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Strakonický drak potřetí

Již potřetí se 6. září ve Strakonicích 
u lávky pod pivovarem rozjedou dračí  
lodě. Ti, kdo se chtějí hlásit, tak mohou 
učinit do 31. 8. 2020. Formulář  
naleznete na webových stránkách  
www.strakonicky-drak.cz. 

Zastupitelstvo města Strakonice

Ve středu 16. září se uskuteční sedmé veřejné 
zasedání Zastupitelstva města Strakonice se 
začátkem v 15:00 hodin ve velké zasedací 
místnosti MěÚ. Program bude zveřejněn 
ve vývěskách a na webových stránkách města:  
www.strakonice.eu.

Připomínky k jízdním  
řádům MHD

Každoročně lze připomínkovat trasy a časy 
jednotlivých linek zařazených v jízdních řádech 
městské hromadné dopravy. Učinit tak můžete 
i letos, a to do 15. října na elektronické adrese: 
gabriela.turkova@mu-st.cz. 

STRAKONICKÝ DRAK 6. 9.
ZÁVODY DRAČÍCH LODÍ



RV
19

02
05

3/
0

9
RV

19
02

05
2/

0
9

Když v roce 1950 opustil továrnu Volkswagenu první užitkový vůz řady T, nikdo netušil, jak moc významným se stane pro rodiny po celém světě. 
A nejen pro ně. Zakladatel kategorie víceúčelových vozů se stal průvodcem na cestě za štěstím mnoha cestovatelů, sportovců i hudebních skupin. 
Oslavte toto velké výročí s námi a staňte se členem unikátní rodiny majitelů řady T. Máme pro Vás připravenou mimořádnou nabídku.

70 let snu o štěstí

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

Benefi ty v hodnotě až

Kč

Benefi ty v hodnotě Benefi ty v hodnotě až

Kč

S našimi plusy
můžete vždy počítat

ŠKODA PLUS

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu 
ŠKODA KAROQ: 4,3–6,9 l/100 km, 114–156 g/km

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

Ilustrativní fotografi e

Využijte při koupi zánovního vozu z programu ŠKODA 
Plus značkové financování od ŠKODA Financial Services 
a získejte celou řadu skvělých výhod. Naši akční nabídku Vám 
představíme osobně. Více informací o nabídce všech vozů 
zjistíte na skodaplus.cz. Zastavte se, už můžete.

Pořiďte si ojetý vůz 
z programu ŠKODA Plus 
s celou řadou výhod.

60 000

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

Břetislav Hrdlička
STAROSTA

Milí Strakoničtí, 
podnikatelé jsou lidé, kteří nemají 

pracovní dobu. Pracují totiž skoro pořád, 
a ve volnu stejně přemýšlí o práci. Ne-
dostávají od státu vůbec nic, ale stále se 
na ně svaluje, že neplatí daně. Není to 
pravda. Když vám zaměstnavatel zaplatí 
24.000 Kč hrubého, 5.400 Kč z toho 
nesmí dát vám, ale odvede státu jako po-
platky. Navíc zaplatí státu ze svého ještě 
cca 8.350 Kč za to, že má zaměstnance. 
Tedy když za vás zaplatí 32.350 Kč, vy 
dostanete 18.600, čili 43 % zbývajících 
peněz jde státu. Když marodí soukromník, 
nedostane od nikoho žádné peníze.

Není to lehké. Chceme tyto „samoživite-
le“ dále podpořit. Město vypisuje dodávky 
a práce za úplatu. Ne všichni se o tom ale 
dozvíte. Proto vás žádám, abyste v přípa-
dě zájmu o informace o řízeních poslali 
mail na adresu starosta@mu-st.cz. Napište, 
o jaké práce byste měli zájem, co umíte, 
co prodáváte, jaké služby poskytujete, 
a pošlete údaje IČ, DIČ, sídlo, telefon, 
mail, event. www stránky. Moje kolegyně 
informaci zpracují a předají na jednotlivé 
obory. Zaručuji vám, že pak budete infor-
mováni o požadavcích města, a můžete 
se účastnit výběrových řízení. Pokud byste 
přesto osloveni nebyli, reklamujte to u mě. 
Bude se to možná měsíc dva rozbíhat 
(to víte – zákony), ale pak by vše mělo 
fungovat. Můžete mi potom i napsat, zda 
jste spokojeni.

A trochu i pro mladé –přeji příjemný 
školní rok bez korony.

Do Hajské po nové

Sedmadvacátého července vypukla 
plánovaná rekonstrukce komunikace 
do Hajské III/00430. Akce se chystala 
se značným předstihem. Již v roce 2018 
byla mezi městem Strakonice a Sprá-
vou a údržbou silnic Jihočeského kraje 
uzavřena smlouva o společnosti, jejímž 
předmětem byla vzájemná právní úpra-
va a povinnosti mezi stranami smlouvy 
na zakázce vypracování projektové 
dokumentace. 

Poté následoval v únoru letošního roku 
další krok, a to uzavření druhé smlouvy 
o společnosti. Smyslem byla vzájemná 
právní úprava práv a povinností mezi 
oběma stranami navzájem a vůči třetím 
osobám v souvislosti se společným vý-
konem zadavatelských činností. Na je-
jím základě bylo vyhlášeno výběrové 
řízení na dodavatele díla, jímž se stala 
společnost Swietelsky. 

Jak již bylo uvedeno, stavba je společ-
ným dílem města Strakonice a Správy 
a údržby silnic Jihočeského kraje. Oba 
subjekty na díle participují investiční 
částkou odpovídající rozsahu a zadání 
dodávky díla. 

Město Strakonice investuje do staveb-
ních objektů, jakými jsou vodovodní 
řad, veřejné osvětlení, nástupní plochy 
autobusových zálivů a přístřešky, pří-

padné další objekty vyvolané stavbou, 
nezbytné k vlastní realizaci a vztahující 
se výlučně k výše uvedeným stavebním 
objektům. Podél silnice vznikne na zá-
kladě požadavku města jednostranný 
chodník, který je přípravou pro budoucí 
obslužnost průmyslové zóny. Samozřej-
mostí je finální úprava okolí stavby. Pro 
rychlý odtok povrchové vody se v in-
vesticích počítá s realizací otevřených 
povrchových příkopů pro odvodnění. 
Stavba vyvolá i přeložky sítí společnosti 
CETIN, což spočívá v drobných přelož-
kách sdělovacích kabelů. 

Celková částka vyčleněná v rozpočtu 
města na předmětnou investici činí  
5 mil. Kč. 

Správa a údržba silnic v rámci této 
investiční akce financuje rekonstrukci 
silnice III/00430, která bude zahrnovat 
její rozšíření, a to pro předpokládané 
zvýšení provozu těžkých vozidel do plá-
nované průmyslové zóny Hajská. 

Rekonstrukce silnice vyvolala doprav-
ní omezení. Jak podotkl místostarosta 
Rudolf Oberfalcer: „Objížďka v délce 
čtyř kilometrů je sice nepříjemná, ale 
zcela nezbytná. Předem děkujeme za po-
chopení všem, kteří trasu budou nuceni 
absolvovat.“

Pokud vše půjde dle plánu a nenasta-
nou nepředvídatelné technologické pře-
stávky, bude do konce roku nová silnice 
zpřístupněna. 

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

Předání staveniště 27. července  foto: M. Bučoková 



4 září 2020 Zpravodaj města Strakonice

PRO OBČANY

4

Organizace školního roku 
2020/2021
v základních školách, středních školách, 
základních uměleckých školách  
a konzervatořích

Období školního vyučování ve školním 
roce 2020/2021 začne ve všech základ-
ních školách, středních školách, základních 
uměleckých školách a konzervatořích 
v úterý 1. září 2020. Vyučování bude v prv-
ním pololetí ukončeno ve čtvrtek  
28. ledna 2021. Období školního vyučo-
vání ve druhém pololetí bude ukonče-
no ve středu 30. června 2021. 

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT 
na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.  

Vánoční prázdniny budou zahájeny 
ve středu 23. prosince 2020 a skončí 
v neděli 3. ledna 2021. Vyučování 
začne v pondělí 4. ledna 2021. 

Jednodenní pololetní prázdniny při-
padnou na pátek 29. ledna 2021. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne 
jsou pro okres Strakonice stanoveny 
od 8. února 2021 do 14. února 2021.

Velikonoční prázdniny připad-
nou na čtvrtek 1. dubna 2021 (pátek  
2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem 
podle zákona č. 245/2000 Sb., o stát-
ních svátcích, o ostatních svátcích, o vý-
znamných dnech a o dnech pracovního 
klidu, ve znění pozdějších předpisů). 

Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 
1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.

Období školního vyučování ve školním 
roce 2021/2022 začne ve středu  
1. září 2021. 

Odbor školství a cestovního ruchu

Václavská pouť v jiném kabátě 

Věhlas a rozsah strakonické Václavské 
poutě je znám snad po celé republice. 
Není divu, co do počtu atrakcí a stánků ji 
předčí snad jen Matějská. V letošním roce 
bude ale vše docela jinak. Protiepidemic-
ká opatření a vlastně celá situace kolem 
nákazy COVID-19 značně omezila režim, 
ve kterém budou letošní václavské slav-
nosti probíhat. Na základě rozhodnutí rady 
města, která se řídila vydanými platnými 
opatřeními Ministerstva zdravotnictví, se 
zcela a bez náhrady zrušil stánkový prodej. 
V jakém rozsahu budou atrakce a odkdy 
přesně, jsme se zeptali organizátora Vác-
lavské poutě 2020 Josefa Třísky. 

„Chci říci, že na obvyklém místě by 
mělo být kolem třiceti atrakcí, včetně ně-
kolika novinek. Pro areál lunaparku bude 
vyhrazen jeden vchod a jeden východ. 
Celý lunapark bude rozdělen na dva sek-

tory, každý s kapacitou do 1000 osob,“ líčí 
přípravu akce pořadatel Tříska. 

Zmíněný počet osob bude bedlivě střežit 
ochranná služba, která se postará i o pořá-
dek v celém areálu lunaparku. 

Atrakce začnou do prostoru u řeky najíž-
dět již v pondělí 14. září s tím, že v provozu 
budou od čtvrtka 17. září. Josef Tříska nabá-
dá místní obyvatele, aby k návštěvě atrakcí 
využili všední dny a naopak ty víkendové 
ponechali přespolním. Důvod je prostý, 
jasně dané limity 1000 osob neumožní vyšší 
počet návštěvníků na jednom místě. 

„Každoročně zpřístupňujeme atrakce 
mateřským školám a hendikepovaným zdar-
ma. Ani letos tuto tradici nechceme porušit. 
Pokud naše plány nezhatí vyšší moc, pak 
bude školkám vyhrazeno úterý a středa  
22. a 23. září, ve čtvrtek 24. září budou 
volného vstupu na atrakce moci využít 
hendikepované děti. Věříme, že se naše my-
šlenka podaří uskutečnit. Vše bude záležet 
na aktuální situaci,“ dodává Josef Tříska. 

Nedílnou součástí Václavské poutě, 
na kterou se místní i návštěvníci z okolí 
těšili, byl ohňostroj. I od toho bude z bez-
pečnostních důvodů upuštěno. 

Abychom ale na závěr nebyli úplně ne-
gativní, v areálu lunaparku bude po celou 
dobu trvání atrakcí možnost občerstvení 
u některého z osmi stánků. 

Výše popsaný scénář nastane v případě, 
že nedojde k rapidnímu zhoršení situace, ze 
které by vyplynula závazná protiepidemická 
opatření. O aktuální situaci bude podrobně 
a včas informovat web a sociální sítě města 
Strakonice.  Markéta Bučoková, PR 

Chytré parkovací automaty ve městě
Prvního září letošního roku nabývá 
účinnosti nové nařízení města Strakonice 
pod číslem 5/2020, které vymezuje plochy, 
na kterých lze místní komunikace nebo 
jejich určené úseky užít ke stání vozidla 
jen za sjednanou cenu. Znamená to, že se 
rozšiřují oblasti placeného parkování, které 
byly odsouhlaseny dopravní komisí s ná-
sledným schválením orgánu rady města. 

Nově budou parkovací automaty osazeny 
na parkovišti proti hotelu Švanda dudák v uli-
ci Bezděkovská a na parkovišti za poštou. 

Časové rozmezí pro uplatňování poplat-
ku za parkování ve vymezených úsecích je 

stanoveno na parkovišti u hotelu Švanda 
dudák ve dnech pondělí–pátek od  
8:00 hod. do 16:00 hod. 

U všech ostatních parkovišť včetně nově 
zpoplatněného u pošty platí časové rozmezí 
pondělí–pátek od 8:00 hod. do 18:00 hod. 
a v sobotu od 8:00 hod. do 12:00 hod.

I nadále platí na všech vymezených 
parkovacích plochách taxativně jmenova-
ných v nařízení města Strakonice 5/2020 
první půlhodina parkování zdarma s tím, 
že řidič je povinen umístit platný parkovací 
lístek na viditelné místo za předním sklem 
vozidla. Výše poplatku v placeném tarifu je 

10 Kč /1 hod. s tím, že každá další započatá 
hodina je ve výši poplatku 20 Kč /1 hod.

MINIMÁLNÍ TARIF ČINÍ 5 KČ. 
Nové chytré parkovací automaty, akceptující 
platby kartou i on line platby, budou nainsta-
lovány v průběhu září na parkoviště u pošty 
a v ulici Bezděkovská. U Sv. Markéty a u ne-
mocnice budou stávající vyměněny za nové. 

Do doby instalace parkovacích automatů 
bude stání na nově vymezených místech zdar-
ma. Na sociálních sítích a webových stránkách 
města bude včas zveřejněno upozornění 
na placené parkovné.  Markéta Bučoková, PR 

Ilustrační foto  foto: M. Bučoková



5Zpravodaj města Strakonice  září 2020

SPORT
Třináctý Plamínek
Číslo třináct má v numerické řadě 
zvláštní postavení. Pro mnohé je číslem 
šťastným, pro některé posvátným, nebo 
nešťastným a smolným. Ať je již pohled 
jakýkoliv, třináctka bude nedílnou sou-
částí historie soutěže Otavský Plamínek. 
Třináctý ročník se uskuteční v neděli 
20. září v areálu plaveckého stadionu 
Na Křemelce.

Celých dvanáct let byl Plamínek první 
soutěží v mládežnické sezoně. Děti se 
na něj vždy moc těší. Byl pro ně startem 
i do jejich dalších soutěží. Jenže letos je 
vše jinak. Počátek roku se nesl v tradič-
ním duchu příprav a zajištění soutěže. 
Neděláme to poprvé, takže již koncem 
února jsme měli téměř vše připraveno 
a zajištěno. V tu chvíli ale nikdo netušil, 
jaký obrat a směr vezme situace dále.

Koronavirus vystavil radikální a tvr-
dou stopku našim životům. Byl vyhlášen 
nouzový stav, výrazně byl paralyzován 
náš běžný život, poklesla ekonomická, 
společenská i kulturní aktivita. Tato 

skutečnost se nevyhnula ani hasičům. 
Svědčí o tom řada zrušených nebo 
odložených sportovních a společenských 
akcí, které hasiči běžně pořádají. Všich-
ni jsme se ze dne na den ocitli v nové 
situaci, která zde dosud nebyla. 

K normálu jsme se začali vracet od  
20. dubna, kdy se v omezené míře 
rozběhla i naše standardní činnost. 
Pokračovaly přípravy na soutěž, i když 
v tu chvíli bylo jasné, že původní termín 
9. května vezme za své. Jak se postup-
ně plošně nastavená opatření rozvol-
ňovala, svitla i nám naděje. Dětská 
soutěžní sezona byla již naplánovaná 
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www.facebook.com/naturhouse.cz • www.hubnuti-strakonice.cz • @naturhouse_cesko

DO FORMY PO LÉTĚ

DETOXIKUJTE A POSILNĚTE SVÉ TĚLO PO LÉTĚ 
A PŘIPRAVTE SE NA NADCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ PODZIMU!

Balíček Do formy po létě nabízí nejen bylinky, ale i odborné poradenství 
a měření, týdenní jídelníček a spoustu receptů. 

Cena balíčku: 
998 Kč

V rámci balíčku získáte tyto 
produkty a služby: 

 Exkluzivní bylinné produkty

 Vstupní a výstupní 
bioimpedanční měření a podrobné 

vysvětlení výživovým poradcem

 Týdenní stravovací plán 

 Recepty na zdravé 
pokrmy

  SAMBUKI – složení: černý bez.

  VADESSA – složení: papája, syrovátka, laktobacily. 

  FIBROKI VLÁKNINA –  čistí a vyživuje střeva. Složení: kombinace 
stravitelných a nestravitelných složek.

Balicek_po_lete_A1.indd   1 16.09.19   8:30

NATURHOUSE – výživové poradenství, Kochana z Prachové 119, Strakonice, tel.: 736 695 590

a najít náhradní termín nebylo jedno-
duché. Ostatní pohárové soutěže se 
rozběhly v polovině června. Koketoval 
jsem i s myšlenkou termínu těsně před 
prázdninami, ale nakonec jsme zvolili 
variantu vyčkat do druhého pololetí. 
Soutěžit budeme ve třetí zářijové neděli. 
Bude to pravděpodobně poslední soutěž 
sezony 2020 na okrese.

Epidemiologická situace se mění, 
vyvíjí a s ní i mimořádná opatření. Uvi-
díme tedy, co nám měsíc září přinese. 
Plamínek je open air akce. Vejdeme se 
určitě počtem soutěžících, doprovodu 
a organizačních pracovníků i do povo-
leného maximálního limitu lidí na ven-
kovní soutěži. 

Máme připravenou i organizační va-
riantu pro případ omezení co do počtu 
lidí. Ale samozřejmě zdraví našich ma-
lých soutěžících bude vždy na prvním 
místě a rozhodně nepůjdeme za hranu 
povolených možností. Budeme si přát, 
aby se třináctka nestala osudným číslem 
naší snahy.

Ota Šmejkal, velitel HZS

Kontakt na personální oddělení:
+420 725 730 657

katerina.nouskova@leifheit.com

MECHANIKY 
(zkušenosti s šicími stroji vítány)

SMĚNOVÝ PŘEDÁK

POJĎTE NÁS POZNAT LÉPE !

ŠIČKY - JEDNODUCHÉ ŠITÍ

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

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

SEŘIZOVAČE VSTŘIKOLISŮ

www.prijemnaprace.cz 

SKLADNÍKY / CE
MONTÁŽNÍ DĚLNÍKY / CE

Soutěžní disciplína  foto: redakce
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Z MĚSTA
Bicykly pro plnohodnotný život

V současné době je již zapomenutou 
minulostí, že by si hendikepované děti 
a jejich rodiče nemohli naplno užívat 
života bez toho, aniž by hledali schůdné 
kompromisy k realizaci toho, co je dohro-
mady sblíží, a hlavně, co je baví. 

Za vším stál podnět od jedné ze stra-
konických maminek, která podobný 
problém řešila, a ono se řešení našlo. 
Nejen pro jednu osobu, ale pro všechny, 
kteří chtějí žít aktivní život. 

Město pořídilo zčásti ze svých pro-
středků a zčásti z daru nejmenovaného 
mecenáše dva spřažené bicykly. Jedná 
se o dvě kola s nezávislými pohony, 
kdy jezdec na levém sedadle řídí kolo 
a spolujezdcova řídítka jsou zafixována 
a slouží „jen“ jako madlo. Nespornou 
výhodou tandemového kola je časově 
neomezené nasedání, kdy doprovod 
může pomoci s nasednutím ze země. To 
proto, že kolo samo stojí, a teprve poté 
sám nasedne. Další výhoda tandemu 
spočívá v neustálé kontrole spolujezdce, 
a hlavně bez přerušení komunikace. 

Kola jsou pro zájemce umístěna v in-
focentru a na režim jejich půjčení dohlíží 
výpůjční řád. Ten praví, že je možné 
kola poskytnout ke krátkodobému nájmu 
za vratnou zálohu ve výši 1000 Kč s tím, 
že půjčovné je pro hendikepované 
osoby zcela zdarma. 

Kdo má zájem o zapůjčení tandemo-
vého bicyklu, nechť volá do IC Strakonice 
380 422 744, kde si domluví podrobnosti.

Tak hurá za zážitky, svět je jich přece 
plný a. Markéta Bučoková, PR 

Redakční rada v novém složení
Redakční rada strakonického Zpravo-
daje zaznamenala personální změnu, 
která s sebou přinesla i změnu kontaktů. 
Počínaje 1. srpnem pracujeme ve složení: 
šéfredaktorka: Markéta Bučoková tel: 
725 586 678, členové: Marcela Křiváč-
ková, Jolana Prixová. 

red

V říjnu nás čekají dvoje volby 

Ve dnech 2. a 3. října 2020 budeme volit 
zastupitele Jihočeského kraje a souběžně 
zvolíme za náš volební obvod i senátora či 
senátorku. Pro tyto uvedené volby dochází 
k některým změnám.

SENÁTNÍ VOLBY 
Senátní obvod č. 12 zahrnuje celý 

okres Strakonice, část okresu Písek a část 
okresu Prachatice. Pro tyto volby bylo za-
registrováno 11 kandidátů. Pokud nebude 
zvolen senátor(ka) v I. kole 2. a 3. října 
2020, proběhne II. kolo o týden později,  
tj. 9. a 10. října 2020.

ŽÁDOSTI O VOLIČSKÉ PRŮKAZY
Připomínáme zájemcům o voličský 

průkaz (dále VP), že do 25. září o něj 
mohou požádat v listinné nebo elektro-
nické podobě, případně prostřednictvím 
datové schránky. Osobně pak až do 30. 
září do 16 hodin. V tomto případě nemusí 
být úředně ověřený podpis voliče. Pokud 
volič neuvede, pro které volby požaduje 
VP, obdrží tři VP: VP pro zastupitelstvo 
kraje, VP pro I. kolo a VP pro II. kolo 
Senátu PČR. 

POVINNOSTI ČLENŮ OKRSKOVÝCH 
VOLEBNÍCH KOMISÍ

Členy okrskových volebních komisí 
(dále OVK) upozorňujeme, že kromě 
povinné účasti v komisi ve dnech voleb je 
jejich povinností zúčastnit se I. zasedání 
OVK, které se koná ve čtvrtek 10. září od  
14 hodin ve velkém sále městského 
kulturního střediska. Proběhne zde mj. 
losování předsedy a místopředsedy OVK, 
kteří se spolu se zapisovateli OVK ve stře-
du 16. září od 13 hodin zúčastní školení, 
rovněž ve velkém sále MěKS Strakonice.

V souvislosti s nadcházejícími volbami 
vyzýváme občany, aby si řádně označili 

své poštovní schránky. Hlasovací lístky pro 
volby do zastupitelstva Jihočeského kraje 
a pro I. kolo voleb do Senátu obdrží voliči 
do svých poštovních schránek od 24. do  
29. září 2020. Pokud z jakéhokoliv důvodu 
hlasovací lístky neobdrží, může si je volič 
vyzvednout na podatelně Městského úřadu 
ve Strakonicích nebo přímo ve volební 
místnosti ve dnech voleb. V případě II. kola 
voleb do Senátu nedostanou voliči hlasova-
cí lístky do svých poštovních schránek, ale 
obdrží je přímo ve volebních místnostech 
ve dnech 9. a 10. října 2020.

Odbor informatiky a provozu

ZMĚNY VE VOLEBNÍCH OKRSCÍCH 
Město Strakonice je rozděleno do  
26 volebních okrsků (dále jen VO). 

Dochází k těmto změnám: 
• VO. č. 1 (Restaurace Myslivna) – 

sem půjdou poprvé volit chataři 
trvale bydlící ve spodní řadě chat 
u řeky místo do VO č. 3 (Habeš), 
kam dosud spadali.

• VO č. 2 (Hasičská zbrojnice Dražejov) 
– do tohoto VO ke stávajícím nově 
přibudou voliči z celé spodní strany 
ulice K Dražejovu, kteří chodili volit 
do VO č. 1 – Restaurace Myslivna.

• VO č. 24 (Autoškola PELLA) byl 
zrušen a voliči z tohoto VO jsou 
rozděleni do dvou VO v ZŠ Pováž-
ská, a to takto:

• VO č. 25 (učebna pěstitelské práce 
ZŠ Povážská) – do tohoto VO 
přijdou volit voliči z bývalého VO 
č. 24 s trvalým pobytem v Předních 
Ptákovicích a ve Strakonicích II, 
v ul. Boubínská a Volyňská.

• VO č. 26 (školní jídelna ZŠ Pováž-
ská) – do tohoto VO přijdou volit 
voliči z bývalého VO č. 24 s trvalým 
pobytem ve Strakonicích II,  
v ul. Hallova a Tovární.

• VO č. 27 (ZŠ Čelakovského, Jezerní 
ulice) bude mít nově číslo 24, mění 
se tedy pouze číslo, ostatní zůstává 
v platnosti. 
Výše uvedené změny o VO a sídlech 

volebních místností jsou zahrnuty 
a zveřejněny v Oznámení o době 
a místě konání voleb na úřední desce 
a ve vývěskách města a ve dnech voleb 
i ve všech volebních místnostech.

Volební okrsek č. 26 foto: redakce
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Hon na strakonické hlodavce
Vzpomínáte na bláznivou komedii režiséra 
Verbinského Hon na myš? Kde se dva bratři 
snaží zbavit jedné obyvatelky starého domu 
a začíná honička, ve které zdánlivě silnější 
honí slabšího? Bohužel i my sami jsme mnoh-
dy svědky a přímými účastníky podobně 
bizarní komedie. Sídliště jsou přeplněná 
nepříjemnými zvířátky. S jejich přítomností 
se bojuje jen s velkými obtížemi a každý z nás 
tak trochu k jejich snadnému životu nevědom-
ky přispíváme. Nezvaní obyvatelé si smlsnou 
na všem, co jim naservírujeme. Zbytky jídla 
povalující se u popelnic, v dobré víře připrave-
ná potrava pro toulavé kočky, ale i spláchnuté 
potraviny v toaletě. Tyto příležitosti jsou 
přímo rájem pro hladové potkany. Civilizace 
zkrátka přináší nadbytek, ve kterém se hlodav-
cům náramně daří. Prosperují i díky mírným 
zimám, kdy nemrzne a jejich populace se tak 
nekontrolovatelně navyšuje. 

Hodně by městu pomohlo, kdyby se 
nakládalo se zbytky potravin s rozvahou. 
Když už se musí vyhodit, pak je na místě tak 
učinit v uzavíratelné nádobě, kam se hlodavci 

nemohou dostat. Zkuste tohoto jednoduchého 
pravidla dbát. 

Město bojuje s množící se populací hlodav-
ců několika způsoby, avšak vždy tak může 
činit pouze a jen na pozemcích, plochách a ve-
řejných prostranstvích, kterých je vlastníkem. 

Obecně závazná vyhláška, schvalovaná 
ministerstvem vnitra, radou města a zastupitel-
stvem umožňuje i plošnou deratizaci v inter-
valu pěti let. Při jejím uplatnění je vhodná 
součinnost občanů, zejména včasnou žádostí 
o deratizaci na pozemcích v soukromém 
vlastnictví. Platí podmínka úhrady nákladů 
na deratizaci soukromého pozemku. Dvakrát 
do roka, a to na jaře a na podzim, provádí 
technické služby deratizaci v kanalizaci města 
Strakonice. I v tomto případě mohou občané 
požádat v rámci vlastních nákladů o deratizaci 
na soukromých pozemcích a v nemovitostech.

Dále se realizuje doplňková deratizace 
rodenátorem, což spočívá v napuštění nory 
směsí propan butanu a kyslíku a za pomoci 
elektrické jiskry se spustí výbuch, při kterém 
jsou zahubeni všichni potkani, kteří se nachá-
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jižní Čechy 106.4 FM  R-CB

NATANKUJTE  
ZADARMO

Po celé září vyhrávejte v našem vysílání  
poukázky na pohonné hmoty v hodnotě 1 000 Kč!

s Českým rozhlasem  
České Budějovice

zejí v noře. Deratizace rodenátorem proběhne 
ke konci září letošního roku. V termínu 
určeném městem, který bude s předstihem 
oznámen, je možné požádat o aplikaci na sou-
kromých pozemcích opět za úhradu. 

Deratizace položením návnad proběhla 
v jednotlivých čtvrtích města v červenci s tím, 
že ještě na začátku září je možné poslat žádost 
na odbor životního prostředí na elektronickou 
adresu: petr.stastny@mu-st.cz o zařazení 
do deratizace. Tuto metodu může provádět 
pouze odborná firma. Jedná se o kladení ná-
strah, je finančně náročnější, ale zaručuje jistý 
výsledek. I v tomto případě si individuální 
deratizaci platí soukromá osoba.  

Nezanedbatelná částka je každoročně vy-
dávána na likvidaci hlodavců. Zkusme se jim 
bránit alespoň tím, že nebudeme plýtvat po-
travinami a nedáme jim tak šanci na přežití. 
Navíc k nákladům na jejich hubení je nezbytné 
připočítat i likvidaci jimi způsobených škod 
norováním či narušením elektrických a jiných 
rozvodů.

Alarmující statistiky uvádějí 4–5 potkanů 
na jednoho obyvatele velkých měst a jejich 
počet strmě roste.  Markéta Bučoková, PR 
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ZAMYŠLENÍ
Drogy? Je to tvůj život, kámo!
Stát se závislým je poměrně jednoduché. 
Stačí se v daném okamžiku špatně roz-
hodnout. Myslí to s námi kamarád, který 
nám nabídne jointa, drogy, když máme 
problémy, nudíme se, nebo jsme smutní, 
dobře? Všechno to jsou návykové látky, 
které pomohou od aktuální trudomyslnosti. 
Ale na okamžik. Tělo je přijme s nadšením 
a se stejným nadšením chce víc. Ze spárů 
závislosti se dostává člověk velmi těžko. 
Mnohdy nikdy. 

Také letos v červnu měl do Strakonic 
na pozvání městské policie dorazit Revo-
lution Train –protidrogový vlak Nadace 
Nové Česko. Bohužel i tým kolem této 
mimořádně zdařilé a působivé prevence 
byl donucen k přestávce kvůli nouzovému 
stavu. I město Strakonice je takovéto nad-
standardně zpracované prevenci nakloně-
no, návštěvu vlaku zafinancovalo, takže 
školáci i veřejnost mohli mít už potřetí 
prohlídku s emotivním příběhem zdar-
ma. Městská policie je nadále ve spojení 
s týmem projektu, tým slíbil, že se pokusí 
Strakonice naplánovat do tras podzimní 
tour, nejpozději přijede na jaře příštího 
roku. Vlak je velmi žádaný na Slovensku 
a v Německu, kde za svůj program proti 
drogám získal od tamních ministerstev 
nejedno ocenění. Mimochodem, Strakonice 
jsou v tomto pokrokové, protože na jihu 
Čech zůstaly jediné. 

ABYSTE VĚDĚLI…
Protidrogová prevence se odehrává během 
dvou hodin v šesti vagonech. Teenagery, 
u nás žáky šestých tříd, provází film natoče-
ný podle skutečné události. Snímek začíná 
nevinně – kamarádka nabídne kamarádce 
cigaretu. A děj se stupňuje. Na diskotéce 
mladistvé holky neodolají pozvání na vodku 
s džusem, následuje taneční droga extáze, 
marihuana, noční jízda autem, které řídí 
nadopovaný frajer, čelní srážka s motorká-
řem, doživotní trauma aktérů. 

Ústřední dvojicí filmu je Petra a Marcel. 
Ti spolu po nehodě zůstanou. Marcel, dříve 
„úspěšný“ dealer drog, nyní jejich uživa-
tel, s sebou Petru stahuje do závislosti. 
Potřebují až tisíc korun denně na dávku 
pervitinu. Marcel už není kvůli silné 
závislosti a věčným absťákům schopen 
peníze opatřit. Petře nezbývá než začít 
krást a nabízet se jako prostitutka. Trvá tři 
roky, než se kamarádce (má po autonehodě 

skleněnou oční protézu) podaří ve squatu 
Petru najít a za pět minut dvanáct ji zachrá-
nit. Ta podstupuje léčení, protože zjistí, že 
je těhotná. Je to impuls začít nový život. 
Léčbu zvládne, má syna, ve filmu moc 
hezkého kudrnatého blonďáčka, ve sku-
tečnosti je její syn postižený a upoután 
na vozík. Marcel zůstává sám a píchá si 
do žíly zlatou dávku… Marcel byl blízkým 
kamarádem autora projektu Revolution 
Train Pavla Tumy. 

SYROVÉ?  
SKUTEČNOST JE DALEKO HORŠÍ
V Protidrogovém vlaku nezletilí a nejvíce 
ohrožení účastníci na vlastní oči vidí třeba 
zinscenovanou dopravní nehodu, opravdo-
vé rozbité auto s motorkou. Policejní celu, 
kam průvodce pro ilustraci na chvíli zavře 
dva dobrovolníky. Výslechovou místnost, 
kde si zájemci mohou vyzkoušet dialog 
mezi vyšetřovatelem a distributorem drog. 
Není jednoduché se do takové role vžít. To 
může potvrdit i starosta Břetislav Hrdlička, 
který byl ve vagonu vyzván, aby sehrál 
spontánní scénku na téma Kam padouch 
ukryl drogy se skutečným policistou ze 
strakonické kriminálky. Nejsyrovější je 
pohled na to, jak vypadá squat. Špína, ne-
pořádek, odpadky. Průvodce k tomu říká: 
„Zfetovaní rádi sbírají poklady. Třeba roz-
bitý notebook. Oni na display dokáží kou-
kat hodiny a opravdu tam vidí celovečerní 
film. Skutečný squat vypadá samozřejmě 
hůř a je v něm strašný zápach, toho jsou 

návštěvníci ve vlaku ušetřeni.“ Za zmínku 
stojí ještě jeho dovětek: „Mnozí odborníci, 
nebo rádoby odborníci, označují tento film 
za naturalistický a příliš drsný pro cílovou 
skupinu dvanáct a více let. Není to drsné. 
Naopak, je to osekané, realita je daleko 
horší, feťáci vypadají hůř než ve filmu. 
U nás není populární dávat peníze na pri-
mární prevenci. Je populární dávat peníze 
na léčbu, což není levná záležitost.“ 

TO JE ZÁKON, KÁMO!
Toto je jen stručný nástin Revolution 
Train. Mottem je prostá věta Je to tvůj 
život, kámo!, která má po absolvování 
programu obrovskou sílu a nutí k zamy-
šlení a přemýšlení. Tím projekt nekončí. 
Pokračuje po pár měsících ve stejných 
třídách, které do vlaku přišly. Tentokrát 
motto zní To je zákon, kámo!. Během 
dvou a půl hodiny si teenageři znovu 
připomenou příběh Marcela a Petry, 
tentokrát z pohledu zákona. Během le-
tošního školního roku stihly preventistky 
městské a státní policie provést besedy 
u všech sedmáků na všech základních 
školách. A výsledek snažení? Napros-
té nadšení. Děti spolupracují, ptají se, 
odpovídají a jsou během besedy soustře-
děné. Revolution Train má kýžený efekt. 
Díky, že město Strakonice na takovouto 
propracovanou prevenci slyší a dovolí 
nám preventistkám předkládat dětem 
k přemýšlení větu: Je to tvůj život, kámo!
 Jaroslava Krejčová 

Ukázka z Revolution Train  foto: M. Bučoková
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OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ & PODLAH
Řepice 138, Strakonice (výpadovka na Prahu)  
Tel.: 739 657 450
www.dverepodlahy.com

Pravidelné akce 
na dveře i podlahy

Pozvánka pro seniory 
na procházky nordic walking 
s Jaroslavou Prokopovou
Infocentrum pro seniory vás zve 
na zářijové procházky s holemi okolo 
Strakonic s Jaroslavou Prokopovou 
vždy v úterý. Setkáme se ve Strakoni-
cích v 9:00 hodin před Infocentrem 
pro seniory, U Sv. Markéty 58, a to  
1. 9., 8. 9., 15. 9., 22. 9. a 29. 9. 
Trasy budou dlouhé 5 až 10 km dle 
domluvy. 

Více informací u Jaroslavy Prokopo-
vé, tel.: 731 538 867 a v infocentru 
pro seniory, tel.: 720 043 670.

Co si ženy pamatují  
a muži zapomínají
Poeticko-úsměvná povídání trenérky 
paměti a kreativity Jany Vejsadové 
a básníka, textaře a rozhlasového pu-
blicisty Františka Novotného na téma 
rozdílů mezi ženským a mužským 
mozkem v rámci volného cyklu besed 
,,Odhalte tajemství lidské paměti“. 

Pořádá Šmidingerova knihovna 
ve spolupráci s infocentrem pro senio-
ry ve čtvrtek 24. 9. od 16:00 a 18:00 
hodin ve společenském sále knihovny. 
Zájemci si mohou místa rezervovat 
v čítárně Šmidingerovy knihovny. 
Vstupné dobrovolné.

Projekt Místní akční plán vzdělávání  
MAP II ORP Strakonice
Po úspěšném zakončení projektu Místní 
akční plány vzdělávání (zkráceně MAP) 
navázal v září 2018 MAP II ORP Strakoni-
ce. Projekt se zaměřuje na rozvoj čtenářské 
a matematické gramotnosti a inkluzivního 
vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Realizáto-
rem projektu zůstává MAS Strakonicko, z. s.

Hlavní myšlenkou projektu je zvyšovat 
dostupnost a kvalitu vzdělávání mateřských 
škol, základních škol, organizací zájmové-
ho a neformálního vzdělávání. Podporovat 
vzájemnou spolupráci a komunikaci mezi 
výše uvedenými aktéry, zvyšovat zájem 
rodičů a žáků o dění ve škole.

Máme za sebou polovinu projektového 
období a spoustu práce, která nás baví. 
Z vytvořených dokumentů byla schválena 
například vize rozvoje školství na území 
ORP Strakonice nebo Strategický rámec 
MAP. Průběžně pracujeme na finálním 
dokumentu MAP II. Tentokráte máme 4 
tematicky zaměřené pracovní skupiny, 
které se pravidelně setkávají 4x ve školním 
roce. Tyto skupiny nám úžasně napomá-
hají při výběru vzdělávacích aktivit pro 
mateřské školy, základní školy, pedagogy, 
ale i rodiče a širokou veřejnost. Za uplynu-
lé dva roky jsme uspořádali 18 seminářů 
pro pedagogy, ale i veřejnost – to hlavně 
v oblasti inkluze, matematické a čtenářské 
gramotnosti. Pro děti ze základních a ma-
teřských škol jsme uspořádali velice pěkné 

akce, jako EDUBUS – pojízdná laboratoř, 
divadlo Víti Marčíka, Péči o zuby, Povídá-
ní s knížkou a spousty dalších. Vždy jsme 
od dětí obdrželi pozitivní zpětnou vazbu. 
Letošní školní rok byl ve znamení environ-
mentálního vzdělávacího programu Planeta 
můj domov – kde jsme spolupracovali 
s dětmi ze ZŠ a MŠ velice úzce. Výstupem 
tohoto programu bude filmový dokument, 
který tvoří děti ze ZŠ a pro děti z MŠ 
EVVO stezka ve Strakonicích. Bohužel 
nám plány trochu překazila situace s pan-
demií COVID 19, byli jsme nuceni přeložit 
některé plánované akce na další školní 
rok. To nás čeká matematická a čtenářská 
gramotnost, doufáme, že situace dovolí 
v akcích pokračovat. Z projektu dále pod-
porujeme činnost 5 kroužků, spolupracu-
jeme s Jihočeskou hospodářskou komorou 
na Burze škol a plánujeme další aktivity, 
o kterých vás budeme průběžně infor-
movat. Více informací o projektu MAP 
II ORP Strakonice najdete na webových 
stránkách https://www.mapvzdelavani.cz/
orp-v-projektu/orp-strakonice/ a na Face-
booku https://www.facebook.com/Míst-
ní-akční-plán-vzdělávání-II-pro-ORP-
-Strakonice-658342201205286/. Projekt je 
spolufinancován Evropskou unií.

Realizační tým MAP II
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VÝSTAVY 
4. 9.–30. 9. 
Eva Wernerová-Malkovská
vernisáž 4. 9., 16:00 hod.
místo: černá kuchyně strakonického hradu

do 10. 9.
Egu, Tomáš Hauser, Výstava linorytů 
z autorské knihy o egu. 
místo: Artwall Strakonice

11. 9.–9. 10. 
Kalendář pro rok 2021 / Dominik Šalát 
výstava fotografií z charitativního kalendáře
vernisáž 11. 9. od 17:00 hod, Artwall Strakonice

11. 9.–13. 9., 18:00 hod.
Gauneři Jitka Petrášová – výstava maleb 
strakonické autorky a studentky AVU. 
vernisáž 11. 9. 
místo: Na Ostrově 1415, více info Jsme Strakonice

do 27. 9. 
Jiří Máška – výstava obrazů, soch a grafiky 
průřez 55 let tvorby 
místo: hrad – Maltézský sál, sál U Kata

do 31. 10. 
Rekonstrukce expozic muzea v obrazech 
venkovní fotografická výstava k rekonstrukci muzej-
ních expozic i strakonického hradu, volně přístupná 
místo: III. nádvoří, info: MSP

KINO OKO 
www.meks-st.cz

1.–2. 9., 17:30 hod.
Noví mutanti
USA, akční/sci-fi, dabing, 95 min., 2D, přístupný od 12 let

1.–2. 9., 20:00 hod.
Štěstí je krásná věc
ČR, komedie, 99 min., 2D, přístupný všem

3. 9., 17:30 a 20:00 hod.
5.–6. 9., 20:00 hod.
After: Přiznání
USA, romantický, titulky, 106 min., 2D, přístupný 
od 12 let 

4.–7. 9., 17:30 hod.
Mulan 3D
USA, dobrodružný/rodinný, dabing, 106 min., 
3D, přístupný všem

7.–8. 9., 20:00 hod.
Havel
ČR, drama/životopisný, 100 min., 2D, přístupný 
od 12 let

8.–9. 9., 17:30 hod.
Trollové: Světové turné 3D
USA, animovaný/komedie, dabing, 91 min., 3D, 
přístupný všem

9. 9., 20:00 hod.
Proxima
Fra/Něm, akční/drama, 107 min., 2D, přístupný 
od 12 let

10.–14. 9., 17:30 hod.
Děda postrach rodiny
USA, komedie/rodinný, dabing, 98 min., 2D, 
přístupný všem

10.–14. 9., 20:00 hod.
Ženská pomsta
ČR/SR, komedie, 2D, přístupný od 12 let

14. 9., 17:30 hod.
K2 vlastní cestou
ČR, dokument, 93 min., 2D, přístupný od 12 let 

15.–16. 9., 17:30 hod.
Casting na lásku
ČR, komedie/romantický, 85 min., 2D, přístupný 
od 12 let

15.–16. 9., 20:00 hod. 
Krajina ve stínu

KALENDÁŘ AKCÍ 
ČR, drama/historický, 135 min., černobílý, 2D, 
přístupný od 15 let

16. 9., 9:30 hod. 
Šťastný nový rok
ČR/SR, komedie/romantický, 95 min., 2D
promítání pro seniory a handicapované 

17.–22. 9., 17:30 hod.
Princezna zakletá v čase
ČR, fantasy pohádka, 115 min., 2D, přístupný všem

17.–19. 9., 21:00 hod.
Kingsman: První mise
USA, akční/dobrodružný/komedie, 2D, přístupný 
od 15 let

20.–21. 9., 20:00 hod.
Rytmus: Tempos
SR, dokument/hudební, slovenské znění, 90 min., 
2D, přístupný od 12 let

22.–23. 9., 20:00 hod.
Vyšinutý
USA, thriller, 90 min., 2D, přístupný od 15 let

23.–24. 9., 17:30 hod.
Šarlatán
ČR/Polsko/Irsko/Slovensko, životopisný/drama, 
118 min., 2D, přístupný všem 

24.–28. 9., 20:00 hod. 
Bábovky
ČR, komedie/drama, 97 min., 2D, přístupný od 12 let

25.–28. 9., 17:30 hod.
Máša a medvěd: Mášiny písničky
Rusko, animovaný/rodinný, dabing, 78 min., 2D, 
přístupný všem

29.–30. 9., 17:30 hod.
Bourák
ČR, komedie, 110 min., 2D, přístupný od 15 let

29.–30. 9., 20:00 hod.
Naděje
Norsko, drama/romantický, titulky, 126 min., 2D, 
přístupný od 12 let

LETNÍ KINO 
4. 9., 20:30 hod.
After: Přiznání
USA, romantický, titulky, 106 min., 2D, přístupný 
od 12 let

5. 9., 20:00 hod.
Rybičky 48
vstupné 450 Kč v předprodeji

6. 9., 17:00 hod. 
Koncert dechové kapely Otavanka 
z Horažďovic
12. 9., 20:00 hod.
Koncert Monkey Business
vstupné 450 Kč

DŮM KULTURY 
4., 11., 18., 25. 9., 20:00 hod. 
Taneční kurz 2020 –základní lekce
9. 9., 19:00 hod.
Revizor – Studio dva
divadelní předplatné B

13. 9., 15:00 hod. 
Taneční odpoledne s písničkou
k poslechu i tanci hraje Milevská kapela

21. 9., 19:21 hod. 
Tomáš Klus a Cílová skupina, akustický koncert
23. 9., 19:00 hod. 
Pension pro svobodné pány –Divadlo Palace
divadelní předplatné A

26. 9., 21:00 hod. 
Pouťová párty s Romanem Andělem  
a Václavem Votavou –
známými moderátory rádia KISS

29. 9., 19:00 hod. 
KPH – MOTLITBA ZA VODU – Prah-a-harP 
kvartet

Vstupné v předprodeji v MIC, Zámek 1, Stra-
konice–pondělí –neděle 9:00–17:00 hodin, 
pokladna kino OKO –dle aktuální promítací 
doby, pokladna otevřena vždy hodinu před 
promítáním.

PLAVECKÝ AREÁL 
www.starz.cz

od 1. 9.
KRYTÝ BAZÉN a SAUNA 
v provozu

BOHOSLUŽBY
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
www.farnost–strakonice.cz 
Otevření kostela sv. Markéty  
pro veřejnost do 13. 9. 
út–so 9.00–12.00 a 13.00–16.45
ne 13.00–17.00 (změna vyhrazena)
Nedělní bohoslužby
8.00 hod. Podsrp
9.30 hod. sv. Markéta (kromě 27. 9.)

út 1. 9., 17:30 hod. sv. Markéta 
bohoslužba za požehnání do nového školního roku: 
za žáky, studenty, pedagogy, vychovatele a všech-
ny pracovníky ve školství a volnočasových aktivitách

st 2. 9., 18:30 hod. fara – Hovory o víře
začíná nový cyklus setkávání nad tématy naší víry

ne 6. 9., 9:30 hod. sv. Markéta 
nedělní eucharistie s promluvou pro děti a požeh-
náním školních potřeb

ne 6. 9., 15:00 hod. fara 
setkání pro manžele a rodiny

čt 10. 9., 19:00 hod. fara 
setkávání zájemců o křest (dospělých)
začátek kurzu

ne 13. 9., 9:30 hod. sv. Markéta 
bohoslužba za všechny lidi spjaté se strakonic-
kým gymnáziem v jeho 100 letech existence

út 15. 9., 17:30 hod. Podsrp 
Památka Panny Marie Bolestné, oslava titulu 
kostela, bohoslužba

pá 18.9, 19:00 hod. sv. Markéta – Večer chval 
hudba, možnost prosby za konkrétní věci, díky apod.

so 26. 9., 17:30 hod. sv. Markéta 
bohoslužba v rámci strakonické Svatováclavské pouti

ne 27. 9., 8:00 a 10:00 hod. sv. Václav 
hlavní poutní bohoslužby v kostele sv. Václava

po 28. 9., 15:00 hod. fara – Kolotoč pohádek 
v podání Loutkového divadla „Já jsem to“

po 28. 9., 17:30 hod. sv. Václav 
slavnost sv. Václava, bohoslužba za město a život 
v něm; novokněžské požehnání každému do jeho 
osobních potřeb

po 28. 9., 19:00 hod. sv. Markéta 
Svatováclavský koncert 
tradiční hudební pásmo zpěvu i varhanní hudby

ne 4. 10., 9:30 hod. sv. Markéta 
nedělní eucharistie s promluvou pro děti

ne 4. 10., 15:00 hod. fara 
setkání pro manžele a rodiny

MANA, APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Lidická 194, Strakonice, www.manacirkev.cz
Bohoslužba – neděle v 9:30 hod. 
Modlitební setkání 3. 9. od 17:00 hod.
Kurz Ducha Svatého –17. 9. a 24. 9. (více info 
o kurzu na facebooku Mana, Apoštolská církev)
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INZERCE

Rekreační areál 
na atraktivním 

místě 
Kontakt:   Lukáš Künzel

kunzell@dpp.cz 
296 193 413

AUKCEAUKCE

areál Letní 
dětský tábor 

Orlík
Vyvolávací cena za areál 

11 873 549 Kč

OrlíkOrlík
Vyvolávací cena za areál 

Rozloha pozemků 11 128 m2

Aukce Orlik 188 x 130.indd   1 08.07.2020   11:03:06

KALENDÁŘ AKCÍMěKS – 380 422 744 (MIC), 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

RV
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15
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POZVÁNKY
1., 8., 15., 22. a 29. 9.
Pozvánka pro seniory na procházky nordic 
walking s Jaroslavou Prokopovou
sraz v 9:00 hod. před Infocentrem pro seniory, 
U Sv. Markéty, více info: Jaroslava Prokopová, 
tel.: 731 538 867 a v infocentru pro seniory, tel.: 
720 043 670

2. 9.–28. 9. po+st–pá 8:00–18:00 hod. so 
8:00–12:00 hod. 
Co dokáží klienti Denního stacionáře 
ve Strakonicích
výstava dřevěných, keramických, kožedělných a mno-
ha dalších výrobků 
místo: vstupní hala ŠK

Do 31.12. 
Jana Kubová – obrazy
místo: ŠK, společenský sál 

2. 9., 16:30 hod. 
Středeční zastavení
sdílení, ztišení, inspirace, krátké poetické ukázky z díla 
Boženy Němcové
místo: ŠK, pobočka Za Parkem

3. 9., 9:30 hod. 
Bookstart – S knížkou do života
pravidelná setkávání s rodiči a dětmi v rámci nového 
projektu na podporu pozitivního vztahu ke knihám 
místo: oddělení pro děti ŠK

4. 9., 17:00–20:00 hod. 
Čchi-kung pro začátečníky a mírně pokročilé
cena 480 Kč, lektorka Andrea Freiová, přihlášení 
nutné na tel: 605 582 571 nebo andrea.frei@email.cz, 
RC Beruška

6. 9., 10:00 hod. 

Strakonický drak III. ročník 
závody dračích lodí
místo: lávka u Měšťanského pivovaru
info: www.strakonicky-drak.cz

7.–11. 9., 9:00 hod.
Týden otevřených dveří 
volný vstup na dopolední programy a odpolední 
ukázkové hodiny kroužků, RC Beruška

7. 9., 10:00 hod.
Hravá škola pro batolata
ukázková hodina a zápis do kurzu poznáváme svět
kurz pro rodiče s dětmi od 15 měs. do 2 let, 12 lek-
cí/1000 Kč, od října, RC Beruška

7. 9., 14:30 hod.
Ukázková hodina a zápis do kurzu Anglické 
zpívánky s pohybem 
3–6 let, kurz 10 lekcí + 1 zdarma / 1200 Kč, od říj-
na, RC Beruška 

8. 9., 19:00 hod.
Přednáška Tomáše Kubeše – ČERNOBYL – 
spící peklo
místo: Rytířský sál

8. 9., 9:00–10:30 hod. 
Kurzy počítačové gramotnosti
místo: ŠK, studovna

8. 9.
Procházka do okolí Rovné
místo: sraz na návsi v Rovné v 16:45 hod. 
info: www.csop-strakonice.net

8. 9. a 22. 9., 18:00–20:00 hod.
Klub deskových her Strakonice
přijďte si s námi zahrát deskovky, zdarma 
místo: čajovna Pod Stolem, info: STEJIKA, www.steji-
kasro.webnode.cz

8. 9., 10:30–11:00 hod.
Divadélko pro nejmenší 
originální interaktivní maňáskové divadlo pro děti 
všeho věku, RC Beruška

8. 9., 15:00 hod.
Ukázková hodina a zápis do kurzu WOW! 
english 
angličtina hrou – 4–8 let, 1300 Kč / 15 lekcí  
+ 600 Kč výuk. materiály, přihlášky na tel. 
737 610 543, kurz začíná 6. 10. 2020, RC Beruška 

8. 9., 17:30 hod.
Infoschůzka k projektu „Zaměstnaní rodiče, 
spokojené děti“ 
informace pro rodiče, kteří chtějí získat ZDARMA 
doprovody školních dětí na kroužky a hlídání dětí 
v Berušce, RC Beruška

9. 9., 8:00–16:00 hod.
Dotační poradna 
konzultace k dotacím, zdarma 
místo a info: STEJIKA, www.stejikasro.webnode.cz

9. 9., 10:00–12:00 hod.
Oslava výročí 15 let Berušky
zábavný foto koutek, vstup zdarma, RC Beruška

10. 9., 17:00 a 19:00 hod. 
Tkaní dekorací na proutku
místo: ŠK, pobočka Za Parkem

11. 9., 13:00–17:00 hod.
Podzimní farmářské trhy
místo: Velké náměstí

12. 9., 14:00–18:00 hod.
Groove Dance workshop s Bárou 
Pastrňákovou 
místo: Na Ostrově 1415
vstupné 400kč, přihlášky: labarchap@gmail.com



12 září 2020 Zpravodaj města Strakonice

KALENDÁŘ AKCÍ 
13. 9., 16:30 hod. 
Sváteční zastavení
ukázky z písňových textů
místo: ŠK, pobočka Za Parkem

13. 9., 13:00–17:00 hod.
Výměnný bazar
jednoduché šití, úpravy oděvů 
místo: Na Ostrově 1415

15. 9. a 29. 9., 17:00–18:30 hod.
5 o´clock Tea Talk
potřebujete se procvičit v angličtině, zdarma 
místo: čajovna Pod Stolem, info: STEJIKA,  
www.stejikasro.webnode.cz 

16. 9., 17:00 hod. 
Promítání z cest do přírody 
z okolí Hostinného a dalších míst
chcete-li přispět svými fotografiemi, hlaste se na  
hrdlickova@knih-st.cz nebo 380 422 720
místo: ŠK, společenský sál

17. 9., 17:00 hod. 
Podoby lékařství a léčitelství v pozdně 
středověkých Čechách
místo: ŠK, společenský sál

17.–27. 9.
Václavská pouť
areál lunaparku pod Hvězdou

19. 9., 14:00–19:00 hod.
7. strakonický Veget Fest
benefiční festival zdravé výživy, ochrany zvířat 
a veganství
Doprovodný program:
15:00 – Dcery Matky Země (loutkové divadlo) 
16:00 – Nejrozšířenější mýty o veganství –Pavel 
Houdek (přednáška)
17:00 – Aisling 
18:00 –Hospodařit v harmonii –Pavel Šašek 
(přednáška)
místo: 3. nádvoří strakonického hradu

20. 9.
Výlet do divokého údolí na Zadovsku
sraz v 7:00 před nádražím ČD
info: www.csop-strakonice.net

22. 9., 9:00–10:30 hod.
Kurzy počítačové gramotnosti
místo: ŠK, studovna

22. 9., 13:00–16:00 hod. 
Rozšířená rodina 
Chcete mít podporu a zázemí velké rodiny? 
Seminář s lektorkou Martina Elterlein. 
závazné přihlášky na andelakinclova@gmail.com 
nebo tel: 776 790 931 do 19. 9. 2020
cena: 100 Kč / 1 dospělý, 120 Kč / 1 dospělý 
s dětmi. Platba na místě., RC Beruška

24. 9., 8:00–11:00 hod.
Tvořivá dílnička pro děti
místo: ŠK, oddělení pro děti 

24. 9., 16:00 a 18:00 hod. 
Co si ženy pamatují a muži zapomínají 
místo: ŠK, společenský sál

25. 9. 13:00–17:00 hod.
Podzimní farmářské trhy
místo: Velké náměstí

25. 9. 
7krát3, U-Cee, Admirál Kolíbal –koncert. 
místo: Na Ostrově 1415. Více info na FB Jsme 
Strakonice

26. 9., 15:00 hod.
Michalovi mazlíčci
dětské představení Michala Nesvadby
předprodej: Květiny u Alenky, CK Ciao
místo: sokolovna Strakonice

27. 9. 
Pecha Kucha Night Strakonice vol.13 
více info na FB Pecha Kucha Night Strakonice 

a www.pknst.cz

27. 9., 7:30–11:00 hod.
Velká výměnná burza sběratelů
místo: sokolovna 

29. 9., 17:00 hod.
Vícehlasy 23
setkání otce a syna: Petr Jančařík (moderátor a he-
rec) a Michal Jančařík (moderátor, producent)
místo: ŠK, společenský sál

29. 9., 18:00–19:30 hod. 
Koncert na křišťálové mísy 
meditační koncert Michala Kindla, s sebou kari-
matku, polštář, deku, pití
vstupné 250 Kč, předprodej lístků v RC Beruška
info: www.lecenikindl.cz

30. 9., 17:00 hod.
Sudoměř 1420, Jaroslav Jiřík
místo: ŠK, společenský sál
info: www.muzeum-st.cz

11. 9., 18. 9. 
Ledňáčci
sraz v 16:00 hod. před zámkem u vývěsky ŠK, 
schůzky rodin se zájmem o přírodu, tradice  
a lidové hry

Po a Čt 13:00–18:00, St 8:00–12:00 hod.
Výstavky
výstavka rostlin na určování, pokračují i dlouho-
dobé akce – Místa s přírodními zajímavostmi, 
Nejmilejší knihy aj.
sledujte aktuální informace na: www.knih-st.cz 
a www.facebook.com/smidingerovaknihovna

Slovoslet
Připravuje se na říjen 
více info na: www.slovoslet.cz/dilny

MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ
www.muzeum-st.cz
otevřeno denně 9:00–11:30 a 12:00–16:00 
hod.
černá kuchyně
vyhlídková věž Rumpál 

VODNÍ MLÝN HOSLOVICE
www.muzeum-st.cz
út–ne a svátky 9–16 hod.
vstupné: 40/20 Kč

5. 9., 10:00–16:00 hod.
Domácnost paní mlynářky
vstupné: 50/25 Kč

19. 9., 10:00–16:00 hod.
Den zpracování dřeva
vstupné: 50/25 Kč

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

PŘIJMEME PROMÍTAČE
Jsi technicky zdatný/á a máš rád/a filmy?
Přidej se k nám na pozici promítač (práce 
na DPČ).
Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít:
• minimálně základní znalosti v oblasti AV,
• dobrou znalost práce na PC,
• základní technické znalosti a dovednosti,
• loajálnost, morální bezúhonnost.
Info: Kino OKO, tel. 383 332 867

100 let Gymnázia Strakonice (1920–2020)
Naše škola v září 2020 oslaví významné 
výročí. Bohužel, vlivem koronavirové 
krize jsme se rozhodli hlavní program 
oslav odložit na termín 18. až 20. června 
2021, abychom mohli uspořádat maxi-
mální počet setkání a kulturních akcí 
v náležité atmosféře. Mnozí už se těšili 
a udělalo se také hodně přípravné práce, 
nicméně situace nám ukazuje, že se bez 
zvolnění, trpělivosti a ohleduplnosti ne-
obejdeme ani v novém století Gymnázia 
Strakonice. 

V září jsme se rozhodli uspořádat 
prozatím kratší symbolický program 
jako připomínku vzniku a prvních let 
gymnázia v zámku před strakonickým 
hradem:

Pátek 11. 9. 2020 Založení Gymnázia 
Strakonice –setkání před zámkem ZUŠ 

Strakonice s hudebním programem  
(14:00 až 16:00)

Sobota 28. 11. 2020 Jubilejní repre-
zentační ples (Dům kultury od 20:00)

Všechny studenty, absolventy gym-
názia, bývalé pedagogy a zaměstnance 
i další přátele naší školy srdečně zveme 
na chystané akce. Uvítáme všechny 
podněty, návrhy, osobité vzpomínky či 
materiály vztahující se ke gymnáziu. 
Budeme vděčni také za jakékoli formy 
pomoci či finanční dary, jež by bohatý 
program oslav podpořily. Rádi bychom 
zájemcům nabídli možnost patronátu 
a spolupráce na dalším rozvoji našich 
vzdělávacích aktivit. Pište nám na e-
-mail: 100let@gymstr.cz 

Gymnázium Strakonice

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

Výuka křesťanských základů ve školách
Na všech školách ve Strakonicích 
nabízí místní katolická farnost mož-
nost výuky náboženství. Jedná se nejen 
o informace, které jsou dětem předá-
vány, ale také o setkávání dětí, kde si 
křesťanské hodnoty mohou více osvojit 

mezi vrstevníky. Přihlášky a bližší in-
formace získáte přímo ve školách nebo 
v kanceláři farnosti nebo na webových 
stránkách či prostřednictvím e-mailu 
farnosti: rkf.strakonice@dicb.cz

Roman Dvořák, farář
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SENZAČNÍ VINYL
od 341 Kč/m2

AKCE PLATÍ: od 31. 8. do 12. 9. 2020

POKLÁDKA – tel.: 606 302 156
BNK, a.s.       
Volyňská 189, Strakonice  
tel.: 383 328 493                                                                                                                                              

otevírací doba:
po–pá: 8–18
so:  8–12

SENZAČNÍ VINYL
od 341 Kč/m2

AKCE PLATÍ: od 31. 8. do 12. 9. 2020

POKLÁDKA – tel.: 606 302 156

Rozvoz koberců 
ZDARMApo celé ČR k domu

STĚHOVÁNÍ, VYKLÍZENÍ

LIKVIDACE POZŮSTALOSTI

Tel.: 725 752 752

Domů, bytů, sklepů, garáží, kanceláří 
atd. Strakonicko, Sušicko, Klatovsko, 

Domažlicko, Plzeň a Plzeň-jih.

Zdarma přijedeme  
a domluvíme se na ceně. 

INZERCE

Vděčnost do věčnosti
Začátkem srpna jsme se rozloučili s dlouho-
letou varhanicí a sbormistrovou chrámové-
ho sboru strakonické farnosti paní Ludmilou 
Valáškovou, která svou službu vykonávala 
úctyhodných 54 let s velkou obětavostí, 
ochotou a precizností. Kvalitní hudbou 
doprovodila nejen nespočet bohoslužeb, 
ale také křtů, svateb a pohřbů. Navíc pů-
sobila i jako katechetka a svým laskavým 
přístupem otevírala cestu k Bohu několika 
generacím dětí a dalších lidí. Patří jí veliké 
díky i za to, co jsme nestačili postřehnout. 
Bůh ať jí přijme do věčné slávy!

Za mnohé, Roman Dvořák, farář

U dějinných okamžiků
Začátek školního roku je často mezníkem. 
Nejen v životě dětí, které nastupují do škol, 
postupují do dalších ročníků, ale i mnohého 
konání, které s tímto rytmem souvisí.

Každé takové vykročení má v sobě 
něco nového a neopakovatelného. Je 
dobře, když nás v něm doprovází podpora 
blízkých, je dobře, když se můžeme opřít 
o získané zkušenosti a dovednosti. I o Bohu 
někdy říkáme, že je počátkem i cílem všeho. 
Kéž bychom v tomto světle nikdy nezapo-
mněli a nenabyli dojmu, že ač chybí někde 
lidská podpora, nikdo zde pro nás není. 

Kéž se zároveň sami snažíme objevo-
vat pevné body pro svůj život a učíme to 
také mladou generaci. Zvlášť hledejme 
v moudrosti, abychom sebe i druhé 
nešálili spoléháním na to, co je nespo-
lehlivé nebo zavádějící. V Bohu, který je 
od počátku a bude navěky, může každý 
nalézat hodnoty, které stojí za to.

To vám ze srdce přeji a vyprošuji.
Roman Dvořák, farář

Strakonice mají logo
Moderní a dynamický cestovní 

ruch si žádá v prezentaci města 
jasně definovatelný podpis, který 
bude čitelný nejen pouhým okem, 
ale bude přístupný a komunikující 
s chytrým zařízením. Proto se tak 
často skloňuje vizuální identita, 
a proto se i Strakonice roz-
hodly k tak významnému 
kroku, jakým bylo zadání 
loga města. 

Dovolte nám tedy 
představit nové logo města 
Strakonice, které bude 
prezentovat dvacet tři tisíc Strakonických 
ve světě. Pravda, nemá jednoduchý úkol, 
ale věříme, že se ho zhostí se ctí.

Při jeho tvorbě padaly všelijaké nápa-
dy a bylo zajímavé sledovat, jak která ze 
zájmových skupin prosazuje zhmotnění 
svého symbolu jako podpisu města.

Nakonec zvítězily artefakty, které nikdo 
z příchozích, překračující hranice Strakonic, 
nemůže přehlédnout a minout. Spolužijí 
v těsném sousedství a především vzájemné 
symbióze již dlouhá staletí, a jak všichni 
pevně doufáme a věříme, přežijí i nadále. 

Logo sestává z jednoho ze symbolů 
pozemských živlů – vody. Lidskou práci, 

snahu, radost i útrapy, moc a slávu 
symbolizuje cimbuří hradní věže 
Rumpál. Celková hmota věže pak 
jistě vnímavému oku turisty neu-
nikne v samotném názvu města, 
jenž je rozdělen do familiárního 
pojmenování používaného přede-

vším mladší generací. „Jedu 
do Strako, do Strakošů, 
do Strak…“ 

Autorka loga a majitelka 
grafického studia Matypo 
Martina Bartošová při jeho 
tvorbě propojila barevnou 

heraldickou tradici znaku s moderním 
designem. Zachovala výraznou červenou 
a modrou barvu. Respektovala jednoduchý 
a jasný design sdělující, kdo jsme. 

Logo se pomalu dostává mezi lidi. 
Poprvé jste ho mohli spatřit na pozvánce 
k desátému výročí Otavského zlatého. Nyní 
je umístěno na propagační pexeso města. 

Přesné datum, kdy bude hra na pultě 
infocentra, slibovat nebudeme, protože 
jeho vydání není závislé jen na naší práci, 
ale s jistotou můžeme slíbit, že podzimní 
prodloužené večery již budete moci strávit 
v jeho společnosti. 

Markéta Bučoková, PR 

Pozvánka na Mistrovství České republiky 2020 v parašutismu 31. 8.–5. 9. 
Aeroklub Strakonice, V Lipkách 
31. 8.–3. 9. tréninky a soutěže – Canopy relative work

2. 9. proběhnou klasické disciplíny a tréninky

3. 9. soutěž v individuální akrobacii

4.–5. 9. soutěže v přesnosti přistání
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ROZHOVOR
Ředitelské odcházení
Naděžda Tesařová a Jaroslava Kolesová, dvě 
dámy, které stály v čele institucí pomáhající 
vychovávat mladou strakonickou generaci. 
První jmenovaná opouští mateřskou školu 
Šumavská, kde jak sama říká, když začínala, 
byla školkou spíše vesnického typu. Druhá 
z dam Jaroslava Kolesová vedla dlouhá 
léta základní školu familiárně nazývanou 
Čelakajda. Obě čeká nová životní etapa. 
Odcházejí na zasloužený odpočinek a setká-
ní na radnici, kdy se s nimi loučilo vedení 
města, provázela zvláštní nostalgická, i když 
veselá nálada. Jak by také ne, obě paní ře-
ditelky jsou totiž energické osobnosti, které 
rády zavzpomínaly, ale bylo nad slunce 
jasné, že dětské oči a věčně upovídaná ústa 
žáčků jim budou chybět. 

Obě jste nastupovaly do školství jako 
pedagožky. Můžete s odstupem času hod-
notit práci učitelky ve srovnání s prací 
ředitelky? Co vám bytostně bylo bližší?
NT: Do prvního zaměstnání jsem jako uči-
telka MŠ nastupovala velmi mladá, hned 
po ukončení SPgŠ. Práce s dětmi mě velice 
bavila již od útlého věku, denně bylo něco 
jiného, nového a překvapivého. Jezdila 
jsem již dříve jako praktikantka a vedoucí 
na tábory a to jsem využila od začátku až 
po práci ředitelky. Ředitelka byla a je velká 
odpovědnost, ale zároveň byla možnost 
vymýšlet a organizovat různé projekty, 
které jsem jako učitelka tolik nemohla. 
Samozřejmě bez bezvadného kolektivu 
celé MŠ by to nešlo a chtěla bych všem, se 
kterými jsem kdy pracovala, ještě jednou 
poděkovat. 
JK: Každá práce má svá specifika. To, co 
mají společné, je láska k dětem a lidem. Já 
jsem se vždycky víc cítila jako učitelka, 
která má k dětem blíže, než ředitelka.

Musí být ředitelka školy, školky více 
manažerka, nebo učitelka? 
NT: V dnešní době více manažerka, perso-
nalistka, provozní, investiční referent, ná-
kupčí, specialista na dotace, psycholog, ale 
i tak je práce s dětmi to hlavní, co člověka 
naplní dobrým pocitem, protože všechno 
děláte pro děti. Je třeba je poznávat, komu-
nikovat s nimi i jejich rodiči, prarodiči.
JK: Z úvazku učitele 22 hodin přímé 
vyučovací povinnosti mi v roli ředitelky 
zůstalo 5 hodin, do hodin jsem se těšila 
za svými žáky, tam jsem nacházela radost 

a rozptýlení v té nelehké, čím dále nároč-
nější manažerské pozici. 

Braly jste post ředitelky jako funkci,  
profesi nebo poslání? 
NT: Určitě jako poslání, práce mně přiná-
šela celkové uspokojení. Děti vám nedají 
stárnout, jsou upřímné a na nich a jejich ro-
dičích poznáte, zda svou práci děláte dobře. 
Za ty roky jsem potkávala své první děti 
již i jako rodiče a byla jsem ráda za každou 
připomínku i pochvalu.
JK: Každodenní práce byla těžkou profesí, 
ale z celkového pohledu je kantořina, po-
tažmo i ředitelování jasně posláním.

Školství prošlo mnoha reformami, 
byly vždy z pohledu vás, jako nositelů 
naplnění, šťastné a vyhovující především 
dětem, žákům? 
NT: Asi ne vždy, dost záleží na faktu, aby si 
učitelka nebo ředitelka dokázala najít správnou 
cestu, která je pro děti a jejich rodiče nejschůd-
nější a nejpřínosnější. To poznáte někdy až 
s odstupem času, a podle reakcí rodičů i dětí 
se nám to celkem vždy dařilo. Reforma je 
reforma, ale její dopady na děti musí být jen 
pozitivní a od toho je zde hlavně ředitelka.
JK: V některých postupech ministerstva 
školství jsem se potkávala s věcmi, které 
mi, vzato selským rozumem, nedávaly 
smysl. To byly chvíle, kdy jsem uvažovala 
o smyslu mého poslání. Chtěla jsem svou 
školu provést všemi ministerskými a po-
litickými nástrahami, tak abychom mohli 
být prospěšní našim žákům a aby kantoři 
mohli v klidu a pohodě pracovat.

Určitě jste do svých funkcí nastupovaly 
s vizí, myšlenkou, podařily se vám reali-
zovat a v čem byste chtěly, aby pokračo-
vali vaši nástupci? 
NT: Nemám pocit, že bych si něco ze svých 
představ nesplnila. Nebylo to nikdy hned, 
ale postupem času jsem dosáhla všeho, co 
jsem si vytyčila. Největší radost mám z toho, 
že naše MŠ v okrajové části Strakonic per-
fektně funguje a rodiče jsou spokojeni. Bylo 
období, kdy se uzavíraly budovy MŠ pro 
nedostatek dětí, ale my jsme měli plno vždy, 
což je také vizitka naší práce. Zřizovatelem 
školky byla po postavení budovy ČZ, a.s., 
a důsledkem tehdejší legislativy nám hrozilo 
i její možné uzavření. To bylo nejhorší 
období za mého působení ve funkci, proto 
jsem dělala s celým kolektivem vše, aby 
v této části města školka zůstala. Radši ani 
nevzpomínám, kolik jednání a přesvědčová-
ní jsem musela vynaložit ze svého času, ale 
podařilo se. Každá ředitelka, ale i učitelka 
přichází do školky pracovat s chutí, elánem 
a mnoha nápady.

Důležité je každý nový krok, změnu 
v provozu školky si vždy pečlivě promys-
let, zvážit všechna pro a proti, zkonzultovat 
věci řízení se zkušenými manažery či 
ekonomy, jelikož to, co se jeví ve zkratce 
špatné, může být novým opatřením nahra-
zeno ještě horším. Takže vždy je potřeba 
být opatrná, ale zároveň rozhodná a být 
připravena nést následky svých rozhod-
nutí, a to nejen úspěšných, ale hlavně těch 
neúspěšných.
JK: Vždycky jsem zastávala názor, že 
všechno je řešitelné a dá se vykomunikovat. 

Rozloučení s ředitelkami  foto: M. Bučoková
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PIVOVAR
Třikrát za dvacet let se mi to nepodařilo. 
I přesto si stále myslím, že lidi spolu prostě 
musí mluvit, poslouchat se a respektovat 
navzájem. 

Zavřete za sebou pomyslné dveře, nebo 
vás bude možné ve školství potkávat? 
NT: To se asi nedá zavřít za sebou dveře. 
Určitě se budu ráda do naší MŠ vracet, 
alespoň na krátký čas.
JK: Dveře si nechám pootevřené. Teď ze 
začátku jsem slíbila ještě trochu pomoci 
novému vedení a pak se uvidí, jestli bych 
mohla být ještě pro někoho v omezené 
míře užitečná.

Svou školu/školku přenecháváte novému 
nástupci/nové nástupkyni. Máte pro něj/
ni nějaký speciální vzkaz? 
JK: Schody nevedou jenom vzhůru...
NT: Nové paní ředitelce přeji, aby si vy-
tvořila takový spolehlivý pracovitý kolek-
tiv, se kterým jsem měla možnost pracovat 
já. Aby se jí dařilo rozvíjet MŠ a aby v ní 
byli děti a rodiče, ale i všichni zaměstnanci 
spokojeni. Největší poděkování za práci je, 
když se k vám hlásí rodiče a jsou rádi, že 
školku navštěvovali, a to dost často jak oni, 
tak jejich děti.

Po tolika letech ve školství, v případě 
paní ředitelky Tesařové je to 42 let, paní 
ředitelka Kolesová strávila v základním 
školství 37 let, se určitě těšíte na volné 
dny. Jaká bude jejich náplň? 
NT: Těším se, že budu mít více času na ro-
dinu, hlavně vnoučata a někdy i s nimi 
budu cestovat po naší republice i do ciziny. 
Hlavně na Slovensko, ale i do ostatních 
zemí Evropy, což je bohužel k současnému 
stavu Covid19 problémem, ale snad se to 
vrátí do normálu.

Všem svým kolegyním, žákům a rodi-
čům přeji hodně spokojenosti a zdraví.
JK: Můj kamarád říká, že nejhorší na začátku 
důchodu je naučit se lenošit. Tak na tom zapra-
cuji. Rodina, čtení, turistika, přátelé.

Aby oběma emeritním ředitelkám vyšly 
jejich plány, a pokud jim to čas dovolí, našly 
si čas na nějaký ten záskok ve školství, 
popřáli všichni tři muži vedení radnice. Sta-
rosta Břetislav Hrdlička a oba místostaros-
tové, Rudolf Oberfalcer a Josef Zoch. A jak 
se sluší a patří, nechybělo ani poděkování 
za celá dlouhá léta služby a na rozloučení 
květina.  Markéta Bučoková, PR

Kmotry Letního piva v knize rekordů

Vodní pólistky ze strakonického klubu 
TJ Fezko Asten Johnson Strakonice se 
octly v České knize rekordů. Důvodem je 
jejich patnáctinásobná série, kdy vyhrávaly 
mistrovský titul. V prostředí kolektivních 
sportů jsou dámy z jihu Čech naprosto 

ojedinělým republikovým jevem. Ocenění 
si převzaly jako kmotry nového piva, které 
na léto uvařil strakonický pivovar Dudák.

"Patnáctý titul je pro nás určitě obrovský 
úspěch. Jsme rádi, že se nám to podařilo, 
letošní sezona byla zkrácená, ale byli jsme 
bez ztráty bodu, stejně bychom titul v play 
off získali," uvedl trenér Marek Fügner. 

Pivo Letní bylo poprvé v historii uvařeno 
z čistě zahraničních chmelů. Německého 
Mandarina Bavaria, anglického Fuggles a 
amerického El Dorado. Na konci letní se-
zony můžeme konstatovat, že podle ohlasů 
našich příznivců se Letní, pro letošní horké 
dny, stalo favoritem a potěšilo nejednoho 
pivaře svou příjemnou hořkostí.   

Pavel Pechoušek 

Svatováclavský ležák za studena chmelený

Už tradičně připravil strakonický pivovar 
na počest strakonické Václavské pouti 
další z pivních speciálů. Stejně jako v po-
sledních dvou letech se jedná o nefiltro-
vaný ležák za studena chmelený čerstvě 
sklizeným "zeleným" chmelem ze žatec-
kých chmelnic. Zelený chmel je vzácnost 
dostupná jen v období sklizně po dobu 
několika málo týdnů v roce. V prvním 
roce strakoničtí pivovarníci zvolili 
chmelovou odrůdu Kazbek, v loňském 
roce odrůdu Harmonie a letos padla volba 
na odrůdu Gaia. Ta patří mezi nejnovější 
české vyšlechtěné odrůdy. Charakterizu-
je ji kořenité aroma a nese pojmenování 
po řecké bohyni Země Gaia.

Již tradičně vždy začátkem září pro čerstvě 
sklizený chmel vyráží strakonický sládek 
na Žatecko, konkrétně do obce Stekník. 
U zeleného nikterak upraveného chmele je 
důležité, aby došlo ke zpracování hlávek co 
nejdříve. Ještě týž den se čerstvý chmel zaba-
lí do vaků, vloží do ležáckého tanku a sesu-
duje se k němu dozrávající pivo. Při studeném 
chmelení v pivu zůstávají chmelové silice 
a díky nim má pivo intenzivnější chmelo-
vé aroma a vůni. Pro studené chmelení je 
ideální doba 1–2 týdnů. Na ochutnání tohoto 
pivního speciálu se můžete těšit od poloviny 
září, a to buď ve skleněných ručně stáčených 
lahvích v pivovarské prodejně nebo ve vybra-
ných restauracích. Pivovar Dudák 

Ranní příjezd na Žatecko  foto: Vlastimil Matej

Vlastimil Matej a Marek Fügner   foto: archiv pivovar
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