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Bezplatná insolvenční poradna

Další konzultace v bezplatné insolvenční 
poradně se uskuteční ve čtvrtek 6. února 
na živnostenském úřadu v ulici Na Stráži. 
Odborníci jsou zájemcům k dispozici  
vždy první čtvrtek v měsíci od 14 do  
16 hodin. Další konzultace se uskuteční  
5. března.  

Upozornění na kácení

Nejpozději do konce března 2020  
provede město Strakonice 
z bezpečnostních a zdravotních důvodů 
pokácení dvou kusů vzrostlých osik 
ve vnitrobloku sídliště Mír, u školky 
Spojařů. Za pokácené dřeviny budou 
vysazeny nové stromy.

Neoprávněný odběr tepla

TST, a.s., žádá všechna SVJ, která nemají 
podepsanou smlouvu o dodávkách 
tepelné energie přímo s teplárnou, aby 
kontaktovala J. Diviše, tel. 724 380 749, 
e-mail divis@tst.cz nebo L. Mrázkovou, 
tel. 383 318 225. Současný stav je 
definován jako neoprávněný odběr. 

Plesová a koncertní sezona pokračuje 
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skodaplus.cz

ŠKODA 
PLUS
   MĚNÍME MINUSY
OJETÝCH VOZŮ
    NA PLUSY

Tato indikativní nabídka není nabídkou 
ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká 
mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou 
stranou závazkový vztah.

Využijte při koupi ojetého vozu z programu 
ŠKODA Plus značkové fi nancování a získejte 
plusové benefi ty.

Výkupní bonus
10 000 Kč

Povinné ručení
1 000 Kč/rok

++

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

Autoservis Šrachta s.r.o.
Písecká 513
386 01 Strakonice
Tel.: 383 322 226
www.srachta-autoservis.cz

Bonus
20 000 Kč

20 000
BONUS

Kč

Untitled-98   1 18.12.2019   11:12:17

Transporter 6.1
Přijďte k nám prozkoumat, jestli se dá zdokonalit dokonalé. Transporter jsme vybavili nejmodernějšími asistenčními a bezpečnostními 
systémy a zlepšili ergonomii řidiče. Transporter si přitom zachoval svou spolehlivost, komfort i velký nákladový prostor. Objednávat jej 
můžete už nyní a být tak mezi prvními v České republice, kdo ho zaparkují před svým domem.

Na obrázku je model s příplatkovou výbavou. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Transporter: 6,3–10,4 l / 100 km, 164–237 g/km.

Buďte první,
kdo ho má

Autorizovaný prodejce Volkswagen

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

Vážení Strakoničtí, 
máme za sebou nelehké období 
zloby, pomluv, nejistoty, rozpočto-
vého provizoria i očekávání. Rád 
bych vám všem poděkoval, s jakou 
grácií a nadhledem jsme tím vším 
společně prošli. Že to nebyly 
jednoduché chvíle, si určitě uvě-
domujeme. Svůj postoj, myšlenky 
a nezávislost jste potvrdili ve voleb-
ních místnostech. Za projevenou 
důvěru a vlastně jakési referendum 
vám patří obrovský dík. 

Vaši volbu jsme přijali s velkou úctou 
a pokorou. Celé nové zastupitelstvo 
veřejně slíbilo pracovat ve prospěch 
města a jeho občanů. Nyní je načase 
na to dohlédnout, přestat vzpomínat 
a začít naplno pracovat. 

Rok nečinnosti město na lopat-
ky nepoložil. Loni jsme mimo jiné 
našli strategické partnery, kteří chtějí 
ve Strakonicích investovat a vytvořit 
pracovní příležitosti. Proto smlouvy 
s investory ve věci průmyslové zóny 
budou jednou z prvních věcí pro-
jednávaných v novém zastupitelstvu 
města. V době, kdy hrozí ochla-
zování ekonomiky, vytvoříme nová 
pracovní místa pro zdejší občany, 
nikoliv pro zahraniční dělníky, jako je 
tomu v jiných městech.

Další kroky budou směřovat do po-
stupných obnov komunikací a chod-
níků, dokončení rekonstrukce kultur-
ního domu, vzniku dalšího bydlení. 
Děkujeme, že nám pomáháte naše 
město postupně měnit k lepšímu. 

ÚVOD
Strakonice mají nové zastupitelstvo

Celých čtyři sta jedenašedesát dnů byly 
Strakonice bez funkčního zastu- 
pitelstva. To se změnilo ve čtvrtek  
9. ledna, kdy bylo na ustavujícím za-
stupitelstvu zvoleno jeho jedenadvacet 
nových členů. Rovněž byli zvoleni členo-
vé rady města. V novém složení začne 
fungovat i finanční a kontrolní výbor. 

V křesle starosty a místostarosty změny 
nenastaly. Post starosty obhájil Břetislav 
Hrdlička, prvním uvolněným místostaros-
tou je Rudolf Oberfalcer. Změnu zazname-
nala pozice druhého uvolněného místosta-
rosty. Tím se po zvolení stal Josef Zoch, 
který tak vystřídal odcházejícího Josefa 
Štrébla z Volby pro město.

Členy zastupitelstva jsou: František 
Christelbauer, Pavel Zach, Jaroslav 
Horejš, Jan Hrdlička, Josef Hradský, 
Václav Král, Rudolf Oberfalcer ml., 
Marie Žiláková, Pavel Drdel, Vít Holek-
sa, Marcela Štveráková, Jaroslav Choura, 
Martin Horský, Miloš Sedláček (všich-
ni za Strakonickou Veřejnost), Martin 
Gregora, Ladislav Havel, Miroslav Žitný 
(za Trojkoalici pro silné Strakonice - 

TOP 09, ODS, KDU-ČSL) a Miroslava 
Zralá (Jihočeši 2012).

Rada města bude pracovat ve složení: 
Břetislav Hrdlička, Jaroslav Horejš, Franti-
šek Christelbauer, Rudolf Oberfalcer, Pavel 
Zach, Josef Zoch a Marie Žiláková. 

„Po všech peripetiích, kterými město 
prošlo, je důležité, že se konečně začne 
pracovat,“ dodal po svém zvolení staro-
nový starosta Břetislav Hrdlička a slíbil 
za všechny zastupitele poctivou práci 
ve prospěch města a jeho obyvatel. 

Nově zvolené zastupitelstvo schválilo 
zřízení kontrolního a finančního výboru.

Kontrolní výbor: Martin Gregora 
(předseda), Jaroslava Fornbaumová, Jan 
Hrdlička, Josef Hradský, Jan Pašava.

Finanční výbor: Ladislav Havel (před-
seda), Libor Volf, Štěpán Kučera, Michal 
Polata, Pavel Mareš, Vladimír Hanáček, 
Martina Košťálová. 

Další jednání zastupitelstva města proběh-
lo 29. ledna. Rozpočet města bude projednán 
na jednání Zastupitelstva města Strakonice, 
které se uskuteční ve středu 26. února. 

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

Členové Zastupitelstva města Strakonice Foto: I. Řandová
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Komunikujte s městem,  
zaregistrujte se  
V loňském roce byla uvedena v život 
nová aplikace Komunikace s občany. 
Její hlavní myšlenkou je co nejrychleji 
předat občanům informace v nalé-
havých situacích. Po zaregistrování 
budou občané informováni e-mailem, 
v případě havárií nebo situací ohrožu-
jících život dostanou SMS zprávu. 
Pokud si při registraci vyberete mož-
nost zasílání newsletterů, pak budete 
v pravidelných intervalech dostávat 
zprávy ze života města, důležitá 
rozhodnutí rady i zastupitelstva města, 
plánované investice. 
Aplikace Komunikace s občany 
poskytne ale i pozvánky na zajímavé 
kulturní či sportovní akce. 
Odkaz na přihlašovací formulář 
naleznete na webových stránkách 
města www.strakonice.eu/komunika-
ce. Zaregistrujte se ještě dnes, ať jste 
v obraze.

Markéta Bučoková, PR

Opožděná nadílka v Dětském centru
Veselé obrázky na stěnách, množství 
hraček a rozpačité dětské úsměvy vítaly 
starostu Břetislava Hrdličku v Dětském 
centru ve Strakonicích, kam přišel, aby zde 
umístěným dětem předal opožděnou slad-
kou nadílku. Odměnou mu byla písnička, 
kterou dětičky s obrovským nadšením za-
zpívaly. Kromě sladkostí starosta přislíbil 
řediteli centra Martinu Karasovi finanční 
podporu, kterou město centrum podpoří. 

Když vstoupíte do prostor Dětského 
centra, všechno, na čem spočine váš zrak, 
je veselé, barevné, hravé. Je to však místo, 
kde se mísí podivné emoce. Na jedné straně 
zmíněná veselost, na straně druhé dětské 
osudy, které neměly zrovna nejšťastnější 
začátek, a vás přepadne sklíčenost a chce se 
vám plakat. Co divného je v naší společnos-
ti, kde se matky vzdávají svých dětí…

Pouhé poděkování, byť je sebevřelej-
ší, nemůže nikdy vyjádřit vděk, který 
patří těm, kdo se o pohodlí, ale především 
o radost na dětské tváři v centru starají. 
„Je to služba jako každá jiná a my jsme 
se rozhodli ji beze zbytku plnit,“ dodává 

ředitel centra Martin Karas. Téměř všech-
ny příběhy tady provází jednotný scénář. 
Mají smutný začátek s mnohdy šťastným 
koncem. 

Dětské centrum JČK, o.p.s.: Nestátní 
zdravotnické zařízení založené za úče-
lem poskytování pomoci a služeb dětem, 
matkám a rodinám v tíživé sociální situaci. 
Jedná se o obecně prospěšnou neziskovou 
společnost poskytující sociální služby v ob-
lasti zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc a sociální rehabilitaci. 

text a foto Markéta Bučoková, PR

Statistika odboru dopravy za rok 2019
Odbor dopravy zaznamenal v roce 2019 mír-
ný nárůst úkonů oproti roku 2018. Oddělení 
dopravně správních agend, úsek registru 
vozidel, navštívilo 14 097 klientů. Pracovní-
ci zaregistrovali během roku 2 528 nových 
vozidel, z toho 1 220 bylo dovezených z ciziny. 
K 31. 12. 2019 zaniklo 980 vozidel a 706 bylo 
vyřazeno z registru. Jednou ze základních 
změn na daném úseku je, že ode dne 1. 4. 2019 
je možné na základě žádosti přidělit regist-
rační značku elektrického vozidla na nové, 
avšak také na vozidlo již zaregistrované. Při 
ověřování oprávněnosti přidělení registrační 
značky elektrickému vozidlu jsou rozhodující 
údaje v dokladu o technické způsobilosti vo-
zidla. Ověřovanými údaji je palivo a hodnota 
emisí CO2. 

Oddělení dopravně správních agend, úsek 
řidičských průkazů a bodového hodnoce-
ní, v roce 2019 navštívilo 7 538 klientů, při-
čemž bylo vydáno 2 991 řidičských průkazů, 
227 mezinárodních řidičských průkazů a 177 
paměťových karet systému digitální tacho-
graf. Pracovníci úseku řidičských průkazů 
a bodového hodnocení zaznamenali 2 021 
přestupků a trestných činů do evidenčních 

karet řidičů, z toho k zapsaným případům 
bylo zaevidováno 272 zákazů činnosti spočí-
vajících v zákazu řízení motorových vozidel. 
K 31. 12. 2019 úsek řidičských průkazů 
a bodového hodnocení eviduje 254 platných 
zákazů činnosti spočívajících v zákazu řízení 
motorových vozidel a u 171 řidičů dosažení 
12 bodů v bodovém hodnocení řidiče. Systém 
evidence řidičských průkazů avizuje, že 
v roce 2020 končí 4 267 držitelům řidičského 
oprávnění platnost řidičských průkazů.

V roce 2019 bylo odzkoušeno zkušebním 
komisařem celkem 375 žadatelů o řidičské 
oprávnění. Zkušební komisař provedl  
940 dílčích zkoušek, přičemž úspěšných 
bylo 679 zkoušek a neúspěšných 261. 
Z důvodu vrácení řidičského oprávnění 
v zákonem stanovených případech požádalo 
o přezkoušení odborné způsobilosti 16 žada-
telů, ve zkoušce 15 neuspělo. Naproti tomu 
ve zkoušce profesní způsobilosti, kterou 
absolvovali 4 žadatelé, byli úspěšní všichni. 

Oddělení přestupkového řízení zazna-
menalo v roce 2019 oproti letům před-
cházejícím nárůst oznámených přestupků. 
V roce 2017 bylo oznámeno 606 přestupků, 

v dalším roce 691 a loni 771. Požití alkoholu 
a jiných návykových látek bylo v roce 2019 
zjištěno ve 129 případech, přičemž bylo 
zadáno 20 znaleckých posudků k prokázá-
ní požití jiné návykové látky. V roce 2019 
bylo zadrženo 101 řidičský průkazů, což 
je o 21 více než v roce 2018. Za prokázané 
a pravomocně ukončené přestupky byly ulo-
ženy pokuty v celkové výši 4 496 400 Kč. 
Oddělení přestupků zaznamenalo v roce 
2019 znatelný nárůst řešených přestupků 
nových a stávajících vlastníků vozidel, kteří 
nepodali žádost o zápis změny vlastníka 
silničního vozidla do 10 pracovních dnů ode 
dne převodu vlastnického práva k silniční-
mu vozidlu. 

Silniční správní úřad vydal v roce 2019 
celkem 24 stavebních povolení na doprav-
ní stavby v celkové výši 230 250 000 Kč. 
Stavebních prací na komunikacích, které 
se povolují ohlášením stavebnímu úřadu, 
bylo 42. Silniční správní úřad v roce 2019 
povolil 43 sjezdů na sousední nemovitost, 
88 uzavírek, 181 zvláštních užívání komu-
nikací a vydal přes 500 dalších povolení 
a vyjádření.  Odbor dopravy
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ZPRÁVY
Tajemnice MěÚ 
Starosta města jmenoval 9. ledna 2020 
tajemnicí Městského úřadu Strakonice 
Mgr. Martinu Kotrchovou, dosavadní 
vedoucí odboru vnitřních věcí, která byla 
rovněž pověřená plněním úkolů tajemníka. 
Se jmenováním souhlasil ředitel krajského 
úřadu. Tajemnice MěÚ zajišťuje plnění úkolů 
úřadu v samostatné i přenesené působnosti.

Poděkování Policii ČR
Pomáhat a chránit se naplnilo v předvánoč-
ním čase. Manželka po telefonu sdělila 
manželovi, že se z Prahy za chvíli vrací 
autobusem domů. Ten zaslechl ještě její 
odpověď cizí osobě, že žádné drobné 
nemá, a pak se telefon odmlčel. Zpět se již 
nedovolal. Zkontaktoval proto policii, která 
urychleně prověřila spoj. Manželka naštěstí 
byla v pořádku a na cestě domů do Strako-
nic. Manžel byl obratem policií informován. 
Prožité chvíle čekání a bezmocnosti byly 
nekonečné. Pan Žurek tímto děkuje za rych-
lé jednání a vstřícnost policie.  (red)

Historie strakonického gymnázia se píše 
od roku 1920. Letos je to tedy dlouhých sto 
let, co se ve Strakonicích vzdělávají budoucí 
studenti vysokých škol. 

Po srpnovém dudáckém festivalu čekají 
Strakonice neméně významné oslavy stoleté-
ho výročí založení gymnázia. Připravit takové 
oslavy není vůbec jednoduchá záležitost, 
a proto je nezbytné začít s předstihem. Slav-
nosti se ponesou v duchu spolupráce s městem 
Strakonice a Městským kulturním středis-
kem Strakonice, která se stvrdila lednovou 
schůzkou všech zainteresovaných stran. Tedy 
gymnáziem reprezentovaným ředitelem Mi-
roslavem Hlavou, starostou města Břetislavem 
Hrdličkou a ředitelem kulturního střediska 
Františkem Christelbauerem. Celá akce bude 
příležitostí nejen k oslavě významného jubilea 
vzdělávací instituce, ale také především mož-
ností osobních setkání, tolik důležitých v době 
virtuální komunikace.

Po první schůzce je jasné, že bude na co se 
těšit. Z detailního programu můžeme prozra-
dit, že zahajovací společenskou akcí spojenou 

s oslavami je březnový Reprezentační ples 
Gymnázia Strakonice. Neopomeňte tedy 
v pátek 13. 3. oprášit plesovou róbu a vyrazit 
do kulturního domu. 

Tradice studentských majálesů bude při-
pomenuta v květnu, kdy konkrétně sedmého 
projde městem průvod na hradní nádvoří, kde 
bude pokračovat program až do večerních 
hodin. 

Hlavní oslavy pak proběhnou v termínu 
od 11.–13. 9. 2020. Nejenže si prodloužíme 
kulturní léto, ale absolventi zavzpomínají 
na své studentské roky a jejich přátelé se bu-
dou moci seznámit s místem a městem, které 
vychovalo již několik generací studentů. 

text a foto Markéta Bučoková, PR

Spolupráce dvou významných institucí
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 tvé ideální váhy

vybereme ti diety 
na míru a suplementaci

budeme tě motivovat 
na týdenních konzultacích-
cích

výživového 

NATURHOUSE STRAKONICE

www.hubnuti-strakonice.cz

tel. 736 695 590

parkoviště U Bati (vedle Hudy sportu)

Rychlé zdravé

poradce

BUĎ NOVÁ I TY!

NOVÝ ROK

hubnutí
pod dohledem 

budeme usilovat o dosažení

15minutovou informační schůzku 

spolu s analýzou těla 

Domluv si bezplatnou 
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Oslavy 100 let gymnázia uspořádá škola s městem
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SPOLEČNOSTI MĚSTA
Pivovar zve obyvatele ulic U Zahrádek a U Studánky
Tím správným sousedem se ve Strako-
nicích snaží být pivovar Dudák. V rámci 
nové akce, která v lednu odstartovala, 
se snaží pomoci místním navázat nové 
a utužit již fungující sousedské vztahy. 
Předem vylosované obyvatele jedné ulice 
zve na prohlídku a ochutnávku, která je 
zdarma.

„Otevíráme své brány a snažíme se uká-
zat místním, že pivovar je chloubou města, 
a ti, co zatím nejsou, by na něj měli být pyš-
ní,“ uvedl ředitel pivovaru Dušan Krankus.

V prosincovém čísle Zpravodaje města 
Strakonice dostali do pivovaru pozvánku 
všichni obyvatelé vylosované ulice Svato-
pluka Čecha. Návštěvníky přivítal sládek 
pivovaru a autor nápadu Vlastimil Matej 
čepovaným Sklepákem a společně se „sou-
sedy“ pak během dvouhodinové exkurze 
prošel celý pivovar. Nechyběla ochutnávka 
několika piv přímo z ležáckých tanků. Poté 
následovalo příjemné posezení ve zdejší 
degustovně, jak jinak než s čepovaným 
Sklepákem.

„Sám jsem byl v pivovaru po několikáté, 
přítelkyně poprvé, a byla nadšená. Nápad 
mi v této uspěchané době přijde super. 
Sousedé se každý den potkávají, ale nejsou 
schopni spolu prohodit více slov než jenom 
dobrý den nebo ahoj. Toto je velmi dobrý 
důvod k lepšímu seznámení, takže za mě 
palec nahoru,“ shrnul Marek Rydval, který 
9. ledna v rámci tzv. „sousedské akce“ 
strakonický pivovar navštívil. Sám je vel-
kým milovníkem piva ze Strakonic, a jak 
říká, bedna dvanáctky Dudák u nich doma 
nikdy nechybí.

Sládek pivovaru nechal jednoho z účast-
níků lednové exkurze vylosovat další ulici, 
jejíž obyvatelé přijdou do pivovaru příště. 
Los padl na ulici U Zahrádek.

"Jsem moc rád, že se akce zúčastnili 
lidé, kteří se znají od vidění z jedné ulice 
a nyní si mohli nad strakonickým pivem 
i trochu popovídat. Většina zúčastněných 
se byla v našem pivovaru podívat poprvé, 
a to i přesto, že ve Strakonicích žijí i třeba 
desítky let, proto se velice těším na další 
setkání," zhodnotil akci sládek. 

Pavel Pechoušek
Dudák-Měšťanský pivovar Strakonice 

Odběratelům tepelné energie ze strakonické teplárny 
Teplárna Strakonice, a.s., zveřejnila na interne-
tových stránkách nový ceník na teplo a teplou 
vodu, který je platný od 1. 1. 2020. Cenová 
úroveň je v souladu s již avizovanými cenami 
v listopadu 2019.

TST, a.s., žádá všechny zákazníky, kteří 
nemají smluvně zajištěné dodávky tepelné 
energie, aby tak neprodleně učinili. Zejména 
se tato skutečnost týká všech SVJ, kterým byly 
teplo a teplá voda do konce roku 2019 fakturo-
vány přes Stavební bytové družstvo Strakonice 
(dále jen SBDS). Nyní bez řádně uzavřené 
smlouvy podle energetického zákona § 76, 
odst. 1, nastává stav právní nejistoty, protože 
dotčená SVJ odebírají teplo bez jakéhokoliv 
právního dokladu, smlouvy. 

Objevují se amatérské výklady sku-
tečnosti, kdy mandátní smlouva mezi 
SVJ a SBDS je neoprávněně "vydávána" 
za smlouvu o dodávkách tepelné energie. 
SBDS nemá licenci na prodej tepelné 
energie ani distribuci. Jediný držitel licence 
je v tomto případě TST, a.s. Energetický 
regulační úřad (ERÚ) tento stav zcela jasně 
definuje jako neoprávněný odběr podle § 89, 
 odst. 1 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb. 
(energetický zákon). Tento neoprávněný 

odběr je zakázán podle § 89, odst. 3, zákona 
č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), a proto 
je nutné smlouvu s TST, a.s., uzavřít. V pří-
padě pochybností pak doporučujeme zaslat 
písemný dotaz na ERÚ nebo nezávislou 
právní kanceláří a nespoléhat se na amatérské 
rady bez právního základu. Skutečnost, že 
zákazník platí pravidelně za dodávky tepla bez 
platné smlouvy, neznamená, že smluvní vztah 
je platný, a ani nezaručuje právo na dodávky 
tepla. Jestliže nedojde k uzavření smluv nebo 
potvrzení zájmu o uzavření smlouvy do konce 
března 2020, bude nucena TST, a.s., podnik-
nout další kroky. 

Uzavřené smlouvy o dodávkách tepla 
do března 2020 budou mimo jiné sloužit k pří-

pravě nových investičních projektů týkající 
se výroby a především rozvodů tepla. Podle 
rozsahu zasmluvněných dodávek tepla bude 
pak TST, a.s., zvažovat rozsah a místo investic.

Důležitou aktivitou směrem k odběratelům 
v posledním čtvrtletí roku 2019 byla změna 
z papírové komunikace (rozesílání pravidel-
ných tištěných faktur) na komunikaci elektro-
nickou. Drtivá většina odběratelů zareagovala 
pozitivně na tuto žádost o změnu a poskytla 
e-mailové kontakty ke komunikaci a vyhnuli 
se nově zavedenému poplatku 50 Kč za každý 
poslaný dokument prostřednictvím České 
pošty. Tento správní poplatek bude účtován 
již v lednovém vyúčtování všem odběratelům, 
kteří neprojevili zájem o e-komunikaci. Sa-
mozřejmě, že změna komunikace z papírové 
na elektronickou je možná kdykoliv. Prosím, 
kontaktujte obchodní oddělení TST, a.s., 
pro změnu na tel. 724 380 749, Ing.  Diviš, 
a nebo emailem na teplo@tst.cz. 

Teplárna Strakonice děkuje všem, kdo tímto 
krokem pomohl ušetřit nejen administrativní 
čas a peníze za poštovné, ale i spousty papíru 
a naši přírodu.  

 Tomáš Přibyl, 
obchodní ředitel TST, a.s.

ÚNOR 2020
Protože ulice U Zahrádek patří počtem 
obyvatel k těm menším, zvou strako-
ničtí pivovarníci na sousedské posezení 
i obyvatele sousední ulice U Studánky.
Termín konání: 
středa 12. 2. 2020 od 16 hod. 
Bez vstupného a rezervace. 
Sraz je u vrátnice pivovaru.

Foto: redakce

Účastníci prvního setkání se sousedy
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STŘEDNÍ ŠKOLA a JAZYKOVÁ ŠKOLA
s právem státní jazykové zkoušky 

VOLYNĚ

Dny otevřených dveří: 14. 2. 2020 od 12:00 do 17:00 hod
www.sos-sou.volyne.cz

Nešvar, který není vtipkování hoden
Oblíbení „Cimrmani“ dokázali i na nešvar 
vytvořit anekdotu. Bylo to v divadelní hře 
Lijavec. Nešvar, který aktuálně sužuje Strako-
nice, není ale vtipkování hoden. Strakoničtí si 
možná všimli, že se v popelnicových hnízdech 
na různých místech ve městě opět hromadí od-
pad. Tentokrát nejde o vynášení nepotřebného 
nábytku a podobných věcí, i když ani to zcela 
nevymizelo. Jedná se o papírový odpad (nejen 
ten), který poctiví třídiči, když jsou kontejnery 
na papír naplněné, pokládají k nim. S tím si 
technické služby samozřejmě poradí. Už si 
ale neporadí s tím, že příjezd k popelnicovým 
hnízdům blokují parkující auta, která v těchto 
místech nemají co dělat, jen aby to měli jejich 
řidiči ke vchodovým dveřím svých domů co 
nejblíže. A tak se během prvních lednových 
dní stalo, že technické služby nemohly svoz 
provést. Tím se s harmonogramem dostaly 
samozřejmě do skluzu. Více k tomu řekl 
ředitel technických služeb Ludvík Němejc, 
a není divu, že si nebere servítky. „Nepořádek 
u kontejnerů na separaci byl způsoben hlavně 
tím, že jsme se na místo v čase plánovaného 
svozu nedostali kvůli zaparkovaným autům. 
Kvůli ignorantům, kteří neumožní svým bez-
ohledným parkováním projet našim vozům, 
jsme museli na stejné místo znovu. Protože 
svoz separovaného odpadu probíhá ve středu 
a ve čtvrtek, kdy se na něj vyčlení speciální 
vozy, musíme pak jeden z vozů určených 
na svoz jiného typu odpadu posílat na místo 
znovu, čímž se zpožďuje plánovaný svoz 
jiných odpadů. Přicházíme o čas a samozřejmě 

rostou náklady. A to nemluvím o formálním 
dodržování předepsané šíře průjezdu dané 
vyhláškou a zákony o pozemních komunika-
cích, nerespektování dopravního značení, ani 
o stání na zeleni a chodnících. Automobily 
stojí bezohledně tak, že průjezd s naší tech-
nikou je prostě nemožný. A bavíme se "jen" 
o popelářích. Tyto situace mohou v nejméně 
vhodnou chvíli odstavit ze hry třeba hasiče 
nebo sanitku.“ 

Technické služby dostávají nové podně-
ty k nápravě různých nešvarů každý den 
i od městské policie. V terminologii se tyto 
události nazývají jako komunikační závady. 
Rozbitý mobiliář ve městě, nepořádek… 
Mohlo by se zdát, že se na pracovníky 
technických služeb valí práce zejména kvůli 
městské policii, která je o závadách  informuje 
přímo z terénu. „To není pravda. Na nás se valí 
spousta zbytečné práce kvůli nekázni někte-
rých občanů,“ říká ředitel Ludvík Němejc. 

Za nesprávné parkování dostalo do 13. ledna 
pokutu 130 hříšníků.  

text a foto Jaroslava Krejčová, 
preventistka MP Strakonice

Nekázeň jiných odnese i ten, kdo pravidla respektuje

Pro seniory   
Na slovíčko s policií
Přijďte se poradit a zeptat do Infocentra pro 
seniory ve středu 26. února od 13 do 14 
hod. Odpovídat na vaše dotazy budou 
odborníci z městské a státní policie. Více 
informací přímo v infocentru nebo u Jaromíry 
Novákové, PČR, tel.: 724 250 841.

Trénování paměti 
Registrovaná trenérka paměti s několikaletou 
praxí z České společnosti pro trénování 
paměti a mozkový jogging Jitka Lojíková 
v Infocentru pro seniory, kde bude probíhat 
kurz ve dnech: 5. 2. a 12. 2., vždy od  
9 do 11 hod. Cena kurzovného a více 
informací u trenérky paměti Jitky Lojíkové,  
tel.: 723 022 044 nebo v  infocentru.

Infocentrum pro seniory
U Sv. Markéty 58, tel.: 720 043 670

Poctiví lidé stále žijí
Ve čtvrtek 7. 11. 2019 jsem byla nakupovat 
v Kauflandu a zapomněla v nákupním vozí-
ku tašku s doklady, mobilem a klíči od bytu. 
Posléze jsem zjistila svou ztrátu a ihned jsem 
se zastavila v recepci v Kauflandu, kde mi 
bylo sděleno, že poctivá nálezkyně tašku 
odevzdala. Jméno jsem se nedozvěděla, 
a proto volím tento způsob poděkování 
a jsem ráda, že mezi námi žijí poctiví lidé.
 Jaroslava Vodrážková

NABÍDKA PRÁCE
AGENTURA PRÁCE PŘIJME SVÁŘEČE 
Máte svářečský průkaz na hliník (TIG/MIG)? Chcete pracovat na 
dlouhodobé zakázce minimálně do roku 2027? Pak nás neváhejte 
kontaktovat!  
NABÍZÍME: 
• mzda 220-250 Kč/hod  
• ubytování zdarma či příspěvek na dopravu 
• práce na HPP 
• týdenní zálohy 
• dlouhodobá spolupráce

kontakt     T: 773 338 224    E: seris@dewaarde.cz
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Inzerci objednávejte: KAREL DOBIÁŠ
       tel/ 739 300 390 e-mail/ dobias@regvyd.cz

www.chciinzerci.cz
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ZPRÁVY
Předškolní akademie pro mateřské školy

Předškoláci MŠ Šumavská se zúčastni-
li předškolní akademie – Dobrodružné 
výpravy do hlubin strakonického hradu, 
kterou pro mateřské školy připravilo  

Muzeum středního Pootaví Strakonice. 
Interaktivní formou výuky děti načerpa-
ly velké množství informací v relativně 
krátkém čase. Protože je nyní strakonické 
muzeum v rekonstrukci, proběhlo pět 
setkání přímo v mateřské škole. 

Děti se seznámily s historickými 
postavami Strakonic, naučily se rozezná-
vat rodové a řádové erby, které se pojí 
s městem, a bílá paní Perchta jim uva-
řila medovou kaši. Jako první jim byla 
představena osobnost archeologa Bedřicha 
Dubského, na cestě do pravěku potkaly 
dinosaury a odhalily rozdíly mezi pravě-
kými a současnými lidmi, mohly si také 
vyzkoušet roli archeologa. S loutkářem 
Josefem Skupou, otcem Spejbla a Hur-
vínka, se mohly stát tvůrci loutek, kdy si 
každý jednu vyrobil, naučily se rozezná-
vat jejich druhy. Dudy a další hudební 
nástroje, které patří k dudácké muzice, 
Švandu a Dorotku z divadelní hry J. K. 
Tyla Strakonický dudák aneb Hody divých 
žen poznaly děti se vzpomínkou na Josefa 
Režného.

Celou akademii zakončila čarodějnice 
Elvíra svými kouzly. Po zopakování všech 
získaných vědomostí od ní každé dítě 
obdrželo drobný dárek. 

text a foto kolektiv MŠ Šumavská 

Otužilci odstartovali 
nový rok tradiční koupelí
První den v roce již po deset ročníků ne-
odmyslitelně patří strakonickým otužilcům 
a jejich novoročnímu plavání. Ti odvážní, 
ale především zdatní a trénovaní se schá-
zejí v pivovaru, kde mají útočiště, a poté 
následuje někdy více, někdy méně studená 
koupel v Otavě. 

Ti starší pamatují takové mrazy, kdy 
bylo nutné v předvečer Nového roku dojít 
prosekat led, aby bylo na druhý den kde 
se koupat. Jindy pamětníci zažili doslova 
neatraktivní podmínky, kdy teplota vzdu-
chu dosahovala téměř deseti stupňů Celsia, 
a to už pro otužilce není zdaleka tak lákavá 
koupel. 

Letošního jubilejního ročníku se zúčast-
nili i otužilci z Písku a Tábora. Nejstarším 
účastníkem byl Josef Krejsa, strakonický 
nestor, který s otužováním začal již v roce 
1972. Naopak nejmladší otužilec dovršil 
sotva pěti let. Každý z účastníků obdržel 
účastnický list a pamětní medaili. 

Letošní teplota vody, pro nás obyčejné 
smrtelníky 0,3°C nepředstavitelná, byť 
bychom smočili jen palec u nohy. Pro otu-
žilce prý jako kafe… 

Markéta Bučoková, PR 

Statistiky stavebního úřadu uplynulého roku
Stavební úřad MěÚ Strakonice v roce 2019 vykonával přenesenou pravomoc státu podle 
stavebního zákona (zák.č. 183/2006 Sb. v platném znění) ve věci umísťování, povolování 
i užívání staveb. 

Stavební úřad MěÚ Strakonice zajišťuje 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 obyvatel 45 446.

Jaromír Zeman, vedoucí stavebního úřadu

Za období uplynulého roku stavební úřad

obdržel 3 502 podání

vydal 2 533 rozhodnutí a povolení

vyřizoval 5 odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu

projednal 18 přestupků

uložil 13 pokut

vyměřil 1 543 850 Kč na správních poplatcích

poskytl 7 informací podle zák. č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím

provedl 182 nových zápisů do celostátní databáze registru nemovitostí (RUIAN)

vyřešil 48 reklamací ohledně stávajících staveb v databázi RUIAN

vydal 85 závazných stanovisek k nemovitým kulturním památkám

vydal 316 sdělení ke stavebním záměrům z hlediska archeologie

Podpora obnovy kulturních 
památek v roce 2019
Na Strakonicku je přes 300 nemovitých 
kulturních památek. Na jejich obnovu každý 
rok vypisuje Ministerstvo kultury a Jihočeský 
kraj dotační tituly, které mají finančně pomoci 
vlastníkům památek udržovat chráněné 
nemovitosti v dobrém stavu. Žádosti o finanč-
ní příspěvek podávají sami vlastníci na výše 
uvedené instituce dle stanovených pravidel. 

V roce 2019 poskytl Jihočeský kraj 
na obnovu památek celkem 1 343 000 Kč 
(čtyřem fyzickým osobám a šesti právnickým 
osobám). Ministerstvo kultury poskytlo v roce 
2019 na obnovu památek na Strakonicku 
celkem 5 438 000 Kč třem fyzickým osobám, 
jedné právnické osobě a dále byly poskytnuty 
čtyři finanční příspěvky na církevní stavby 
(v Radomyšli na kostel sv. Martina a na kostel 
sv. Jana Křtitele, ve Volyni na kostel Všech 
svatých a ve Strakonicích na kostel Panny 
Marie Bolestné na Podsrpu).

Eva Rychtářová, památková péče

Při hře děti ani nepostřehly, kolik se toho 
o Strakonicích dověděly. 
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VÝSTAVY 
do 28.2.
Komenského fascinující Labyrint světa a ráj 
srdce v kolážích Miroslava Huptycha
Výstava koláží předního českého výtvarníka 
na motivy výjimečného díla Jana Amose Komen-
ského. Zapůjčeno Národním pedagogickým 
muzeem a knihovnou J. A. Komenského. Otevře-
no ve výpůjční době ŠK (Po, St–Pá 8–18.00, Út 
zavřeno, So 8–12.00)

do 29. 6. 
Jana Kubová – obrazy
Výstava přístupná v době konání společenských akcí. 
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK

do 27. 3. 
Vodácko-turistické oddíly v peřejích času
místo a info: Státní okresní archiv Strakonice

USA, akční/dobr./krim., dab.,109 min, 2D, pří-
stupný od 15 let

9.–11. 2., 20.00 hod. 
Modelář 
ČR, psych./thriller, 2D, přístupný od 12 let

10.–12. 2., 17.30 hod.
Zakleté pírko 
ČR, pohádka, 94, 2D, přístupný všem

13. 2., 17.30 hod
Attila 
SR, dokument,slovenské znění, 112 min., 2D, 
přístupný od 12 let

13.–17. 2., 20.00 hod.
Chlap na střídačku 
ČR, komedie/ rom., 112 min., 2D, přístupný 
od 12 let

14.–16. 2., 17.30 hod 
Ledové království 2
USA, anim./hud./fantasy/rod., dab., 103 min., 
2D, 3D, přístupný všem. 14.–15.2. 3D/16.2. 2D

17.–19.2., 20.00 hod.
Jumanji: Další level 3D+2D 
USA, komedie/akční/dobr./fantasy, dab., 114 
min., přístupný všem
17.–18.2. 3D/19.2. 2D

18.2., 20.00 hod.
Judy 
VB, životopisný/drama/rom./hud., tit.,118 min, 
2D, přístupný  od 12 let

19.–21.2., 20.00 hod.
Fantasy Island 
USA, horor/myster.,tit., 109 min., 2D, přístupný 
od 15 let

20.–23.2., 17.30 hod.
Ježek Sonic 
USA, komedie, dab., 2D, přístupný všem 

22.–23. 2., 20.00 hod.
Gentlemani 
USA, krimi/akční, titulky, 113 min, 2D, přístupný 
od 15 let

24. 2. Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ ZAVŘENO
25.–26. 2., 17.30 hod.
Mosley 
N. Zeland/Čína, anim., dab., 97 min.´,2D, pří-
stupný všem 

KINO OKO 
1.–2. 2., 17.30 hod.
Tlapková patrola: Vždy ve střehu 
Can, anim/rodinný, dab., 70 min., 2D,  přístupný 
všem

1. 2., od 20.00 hod.
Malé ženy
USA, drama/rom., tit., 135 min., 2D, přístupný 
všem

3.–5. 2., 17.30 hod.
Cesta za živou vodou
Nor., pohádka/fantasy, dabing, 99 min., 2D, 
přístupný všem

2.–3. 2., 20:00 hod 
NA NOŽE
USA, drama/krimi/thriller, tit., 130 min., 2D, pří-
stupný od 12 let

4.–5. 2., 20.00 hod.
Darja 
ČR, mysteriózní/thriller,89 min, 2D, přístupnost 
od 15 let

6.–9. 2., 17.30 hod.
Super mazlíčci 
Něm./Čína, anim./rodinný,dab., 89 min.,2D, 
přístupný všem

6.–8. 2., 20.00 hod.
Birds of Prey  
(Podivuhodná proměna Harley Quinn)

25.2., 20.00 hod.
Sviňa 
SR/ČR, thriller, 98 min.,slovenská verze, 2D, 
přístupný od 12 let

26.–27. 2., 20.00 hod.
Šťastný nový rok 
ČR/SR, komedie/rom., 95 min., přístupný 
od od 12 let

27.–29. 2., 17.30 hod.
Volání divočiny 
USA, rodinný/dobrod.,tit., 2D, přístupný 

28.–29. 2., 20.00 hod.
V síti 
ČR, dokument, 100 min., 2D, přístupný od 12 let

3.–5. 3. 
O jarních prázdninách připraveno 
mimořádné dopolední promítání. 

DĚTSKÉ SOBOTY
1.2., 15.30 hod.
Paraplíčko
ČR, pásmo pohádek, 65 min. 

8. 2.,15.30 hod.
Za kamarády z televize 3 
ČR, pásmo pohádek, 63 min. 

15. 2., 15.30 hod.
Čarodějné pohádky 2
ČR, pásmo pohádek, 66 min.

22.2., 15.30 hod.
Za kamarády z televize 8
ČR, pásmo pohádek, 64 min 

29. 2., 15.30 hod.
Krtek a orel 
ČR, pásmo pohádek, 67 min.

SENIORSKÁ STŘEDA
12. 2., 9.30 hod.
Poslední aristokratka 
ČR, komedie, 110 min.,2D, promítání pro seniory 
a handicapované

FILMOVÝ KLUB 
12. 2., 20.00 hod.
Píseň jmen
Kan./Maď., drama/thriller/hud., tit., 113 min., 
2D, přístupný od 12 let

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

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

Pravidelné akce 
na dveře i podlahy
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BOHOSLUŽBY
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
www.farnost–strakonice.cz 
Nedělní bohoslužby: 8.00 Podsrp; 9.30  
sv. Markéta
2. 2., 8.00 Podsrp – Svátek Uvedení Páně 
do chrámu, bohoslužba se žehnáním svící
2. 2., 9.30 sv. Markéta – Svátek Uvedení Páně 
do chrámu, nedělní eucharistie s promluvou pro děti 
a žehnáním svící
9. 2., 15.00 fara – Setkání manželů a rodin s dětmi 
(z důvodu jarních prázdnin se mimořádně posouvá 
termín z 1. neděle na 2. neděli v únoru)
pá 14. 2., 19.00 sv. Markéta – Večer chval: 
hudba, svědectví ze života, možnost prosby 
za konkrétní věci, díky apod.; v den sv. Valentýna se 
budeme modlit za požehnání pro páry i pro ty, kdo 
hledají životní partnery/ky
st 26. 2., 17.30 sv. Markéta – Popeleční středa, 
bohoslužba s udílením popelce
3. 3., 9.30 sv. Markéta – nedělní eucharistie 
s promluvou pro děti
3. 3., 15.00 fara – Setkání manželů a rodin 
s dětmi

MANA, APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Lidická 194, Strakonice, www.manacirkev.cz
Bohoslužba – každou neděli v 9.30 hod.
13. 2., 17.00 Okénko do duše ženy – 
na téma: online žena
20. 2., 17.00 Spoluzávislost – kurz s lektorem 

POZVÁNKY
1. 2.
Maturitní ples SPŠ Strakonice – 4SC
místo: MěDK

2. 2., 14.30 a 16.30 hod. 
loutkové představení Ostrov splněných 
přání 
místo: KZ Mír, info: LS Radost

2. 2., 18.00 hod.
Hraní na kantely
vytvořené při akcích ŠK, případně i další nástroje, 
akce ve spolupráci se spolkem Spona. místo 
a info: ŠK pobočka Za Parkem

4. 2., 9.00 hod. 
Kurzy počítačové gramotnosti
bezpečný internet, vyhledávání na internetu
místo a info: ŠK, studovna 

4., 18. 2., 17.00 hod.
5 o´clock Tea Talk
anglická konverzace 
místo: čajovna Pod Stolem, info: STEJIKA

5. 2., 8.00–16.00 hod.
Dotační poradna 
Den otevřených dveří – konzultace zdarma k do-
tacím na investiční projekty, zateplení, obnovu 
památek a zeleně 
místo a info: STEJIKA

6. 2., 9.30 hod. 
Bookstart – S knížkou do života
pravidelná setkávání s rodiči a dětmi na podporu 
pozitivního vztahu ke knihám a čtení 
místo a info: ŠK, oddělení pro děti 

6. 2., 17.00 hod.
Spolek Renner a počátky strakonických 
parků
přednáška architekta Jiřího Kupky, vstupné 
20/10 Kč, Spolek přátel muzea zdarma
místo: společenský sál ŠK, info: MSP 

7. 2., 17.00
ČCHI–KUNG PRO ZAČÁTEČNÍKY – 
seminář 
místo a info: RC Beruška, přihlášení 
605 582 571, andrea.frei@email.cz

7. 2., 20.00 hod. 
Tour Vamos – koncert Jakub Děkan & band 
a Pekař, host Láska
místo: MěDK, info: MěKS

8. 2.
Zdravotnický ples 
místo: MěDK

9. 2., 15.00 hod. 
Taneční odpoledne s písničkou
k poslechu a tanci hrají Šumaváci
místo: MěDK, info: MěKS

9. 2., 23. 2. 
Latino workshop – začátečníci od 13.00
Latino workshop – pokročilí od 15.00 
místo: malý sál DDM,  
stránky www.lastradanceacademy.cz

10.–15. 2. 
Rande naslepo s knihou 
místo a info: ŠK

10.–16. 2. 
Národní týden manželství 
so 15. 2., 16:30 manželský turnaj v kuželkách
ne 16. 2., 9:30 Slavnostní bohoslužba, 17.00 
cvičebně relaxační večer pro ženy 
info: Mana, Apoštolská církev, 608079461 

10. 2., 9.30 
Hravá škola pro batolata
ukázková hodina kurzu pro rodiče s dětmi  
od 15 měs. do 2 let
místo a info: RC Beruška

11. 2., 10.30 hod. 
Maňáskové divadélko pro nejmenší
místo a info: RC Beruška

11. 2., 16.00
Rodinná kreativní dílna
masopustní tvoření pro rodiče s dětmi od 4 let, 
přihlášení nutné
místo a info: RC Beruška

11., 25. 2., 18.00 hod.
Klub deskových her Strakonice
místo: čajovna Pod Stolem, info: STEJIKA

11. 2., 18.00 hod. 
Kurzy zdravého vaření 
Jednotlivé kurzy na sebe nenavazují, hlásit se 
můžete i jednorázově. Kurzovné 100 Kč. Lektor 
Jan Juráš. Přihlášky na jan.juras@knih-st.cz nebo 
721 658 244. Místo: ZŠ Povážská, info: ŠK

12. 2. 8.30 a 12.30 hod.
Bezplatné seberozvojové kurzy pro 
maminky
místo a info: RC Beruška

12. 2., 17.00 hod.
Vícehlasy 22
Hosté - I. Váchová, hudební škola Yamaha,  
M. Lukeš, orchestr L Band, oba učitelé v ZUŠ,  
M. Lukeš st. Předprodej 14 dnů před akcí.  
Z pořadu je pořizován videozáznam.  
místo a info: společenský sál ŠK, ŠK

12. 2., 19.00 hod. 
Přednáška Petr Prokopec 
místo: Rytířský sál, info: MěKS

13. 2., 10.00 hod.
Šátkování – kurz nošení dětí v šátku
místo a info: RC Beruška, přihlášení 603 473 712

13. 2., 13.30 hod. 
Školní kolo soutěže ve hře na klavír
místo: sál ZUŠ, info: ZUŠ 

13. 2., 18.00 hod.
Kurzy zdravého vaření 
Lektor Jan Juráš. Přihlášky na juras@knih-st.cz 
nebo 721 658 244.
místo: ZŠ Povážská, info: ŠK

13. a 27. 2., 18.30 hod.
Tančírna Pod Stolem 
místo a info: čajovna Pod Stolem

13. 2., 19.00 hod. 
Sejdeme se s Cibulkou a jeho hostem 
Naďou Konvalinkovou
místo: MěDK, info: MěKS

14. 2., 17.00 hod. 
Vyhlášení Sportovce roku 
místo: Rytířský sál, info: ČUS

14. 2.
Maturitní ples Gymnázium Strakonice – 8.O
místo: MěDK

14. 2., 19.30 hod.
Folkové večery 
Pepa Pelán s hosty Jakubem Lukáčem a Jitkou 
Knížkovou
místo a info: čajovna Pod Stolem 

15. 2., 20.00 hod. 
Latino párty 
místo a info: čajovna Pod Stolem 

15. 2.
Vojenský ples 
místo: MěDK

15. 2., 20.00 hod.
Hasičský ples SDH Strakonice I
místo: sokolovna

PLAVECKÝ STADION 
KRYTÝ BAZÉN 
Změna 1. 2. 13.00–18.00, 3.–7. 2. rozšířeno, 
22. 2. 15.00–20.00
(více na www.starz.cz)

Po
6.00–8.00 kondiční plavání, 12.30–13.30 plavání pro 
invalidy, 13.30–15.30, 18.00–20.00 (½ bazénu )

Út
12.30–13.30, 14.30–15.30, 20.00–22.00

St
6.00–8.00 kondiční plavání, 12.30–13.30 pla-
vání pro důchodce, 13.30–18.00 (15.30–18.00 
½ bazénu), 20.00–22.00

Čt
14.30–15.30 plavání pro těhotné, 14.30–16.00, 
20.00–22.00

Pá
lichý týden: 6.00– 8.00 kondiční  
plavání,12.30–22.00 (15.30–19.00 ½ bazénu) 
sudý týden: 6.00– 8.00 kondiční plavání,  
12.30–19.00 (15.30–19.00 ½ bazénu), 
20.00–22.00

So
13.00–20.00

Ne
13.00–20.00 

SAUNA 
Po ZAVŘENO
Út, Pá 10.00–22.00 ŽENY
St 10.00–22.00 MUŽI
Čt 10.00–22.00 SPOLEČNÁ
So 10.00–17.00 SPOLEČNÁ
Ne 13.00–20.00 SPOLEČNÁ

VEŘEJNÉ  BRUSLENÍ 
Út 4., 11., 18., 25. 2
16.15–17.15 pro rodiče s dětmi do 10 let 
17.30–18.30 společné (rozšířeno o jarních 
prázdninách po–pá)
Čt 20., 27. 2
10–11.00 bruslení seniorů 

z Bodu obratu. Závisí tvůj pocit štěstí a smysl 
života na druhém člověku? Přebíráš na sebe 
zodpovědnost a důsledky chování druhých? 
středa, 16.00 Exit club – setkání mládeže
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 Za převratnou metodu Bazální stimulace získali v Alzheimercentru ocenění 

Alzheimercentrum Prácheň, sestávající z centra 
v Písku a Louckém Mlýně, získalo cenu za péči 
o své klienty v oblas�  Bazální s� mulace. Této 
převratné metodě se v Alzheimercentru věnují 
už od roku 2011 a díky ní mají v péči o klienty 
skvělé výsledky. 

V Alzheimercentru Prácheň se o osoby trpící 
Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence 
starají od roku 1996. Svou péči v centru postavili 
na unikátním konceptu, který mimo jiné zahrnu-
je i Bazální s� mulaci. Alzheimercentrum Prácheň 
se této metodě věnuje a ak� vně ji v péči u klientů 
s demencí používá již od roku 2011, kdy pracovní-
ci přímé péče prošli prvním kurzem. „Od té doby 

uplynulo mnoho času a obě naše zařízení mají za 
sebou v oblas�  Bazální s� mulace ohromný kus 
cesty. V roce 2012 jsme obdrželi od Ins� tutu Bazál-
ní s� mulace první cer�  kát a zařadili jsme se tak 
mezi první o ciálně cer�  kovaná pracoviště Bazál-
ní s� mulace. Jsme pyšní na to, že se nám cer�  kát 
podařilo obhájit i v letošním roce. Získaného mi-
mořádného ocenění si velmi vážíme,“ říká ředitel-
ka Alzheimercentra Prácheň, Lucie Kučerová a do-
dává, že za dvacet let praxe dokáží všem klientům 
nabídnout kvalitní kvali kovanou péči postavenou 
na individuálním a vřelém lidském přístupu, mož-
nostech a zdravotním stavu klienta. 
 
Koncept Bazální s� mulace navazuje na vzpomínky, 
životní návyky a zkušenos�  ze života tak, jak lidé 
žili před svou nemocí. „Jde o navázání kontaktu 
mezi klientem s jakýmkoliv omezením schopnos-
�  komunikovat a ošetřujícím personálem či členy 
rodiny, s� mulováním všech smyslových receptorů, 
které je klient ve svém zdravotním stavu schopen 
využít. V praxi mezi nejvíce používané prvky pat-
ří doteky, správné polohování, koupele, masáže, 
kontaktní dýchání či ves� bulární s� mulace, kte-
rá pomáhá klientovi uvědomit si vlastní polohu 
těla a jeho hranic. Nedílnou součás�  je s� mulace 
chuťovými, zvukovými, čichovými či op� ckými 
podněty (oblíbené předměty, vůně, potraviny, fo-

togra e…), s� mulace kožních receptorů, kdy klient 
reaguje na tlak, teplo, chlad, vibrace. U lůžka klien-
ta je pak umístěna cedulka s označeným iniciálním 
dotekem. Pomocí Bazální s� mulace se snažíme 
navázat na příjemné prožitky, vztahy a okamžiky 
uložené v pamě�  našich klientů, o kterých nám 
nemohou při svém onemocnění vyprávět, navodit 
pocit jistoty, podpořit uvědomování si své vlastní 
osoby,“ popisuje Bazální s� mulaci Lucie Kučerová. 

Bazální s� mulace dosahuje výborných výsledků 
u klientů, kteří jsou v těžkém stádiu demence, ne-
komunikují a zdánlivě nereagují. A právě proto se 
tento koncept setkal s velkým ohlasem nejen v za-
hraničí, ale v posledních letech i v České republice. 
„A ačkoli předpokládá vysoké proškolení personá-
lu a určitou časovou náročnost, pro své velkolepé 
výsledky v praxi se pomalu ale jistě stává běžnou 
součás�  ošetřovatelské péče. Jen málokterá za-
řízení se však mohou pyšnit cer�  kátem Bazální 
s� mulace a my jsme hrdí na to, že jsme jeho dr-
žitelem a našim klientům dokážeme nabídnout tu 
nejkvalitnější péči,“ dodává Kučerová. Ocenění za 
dlouhodobou práci v oblas�  Bazální s� mulace pře-
vzal generální ředitel Alzheimercentra Marek Cita 
z rukou ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha 
v průběhu vědecko česko-slovenského kongresu 
Bazální s� mulace. 
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16. 2., 14.00 hod.
Dětský karneval TJ Sokol
místo: sokolovna

16. 2., 14.30 a 16.30 hod. 
Loutkové představení Rozum a štěstí
místo: KZ Mír, info: LS Radost 

16. 2., 16.00 hod 
Třídní přehrávka L. Drábkové
místo: sál ZUŠ, info: ZUŠ

17. 2., 16.00 hod. 
Třídní přehrávka V. Šariské 
místo: sál ZUŠ, info: ZUŠ

17. 2, 18.00 hod.
Izrael – putování Svatou zemí 
(Jeruzalém, Betlém, Nazaret...) přednáška Miro-
slava Žitného 
místo a info: promítací sál, gymnázium 

18. 2., 9.00 hod. 
Kurzy počítačové gramotnosti
e–mail, posíláme první poštu 
místo a info: ŠK, studovna 

18. 2., 16:30
Zdravé vaření
pro děti od 6 let, 70Kč/lekce přihlášení nutné
místo a info: RC Beruška

18. 2., 17.00 hod. 
Kostel sv. Prokopa na strakonickém hradě
přednáška architekta Jana Pešty, vstupné 
20/10 Kč, Spolek přátel muzea zdarma
místo: společenský sál ŠK, info: MSP 

18. 2., 19.00 hod. 
KPH – Trio Českého rozhlasu

účinkují: Lukáš Pavlíček – hoboj, Lukáš Dittrich – 
klarinet, Libor Soukal – fagot
místo: MěDK, info: MěKS 

19. 2., 17.00 hod.
Z národních parků Austrálie II
Přednáší Hana a Jiří Šantrůčkovi – příroda ohro-
žená šířením požárů a dalšími riziky. 
místo a info: společenský sál ŠK, ŠK 

19. 2., 17.15 hod. 
Interní koncert
místo a info: ZUŠ

19. 2., 19.00 hod.
Divadlo – Uspokojenkyně
DS Čelakovský, komedie, text Kazimír Lupinec 
místo: MěDK, info: MěKS

21. 2., 20.00 hod.
Pivovarský ples
místo: sokolovna, info: Dudák –pivovar 

21. 2., 20.00 hod.
Ples ČZ, a.s.
místo: MěDK

22. 2.
Den otevřených dveří  
v ul. Želivského 10-15.00 hod
Reprezentační ples VOŠ, SPŠ a SOŠ 20.00 

23. 2., 14.00 hod.
Maškarní karneval DDM
místo: sokolovna, info: DDM

23. 2., 8.40 hod. 
Přírodovědný výlet do Horažďovic 
Sraz v 8:40 před nádražím ČD, v 8:53 odjezd 
vlakem s přestupováním. Procházka okolím nebo 

návštěva muzejního atria a galerie, odpoledne 
místní přírodovědná stanice. Zpět vlakem v 16:46 
nebo autobusem. 
info: www.csop-strakonice.net

23. 2., 15.00 hod. 
Pohádkový karneval 
místo: MěDK, info: MěKS

24. 2., 19.00 hod. 
Divadlo Poslední ze žhavých milenců 
Divadelní předplatné A, agentura Harlekýn, ko-
medie, hrají: Petr Nárožný, Simona Stašová 
místo: MěDK, info: MěKS

25. 2., 19.00 hod. 
Přednáška o Kambodži
Dalibor Kalčík, místo: Rytířský sál, info: MěKS

26. 2., 16.30 hod.
Zastavení v čase
Krátké setkání, ztišení – verše Petra Skoumala, 
poetická próza Táni Fischerové 
místo a info: ŠK, pobočka Za Parkem 

26. 2., 18.00 hod. 
Zelené otazníky – Jak budovat přírodě 
blízké tůně?
Jaký je rozdíl mezi rybníkem a tůní? Kdo, kde 
a za jakých finančních a legislativních podmínek 
může tůň vybudovat? Odpovídá: zoolog Tomáš 
Bodnár (AOPK ČR). Vstupné dobrovolné.  
místo a info: společenský sál, ŠK

26. 2., 19.30 hod. 
Divadlo – Florian Zeller – Pravda
Scéna mladých při Divadelním souboru Čelakov-
ský, komedie
místo: MěDK, info: MěKS
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KALENDÁŘ AKCÍ
27. 2., 8.00–11.00 hod. 
Tvořivá dílnička pro děti
Kočka, dekorační obal na květinu. Materiál bude 
k dispozici na místě.
místo a info: oddělení pro děti ŠK, 8:00–11:00

27. 2., mezi 17.00–19.00 hod.  
Tvořivý podvečer – Nitěná grafika zdobená 
korálky
Pomůcky a materiál na ukázku a vyzkoušení bu-
dou připraveny, ale hodilo by se přinést i vlastní 
(karton, jehla, bavlnky, korálky). Lektorka Jana 
Lebedová. Místo a info: ŠK, pobočka Za Parkem 

28. 2., 20.00 hod.
Teplárenský ples 
místo: sokolovna

28. 2.
Maturitní ples Gymnázium Strakonice – 4. B
místo: MěDK

29. 2. 
Seminář argentinského tanga 11.00 
Milonga (tančírna argentinského tanga) 
19.00
místo a info: čajovna Pod Stolem 

1. 3., 14.30 a 16.30 hod. 
Loutkové představení Šípková Růženka
místo: KZ Mír, info: LS Radost 

TANEČNÍ KURZY 2020
Zájemci budou přijímáni na základě přihlášek 
zanesených pouze osobně (maximálně dvě při-
hlášky/osoba) v pondělí 17. února 15.00–18.00 
hod. do předprodeje Domu kultury Strakonice 
a v následujících dnech od 9.00 do 16.00 hodin. 
Přihlášku naleznete na webových stránkách  
www.meks–st.cz. 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Ledňáčci
Schůzky rodin se zájmem o přírodu, tradice a lidové 
hry. Pro děti všeho věku (i v kočárku) s rodiči, praro-
diči. Přicházet mohou i dospělí bez dětí nebo starší 
školáci bez dospělých. Chodit lze i nepravidelně. 
Sraz v 16.00 před zámkem u vývěsky ŠK. PÁ 21. 2. 
si vyzkoušíme poznávání stromů podle pupenů, PÁ 
28. 2. si zopakujeme stopování. Na schůzky si berte 
s sebou baterky, a bude-li sníh, i boby. Info pobočka 
Za Parkem (Husova č. 380) nebo vedoucí Monika 
Tůmová (602 361 321 – formou sms).

Vysílání Strakonické televize 
Strakonická televize vysílá ze satelitu 
ASTRA 3B a v pozemním vysílání 
(příjem přes přístroj set-top box) prostřed-
nictvím programu Regionálnítelevize.cz, 
a to v těchto časech: premiéra týdenního bloku 
začíná vždy v pondělí ve 20:40 hodin. Reprízy 
můžete vidět v úterý 0:40, 4:40, 8:40, 12:40 
a 16:40 hodin, dále v sobotu ve 20:40 a v ne-
děli 0: 40, 4:40, 8:40, 12:40 a 16:40 hodin. 

Vyhrazený kanál STTV běží 24 hodin 
denně v kabelových sítích UPC (analogový 
příjem) na území města Strakonice. Reportáže 
jsou vysílány pravidelně každou celou hodinu. 
Na aktuální zpravodajství navazuje reprízova-
ný informační blok z předchozího týdne a dále 
obrazové záznamy z různých akcí a spor-
tovních utkání. Hodinová vysílací smyčka je 

doplněna textovými zprávami. Premiéra 
nového týdenního zpravodajského bloku 
je každé pondělí v 16:00. Nadále můžete 
zpravodajství Strakonické televize sledovat 

i na našich internetových stránkách www.sttv.
cz a dále na www.youtube.com/STTVcz nebo  
www.facebook.com/sttvofficial.

Archiv reportážních bloků STTV najdete 
na www.sttv.cz

Orgánem dohledu nad poskytováním audio-
vizuálních mediálních služeb na vyžádání je 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

STTV má vlastní internetové stránky. Jejich 
návštěvníci si zde mohou vyhledat a zhlédnout 
jak aktuální zpravodajský blok, tak archivova-
né starší zpravodajské bloky. 

Petr Pučelík 

Nemoc je skutečnost, která člověka zasáhne 
a v určité míře mu bere možnosti, činí 
jen v nějaké oblasti ne-mocným. V tomto 
smyslu ohrožuje nejen život fyzický, ale 
i duševní a duchovní. To ale neznamená, že 
takový člověk pozbývá hodnotu svého živo-
ta, ačkoli v psychické a spirituální rovině se 
mu mohou takové pocity objevit, a tím spíše 
mu ubývají motivace, nebo dokonce nemoci 
podléhá. V dobře fungující společnosti 
takové chvíle pomáhají překlenout a zvlád-
nout vztahy a pomoc ve všech rozměrech 
lidského bytí.

O pomoci zdravotnické a pečovatelské se 
nebudu zmiňovat, není zde prostor, a mnohé 

organizace ji dělají výborně. Obdivuhodně 
o nemocné pečují mnohé rodiny a blízcí. Chci 
zmínit oblast, kterou někteří lidé právě v ne-
moci objevují – duchovní rozměr a modlitbu.

To, že modlitba není v danou chvíli pou-
hou „berličkou“, můžeme nacházet i v tom, 
že člověk, kterému do té doby spirituální 
rozměr nic moc neříká, těžko nachází 
odpovědi na otázky: „Proč?“ V modlitbě 
za nemocné se otevíráme nejen novým 
možnostem řešení, ale také vnímání sou-
vislostí a potřeb. Nezapomínáme v tu chvíli 
i na vděčnost za život a mnoho dobrého, co 
nám (nebo nemocnému) choroba zastírá.

Modlitba za nemocné bývá součástí skoro 
každé bohoslužby nebo společné či soukro-
mé modlitby. Nemocí se objevuje mnoho 

i s ohledem na vědomí, jak bere síly a dis-
kvalifikuje i v duchovní oblasti. S prosbou 
za uzdravení se konají i poutě (bohoslužby 
na poutních místech). 11. února je Meziná-
rodní den modliteb za nemocné. Někteří 
lidé pocítí mimořádnou citlivost a pozvání 
k modlitbě právě za takto postižené. Ve stra-
konické nemocnici se tak v kapli setkávají 
v pondělí (8:00 – když mnozí nastupují 
k různým zákrokům) a ve středu (16:30) ti, 
kdo se právě za nemocné chtějí modlit.

Nemocné doprovází nemocniční kaplan 
Pavel Kortus, který je k dispozici jak k roz-
hovorům, tak k modlitbě.

Buďme blízko těm, kteří nás potřebují – 
lidsky, tedy fyzicky i duševně a duchovně.

Roman Dvořák, farář

Dobrovolníci z gymnázia pomáhají dětem
Nerozumíš dobře tomu, co jste probírali 
ve škole? Chceš si něco zopakovat, a ne-
máš s kým? Nevíš si rady s úkolem? Přijď 
do knihovny, kde ti rádi pomůžeme.

Pravidelně jednou týdně najdou žáci v od-
dělení pro děti Šmidingerovy knihovny pro-
školené dobrovolníky, kteří jim individuálně 
pomohou, s čímkoliv budou potřebovat. Tato 
pomoc je otevřena všem dětem, které ve škole 
momentálně něčemu nerozumí.

Děti nemusí (ale mohou) docházet pravidel-
ně, mohou klidně přijít jen občas, když právě 
něco neví. Není potřeba žádná přihláška. 
Pomoc mohou využít i bez předchozí domlu-
vy každou středu od 16 do 18 hodin, kdy jsou 

dobrovolníci v knihovně přítomni.
Jedná se o společný projekt Šmidingerovy 

knihovny a organizace Nová škola, o.p.s., a je 
otevřen dětem mladšího školního věku z okolí. 

Šmidingerova knihovna

Být oporou nemocným

Projekt Společně v knihovně   Il. foto: redakce
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Livigno: zimní sezóna již začala!
Skipass zdarma na začátku a na 
konci sezóny, 115 km sjezdovek, 
snowparky, bezkonkurenční bez-
celní zóna, vytříbená gastronomie, 
aktivity pro rodiny s dětmi, každo-
denní profesionální servis pro free-
riding, nejvýše položené relaxační 
centrum v Evropě a olympijská at-
mosféra. To je  Livigno – ráj zimních 
sportů. 

Běžkařská sezóna od října 
Livigno již koncem října otevře-
lo prvním nadšencům běžkařskou 
trať o délce 2,5 km z přírodního sně-
hu, který se pomocí unikátní tech-
niky „snowfarm“ podařilo uchovat 
z předchozí zimy. S přibývajícím 
sněžením se běžkaři budou moci vy-
dat na tratě dlouhé 30 km. Začína-
jí v centru města a vedou do oblastí 
Forcola a Alpe Vago. Vedle podmí-
nek pro klasické lyžování se Livig-
no pyšní i biatlonovou střelnicí se 
12 elektronickými terči.

Na sjezdovky od listopadu 
Lanovky se v Livignu rozjedou kon-
cem listopadu. Na milovníky sjezdo-
vého lyžování zde čeká 115 kilomet-
rů sjezdovek, které začínají ve výšce 
1816 m. n. m. a končí až ve 2900 m. 

n. m. Areály Carosello 3000 a Mo-
ttolino dohromady nabízí 12 čer-
ných, 37 červených a 29 modrých 
sjezdovek, které obsluhuje 6 kabin-
kových lanovek (Carosello 3000 
I a II, Mottolino, Livigno Centre Ta-
gliede I a II, Cassana), 14 sedačko-
vých lanovek a 11 lyžařských vleků. 
Novinkou je, že každé dítě, které 
se narodilo po roce 2004, dostane 
50% slevu na permanentku. 

Skipass zdarma a Family Week
Stejně jako každý rok Livigno při-
chází s tradiční akcí Skipass zdar-
ma. Ten můžete získat při ubyto-
vání minimálně na čtyři noci ve 
vybraných hotelech či na sedm nocí 
ve vybraných apartmánech v obdo-
bí od 30. listopadu do 20. prosince 
2019 a dále od 13. dubna do 3. květ-
na 2020. Na podobném principu 
je založen i rodinný týden (Family 
week), který je skvělou příležitos-
tí, jak si užít vysokohorský vzduch 
a přitom nezruinovat rodinnou pe-
něženku. V týdnu od 25. do 31. led-
na 2020 a od 28. března do 3. dub-
na 2020 má jedno dítě do 12 let 
v doprovodu dvou platících rodi-
čů zcela zdarma ubytování v hotelu 
(u apartmánu sleva 15 %), skipass, 

zapůjčení vybavení a lyžařské lek-
ce. Každé další dítě, které se narodi-
lo v roce 2006 a později, získá slevu 
50 % ze standardních cen objedna-
ných služeb.

Svět her pro děti
V Livignu dobře vědí, že děti se musí 
při sportovních výkonech hlavně 
bavit. Proto je pro ně připravena 
mimo klasické lyžařské školy (s více 
než 150 zkušenými profesionálními 
lyžařskými instruktory) i speciální 
100 metrů dlouhá sáňkařská dráha, 
Tubing slope – speciálně upravená 

sjezdovka, která se sjíždí na nafuko-
vacích kruzích, Border Zoo – dětská 
sjezdovka s širokými zatáčkami le-
movaná pozoruhodnými siluetami 
místních zvířat. 
V Malém Tibetu se už těší, jak nad 
údolím vzplane olympijský oheň. 
Sice do roku 2026 je ještě dost času, 
ale už nyní tu můžete zažít olympij-
skou atmosféru. V Livignu vyroste 
olympijská vesnice a pojedou se tu 
závody ve snowboardingu a akroba-
tickém lyžování. Svahy, na kterých 
se bude závodit, ale můžete okusit 
na vlastní kůži již teď.

Poslední Cenou starosty v loňském roce byl 
oceněn pan Miroslav Lukeš za celoživotní 
práci v oblasti rozvoje kultury a umění. Pan 
Miroslav Lukeš se coby malý sedmiletý chla-
pec začal učit hrát na housle, a to především 
díky svému otci. A jak sám rád s nadsázkou 
říká, za všechno je vinen jeho tatínek. Byl 
zemědělec, a jak už to tak na vesnici bývá, 
písnička provázela každodenní tvrdou práci. 
Otec malého Mirka měl dar hudby od Pána 
Boha, a tak se u Lukešů i po širokém okolí 
muzicírovalo. 

Pane Lukeši, dostal jste Cenu starosty měs-
ta za celoživotní přínos. Jak jste ji přijal? 
Srdečně a s láskou. 

Když se vrátíme v čase, jak jste se od hous-
liček dostal k saxofonu?
Saxofon provází zajímavý příběh. Ještě před 
vojnou za mnou přišli, abych šel hrát: „Ale 
housle nechceme. Potřebujeme saxofon.“ Já 
jsem v tu dobu trošičku hrál na klarinet, ale 
saxofon jsem neměl. Dodnes obdivuji, co otec 

udělal. Prodal mladou kobylku a koupil mi 
za patnáct tisíc saxofon. To by udělal málokdo. 
A já měl chuť hrát, tak jsem začal. 

V příštím roce vás čeká významné životní 
jubileum, devadesát let…
S humorem sobě vlastním pan Lukeš reago-
val: No, to jo, ale nesmím mezitím umřít…

Hrál jste celý život, ještě si zahrajete? 
Už moc ne. Ale nesmím se podívat na saxo-
fon, to mám velkou chuť si zahrát. 

Prožil jste spokojený život. Když se ohléd-
nete, změnil byste něco?
Nic, takové to bylo. Zažil jsem první republi-
ku, válku, komunisty. 
Nikdy jsme si nenaříkali. 

Zavzpomínejte na své hudební začátky. 
Kdy jste založil svou první kapelu? 
To bylo ve Strakonicích začátkem šedesátých 
letech. Tehdy jsem hrál s Vaškem Bláhou, 
Pepou Zapletalem a Jardou Horejšem. Dělali 

jsme ve zbrojovce a oni říkali: „Nebudeš 
dojíždět do Volyně, uděláme si ve Strakoni-
cích něco.“ Já jsem na to kývnul, a tak se to 
vlastně stalo. Založili jsme kapelu pod názvem 
Melodion.

Postupně se ke kapele přidaly i děti pana 
Lukeše. Vedle hraní se pan Lukeš věnoval 
i výchově mladých muzikantů v hudební škole 
Yamaha a občas zaskočil i za svého syna 
ve strakonické základní umělecké škole. Mno-
zí jeho žáci na něho vzpomínají jako na spra-
vedlivého učitele, který uměl děti k hudbě 
povzbudit, ač jejich hudební výkony nebyly 
takové. Nikdy nikoho nezatracoval. 

text a foto Markéta Bučoková, PR 

Tatínek prodal kobylu, abych měl saxofon

Miroslav Lukeš při udělení Ceny starosty města
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ZE ŽIVOTA
Jak rodiče vybírali jména v roce 2019
Počátkem roku se pravidelně matriční úřad za-
bývá vyhodnocením četnosti jmen dětí naro-
zených v předchozím roce. Z těchto statistik se 
dají jednak vyčíst určité módní vlny a trendy, 
jednak je to inspirace pro rodiče, kteří vybírají 
jméno pro svého potomka.

Říká se, že jméno pro dítě je dárkem, který 
dostane na celý život. Každý rodič chce vybrat 
to nejlepší jméno. Je to většinou první věc, 
o které rodiče přemýšlejí už během těhotenství. 

Při hledání správného jména pro dítě bývá 
důležitý jeho význam a původ, ale i to, jak 
souzní s příjmením. Mnozí rodiče berou ohled 
na to, aby jmeniny nebyly příliš blízko naroze-
nin nebo Vánoc, nebo aby se jméno neopa-
kovalo mezi příbuznými. Kritérií je mnoho, 
ale ta nejdůležitější jsou, aby se jméno líbilo 
rodičům, a jednou, až vyroste, i dítěti.

Někteří rodiče se rozhodnou dát dítěti hned 
dvě křestní jména. Tehdy je důležité vybírat 
jména, která jsou foneticky v souladu. Ideální 
je, pokud jsou obě jména podobného původu 
a nedělají problém při vyslovování. Používání 
dvou křestních jmen bylo kdysi běžné po ce-
lém světě. Děti dostaly jedno jméno, které zna-
li jen nejbližší, a druhé jméno bylo určeno pro 
ostatní. Rodiče věřili, že tím ochrání křehkou 
duši dítěte, protože ten, kdo znal pravé jméno 
osoby, mohl nad ní snadno získat moc. Do ma-
triky můžeme dnes zapsat nejvýše dvě jména, 
která pak budou uvedena ve všech oficiálních 
dokumentech. K tomuto úkonu není třeba 
žádné zvláštní povolení. 

Mezi holčičími jmény v loňském roce 
jednoznačně kralovala Eliška, kterou si rodiče 
zvolili 17krát. Druhým oblíbeným jménem se 
stala Ema, která se do matriční knihy narození 
zapsala 12krát. Další jména, která najde-
me  v první desítce, jsou Adéla, Anna, Karo-
lína, Natálie, Sofie a Tereza. V předchozích 
letech bodovala často také Barbora, Emma, 
Julie, Kateřina, Kristýna, Mia a Štěpánka. Jmé-
na, která se sice neprobojovala mezi nejoblíbe-
nější, ale také se vyskytovala velmi často, jsou 
například Aneta, Gabriela, Laura, Markéta, 
Nela, Nikola, Rozálie, Stella a Veronika. 

U chlapeckých jmen je situace úplně jiná 
než u holčiček. Rodiče jsou při jejich výběru 
méně kreativní. V loňském roce opustil 
dlouholeté prvenství Jan, který po několik 
let obsazoval nejvyšší příčku oblíbenosti. 
Pomyslného žezla se ujal Jakub, kterého 
rodiče zvolili v loňském roce 24krát. V závěsu 
za ním se drží David, který byl vybrán 17krát. 
O jedno pole s ním bojuje Matěj. Čtvrté místo 

v roce 2018 patřilo Václavovi, jeho obliba ale 
klesla a nyní se neprobojoval ani do první de-
sítky. Tento post v loňském roce obsadil Adam 
a Tomáš. Další populární jména jsou Štěpán, 
Antonín, Jiří a Petr. 

Podle statistických údajů mívají zvláštní 
a netradiční jména zejména děti, jejichž 
rodič/e jsou příslušníky cizího státu. A tak 
díky tomu, že se naše země otvírá novým 
kulturním vlivům, můžeme se setkat s dívčími 
jmény Abigail, Angela Maria, Anh Thy, Bella, 
Elin, Charlotte, Linh Nhi, Nina, Vivien, a Zoe. 
Skutečnými „raritami“ jsou dívčí jména Sofia 
Caroline nebo jméno germánského původu 
Annemarie. Mezi netradiční chlapecká jména 
patří například Dang, Elien, Herbert, Charles, 
Sedrik a Teo. Jako příklad velice zvláštních 
jmen můžeme jmenovat např. jména Itgelt, 
James a Kvirin. Pravdou zůstává, že někte-
rá jména jako Damián, Matyáš, Samuel či 
Tadeáš, která se kdysi považovala za zvláštní, 
už dnes vnímáme jako běžná. Určitý návrat 
pozorujeme u jmen staročeských, která se opět 
vracejí do obliby – například se jedná o dívčí 
jména Amálie, Anežka, Dorota. Z chlapec-
kých uveďme Jaroslav, František, Matouš, či 
Florián. Pestrost jmen je vyšší u dívčích jmen, 
během loňského roku vybrali rodiče děvčát-
kům 113 různých jmen a chlapečkům 93 jmen.

V loňském roce se ve strakonické porodnici 
narodilo 637 dětí, z toho 332 chlapců a 305 
děvčat. Mimo manželství se narodilo 51 
procent dětí. Mezi rodičkami byly nejen Slo-
venky, Vietnamky, Ukrajinky, ale i maminky 
z Maďarska, Izraele a Thajska. 

Anežka Lukešová, 
vedoucí oddělení matrik

Malý Adámek  
byl první v kraji

Několik minut poté, co odbila půlnoc 
a nad městem se obloha rozzářila světly, 
která vítala Nový rok, se ve strakonické 
porodnici narodilo první miminko roku 
2020 v Jihočeském kraji.
Malého Adama a jeho maminku ještě 
týž den navštívil na porodnickém odděle-
ní strakonické nemocnice starosta města 
Břetislav Hrdlička, který malému Adám-
kovi popřál do života především zdraví, 
štěstí a spokojenost. U tak významné 
události nechyběl ani ministr zdravot-
nictví Adam Vojtěch, který do Strakonic 
přijel přivítat nového občánka. 

Markéta Bučoková, PR 

Přijďte s miminkem  
na vítání občánků
Narodilo se vám miminko a chtěli byste se 
zúčastnit slavnostního obřadu vítání občán-
ků? Přijďte se osobně přihlásit na matriku 
Městského úřadu Strakonice (Velké náměs-
tí 2, přízemí, č. dveří 1008). Na matrice 
je nutné předložit platný občanský průkaz 
matky dítěte, rodný list dítěte a dále vyplnit 
žádost o účast na obřadu vítání občánků. 
Budete pozváni v nejbližším možném 
termínu, přičemž pozvánku vám zašleme 
doporučeně na vámi uvedenou adresu. Při 
této příležitosti vám město Strakonice pře-
dá poukázku na částku 5 000 Kč. Právo 
na vyplacení částky vzniká, má-li matka 
dítěte v době jeho narození trvalý pobyt 
ve Strakonicích a nemají-li rodiče dítěte 
vůči městu Strakonice nesplněné povinnosti 
peněžité i nepeněžité povahy. Dítě musí 
být v době konání obřadu v péči rodičů. 
Částka 5 000 Kč může být vyplacena 
nejpozději do jednoho roku věku dítěte. 
Více informací na tel. 383 700 220.

Hana Sellnerová, oddělení matrik

Foto: archiv Nemocnice Strakonice

Il. foto: redakce
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ZPRÁVY
Interiéry muzea se mění 

Úpravy probíhají v tzv. Bavorském paláci, 
kde byly umístěny expozice muzea, dále 
v budově bývalého děkanství s kapitulní síní 
a ambitem (dříve komenda maltézského řádu) 
a ve spojovacím krčku mezi I. a II. nádvořím. 

Při obnově objektů v areálu národní kultur-
ní památky strakonického hradu bude v letech 
2019–2021 proinvestováno více než 140 mil. 
Kč z evropských finančních zdrojů, státního 
rozpočtu a rozpočtu Jihočeského kraje. 

Zatím již byly nenávratně odstraněny 
novodobé příčky, novodobé palubkové stropy 
a také omítky. V bývalém děkanství, které 
zatím nepatřilo do prohlídkových okruhů 
muzea, byla dokončena základní instalace 
elektrických sítí a hrubé rozvody ústředního 
topení. Pokračovaly rovněž restaurátorské 
práce v rokokovém i sousedním salónku, 
kde byly odkryty rozsáhlé nástěnné malby. 
Všechny místnosti či chodby již mají vnitřní 
omítky. Hotova je také šachta pro výtah. Pod-
lahové topení je položeno i v kapitulní síni.

V hradním paláci se největší objem prací 
roce 2019 týkal sanace stropů, jejich static-
kého zajištění a zesílení pomocí traverz. Ne-
zbytné bylo i statické zajištění některých zdí. 
V přízemí v bývalých skladových prostorech 
bylo také položeno podlahové topení. 

Při průzkumu bylo zjištěno, že nejstarší 
stropní trámy byly zhotoveny z borovic 
a smrků kácených v letech 1353–1355. 

Muzeum středního Pootaví Strakonice

V rámci katastrálního území města Stra-
konice eviduje Hasičský záchranný sbor 
JčK – ÚO Strakonice za období od 1. ledna 
do 31. prosince 2019 celkem 286 událostí. 

Největší skupinu z tohoto počtu předsta-
vují tzv. technické havárie (68% z celkové-
ho počtu událostí). Těch bylo za uplynulý 
rok celkem 195. Do této skupiny patří tech-
nická pomoc (155), technologická pomoc 
(1) a tzv. ostatní pomoc (39).

V evidenci máme i 29 požárů (10 %), kte-
ré na strakonickém katastru napáchaly ško-
du ve výši 1 910 000 tis. Včasným zásahem 
se podařilo uchránit materiální hodnoty 
ve výši 3 270 000 tis. Při požárech přišla 
jedna osoba o život a další tři byly zraněné. 
Nejčastější příčinou vzniku požáru bylo 
nedbalostní jednání osoby (20x) a technická 

závada (4x). V pěti případech se objasnit 
příčinu vzniku požáru nepodařilo.

Strakoničtí profesionální hasiči zasa-
hovali také u 17 silničních dopravních 
nehod (6 %). Menší skupinu událostí tvoří 
likvidace úniku ropných látek 13 (5%) 
a také jsme vyjížděli k 32 (11%) planým 
poplachům.

Celková roční bilance zásahů v rámci 
okresu Strakonice představuje 1 113 udá-
lostí. Oproti roku 2018 máme tedy nárůst 
o 247 událostí. Na tomto faktu se pode-
psala zejména únorová sněhová kalamita, 
březnová likvidace větrné smršti a také 
nárůst počtu požárů v přírodním prostředí 
v letních měsících. 

Ota Šmejkal, ředitel HZS JčK,  
ÚO Strakonice

Hasičská bilance roku 2019

Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své cho-
vání a za technické zabezpečení svých domovů proti 
požáru nesete pouze vy sami! Aby k těmto požárům 
nedocházelo a nedocházelo k úmrtím a zraněním, 

dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.

POUČTE SVÉ DĚTI
Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim 
nebezpečí vzniku požáru.

VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST
Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími 
spreji a přenosnými hasicími přístroji.

UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY  
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody 
a plynu musejí být řádně označené a přístupné.

KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vedení. 

UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ
V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího 
domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.

BEZPEČNOSTNÍ
DESATERO

ČTĚTE NÁVODY
Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu 
s průvodní dokumentací výrobce.

HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ
Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, spo-
ráku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.

POZOR NA CIGARETY
Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových 
košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

KONTROLA KOMÍNŮ
Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

TOPTE, JAK SE MÁ
Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel uklá-
dejte do nehořlavé nádoby.

1. 

2. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

3. 

4. 

5. 

Byt po prosincovém požáru v Povážské ulici Foto: HZS
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On-line noviny 
do celé rodiny!

Nyní nás najdete i na
www.novinykraje.cz
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