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Připomínky k MHD

Do poloviny dubna máte možnost  
zasílat připomínky k provozu městské 
hromadné dopravy na elektronickou adresu  
gabriela.turkova@mu-st.cz, nebo je můžete 
vložit do schránky u hlavního vchodu 
do městského úřadu. 

Akce „Ukliďme svět“  
slaví už třicátý rok

Organizátoři akce se mohou přihlašovat 
na stránkách www.uklidmesvet.cz. Jde 
o dobrovolnickou akci probíhající na území 
ČR. Zahájení úklidové sezóny je 26. března. 
Úklid provází tradiční foto soutěž, pravidla 
jsou zveřejněna na webu. 

Jak správně vytápět? 

Od 1. 9. bude možné k vytápění používat 
výhradně kotle na tuhá paliva 1. a 2. třídy. 
Na webových stránkách města je zveřejněna 
informace ke kotlíkovým dotacím, kontrolám 
a výměně kotlů. Nepřehlédněte:  
www.strakonice.eu/content/jak-spravne-vytapet 

BOJOVNÍCI Z MATEŘINKY POD PĚTI KRUHY
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Fotografie je pouze ilustrativní a vyobrazený vůz může obsahovat prvky příplatkové výbavy. Nabídka platí do vyčerpání zásob nebo do odvolání. 
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu T-Roc: 4,7−8,8 l/100 km, 123−199 g/km. 

Nový T-Roc působí sebevědomým dojmem, jehož základem je design exteriéru s výrazněji 
definovanými tvary, kvalita a styl interiéru na nové úrovni a nejmodernější technologie.

Nový T-Roc. Nová podoba suverenity.

Nový T-Roc

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 partner programu ŠKODA Plus:

Vykoupíme váš ojetý vůz
ŠKODA PLUS

ŠKODA Plus prověřené ojeté vozy nejen prodává, ale 
i vykupuje. Začněte s prodejem svého ojetého vozu 
jednoduše, během pár kliknutí na webu ŠKODA Plus nebo 
nás neváhejte kontaktovat telefonicky.  

ŠKODA Plus mění minusy ojetých vozů na plusy.
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ÚVOD
Možné je vše, ale dejte nám to vědět

Jsou situace, které vyvolávají protichůd-
né nálady a postoje. Například lavičky 
v centru města i v okrajových lokalitách. 
Skupina obyvatel hájí jejich umisťování, 
jiní oponují klidem, který ale lavičky 
a na nich sedící teenageři ruší. Kde je 
pravda a jak vyhovět všem?

Není to tak dlouho, co se obyvatelé Tržní 
ulice ve chvíli, kdy město začalo demonto-
vat staré lavičky, přihlásili s dotazem, proč 
se lavičky odstraňují, když oni je na stejném 
místě chtějí. To už ale byla situace projed-
nána s jinou tamní skupinou, která tvrdě 
požadovala jejich odstranění. Město zvolilo 
cestu kompromisu, který by se měl zakládat 
na tom, že bude alespoň dílem každá sku-
pina uspokojena. A tak část laviček zcela 
odstranilo a část nahradilo novým typem 
posezení. Je pravdou, že ve jmenované loka-
litě byly lavičky orientované do parkoviště, 
což neplnilo jejich pravý účel. Určitě nikoho 
nenadchne pohled na stojící vozy. Tři nové 
lavičky se přestěhovaly do míst s příjemným 
výhledem. Ostatně až s plnohodnotným 
používáním budete schopni zhodnotit, jak 
se záměr zdařil. 
S přicházejícím jarem budou zejména 

senioři více času trávit procházkami, při 

kterých přijde lavička k duhu. Mnohdy si 
neuvědomujeme, kde by se krátká zastávka 
a s ní spojený odpočinek na lavičce hodily. 
Proto vás prosíme o spolupráci. Znáte-li 
takové místo, kterým procházíte, a není si 
kde odpočinout, když vám dochází dech, 
dejte nám vědět na elektronickou adresu: 
marketa.bucokova@mu-st.cz, nebo doneste 
požadavek napsaný na podatelnu měst-
ského úřadu. Bude-li to možné, lavičku 
nainstalujeme. Můžete mít i požadavek 
na výměnu stávající lavičky, která doslou-
žila, dejte nám to vědět. Možné je v pod-
statě úplně vše, jen se musí komunikovat. 
A když nastane ta skutečnost, že naopak 

redukuje město počty laviček, dejte nové-
mu režimu trochu času, který ukáže, jak 
moc se lavičky využívají, zda chybí, anebo 
naopak byly zbytečné. 
Děkujeme za vaši spolupráci, protože 

díky ní pomáháte sami sobě. 

Břetislav Hrdlička, starosta

V únoru jsem prošel některé městské 
byty. Nájemníci si většinou chválili 
okolí domu, zeleň, a také si stěžovali 
na občasné problémy, které se vy-
skytnou během roku všude. Od úklidu 
v domě, přes sousedské vztahy, až 
po potkany. Ptal jsem se, na koho se 
občané obrací. Dost často mi řekli, že 
to má na starost městská policie, tech-
nické služby, prostě město, proč by se 
o to měli starat. Tady bych vám dopo-
ručil, abyste se na pracovníky obraceli 
aktivně sami a kontaktovali je. Město 
je tak velké, že ho nejsou schopni kaž-
dý den projít celé. Proto městské domy 
vybavíme informační cedulí s přímými 
čísly na pohotovosti všech služeb. 
A pak je to na vás. Pokud zavoláte 
a naši pracovníci nebudou reagovat, 
reklamujte věc u nadřízeného. Jestliže 
ani ten nezareaguje, volejte řediteli. 
A v případě, že by i ten selhal, a tomu 
už nevěřím, volejte starostu. Rád bych, 
abyste se tu cítili bezpečně a pří-
jemně. Tyto cedule můžeme předat 
i předsedům SVJ, která jsou v soukro-
mých domech. Cedule si objednejte 
na e-mailu marketa.bucokova@mu-st.
cz. Čísla budou i v dubnovém Zpra-
vodaji, kde si je můžete vystřihnout 
a vylepit doma. Na závěr – potěšilo 
mě, že stále existují ochotní a obětaví 
lidé, kteří nečekají na pomoc, ale 
přiloží sami ruku k dílu. Chválím vás 
za to a zároveň vám i moc děkuji. Jste 
skvělí sousedé.

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR 

Plán nového rozmístění laviček v ulici Tržní   foto: David Andrlík

Původní lavičky v ulici Tržní  foto: David Andrlík
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Sdružovat se, sdílet, komunikovat… 

Druhého února, tedy na Hromnice, byla 
zahájena stavba nového Komunitního centra 
v lokalitě Ostrov. 
Jedná se o investici města, která byla 

podpořena dotací z programu Integrova-
ného regionálního operačního programu 
MAS Strakonicko, z. s., – IROP – Podpora 
komunitních center. Odhadované náklady 
sahají k částce 22 milionů korun. Město 
z celkové částky uhradí 66 %. Dodavatelem 
díla je společnost ACG-Real, s. r. o., Praha. 
Jakmile bude ukončena rekonstrukce in-

dustriální budovy bývalého Fezka na Ostrově 
čp. 1415, začne sloužit k hlavní činnosti. Tou 
budou především komunitně-kulturní akce, při 

kterých se budou klienti vzdělávat v kurzech, 
workshopech v oblasti seberozvojových metod 
či komunikačních dovednostech. Současná 
situace více než kdy jindy vyžaduje prohlu-
bovat a rozvíjet společenský život určitých 
komunit. Lidé byli velmi dlouho separovaní 
kvůli nebezpečí nemoci covid, a zejména 
mládež trpí odtržením od svého přirozeného 
komunikačního prostředí. 
V zařízení bude přítomen sociální pra-

covník. Město jako zřizovatel je připraveno 
spolupracovat především s místními spolky 
pohybujícími se v sociální oblasti, jako napří-
klad Prevent 99, z. ú., či Sunshine Cabaret. 
V komunitním centru by mělo vzniknout 

několik místností určených k přednáškám 
a workshopům, od kuchyňského zázemí přes 
zasedací místnosti až po hernu pro děti či kan-
celáře pro personál. Bude zde i sdílená kance-
lář. Okamžitá kapacita centra je dimenzovaná 
na 33 lidí všech věkových kategorií. 
Rekonstrukce bude respektovat původní 

industriální styl. Nové klienty Komunitní 
centrum Strakonice přivítá již letos na pod-
zim.  

Markéta Bučoková, PR

Původní objekt se začíná měnit v komunitní centrum   
foto: Markéta Bučoková

Nová cyklostezka se už rýsuje

Od loňského roku probíhají mezi vedením 
města Strakonice, starostou obce Pra-
cejovice Jaroslavem Kubernou a vedením 
městyse Katovice jednání týkající se vý-
stavby cyklostezky. Ta vyústila v dohodu, 
na základě které mohlo město Strakonice 
zadat veřejnou zakázku na stavební práce 
a poskytnutí souvisejících projektových 
činností na výstavbu cyklostezky, a to 

formou Design and Build. 
Stezka povede od Myslivny v Novém 

Dražejově přes Pracejovice do Katovic. 
Řeku bude přetínat lávka pro pěší. 
Nabídky budou hodnoceny na zákla-

dě ekonomické výhodnosti. Od podpisu 
smlouvy s dodavatelem díla by měla být 
cyklostezka hotová zhruba do 26 měsíců. 

Markéta Bučoková, PR 

Zašlete připomínky k MHD
Tak jako každý rok shromažďuje odbor do-
pravy připomínky k jízdním řádům městské 
hromadné dopravy. Máte-li nějaké postřehy 
či podněty, pak je prosím zašlete na adresu: 
gabriela.turkova@mu-st.cz, nebo je možné 
návrh vložit do schránky u hlavního vchodu 
v Městském úřadu Strakonice, a to do polo-
viny dubna 2022. 

Díky vašim postřehům je možné určité 
změny realizovat. Děkujeme za připomínky.

Markéta Bučoková, PR 

Deratizace v městských objektech
Do 5. 4. máte možnost připojit se k plánova-
né deratizaci, kterou bude město Strakonice 
provádět v dubnu letošního roku. V měst-
ských objektech bude deratizace probíhat 
automaticky. Ti, kteří budou mít zájem 
o provedení deratizace ve svých vlastních 
objektech, se nahlásí na e-mailovou adresu: 
jindrich.vondricka@tsst.cz. Deratizace bude 
provedena na vlastní náklady žadatele. 

Markéta Bučoková, PR

Inflační koeficient rada nenavýšila 
Každoročně projednává rada města mož-
nost uplatnění inflačního koeficientu u ná-
jemného z pronajatých nebytových prostor, 
pozemků, bytových jednotek a optických 
vláken v majetku města Strakonice. 

Pro rok 2022 nebude uplatněn inflační 
koeficient při stanovení výše nájemného, 
a to u všech nájemců nebytových prostorů, 
pozemků a optických vláken v majetku 
města Strakonice, u kterých by bylo možno 
inflační koeficient uplatnit.

Vedení města tímto rozhodnutím podpoří 
místní podnikatele a drobné živnostníky, 
neboť k navýšení stávajícího nájemného 
nedojde.  Markéta Bučoková, PR

Když rády plavete 
Oddíl akvabel „Poseidon" vyzývá dívky 
od 6 let, které umí plavat a mají zájem o syn-
chronizované plavání (tj. ladnost a krása 
figur při pohybu ve vodě), aby se dostavily 
každé pondělí ve 14:30 hod. do plavecké-
ho stadionu ve Strakonicích. Další tréninková 
hodina probíhá každou středu od  
14:45 hod. v Písku. Rády bychom doplnily 
a rozšířily naše řady. Oddíl vede trenérka 
a rozhodčí akvabel Dagmar Hájková.

Více na tel.: 728 778 943 nebo na  
e-mailu: hajkova.dagmar@seznam.cz

Plánovaná trasa cyklostezky  foto: archiv majetkového odboru 
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Jaké křestní jméno lze dítěti v ČR zvolit?
Podle jazykového výkladu matričního 
zákona č. 301/2000 Sb., lze zvolit pro zápis 
do matriky jakékoliv existující jméno (tedy 
i takové, které není v kalendáři). Jméno lze 
zapsat v jeho základní, spisovné podobě. 
Týká se nejen jmen českých nebo u nás 
zdomácnělých, ale i jmen méně obvyklých 
a cizojazyčných. U českého ani u cizího 
jména ovšem nelze v souhlase s našimi zá-
konnými směrnicemi zvolit tvar zdrobnělý 
(Zdenička), domácký (Kuba) či zkomolený. 
Nelze také zapsat chlapci jméno ženské 
a děvčátku mužské. 

Co mají rodiče dělat, když chtějí dát 
dítěti neobvyklé křestní jméno?
Pokud rodiče vyberou pro dítě jméno, které 
není uvedeno v matriční příručce „Jak se 
bude vaše dítě jmenovat“, obsahující přes 
17 000 podob jmen českých a cizojazyč-
ných, a to i orientálních, je nejvhodnější 
obrátit se s dotazem na možnost volby 
takového jména na rodnou matriku, která 
bude dítě zapisovat. 

Lze dát dítěti dvě samostatná křestní 
jména?
Naše zákony umožňují zapsat občanům ČR 
dvě samostatná jména. Pro jejich zápis platí 
stejné zásady jako pro zápis jména jedno-
ho. Musí tedy jít o základní, jazykově, tedy 
i pravopisně ověřenou existující podobu 
jmen, která nesmí být stejná. Nevylučuje se 
kombinování jmen různého původu. 

Která křestní jména se stala ve strako-
nické porodnici nejoblíbenější v roce 
2021?
Ve strakonické porodnici se v loňském 
roce narodilo 681 dětí, což bylo o 37 dětí 
více než v roce 2020. Narodilo se 345 
děvčat a 336 chlapců. 
Prvenství v chlapeckých jménech obhájil 
Jan, kterého rodiče zvolili 18x. Následoval 
Tomáš, kterého si rodiče vybrali 13x a 12x 
zvolili Lukáše a Matyáše. Jména Filip, 
Jakub, Štěpán a Matěj se v loňském roce 
zopakovala 10x. Těsně za nimi se umístil 
Daniel, Adam, David, Petr a Vojtěch, kteří 

byli zapsáni 9x do matriční knihy narození. 
Rodiče si vybírali pro své mužské potomky 
i dvě jména, jako například Daniel Timo-
thy, Jan Karel, Justin Samuel a Jan Daniel. 
Mezi neobvyklými chlapeckými jmény se 
objevil Josiah, Étienne a Mattheo. Pořadí 
dívčích jmen se v porovnání s předešlým 
rokem také příliš nezměnilo. Zvítězila 
Eliška, kterou si rodiče zvolili 21x. Anna 
a Adéla byly vybrány 15x, Natálie 12x, 
Sofie 11x a Tereza 10x. Jména Anežka, 
Julie, Kristýna a Veronika byly do matriční 
knihy zapsány 8x. V případě dvou dívčích 
jmen rodiče zvolili například Anežku 
Marii, Emmu Fatimu, Lindu Valentýnu 
nebo Lilly Rose. Rodiče i pro dívky volili 
neobvyklá jména jako například Malia, 
Nikki, Rosemarie a Ellie. 
V rámci rodin se drží tradice dědění jmen 
po mužích, což dokazuje skutečnost, že 
v loňském roce zdědilo jméno 66 chlapců. 
Naopak u žen je tento trend slabší. Jméno 
po matce se zopakovalo pouze v 15 přípa-
dech.   Anežka Lukešová
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pro děti
od 4 do 12 let

Co děti čeká?
• Kvalifikovaní lektoři, kteří rozumí nejen výuce jazyka, 
   ale také potřebám menších dětí.
• Angličtina podle metody Helen Doron, plná rytmu, 
   melodií a zábavných aktivit.
• Výlety, hry a soutěže v angličtině.

www.helendoron.cz

Cena: 3 490 Kč

Termín:
11. 7.– 15. 7. 2022

Helen Doron English
ve Strakonicích
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ZAJÍMAVOSTI
Město využívá dotace 
a tím šetří peníze

Město Strakonice v současné době 
podporuje nově narozené občánky města 
finanční částkou 5 000 Kč, a to v rámci 
akce Vítání občánků. Podmínkou, kterou 
musí rodiče narozeného dítěte splnit, je 
trvalý pobyt na území města a bezúhon-
nost vůči městu. Ročně tato podpora stojí 
městskou kasu zhruba 1 000 000 Kč. 
Aktuálně vyhlášený krajský dotační titul 
Podpora narozených dětí v Jihočeském 
kraji dává žádajícímu městu možnost 
kofinancovat až z 50 % stávající výši 
příspěvku rodičům v letech 2022 až 
2024. Ve stejném časovém rozmezí se 
počítá s rozesláním až 600 pozvánek 
narozeným dětem k akci Vítání občánků. 
Celkové finanční výdaje se odhadují na tři 
miliony korun, kraj uhradí prostřednictvím 
dotace polovinu nákladů. Pokud město 
využije krajskou dotaci, pak se náklady 
sníží na 1 500 000 Kč. 

Získaná dotační částka bude mít klad-
ný dopad na rozpočet města, které bude 
moci ušetřené peníze vložit do rozvoje 
Strakonic. Odbor rozvoje byl pověřen 
radou města podáním žádosti o dotaci. 

Markéta Bučoková, PR 

Snadný návod, jak na to…  
A my pak plníme sliby

Na podzim loňského roku, konkrétně  
27. října, bylo svoláno na žádost obyvatel 
veřejné projednání v ulici Tovární. Zdejší lidé 
nebyli spokojeni s okolím svých domů. Jed-
nání se zúčastnili vedoucí vybraných odborů 
a mí stostarosta Rudolf Oberfalcer. 
A co jste požadovali? Prořezat stromy a při-

dat lavičky. Ty staré odstranit. 
Jak bylo slíbeno, tak se začíná plnit. 
Ke konci ledna začali stromolezci – arboris-

té z firmy Arbolez – Kamil Franc ze Strakonic 
odborně prořezávat vzrostlé břízy. Je to práce 
ve výšce, kdy se pod vámi kymácí strom – 
tudíž nebezpečná. A do toho ještě fouká silný 

vítr. Tak se ošetření malinko protáhlo, a ne 
každému se to líbilo. Dokonce od některých 
obyvatel padlo i několik výtek k samotné práci 
arboristů. Je namístě poděkovat jim, že to 
s nadhledem velkoryse přehlédli. 
V další etapě pak město zajistí instalaci 

laviček. 
Tohle je snadný návod, jak se postarat 

o okolí domů, ve kterých žijete. Stížnosti 
nejsou na místě, ale konstruktivní jednání 
a přiměřené požadavky, které je možné reali-
zovat v relativně krátkém čase. 
Zkusíte to také?

Markéta Bučoková, PR 

Prořezy stromů začaly s prvním vhodným termínem  foto: Markéta Bučoková

Údaje ze statistiky stavebního úřadu uplynulého roku
Stavební úřad v roce 2021 vykonával pře-
nesenou pravomoc státu podle stavebního 
zákona (zák. č. 183/2006 Sb., v platném 
znění) ve věci umísťování, povolování 
i užívání staveb. 

ZA OBDOBÍ UPLYNULÉHO ROKU  
STAVEBNÍ ÚŘAD:
- obdržel 3 124 podání
-  vydal 2 272 rozhodnutí, povolení, stano-
visek, potvrzení, vyjádření, sdělení 

-  vyřizoval 11 odvolání proti rozhodnutím 
stavebního úřadu

- projednal 18 přestupků
- uložil 7 pokut v celkové výši 61 000 Kč

-  vyměřil 1 342 450  Kč na správních poplatcích
-  poskytl 10 informací podle zák. č. 106/99 
Sb., o svobodném přístupu k informacím

-  provedl 180 nových zápisů do celostátní 
databáze registru nemovitostí (RUIAN)

-  vyřešil 59 reklamací ohledně stávajících 
staveb v databázi RUIAN

-  vydal 65 závazných stanovisek k nemovi-
tým kulturním památkám

-  vydal 337 sdělení ke stavebním záměrům 
z hlediska archeologie

-  zpracoval 26 dotací na obnovu kulturních 
památek
Stavební úřad MěÚ Strakonice provádí 

další nespecifikovanou činnost a úkony 

vyplývající ze stavebního zákona a dalších 
zákonných předpisů (kontroly, prohlídky 
nemovitostí, ověřování pasportů staveb, 
přidělování č. p. a č. ev., státní stavební 
dozor, výkazy pro ČSÚ, statistiky pro KÚ 
a MMR, archivaci, poradenskou a konzul-
tační činnost). 
Stavební úřad MěÚ Strakonice zajiš-

ťuje výkon stavebně správních agend 
pro 50 obcí, což činí spádové území  
405 km2 s počtem obyvatel 37 863 
a památkovou péči pro 69 obcí, což činí 
spádové území 574 km2 s počtem obyva-
tel 45 446.

Jaromír Zeman, stavební úřad



7Zpravodaj města Strakonice  březen 2022

ZÁPIS DO ZŠ

7

RV
22

0
0

05
7/

01

Z Á P I S do prvních tříd základních škol ve Strakonicích
pro školní rok 2022/2023
pro děti narozené od 1. 9. 2015 do  
31. 8. 2016 a všechny děti, které měly 
pro školní rok 2021/2022 odloženou 
školní docházku.
Město Strakonice, odbor školství, po do-
hodě s řediteli jednotlivých základních 
škol zřizovaných městem Strakonice 
oznamuje, že zápis proběhne v těchto 
termínech:
• čtvrtek 7. dubna 2022  

od 14 do 18 hodin
• pátek 8. dubna 2022  

od 14 do 18 hodin
Školské obvody základních škol zřizova-
ných městem Strakonice jsou stanoveny 
Obecně závaznou vyhláškou města Stra-
konice č. 3/2012 a smlouvami o zajištění 
plnění povinné školní docházky s níže 
uvedenými obcemi. 
V souladu se zákonem č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání, 
v platném znění, je ředitel spádové školy 
povinen přednostně přijmout žáky s mís-
tem trvalého pobytu ve školském obvodu 
spádové školy. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POVÁŽSKÁ  
STRAKONICE  
www.zs-povazska.strakonice.eu 
B. Havlasy, Boubínská, Bučkova, Českých 
lesů, Hajská, Hallova, Hraniční, Chme-
lenského, K. Dvořáka, K Hajské, Lesní, 
Modlešovice, Na Muškách, Na Stráni, 
Nad Školou, Nebřehovická, Podsrp, Pod-
srpenská, Pohraniční stráže, Povážská, 
Přední Ptákovice, Ptákovická, Strojařů, 

Šumavská, Tovární, Trachtova, U Hajské, 
U Studánky, U Vodojemu (Přední Ptákovi-
ce), U Zahrádek, Václavská, Volyňská
obce: Jinín, Miloňovice, Mnichov, Nebře-
hovice, Přední Zborovice, Rovná, Řepice, 
Slaník

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRAKONICE, 
KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD 882  
www.zs-podebradova.strakonice.eu 
Arch. Dubského, Baarova, Blatenská, 
Borová, Březová, Budovatelská, Buková, 
Dr. Jiřího Fifky, Erbenova, Jedlová, Jirásko-
va, Krále Jiřího z  Poděbrad, Máchova, 
Mánesova, Mezi Lesy, Mikoláše Alše, 
MUDr. K. Hradeckého, Myslivecká, 
Na Jelence, Na Střelnici, Na Výsluní, Ne-
rudova, Písecká, Pod Hájovnou, Pod Hli -
ničnou, Pod Kuřidlem, Pod Lesem, Prof. A. 
B. Svojsíka, Prof. Skupy, Radomyšlská, 
Raisova, Šmidingerova, Švandy dudáka, 
Tisová, Tylova, U Cihelny, U Řepické 
zastávky, U Vodojemu (Strakonice I), 
V Ráji, Větrná, Vodárenská, Vrchlického, 
Za Pilou, Za Rájem, Zvolenská
obce: Třebohostice, Únice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRAKONICE,  
DUKELSKÁ 166  
www.dukelska.strakonice.cz 
5. května, Alf. Šťastného, Bažantnice, 
Bezděkovská, Dopravní, Družstevní, 
Dukelská, Ellerova, Heydukova, Holeč-
kova, Hradební, Jeronýmova, Kalvárie, 
Klostermannova, Kochana z Prachové, 
Komenského, Krátká, Lázeňská, Luční, 
Mlýnská, Na Dubovci, Na Křemelce, 

Na Ohradě, Na Ostrově, nábřeží Otavy, 
Nábřežní, Nádražní, Palackého náměstí, 
Pod Hradem, Podskalská, Prácheňská, 
Sídliště 1. máje, Stavbařů, Školní, Textilá-
ků, Tržní, U Blatenského mostu, U Blatské-
ho rybníka, U Nádraží, U Náhonu, U Sv. 
Markéty, U Židovského hřbitova, V Holi, 
V Lipkách, Zámek, Zeyerovo nábřeží
obce: Drachkov, Libětice, Mutěnice, Pra-
cejovice, Radošovice, Sousedovice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA F. L. ČELAKOVSKÉHO, 
STRAKONICE, JEZERNÍ 1280  
www.zsflc.cz 
budova v Chelčického ulici 555
B. Němcové, Bahenní, Bavorova, 
Čelakovského, Dražejov, Havlíčkova, 
Hrnčířská, Husova, Chelčického, Jezerní, 
K Dražejovu, Katovická, Kopretinová, 
Kosatcová, Kosmonautů, Labutí, Lekní-
nová, Lidická, Liliová, Lipová, Mírová, 
Mládežnická, Na Hrázi, Na Rozhledech, 
Na Stráži, Nová, Obránců míru, Otav-
ská, P. Bezruče, Pionýrská, Plánkova, 
Podskalí, Pomněnková, Rybniční, Sadová, 
Sasanková, Skalní, Slunečná, Smetanova, 
Sokolovská, Spojařů, Střela, Sv. Čecha, 
U Větrolamu, U Vrbiček, Velké náměstí, 
Virt, Virtova, Vodní, Zahradní, Zvonková, 
Želivského, Žižkova
obec: Droužetice
 

Při zápisu předloží rodiče občanský 
průkaz a rodný list dítěte.
Bližší informace rodiče získají na ředitel -
ství jednotlivých základních škol.

INZERCE

LÉKÁRNA
U ČERVENÉHO HROZNU

LÉKÁRNA
U OTAVY

Na Stráží 222, 386 01  
Strakonice,  

tel.: 602 175 132,  
 

OTEVŘENO  
Po – Pá  

7:30 – 12:30  
13:00 – 16:00

Bezděkovská 65, 386 01  
Strakonice,  

tel.: 702 074 988  
OTEVŘENO  

Po – Pá  
7:30 – 12:00,  

12:30 – 18:00,  
So  

8:00 – 12:00

 BEZ DOPLATKU většina léků NA RECEPT  
(inzulíny, antikoncepce, léky na diabetes,  

cholesterol, astma, CHOPN)

 slevy se ZÁKAZNICKÝMI KARTAMI

 nejširší sortiment dle přání zákazníka

NEZÁVISLÉ  
LÉKÁRNY 
PRO VÁSNOVĚ

e-shop: www.leky-lekarna.cz
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KALENDÁŘ AKCÍ
VÝSTAVY 
od 4. 1. 
Jaroslava Vokáčová – Květiny 
výstava přístupná v době konání akcí
místo: společenský sál ŠK 

2. 2. – 28. 3.  
Lenka Kohoutová – Krásy naší vlasti 
suchým pastelem
výstava obrázků krajin z různých míst ČR 
místo: vstupní hala ŠK
otevřeno ve výpůjční době ŠK (tj. Po + St–Pá 
8:00–18:00 hod., So 8:00–12:00 hod.)

14. 2. – 12. 3. 
Když se nikdo nedívá – Nela Korbelová 
výstava u příležitosti Mez. týdne manželství
místo: Artwall Strakonice

4.–27. 3. 
S Radostí z pohádky do pohádky 
výstava loutek souboru Radost Strakonice
vernisáž 3. 3., 16:00 hod. 
místo: Maltézský sál
otevírací doba: Út–Ne, 10:00–16:00 hod.  

12. 3. – 12. 4. 
CAN analogues 
výstava analogových fotografií, fotoklub při DDM 
vernisáž 12. 3., 16:00 hod. 
místo: Artwall Strakonice

KINO OKO 
1.–2. 3., 17:30 hod.
Pes
jedno nevychované zvíře… a pes 
USA, komedie, titulky, 101´, 2D, Bontonfilm, 
od 15 let

1.–2. 3., 20:00 hod.
Belfast
příběh humorný a laskavý, zároveň drsný a krutý
USA/VB, drama, titulky, 98´, 2D, Cinemart, 
od 12 let

3. a 6. 3., 16:30 hod.
4. a 5. 3., 16:30 a 20:00 hod.
Batman
Batman odhaluje korupci spojenou s jeho vlastní 
rodinou a zároveň čelí vrahovi – Hádankáři. 
USA, akční/drama, dabing, 176´, 2D, Vertical 
Ent., od 12 let 

3. 3., 20:00 hod.
Identita ES
Jen souhrou náhod objevil, že je někým jiným. 
ČR/SR/Kan, dokument, 118, 2D, Cinemart, všem

6.–8. 3., 20:00 hod.
Srdce na dlani
láska se na věk nebo na místo neohlíží 
ČR, komedie, 95´, Cinemart, všem

7.–9. 3.,17:30 hod.
Hranice odvahy
příběh o dětské odvaze, přátelství a loajalitě
Norsko, dobrodružný/dětský, dabing, 95´, 
Ačfk, všem

10.–14. 3., 17:30 hod. 
Proměna 3D
O dívce, která se proměňuje v červenou pandu.
USA, anim., dabing, 100´, 2D, Falcon film, všem

10.–16. 3., 20:00 hod.
Betlémské světlo
Komedie s magickým realismem servíruje otázky 
lidského života s nadsázkou a humorem.
ČR, komedie, Bioscop, od 12 let 

SENIORSKÁ STŘEDA
16. 3., 9:30 hod.
Prvok, Šampón, Tečka, Karel
natočeno podle stejnojmenného knižního hitu  
ČR, komedie, 115´, 2D, Falcon film

FILMOVÝ KLUB
9. 3., 20:00 hod.
Balada o bílé krávě
O vdově, která se snaží o spravedlnost pro svého 
neprávem odsouzeného manžela.
Irán/Fra, drama, titulky, 102´, 2D, Artcam, od 12 let

DŮM KULTURY
5. 3., 19:00 hod.
Na Zlatém jezeře – Agentura Harlekýn,  
s. r. o.  
Ernest Thompson – romantická komedie  
divadelní předplatné B

6. 3., 14:30–16:30 hod.
Perníková chaloupka – LS Radost
loutková pohádka  
místo: KZ Mír

9. 3., 19:00 hod.
Vlasta Redl s kapelou
15. 3., 19:00 hod.
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers – 
swing nylonového věku
sweet and hot, od hollywoodských muzikálů až 
po swingové big-bandy 

16. 3., 19:00 hod.
Tři kostky cukru – Scéna (stále) mladých při 
DS Čelakovský  
Komedie z 80. let o tom, jak ženy dokázaly 
milosrdnou lží obrátit muže k obrazu svému.

18. 3., 20:00 hod.
Reprezentační ples města Strakonice  
orchestr: Metroklub Big Band České Budějovice
hosté: hvězdy muzikálu MAMMA MIA – Petra 
Peterová a Bořek Slezáček
předtančení: taneční škola Astra Praha 

20. 3., 14:30 a 16:30 hod.
Četnická pohádka – LS Radost
loutková pohádka 
místo: KZ Mír

23. 3., 19:00 hod.
Stopem se psem v Asii
Travel Stand-Up: přednáška Slávka Krále 
místo: Rytířský sál

24.–26. 3. 
Skupovy Strakonice – 55. ročník loutkářské 
přehlídky 
program na www.meks-st.cz a plakátech

28. 3., 19:00 hod.
Bezruký Frantík – Divadlo pod Palmovkou  
Groteska o klukovi, který nemohl obejmout svou 
milou. 
divadelní předplatné A

30. 3., 19:00 hod.
Koncert strakonické skupiny Pianko
repertoár postavený z největší části na vlastní 
tvorbě (Libor Papírník, Václav Novák) 
místo: Rytířský sál

www.meks–st.cz | www.knih–st.cz | www.muzeum–st.cz | www.csop–strakonice.net | www.ddmstrakonice.cz 
 www.rcberuska.cz | www.zus-strakonice.cz | www.farnost-strakonice.cz | www.manacirkev.cz | www.starz.cz

INFOCENTRUM PRO SENIORY
7. 3., 10:00–12:00 hod.
Vlasová poradna – Jak správně pečovat 
o vlasy
s kadeřnicí Miluší Hlaváčkovou, praktické ukázky, 
registrace do 4. 3. u pí Žilákové, tel.: 720 043 670 

15. 3., 10:00–12:00 hod. 
Pedikérská poradna – Jak správně pečovat 
o nehty a diabetické nohy 
s manikérkou a pedikérkou Pavlou Chadrabovou, 
praktické ukázky, registrace do 11. 3. u pí Hrdlič-
kové, tel.: 777 118 646 

23. a 24. 3., 10:00–12:00 hod.
Šikovná dílna – tvoření velikonočních přání 
registrace do 18. 3. u pí Hrdličkové, tel.: 
777 118 646

Každý čtvrtek (3., 10., 17., 24., 31. 3.), 9:00 
hod. 
Procházky Nordic Walking 
s Jaroslavou Prokopovou, trasy 5–10 km
info: tel.: 731 538 867

ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA
1. 3., 16:00 hod.
Úterní zastavení
setkání s literaturou, např. s dílem J. A. Komen-
ského 
sraz: před pobočkou ŠK Za Parkem 

3. 3., 9:30 hod.
Bookstart – S knížkou do života
setkávání s rodiči a dětmi na podporu čtení  
místo: oddělení pro děti 

13. 3., 9:00 hod.
Přírodovědná procházka do okolí 
Radomyšle – cca 10 km
sraz: před nádražím ČD
více na www.csop-strakonice.net

13. 3., 18:00 hod. a 14. 3., 10:00 hod.
Mezigenerační klub PARK
sraz: před pobočkou ŠK Za Parkem 

15. nebo 17. 3., 18:00 hod.
Kurzy zdravého vaření 
lektor Jan Juráš, nutné přihlásit na  
jan.juras@knih-st.cz nebo 721 658 244
místo: ZŠ Povážská 

19. 3., 10:00 hod.
Hlídka v terénu v okolí Strakonic
Hlídka projde oblast řepických rybníků se 
zaměřením na případné nálezy otrávených 
návnad nebo podezřele uhynulých zvířat. 
Součástí info o negativních jevech v krajině 
a envirokriminalitě.
s sebou: oblečení a obuv do terénu, dalekohled 
sraz: u řepické železniční zastávky

24. 3., 17:00 hod.
Ondřej Fibich vás vezme na Cesty 
k Šumavě
beseda o knize, možno zakoupit 
místo: společenský sál ŠK

30. 3., 14:00–15:00 hod.
Kurz trénování paměti
určeno pro seniory nad 60 let, obsahuje 6 lekcí, 
nutné přihlásit na 380 422 702 nebo na  
jitka.kotalova@knih-st.cz
místo: společenský sál ŠK

31. 3., 8:00–11:00 hod.  
Tvořivá dílnička pro děti – Ptáček Rajka 
místo: oddělení pro děti ŠK 

4., 11., 18. 3., 16:00 hod.
Ledňáčci
info: pobočka ŠK Za Parkem 
sraz: před zámkem u vývěsky ŠK

RODINNÉ CENTRUM BERUŠKA 
3. 3., 10:00–11:00 hod.
Šátkování
kurz nošení dětí v šátku, přihlášky 
na 603 473 712 

3. 3., 15:30–16:30 hod.
Ruština pro děti 8–15 let
přihlášky na 773 165 696

4. 3., 18:00–20:00 hod. 
Pánevní dno 
cvičení, přednáška, přihlášky na 606 683 703

8. 3., 10:30–11:00 hod.
Divadélko pro nejmenší 
maňáskové divadlo

8., 22. 3., 16:30–18:00 hod.
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KALENDÁŘ AKCÍ
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www.lipno.info

Zima plná zážitků
   Nejmodernější skiareál v České republice 

s 13,5 km sjezdovek všech obtížností

   Lyžařská škola Skischool Lipno pro všechny 
věkové kategorie 

   Servis, půjčovna i obchod se sportovním 
vybavením na jednom místě  

Inzerce 188x130.indd   2Inzerce 188x130.indd   2 15.02.2022   9:0415.02.2022   9:04

INZERCE

Zdravé vaření
pro děti od 6 let, nutné přihlásit 

9., 23. 3., 17:00–18:00 hod.
Šachy
pro děti od 6 let, nutné přihlásit 

24. 3., 16:30–18:30 hod.
Hry, hračky a činnosti, které by neměly chybět
seminář o rozvoji dítěte 0–3 roky

PLAVECKÝ STADION 
Krytý bazén
PO 7. 3., 14. 3., 21. 3.
06:00–08:00 k.p., 13:30–15:30x, 18:00–
20:00x
ÚT 1. 3., 8. 3., 15. 3., 22. 3.
12:30–13:30, 14:30–15:30, 20:00–22:00
ST 2. 3., 9. 3., 16. 3., 23. 3.
06:00–08:00 k.p., 13:30–17:30x, 20:00–22:00
ČT 3. 3., 10. 3., 17. 3., 24. 3.
12:30–13:30, 14:30–16:00x, 20:00–22:00
PÁ 4. 3., 11. 3., 18. 3., 25. 3.
06:00–08:00 k.p., 12:30–22:00 (15:30–
20:00x)
SO 5. 3. 
13:00–18:00
SO 12. 3., 19. 3., 26. 3.
13:00–20:00
NE 6. 3., 13. 3., 20. 3., 27. 3.
13:00–20:00

Vysvětlivky: k.p.– kondiční plavání (bez parní 
lázně), x – ½ bazénu

Každou středu Cvičení ve vodě pod vedením 
Evy Bláhové 20:00–21:00 hod. Nutná rezervace 

nejpozději v den cvičení do 12:00 hod.,  
tel.: 723 569 254

Provozní doba sauny  
Út 10:00–22:00 hod. ženy 
St 10:00–22:00 hod. muži 
Čt 10:00–22:00 hod. společná    
Pá 10:00–22:00 hod. ženy 
So 10:00–17:00 hod. společná
Ne 13:00–20:00 hod. společná 

ZIMNÍ STADION 

Veřejné 
bruslení 

Rodiče s dětmi 
do 10 let

Společné

út (1., 8., 15., 22.,                    
     29. 3.)

16:15–17:15 17:30–18:30

Bruslení seniorů

čt (3., 10., 17., 24., 31. 3.) 10:00–11:00

BOHOSLUŽBY
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
nedělní bohoslužby
8:00 hod. Podsrp, 9:30 a 17:30 hod.  
sv. Markéta

2. 3., 17:30 hod., sv. Markéta 
Popeleční středa, bohoslužba s udílením 
popelce, začátek postní doby
6. 3., 9:30 hod., sv. Markéta 
Nedělní eucharistie s promluvou pro děti

6. 3., 15:00 hod., fara 
Setkání manželů a rodin s dětmi
25. 3., 17:30 hod., kostel Podsrp 
Slavnost Zvěstování Páně, bohoslužba 
s modlitbou za páry, které touží po dítěti

25. 3., 19:00 hod., sv. Markéta 
Večer chval – hudba, zpěv, možnost 
přímluvy

MANA, APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Bohoslužby – každou neděli v 9:30 hod.

Čtvrteční zamyšlení od 17:00 hod. 
Exit klub pro mládež – pátky od 14:30 hod. 
27. 3. 
Quest – zážitkové larpové hry a aktivity
přihlášky a info na 774 151 868

POZVÁNKA 
JEDEN SVĚT 
místo: Čajovna Pod Stolem

11. 3., 18:00 hod. 
Ztracené vzpomínky 
nizozemský dokument o stárnutí a paliativní péči, 
následuje debata s hostem z oboru

25. 3., 18:00 hod. 
Svébytná půda  
kanadský dokument o hospodaření v souladu 
s přírodou, součástí debata s hostem z oboru

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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Z MĚSTA
Bezprizorní auta se v rámci možností daří likvidovat

Město Strakonice se nadále snaží likvido-
vat nepojízdná auta odstavená všude mož-
ně. Jde to ztěžka, ale jde to. V této proble-
matice se podařilo alespoň trochu rozvázat 
městům a obcím ruce díky novele zákona 
o pozemních komunikacích, která začala 
platit v květnu 2020. Ta říká, že se auta, 
která mají půl roku propadlou technickou 
kontrolu, mohou z veřejného prostranství 
odstranit. Městská policie má možnost 
provádět kontroly skrze registr vozidel, 
snadno tak zjistí provozovatele vozu. Bě-
hem půlročního hájení putuje provozovateli 
auta výzva, aby buďto vozidlo zprovoznil 
platnou technickou kontrolou, případně jej 
sám z komunikace odstranil. V případě, že 
nelze tato výzva provozovateli doručit, je 

na dva měsíce zveřejněna na úřední desce 
městského úřadu. Neučiní-li tak provozo-
vatel do dvou měsíců od přebrání výzvy, 
dojde k odtažení auta. Právě zase administ-
rativa a zákonné lhůty čištění ulic a par-
kovišť od potencionálních vraků zdržuje. 
Dosud, tedy od platnosti novely zákona, 
město s nasmlouvaným partnerem na odtah 
odstranilo osm aut. Jsou odstavena v býva-
lém sběrném dvoře v Tovární ulici. Odtah 
jednoho vozidla vyjde jeho provozovateli 
na šest set pět korun. Poté pak provozovatel 
zaplatí za každý den odstavení vozidla, 
tudíž náklady každým dnem rostou.
Sběrný dvůr má zatím dostatečnou 

kapacitu, ale první „lajna“ je auty už zapl-
něna. Co s nimi bude dál, musí rozhodnout 
silniční správní úřad. V jeho kompetenci je 
třeba vyhlásit veřejnou dražbu. Například 
v Písku už dražby odtažených aut proběhly, 
ve Strakonicích nikoliv. 
Od 1. května roku 2020, kdy začala no-

vela platit, evidovala městská policie  
112 takzvaných vraků potenciálů. Z toho 
se 97 případů podařilo vyřešit. Aktuálně je 
v řešení 15 potencionálních vraků, jejichž 
majitelům už běží zákonná lhůta. 

Jaroslava Krejčová, MP

Odtahy aut ve městě nepolevily foto: archiv MP 

Soutěž o velikonoční pomlázku

V letošním roce si Velikonoce dávají načas. 
Vychutnat si je budeme moci až ve druhé 
polovině dubna. Rádi bychom vás v souvis-
losti s tímto křesťanským svátkem oslovili, 
tak jako v loňském roce, s velikonoční 
soutěží. Pokud si vzpomínáte, vloni byla 
soutěž více dámskou záležitostí. Soutěži-
lo se o nejkrásnější velikonoční vajíčko. 

Abychom byli genderově vyrovnaní a naši 
pánové se necítili ošizeni, letos si zasoutě-
žíme o velikonoční pomlázku. Fantazii se 
meze nekladou a tvůrci těch nejzdařilejších 
šlupaček budou oceněni. 
Své výtvory zasílejte vyfotografované 

na elektronickou adresu zpravodaj@mu-st.cz. 
Markéta Bučoková, PR 

Aby škola byla místem, 
kam se těšíme aneb Jak se 
na školu dobře připravit

Máte doma budoucího prvňáčka 
a připravujete se na zahájení školní 
docházky?

Také řešíte podobné otázky? Jak 
poznám, že je moje dítě připravené 
na školní docházku? Co všechno by 
mělo umět? Jak s ním nejlépe pracovat, 
aby nástup do školy dobře zvládlo? 
Zahájení školní docházky je mimořád-
nou událostí v životě dítěte a jeho ro-
diny, je završením dosavadního vývoje 
a vstupem do nové životní etapy. 

Zkušená lektorka Jiřina Bednářová 
vám pomůže získat odpovědi na uve-
dené otázky. Stačí se 16. 3. 2022 
v 17 hodin z pohodlí domova 
zdarma připojit na webinář určený 
nejen pro rodiče budoucích prvňáčků 
(odkaz pro přihlášení: https://meet.
google.com/qvu-ngxq-cuy?pli=1).

Budeme si povídat, jak pomoci dítěti 
dobře novou životní roli zvládnout tak, 
aby se škola stala místem radostného 
poznávání. Nedílnou součástí povídání 
bude i to, jak podpořit úspěšné osvo-
jování základních školních dovedností. 
Dotkneme se předpokladů pro čtení, 
psaní, počítání. Budeme se zabývat pod-
porou jejich rozvoje i zjištěním, zda dítě 
je na tyto školní dovednosti připraveno 
ve všech oblastech, kterými jsou: grafo-
motorika, vizuomotorika, řeč, sluchové 
vnímání, zrakové vnímání, vnímání prosto-
ru, vnímání času, základní matematické 
představy. Povídání zároveň zevrubně 
poukazuje na náměty aktivit určených 
pro stimulaci sledovaných schopností 
a dovedností. Součástí kurzu jsou elek-
tronické materiály – shrnutí jednotlivých 
témat, přehled schopností a dovedností 
důležitých pro zahájení školní docházky.

Webinář je realizován v rámci projek-
tu Místní akční plány vzdělávání II ORP 
Strakonice (zkráceně MAP), který se 
zaměřuje na rozvoj kvalitního a inkluziv-
ního vzdělávání dětí a žáků. O projektu 
MAP se více dozvíte na webových 
stránkách https://www.mapvzdelavani.
cz/orp-v-projektu/orp-strakonice/. Pro-
jekt je financován Evropskou unií.

Iveta Švelchová

Jeden ze symbolů Velikonoc – pomlázky  foto: Luděk Kalina
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SOCIÁLNÍ OBLAST
Pečujete o svého blízkého? Nemusíte na to být sami!
Již čtvrtým rokem ve Strakonicích existuje 
služba, která poskytuje pomoc rodinám 
v péči o jejich blízké. Je to péče, která 
přináší radost, humor, pokoj, ale mnohdy 
vyčerpání, bezmoc a strach. Chceme vás 
ujistit, že na to nemusíte být sami. 
Domácí hospic sv. Markéty poskytuje 

dvě odlišné služby. Zdravotní paliativní 
péči pro nemocné v terminální fázi nemoci 
tak, aby mohli být doma do konce života 
bez bolestí a dalších komplikací, které 
nemoc přináší. Péče probíhá ve vlastním 
domácím prostředí pacienta. Region po-
skytovaných služeb je 25 km v dojezdové 
vzdálenosti od Strakonic. Poskytujeme 
24hodinovou odbornou zdravotní službu 
(aplikace injekční medikace, oxygenote-
rapie, ošetření žilních vstupů, katetrizace, 
léčba bolesti…) a zároveň dopomoc i širší 
rodině v zajištění příspěvku, duchovní 
či psychologickou péči, právnickou radu 
apod. Druhou formou je odlehčovací péče, 
která je poskytována ošetřovatelkami. Ta 
se stává pravou rukou pro pečující, kteří se 

starají doma o seniora, dítě s postižením, 
blízkého člověka, který je imobilní, aby si 
mohl odpočinout, zajít nakoupit či zařídit 
osobní věci bez starosti o to, co se bude 
doma dít během jeho nepřítomnosti. 
V současné době máme v péči třeba 

mladého muže, který po různých život-
ních nepříznivých okolnostech a úrazu 

zůstal upoután na lůžko. Nějakou dobu 
byl v ústavní péči a nyní se s dopomocí 
dcer a naší ošetřovatelky vrací do svého 
domova, kde se chce sám o sebe postarat. 
Zajišťujeme komunikaci s úřady, vyřízen 
byl příspěvek na péči, komunikaci s lékaři, 
aby mohl dostat elektrický vozík a sám 
se dostal ven. Ale také společně hrajeme 
na buben nebo karty. Součástí návštěvy je 
třeba hygienická péče, pomoc se stravová-
ním dle požadavku klienta. Procvičujeme 
komunikaci, dopomáháme k samostatnosti 
a provádíme motorická cvičení. Každá 
návštěva u tohoto muže je velkou motivací 
nejen pro něj, ale také pro nás v tom, že 
život přináší různé výzvy a je jim potřeba 
se postavit čelem. Ať už samostatně nebo 
s dopomocí někoho blízkého či odborníka. 
Více informací o naší službě se dozví-

te osobně na adrese: Radomyšlská 336, 
Strakonice, nebo na www.hospicmarketa.
cz, tel.: 731 680 439, případně na e-mailové 
adrese info@hospicmarketa.cz

Jana Kůrková, sociální pracovnice

Ilustrační foto   foto: archiv Hospic sv. Markéty 

INZERCE

Jste zdravotní sestra  
a uvítáte částečný úvazek? 
HLEDÁME ODBĚROVOU SESTRU 
NA DOPOLEDNÍ HODINY

PRACOVIŠTĚ:  
Strakonice,  
poliklinika Bezděkovská 186
PRACOVNÍ DOBA:  
pondělí–pátek 6:30–12:30 

• Podmínkou je zdrav. vzdělání a praxe 
s odběry. 

• Nabízíme HPP, 6 týdnů dovolené, 
náborový příspěvek a další. 

• Kontakt: Petra Jírů, tel 735 746 500,  
jiru.petra@aeskulab.cz
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 kariera@wotan.cz             +420 725 835 124www.wotan.cz

 kariera@wotan.cz             +420 725 835 124www.wotan.cz
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ŠKOLY INFORMUJÍ 
Zimní olympijské hry 

„Do toho! Do toho!“ znělo v únoru z celé naší 
školky, neboť jsme se věnovali zimní olympiá-
dě. Děti se zapojily a fandily svým oblíbeným 
sportovcům.
Celé to začalo výzdobou tříd olympijskými 

symboly. Nechyběly nám ani olympijské ba-
revné kruhy a pochodeň. Vyrobili jsme si lyže, 
biatlonové terče, vlajky apod. Jako školkovou 
hymnu jsme si zvolili písničku „Olympiáda“, 
jejíž slova „Vyhrajeme, já to vím, protože jsme 
český tým!“ děti motivovala k lepšímu spor-

tovnímu výkonu. I maskota jsme měli stejného 
jako v Pekingu – plyšovou pandu.
Ranní cvičení bylo inspirováno olympij-

skými disciplínami. Děti lyžovaly, bruslily, 
bojovaly, a to vše se sportovním náčiním, 
které si se svou fantazií samy vyrobily.
Během dopoledne zvládly závody v druž-

stvech, sjezd na vyrobených papírových lyžích, 
nácvik střelby na cíl, který děti zúročily 
v samotném biatlonovém závodě. Ten měl 
u závodníků velký úspěch a překonal i nadšení 
z bobování. Děti si ve třídách zkusily mimo 
jiné zahrát hokej i curling.
Den jsme si zpestřili povídáním o jednotli-

vých disciplínách a následnou pantomimou, 
kterou děti předvedly pro své kamarády. 
Dětský smích, vzájemné povzbuzování, 
spolupráce a dobrá nálada je nejlepší odměnou 
pro každého.
Všichni jsme si to moc užili a kdo ví…? 

Možná je mezi nimi další olympijská hvěz-
da, které budeme jednou fandit opět u nás 
ve školce.  MŠ U Parku

ZŠ POVÁŽSKÁ 

A ZÁBAVNÉ OLYMPIJSKÉ

ŠKOLA

biatlon
florbal

basketbal

   běh
na lyžích

atletika
běh

    fotbal

 slalom
na lyžích

JIŽ 10 LET.

24.3.2022
14:30-17:00

ZVEME VÁS NA PROHLÍDKU

OTVÍRÁ SVÉ DVEŘE

ODPOLEDNE

 VÍTEJ
U NÁS   UŽIJ 

 SI TO

1,4m

6,4s

5:3

2:7

1,1m

Děti si vyzkoušely olympijské disciplíny foto: archiv MŠ

Ve zdravém těle zdravý duch
Všichni moc dobře víme, jak je pohyb pro děti 
důležitý. Obohacuje všechny po stránce fyzic-
ké i psychické. Předškolní děti v naší mateřské 
škole nelení a pravidelně sportují. Během škol-
ního roku navštěvují plavecký bazén „zahrají 
si na plavce“ (odbourají strach z vody, osvojí si 
základy plavání), chodí na florbalové hodiny 
v tělocvičně na Lidické „z dětí jsou na chvilku 
florbalisté“ (seznámí se s florbalem, vyzkou-
ší si tuto hru prakticky), dojíždějí na zimní 
stadion „rázem jsou z dívek krasobruslařky 
a z chlapců hokejisté“ (osvojí si základy brus-
lení) a chodí do házenkářské haly, kde jednou 
týdně cvičí s využitím velkého prostoru.
Letos u nás v mateřské škole tyto aktivity 

opět obohatila návštěva pana Luboše Parkose. 
Přiblížil dětem život hokejistů. Prakticky si 
naši předškoláci mohli prohlédnout a oblék-
nout hokejovou výstroj a za pomoci prožitko-
vého učení i vyzkoušet, jaké to je chytat v brá-
ně. Zdůraznil nám, že každý sportovec vůlí 
a disciplínou pomáhá svému tělu k pokrokům 
a všeobecnému zdravému růstu. Pan Luboš 
Parkos děti namotivoval ke sportovní hře, kte-
rá spočívala ve splnění celé řady sportovních 
disciplín během daného časového období. Děti 
s radostí skákaly přes švihadlo, dělaly dřepy, 
žabáky, kliky, skákaly na jedné noze, běhaly 

slalom s hokejkou a pravidelně se oblékaly 
do hokejové výstroje. Odměnou za splněné 
úkoly jim byly dva dorty ve tvaru hokejového 
stadionu. Ještě jednou za vše děkujeme! 
Další velkou sportovní událostí byla návště-

va Javorníku, kterou organizujeme každoroč-
ně. Javorník nás letos uvítal velkými závějemi 
sněhu, ve kterých se dalo řádit, bobovat, 
budovat sněhové stavby a koulovat se. Když 
byli malí sportovci dostatečně vybití a hladoví, 
čekala na ně horká polévka a výborná rajská 
omáčka. Odpoledne se pak všichni po označe-
né trase vydali hledat poklad ukrytý v blízkém 
okolí. Při hledání museli plnit úkoly, které byly 
schované na trase, a po jejich splnění a nale-
zení velké truhlice čekala na všechny sladká 
odměna. 

MŠ A. B. Svojsíka

Strakoničtí byli zapojeni  
do hry s kamínky
Na podzim děti z naší školy namalova-
ly desítky nádherných kamínků s heslem 
FLČ 90. Kamínky roznesly po Strakoni-
cích a vydaly výzvu, aby před Vánoci 
přinesli nálezci malované kamínky zpět 
do školy. Připravili jsme sběrné krabice 
a s napětím očekávali, kolik kamínků se 
nám vrátí. Výsledek nás mile překvapil. 
Vrátilo se k nám 143 kamínků. A máme 
teorii, proč jich nebylo víc. Některé 
kamínky byly totiž tak krásné, že si je 
nálezci určitě nechali pro radost.

Děkujeme za zapojení do naší hry 
90 x 9 kamínků!

Děti ZŠ FLČ Strakonice 

Vrácené kamínky ze hry foto: archiv školy

Dort ve tvaru hokejového stadionu foto: archiv MŠ
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INZERCE

MUZEUM INFORMUJE
1. dubna otvíráme, a není to apríl
Po třech létech a devíti měsících se znovu 
otevřou brány strakonického muzea. Ukonče-
na je jedna z  největších rekonstrukcí (stavební 
i expoziční) za poslední desetiletí. Návštěv-
níky uvítá pět nových expozic, nové zázemí 
i společenské a edukační sály. Do nových 
prostor se přestěhovala i muzejní knihovna 
a badatelna. 
Dovolte mi malé ohlédnutí. V lednu 2018 

uspělo muzeum v 52. výzvě IROP. Projekt 
Obnova vybraných objektů v areálu NKP  
strakonický hrad dostal finanční podporu 
z EU a MMR ČR ve výši cca 109 mil. Kč  
(95% z celkových nákladů projektu). Od  
1. července 2018 bylo muzeum uzavřeno 
a po vystěhování předáno k realizaci stavby 
firmě Pohl, a. s., Roztoky.
Po dvou a půl letech byly stavební práce 

na třech objektech (Bavorském paláci, komen-
dě řádu maltézských rytířů a spojovacím krč-
ku) ukončeny a prostory předány zpět muzeu. 
Realizovány byly nákladem 78 052 227 korun. 
Předmětem rekonstrukce byla výměna všech 
rozvodů elektřiny, vody i kanalizace, které již 
byly na hraně životnosti. Narušená statika byla 

opravena doplněním ocelových nosníků a tá-
hel. Krov a stropy byly vyprotézovány, uhnilá 
záhlaví trámů odřezána a doplněna. Odstra-
něny byly i všechny novodobé prvky a různé 
sádrokartonové příčky a stropy. Novinkou 
je i připojení na dálkové vytápění. Tempero-
váním expozic se prodloužila možnost jejich 
využití po celý rok. Výstavbou výtahu ve spo-
jovacím krčku mezi I. a II. nádvořím se hradní 
expozice alespoň částečně zbavila bariér.
K 31. 12. 2020 byly dokončeny a převzaty 

i restaurátorské práce na nástěnných malbách 
ve všech objektech a restaurování kamenných 
prvků v celkové výši 6 690 395 korun.
Na stavební rekonstrukci navázala tvorba 

nových expozic, včetně interiérového osvětlení 
a vybavení audio a video technikou. Výtvarné 
řešení expozic navrhl kolektiv architektů: H. 
Fetterle, M. Čejka a V. Lstibůrek, grafické 
práce prováděl zkušený grafik Petr Liška.
Celkové náklady na rekonstrukci se vyšpl-

haly cca na 140 mil. Kč. Kofinancování včetně 
financování dodatků za vícepráce bylo na bed-
rech zřizovatele muzea, Jihočeského kraje.
Nové expozice představují pět hlavních 

oblastí, které jsou pro město Strakonice 
typické: textilní výrobu, průmyslovou výrobu 
ČZ (zbraně, motocykly, současný výrobní 
program), dudáckou a loutkářskou tradici. 
V  prostorách bývalé komendy maltézského 
řádu vznikla zcela nová, v ČR jediná expozice 
věnovaná historii a současnosti tohoto řádu 
ve spojení s historií města. Při realizaci expo-
zic se nezapomínalo ani na děti a různé inter-
aktivní prvky, které jim pobyt v prostorách 
muzea jistě zpříjemní. Součástí prohlídky jsou 
i dva animované filmy, které zjednodušenou 
formou představují příchod johanitů do Stra-
konic a vývoj hradu od 12. století.
Nové je i logo a web muzea. V prodeji jsou 

nové odborné publikace, komiks a omalo-
vánky pro nejmenší. Vše s vazbou na nové 
expozice a jejich obsah.
Skončila jedna etapa strakonického muzea 

a začíná se psát další. Pojďme ji začít reali-
zovat společně. Jste všichni srdečně vítáni. 
Slavnostní otevření proběhne 1. 4. 2022 od  
13.00 hodin na strakonickém hradě. Více na  
www.muzeum-st.cz.

Ivana Říhová, ředitelka MSP 
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ROZHOVOR
Kde je vůle, tam je cesta, říká mistr světa
Mnozí z nás mají spojenou Havaj s nekoneč-
nými písečnými plážemi a surfovými prkny. 
Pro ty zdatné a odvážné z nás je synonymem 
Xterra – World Championship. Drsného závo-
du, kde se sejdou jen ti nejlepší. 
Město Strakonice mělo tu čest, že mohlo 

finančně podpořit sportovce tělem i duší 
Miroslava Motejzíka, bojovníka a věčného 
optimistu v jedné osobě. Člověka, se kterým 
se osud moc nemazlil. Jak sám říká, dvakrát 
přežil svou vlastní smrt a dobrovolně se 
rozhodl k zákroku, který zcela změnil jeho 
život. Nevzdal se a vloni v prosinci si z Havaje 
přivezl titul mistra světa v 25. Xterra Hawaii 
2021.

Havaj, triatlon a Ironman?
Lidé mají spojenou Havaj s triatlonem a Iron-
manem – což je úplně legendární závod, zatím 
co Xterra je jeho mladší sourozenec s historií 
okolo dvaceti pěti let. Jedná se o terénní triat-
lon, který je náročný díky kopcovitému terénu. 

Věděl jste, do čeho jdete? 
My, co jsme odjížděli jako skupina, pár z nás 
tam bylo vícekrát, ale povětšinou jsme byli 
jako prvoročci. Asi jsme úplně nevěděli, 
do čeho jdeme. Znali jsme prachatický závod, 
o kterém je známo, že má v Evropě největší 
prestiž a že je jeden z nejnáročnějších na světě. 
Takže jsem věděl, že to nebude těžší. 

Počkejte, chcete říci, že závod 
v Prachaticích je obtížnější než Xterra 
na Havaji? 
Nejdelší fáze závodu je kolo, a to je v Pracha-
ticích stejné, nebo naopak náročnější. Mnohdy 
o tom rozhoduje počasí. Pokud je sucho, pak 
jsou Prachatice náročnější. Havajský závod 
provázel silný déšť, což mělo svá specifika. 
A děly se tam neskutečné věci… 

Ovlivnila závod skutečnost, že za běžných 
podmínek probíhá v říjnu? Ten váš byl 
posunut až na prosinec. 
Zcela jistě. Počasí na Havaji není zimní 
teplotami, ale především silným větrem 
a častým deštěm. Na moři byla tak silná bouře, 
že plavecká část závodu musela být zrušena. 
Žádný organizátor si nedovolí riskovat životy 
závodníků. Závod se změnil v duatlon a začal 
i přes nepříznivou předpověď počasí napros-
to nádherně. Nedělní ráno bylo slunečné. 
Při startu, šest minut po deváté, navzdory 
předpovědi bylo krásně. Což se ale po prv-

ním kilometru a několika minutách změnilo. 
Začalo lehce pršet, a když jsem dobíhal 
z kopce na třetím kilometru, začaly problémy 
s terénem. Kluzké jílovité bahno, se kterým 
jsem se těžko vyrovnával. 

Jak se hendikepovaný sportovec vyrovnává 
s tak obtížnými podmínkami? 
Těžko. Takové podmínky jsou pro můj hen-
dikep fatální. Ostatní závodníci mají terénní 
boty, já mám jen jednu. Protéza zkrátka nejde 
upravit tak, aby byla připravena do terénu, 
na asfalt, na cokoliv jiného. Mám jednu 
podrážku, se kterou musím zvládnout všech-
no. Co se týká běhu, byla pro mě jednodušší 
fáze do kopce než z kopce. Místy to bylo 
nekontrolovatelné. 

Nedolehly na vás v takto vypjaté situaci 
obavy, zda závod dokončíte? 
Ne, nepochyboval jsem, že bych závod nedal. 
Byli jsme tam zhruba týden před závodem. 
Tratě jsem si projel za sucha i za mokra. 
Dokonce jednu cyklistickou část jsme jeli 
v tréninku za deště a řekl bych, že jsem viděl 
horší pády než při samotném závodu. Bylo 
to především o tom soustředit se, nebláznit 
a závod dokončit. 

Každý z vás závodníků v kategorii, ve které 
jste závodil vy, měl nějaký svůj specifický 
hendikep. Jak moc vás osobně v životě 
i ve sportu hendikep omezuje?
Mám nastavenou hlavu tak, že mě to neome-
zuje v ničem. Všude je řešení, jen mi to někdy 

déle trvá, než na něj přijdu nebo než se ukáže. 
Zkrátka nevidím žádný limit. 

Takto jste to měl vždycky,  
nebo jste se naučil jinak přemýšlet  
až s tím, co jste prožil?
Určitě mě to ovlivnilo. Já už jsem v podstatě 
dvakrát zemřel. I přes dvě vážné autonehody, 
i přestože jsem ani u jedné z nich neřídil, 
jsem se z nich nakonec vždy dostal. Pak se 
ke svému životu chováte určitě jinak. Taková 
zkušenost vás poznamená a zabýváte se 
jinými věcmi. Má to vliv. A vlastně i dobrý 
vliv. Na všem špatném je něco dobrého a vše 
je třeba brát jako zkušenost.

Kde se vzala síla, která vám  
pomáhala znovu a znovu vstávat? 
Prvotní cíl byl vyrovnat se zdravým lidem. 
Hodně mně pomohlo setkání s mým kama-
rádem, který bohužel už není mezi námi, 
Honzou Bickem. Byl amputovaný o dva roky 
dříve než já a věkově jsme byli blízcí. Viděl 
jsem u něj, jak sportuje, jezdil na kole, na běž-
kách. S ním jsem konzultoval, co je možné, 
co funguje. V té době jsem paradoxně měl 
ještě obě nohy, jen funkčnost té levé nebyla 
možná. Naději jsem viděl v odstranění kusu 
svého nefunkčního těla, které mně způsobuje 
bolest, a věděl jsem, že nikdy to nebude lepší. 
Nahradit ji něčím umělým, co mně rozšíří 
možnosti, bude asi nejlepší řešení. To mi bylo 
třicet. Začal jsem se o tuto možnost zajímat. 
Za tři a půl roku od nehody, 20. 3. 2009, jsem 
se amputace dočkal. 

Co bylo dál?
Probudil jsem se bez nohy, ale šťastný a už jsem 
jenom doufal, jako životní optimista, v lepší 
zítřky. A to se dostavilo. Po dvou měsících bylo 
vše zahojené. V Praze jsem dostal první základ-
ní protézu. Deset minut jsem se s ní učil chodit. 
Pak jsem šel asi pět set metrů pěšky na metro, 
tam byly schody. Přišlo mi jako zajímavá výzva 
schody sejít bez berlí. Pomalu jsem je sešel, 
berle jsem dal na ramena a následně je odložil. 
Najednou jsem měl pocit, že opět žiju plnohod-
notně. Po třech týdnech v rehabilitačním centru 
na Malvazinkách jsem jezdil na in-linových 
bruslích. Myslím, že nemám limit, protože si ho 
nevytvářím. Prostě ho nechci mít. 

Co vás přivedlo zrovna  
k tomuto druhu sportu?
Jsem celoživotní sportovec a sport v mém 
životě hraje obrovskou roli. Mám spoustu 
energie, kterou potřebuji někam dávat, a když 

Miroslav Motejzík v cíli foto: archiv M. Motejzík
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ROZHOVOR ANKETA

ZPRAVODAJ OČIMA ČTENÁŘŮ – ANKETA
1) Z jakého zdroje nejčastěji čerpáte informace o dění ve Strakonicích?

a)  Z webových stránek města b) Z Facebooku města c)  Z městského Zpravodaje d)  Z vývěsek města e)  Z jiných zdrojů

2) Jste čtenářem/čtenářkou Zpravodaje? Pokud odpověď d), tak přeskočit na otázku 11)

a)  Ano, čtu Zpravodaj pravidelně b)  Ano, ale čtu jen občas c)  Ano, ale nechodí mi pravidelně,  
takže se ke každému číslu nedostanu 

d) Nejsem

3)  Co ve Zpravodaji nejčastěji čtěte? Jaká témata? (pozn.: Pokud chcete zaškrtnout jinou odpověď než A, případně více odpovědí, 
využijte prosím preferenční škálu jako ve škole: 1 – čtu vždy, 5 – nečtu vůbec)

A: Čtu všechno nebo skoro všechno Ano

B: Čtu kalendář akcí 1 2 3 4 5

C: Čtu informace z městské policie 1 2 3 4 5

D:  Čtu články z jednotlivých odborů – dopravy, školství, kultury či sociální oblasti (prosíme, 
vybrané podtrhněte)

1 2 3 4 5

F: Čtu články a informace z městských firem 1 2 3 4 5

G: Čtu rozhovory a zajímavosti ze života ve městě 1 2 3 4 5

H: Čtu aktuality z města 1 2 3 4 5

4) Jaké informace vám ve Zpravodaji chybí?

a) Žádné, jsem spokojený b) Nejvíce mi chybí (max. 3 příklady):

5) Jaké informace ve Zpravodaji považujete za zbytečné?

a)  Zajímá mě vše, co se v časopise píše b) Za zbytečné považuji (max. 3 příklady):

6) Vyhovuje vám grafická podoba Zpravodaje? Známkujte jako ve škole: 1 – moc se mi líbí, 5 – vůbec se mi nelíbí

7) Co byste na grafice Zpravodaje změnil/a ? (Uveďte prosím max. tři návrhy na úpravy.)

8) Stahujete si elektronickou podobu Zpravodaje?  

a) Ne b) Ano, z webových stránek města c) Ano, přes odkaz na Facebooku města

9) Pohlaví:      Muž      Žena

10) Věk: a) 18–19 b) 20–29 c) 30–39 d) 40–49 e) 50–59 f) 60–69 g) 70 a více

11) Vzdělání: a) Základní b) Vyučen c) Střední d) Vyšší odborné e) Vysokoškolské

12) Bydliště:       a) Strakonice – město b) mimo Strakonice

tu možnost nemám, jsem pak nepříjemný, 
jsem nesvůj. 
Tahle volba padla asi v nemocnici. Zůstala 

mně v hlavě z raného mládí myšlenka na že-
lezného muže. Tyhle lidi jsem obdivoval. Bral 
jsem to jako výzvu s malou komplikací. Tehdy 
v Čechách existovala jediná běžecká protéza, 
plavecká neexistovala a cyklistická je standard, 
protože to je v podstatě nejjednodušší sport 
pro amputované lidi pod kolenem. 
Nehoda se stala 14. 8. 2005 a 14. 8. 2011 

jsem dal polovinu Ironmana. Bylo to v Dok-
sech a ten závod jsem si vybral kvůli datu. Pak 
už jsem věděl, že stačí jenom zdvojnásobit. 
Ironmana jsem dokončil v roce 2015.

Co vás aktuálně čeká? 
Už 6. března jedu Vasaloppet. Jde o Va-
sův běh, jeden z nejdelších běhů na lyžích 
ve Švédsku – 90 km. Na to se chystám. A chtěl 
bych zkusit Winterman, což je zimní varianta 
Ironmana. Probíhá v říjnu, plave se devět kilo-
metrů. Ročník 2021 se jel v průměrné teplotě 
2 °C a končil výběhem na Ještěd. 

Jak se vám žije s hendikepem?
Nežije se hůř, ale složitěji. Složitější ale 
neznamená neřešitelný. To, co mně komplikuje 
život, jsou maličkosti, které mi neumožní 
stoprocentně si užít den jako ostatní, ale to je 
přece úplně jedno. S tím se nechá žít. 

Co vám tyhle dramatické  
okamžiky života daly? 
Co mi nehody daly? Dostal jsem další 
šanci žít a k tomu ohromnou sílu a vůli se 
posouvat dál a dál. 

Možná je to recept pro ty, kteří hledají. Je 
dost dobře možné, že jen výjimeční lidé 
mohou dostat víc, než by sami unesli, pro-
tože zkrátka jejich zarputilost jim nedovolí 
se vzdát. Napadá mě jediné, díky za to, že 
jste a rozdáváte okolo sebe sílu. 
Díky za rozhovor plný emocí.  

Markéta Bučoková, PR
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