Zpravodaj města Strakonice

PRO VOLNÉ CHVÍLE
1968 další, i když menší. Tyto rodiny,
většinou velcí vlastenci, jsou přínosem pro
společnost ve svých druhých domovech.
Naštěstí dnes se už mohou volně vracet,
díky nim máme pestřejší kulturní vazby,
kvete obchod a věda.
Z krajanů, na které nejvíc vzpomínám,
jsou v USA Jana Kánská (dcera dr. Milady
Horákové), manželé Švehlovi (dcera letce
RAF a vnuk Antonína Švehly), profesoři
Igor Lukeš, Michael Kraus, Jan Švejnar.
Setkání s Madeleine Albrightovou byla
vždy výjimečná. Z Austrálie pak Olga Horáková a Peter Rossler (přeživší holocaustu,
dodnes dobrovolníci v Židovském muzeu
v Sydney), Bedřich Kabriel, Joe Chromy,
Milan Kantor a mnoho dalších.
Dnešní mladší generace Čechů v zahraničí se sdružuje kolem víkendových
českých škol. Před pár dny zrovna proběhla online videokonference českých škol
s 200 účastníků. Ředitelkami jsou většinou
aktivní a kreativní dámy, plné energie, které
ve svém volnu organizují školní i mimoškol-

ní aktivity pro nejmenší děti krajanů. Velké
školy jsou v Sydney, Melbourne, Perthu,
Chicagu, New Yorku a San Francisku.
Učitelky a všichni dobrovolníci tam dělají
obdivuhodnou a velmi záslužnou práci.
Nyní vás zaměstnává koordinace příprav
na předsednictví v Radě EU v roce 2022.
Napříč českou společností stále zaznívají
hlasy proklamující nadbytečnost EU, jak
reagujete na podobné názory?  
To není nadbytečnost EU. Spíš se setkávám s nepochopením, že EU jsme my. Zlý
Brusel neexistuje. Česko má v Radě EU
na všech úrovních své zástupce, volíme si
europoslance do Evropského parlamentu,
máme svou eurokomisařku. Legislativní
návrhy EU se diskutují na národní úrovni.
Jsme součástí této velké rodiny, která má
občas složité vztahy, musí řešit problémy,
máme v ní více či méně oblíbené příbuzné,
ale jsme si pořád blízko, bydlíme v jednom
sousedství, máme společnou historii a společně vytváříme budoucnost. Jen tak bude-

me v globálním světě silnější. Být členem
EU s sebou nese velké výhody, můžeme
volně cestovat, studovat, žít a pracovat
v celé EU. Navíc stále ještě čerpáme hodně
peněz, v rámci národního plánu obnovy
dostaneme 190 mld. Kč. Doufám, že se
občané zapojí do diskusí a aktivit v rámci probíhající Konference o budoucnosti
Evropy. Snad se podaří i během našeho
předsednictví zlepšit obraz Evropské unie.
Jak často navštěvujete rodné Strakonice?
Když jsem byla mimo Evropu, tak jsem se
do Čech a rodného města dostala jednou,
maximálně dvakrát do roka. Z Prahy to
snad bude častější, kvůli epidemii to ale
zatím moc nešlo. Ráda bych přijela na oslavu 100. výročí založení gymnázia (pozn.
redakce, rozhovor vznikal před oslavami).
I přes nabitý program si paní Ponroy našla
čas na náš rozhovor. Závěrem by se slušelo
popřát z rodného města hodně štěstí a brzy
na viděnou. Děkuji za rozhovor.
Markéta Bučoková, PR

Která ze strakonických živností se v průběhu 19. a v první polovině 20. století, co do početního zastoupení, neměnila?
Omlouváme se za řádění tiskařského šotka, který zaměnil červnovou tajenku a způsobil zmatek.

Zpravodaj města Strakonice 
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PRODEJ
INSTALACE
SERVIS
Radošovice 146
38601 Radošovice
777 993 399
www.milisterfer.cz
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AUTOMATICKÁ
PÉČE O VÁŠ TRÁVNÍK
AŽ DO VELIKOSTI
2000m²

