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Říjnové oslavy – 28. 10. 2020

Město Strakonice vás srdečně zve na setkání 
u památníku před hřbitovem sv. Václava. 
Začátek akce kulturním programem ve  
13:30 hodin, poté následuje oficiální 
vzpomínková akce. V 16:00 hodin se akce 
uskuteční u památníku ve Starém Dražejově. 

Den otevřených dveří

Prevent zve 7. 10. v čase 13:00–17:00 
hod. na Den otevřených dveří do prostor 
sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny 
s dětmi. Diskutovat se bude o problematice 
práce s rodinami a péče o ohrožené děti.  
Velké náměstí 216, Strakonice. 

Slovoslet

Dny poezie a mluveného slova  
18. 10.–24. 10. Třetí ročník minifestivalu 
mluveného slova a poezie ve Strakonicích. 
Specializované dílny, zážitkový program 
pro školy a program pro veřejnost. 
Podrobnosti viz www.slovoslet.cz 

DEN ČESKÉ STÁTNOSTI 28. 10.
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Nový Volkswagen Tiguan je jedinečný v každém detailu. Ikonické SUV s mimořádnými jízdními 
vlastnostmi Vám nově nabízí světlomety IQ.LIGHT LED Matrix, bezdrátový App-Connect nebo 
přirozené hlasové ovládání. Brzy i ve verzi Plug-in Hybrid!
 
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Tiguan: 4,5−5,8 l / 100 km, 119−139 g/km.  
Fotografie je pouze ilustrativní a vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Nový Tiguan
Zážitek  
z každé jízdy

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

Volby 
Moji kolegové i já jsme přemýšleli 
o kandidatuře do krajského zastupitelstva. 
Neudělali jsme to z jednoduchého důvo-
du. Ještě není hotové vše, co jsme slíbili, 
a dva roky nucené přestávky nám v tom 
moc nepomohly. Proto jsme se vrátili 
na zem, a nejprve doděláme základní 
věci ve Strakonicích. Příští roky ukážou, 
zda už máme čas na vyšší cíle.

Volit samozřejmě půjdu, ale budu mít 
na paměti, že musím volit lidi především 
slušné, pracovité a prospěšné, kteří pro 
nás už něco udělali. Co je platné, že ně-
kdo hýbe kameny, když pro lidi nepohne 
prstem?

Občané mi dále nabízeli podporu 
do Senátu. Tam bych se možná i do-
stal, ale pak už bych zase neměl dost 
času na Strakonice. A také bych rád 
ještě trochu zmoudřel. Proto zůstáváme 
kolegové i já tady, mezi vámi ve Strako-
nicích. Krajské zastupitelstvo můžeme 
ovlivňovat i jiným způsobem, nebudeme 
za to sice placeni, ale pro Strakonice to 
smysl dává a užitek přináší stejný, jako 
bychom tam jeden či dva z nás seděli. 
A pokud zvolíme nejzkušenějšího z kan-
didátů na senátora, věřím, že bude také 
pracovat, tak jako dosud, ve prospěch 
občanů. Jsem zvědavý, jak se rozhodnete 
vy, ale věřím, že k volbám také půjdete 
s rozumem a čistou myslí. Přeji vám 
šťastnou ruku a krásný a barevný, pokud 
možno slunečný říjen.

Městská část Modlešovice má od srpna nový altán

Objekt bude sloužit obyvatelům městské 
části Modlešovice jako doplňková 
stavba ke stávajícímu sportovišti. Krytý 
přístřešek najde uplatnění pro sportovní 
nebo společenské vyžití – umístění ping-
pongového stolu, společenské poseze-
ní, přístřeší při konání sportovních akcí. 

Jedná se o stavbu obdélníkového půdorysu, 
jejíž dvě stěny, západní a jižní, mají dřevě-
ný obklad, zbývající dvě jsou ponechány 
volné s výhledem na sportoviště. 

Stavba byla po třech měsících předána 
k užívání v srpnu letošního roku. Investo-
rem bylo město Strakonice, které za částku 
442 000 Kč bez DPH nechalo pro občany části 
města Modlešovice altán zbudovat. 

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

Modlešovická pergola foto: M. Bučoková 

Město se stalo majitelem strategických pozemků
Na pravém břehu Otavy se nachází histo-
rická stavba v dobách minulých určená pro 
využití v zemědělství, tzv. špýchar. Dnes 
je nemovitou kulturní památkou, a jak 
se vyjadřuje znalecký posudek, doslova 
klenotem, neboť stavby podobného stylu 
jsou nyní vyhledávány a rekonstruovány 
k muzejním účelům. Ke špýcharu těsně 
přiléhají pozemky nemalé rozlohy. 

Rada města zvážila možnost koupě 
pozemků v blízkosti strakonického 
hradu a členové zastupitelstva záměr 
schválili. 

Za navrhovanou cenu lehce převyšující 
11 400 000 Kč získá město strategické 
pozemky, které v sobě skýtají potenciál 
pro budoucí využití v podobě relaxačně 
odpočinkové zóny na pravém břehu řeky 
s možností propojení s návrším zvaným 
Kalvárie, nacházejícím se západně od hra-
du proti proudu řeky Otavy. 

Částka bude hrazena v sedmi splátkách. 
Do 14 dnů po podpisu kupní smlouvy bude 
uhrazeno 2 436 580 Kč a následně, vždy 
do 30. 6. následujícího kalendářního roku 
1 500 000 Kč.  Markéta Bučoková, PR 

Vážení Strakoničtí, 
letos je tomu již sto dva let, kdy si připomínáme vznik samostatného Československého státu. 
Středa 28. října je státním svátkem, kdy zůstáváme doma a máme čas na své zájmy, záliby, 
přátele, sami na sebe, ale také na vzpomínku pohnutých dnů před sto dvěma roky. 
Město Strakonice vás srdečně zve na pietní setkání u památníku obětem války u hřbitova sv. 
Václava. Tradičně se zde scházíme ve 13:30 hodin, kdy začíná kulturní program, po kterém 
následuje oficiální vzpomínková akce. 
V 16 hodin se shodná akce uskuteční u památníku ve Starém Dražejově.  Markéta Bučoková, PR 
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Ve Strakonicích nově třídíme kovové obaly 
Třídit plasty, papír, sklo a nápojový karton je 
pro nás již samozřejmostí. Prioritou v odpado-
vém hospodářství našeho města je předcházení 
vzniku směsného komunálního odpadu, který 
jinak končí na skládce odpadů. Chceme vám 
dát možnost vytřídit co největší množství od-
padů, jež najde své využití. Proto od 1. 10. 2020 
rozšiřujeme škálu tříděných komodit o kovové 
obaly, pro které budeme využívat žluté kontej-
nery na plast o objemu 1 100 litrů. Z důvodu 
intenzifikace systému sběru a využití kovových 
obalů jsme přistoupili k více komoditnímu 
sběru společně s plastovými obaly.

Informace, podle kterých byste se měli 
při třídění kovových obalů řídit, naleznete 
přímo na sběrných nádobách. Na kontejne-
rech jsou umístěny nálepky, které přesně 
popisují, co do nich patří a co ne. 

Co můžeme třídit do kontejneru označené-
ho šedou nálepkou na kovy?
• plechovky od nápojů a konzervy
• kovové tuby
•  kovové uzávěry, šroubovací uzávěry/víčka
• alobal
• hliníková víčka od jogurtů (nikoli z poko-

veného plastu)
• hliníkové obaly od potravin (pozor na oba-

ly spojené s dalším materiálem)

• kovové nádoby od aerosolů po kompletním 
vyprázdnění (nádoby od laků na vlasy, 
od šlehaček, antiperspirantů a deodorantů)

A co do kontejneru označeného šedou 
nálepkou na kovy vůbec netřídit?
• plechovky od barev
• spreje a tlakové nádobky se zbytky obsahu
• obaly od nebezpečných látek
•  těžké nebo toxické kovy, např. olovo, rtuť
• elektroodpad a baterie

Ne každý kovový odpad je ovšem vhod-
ný k další recyklaci. K rozeznání těchto 
dvou skupin nám pomohou recyklační 
symboly kovů uvedené na jednotlivých 
obalech. Recyklační symboly kovů pozná-
me podle znaku trojúhelníku s šipkami, 
číselného označení v rozmezí 10–49 a pří-
slušné písmenné zkratky. Obaly ze železa 
jsou označeny 40 FE, obaly z hliníku 41 
ALU a čísla 42–49 patří ostatním kovům. 
Při třídění se prosím řiďte uvedenými 
recyklačními symboly. 

Vytříděný kovový odpad se zpracová-
vá v hutích, kde se přidává k surovinám 
na výrobu kovů a při teplotě okolo 1 800 ̊C 
roztaví. Poté se lije do forem, čímž se vytvoří 
požadovaný tvar a připravuje se k další-
mu použití. Z recyklovaných materiálů se 

vyrábí hlavně odlitky, slitiny kovů, dráty, ale 
i původní výrobky. Recyklace plechovek je 
výrazně ekologičtější než jejich výroba. Tří-
děním a recyklací kovových odpadů výrazně 
šetříme životní prostředí, kdy můžeme takto 
snížit znečištění vzduchu cca o 86 % a vody 
o 76 %. 

Pro objemný kovový odpad využívejte 
i nadále sběrný dvůr či sběrné suroviny. 

Děkujeme, že se zajímáte a třídíte odpad.
Radka Mrkvičková, odbor ŽP

Finanční podpora sportu,  
volnočasových aktivit a kultury v roce 2020
V letošním roce došlo k rozdělení finančních 
prostředků na nájemné v zařízeních STARZ 
zpětně za rok 2019, kdy město hospodařilo 
v rozpočtovém provizoriu a nebylo možné 
poskytovat dotace vyšší než 50 000 Kč. 
V tomto dotačním programu bylo rozdě-
leno mezi 13 sportovních klubů celkem 
5 773 260 Kč. Ve stejném dotačním progra-
mu týkajícím se roku 2020 bylo vyplaceno 
5 814 800 Kč mezi 13 žadatelů. Podpora 
klubů sportujících v tělocvičnách základních 
škol města Strakonice činila 301 080 Kč pro 
10 klubů. O dotaci pro sportovní činnost 
mládeže zažádalo 19 zájemců a bylo jim 
poskytnuto 781 250 Kč. Opatření pro volno-
časové aktivity využil jeden žadatel a získal 
30 000 Kč. Na jednotlivé sportovní akce bylo 
podáno 26 žádostí a vyplaceno 268 500 Kč. 

Vyplacena byla ještě částka 1 050 000 Kč, 
která nemohla být schválena také vzhledem 
k rozpočtovému provizoriu, a to na podporu 

činnosti dospělých za rok 2018. 
Na individuální dotace, které nespadají ani 

do jednoho vyhlášeného dotačního programu, 
bylo vyčleněno 200 000 Kč a z minulých let 
181 000 Kč. 

Do dotačního programu na podporu kultury 
bylo podáno celkem 48 žádostí, z toho 14 na 
podporu celoroční činnosti a 34 na jednorá-
zové akce. Celková vyplacená částka dosáhla 
výše 646 000 Kč. 

V letošním roce zastupitelstvo města 
rozhodlo o zrušení dotačního programu 
na podporu dospělých a opatření 3 na pod-
poru provozu, oprav a údržby sportovišť 
ve vlastnictví žadatele z důvodu ekono-
mických opatření vyvolaných pandemií 
koronaviru. 

Na www.strakonice.eu – samospráva – do-
tace naleznete podrobné informace. 

Martina Dubová, 
odbor školství a cestovního ruchu

Týden povědomí o migréně
Společnosti Migréna-help a Spojené hlavy, 
z. s., se v loňském roce rozhodly uspořádat 
akci, která by zvýšila povědomí o nemoci 
postihující jednoho z deseti Čechů. Vznikl 
tedy projekt Týden povědomí o migréně. 
Podle vyjádření organizátorů jde o nemoc, 
která je stále podceňována, nedostatečně 
diagnostikována i léčena. 

Strakonická nemocnice patří mezi jedno 
ze třiceti specializovaných center na léčbu 
migrény, a proto jsme v souvislosti s druhým 
ročníkem akce Týden povědomí o migréně, 
probíhajícím v termínu od 6. do 12. září, 
oslovili lékařku Lucii Pokornou Školníkovou, 
která je absolventkou Lékařské fakulty UK 
v Plzni a od roku 2013 pracuje na neurolo-
gickém oddělení Nemocnice Strakonice, 
a.s., kde se specializuje právě na problema-
tiku bolestí hlavy. Odkaz na edukační web  
www.omigrene.cz a rozhovor naleznete na 
webových stránkách města.  

Markéta Bučoková, PR 

foto: Ekokom
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facebook.com/naturhouse.czfacebook com/naturhouse czze

Najdete nás na:

::  Váš dietní plán

::  Vaše cílové potravinové doplňky

::  Našich 10 rad pro ploché břicho

::  Náš exkluzivní recept

Řešení pro muže

Chci ploché břicho!

www.hubnuti-strakonice.cz
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A2 PLOCHE BRICHO MUZI V2.ai   1   25.7.2013   18:44:45

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

I PRO MUŽE MÁME 
ŔEŠENÍ!

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

Navigační informační systém strakonický hrad a okolí 
Stav nerezových informačních cedulí již 
neodpovídal potřebám návštěvníků hradu, 
neboť byl v některých místech po více než 
deseti letech zastaralý a zcela nečitelný. Navíc 
již třetím rokem prochází národní kulturní pa-
mátka strakonický hrad rozsáhlou rekonstruk-
cí, po které budou zpřístupněny nové prostory, 
které v textech nebyly uvedeny. Aktuální 
nebyla ani orientační mapka areálu. Proto se 
město Strakonice rozhodlo pro opravu a aktu-
alizaci desek s využitím dotace JčK. 

Navigační systém je v současné době 
po opravě připraven na začátek další turistické 
sezóny, kdy by měla být veřejnosti otevřena již 
opravovaná část hradu spravovaná Muzeem 
středního Pootaví. Nyní revitalizovaný kostel 
sv. Prokopa zpřístupní Římskokatolická far-
nost Strakonice až o další rok později. 

Zatím se o historii hradu a jeho okolí dozví 
turisté a občané více ze sedmi cedulí navi-
gačního systému: Na Dubovci, před zámkem, 
I. nádvoří – pod kostelem, II. nádvoří – před 
kapitulní síní, u hradního paláce, pod věží 
Rumpál, III. nádvoří – u dětského oddělení 

Šmidingerovy knihovny. Texty jsou dvojjazyč-
né a doplněné orientační mapkou. 

Zachováno zůstalo původní nerezové prove-
dení stojanů s černošedým podstavcem, které 
nenarušuje genius loci hradu, ale vhodně pro-

stor doplňuje. Celkové náklady byly vyčísleny 
na 94 391 Kč a Jihočeský kraj podpořil projekt 
z dotačního programu Podpora cestovního 
ruchu částkou 60 000 Kč. 

text a foto: odbor rozvoje

Jeden ze sedmi panelů, který je umístěn pod vyhlídkovou věží Rumpál
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Akvabely zvou mezi sebe

Oddíl akvabel Poseidon v Písku vyzývá 
dívky od 6 let, které umí plavat a mají zá-
jem o synchronizované plavání (tj. ladnost 
a krása figur při pohybu ve vodě), aby se 
dostavily každé pondělí ve 14:30 hod. 
do plaveckého stadionu ve Strakonicích. 
Další tréninková hodina probíhá každou 
středu od 14:45 hod. v Písku.

Rády bychom doplnily a rozšířily naše řa-
dy akvabel, které sklízely v posledních letech 
úspěchy a umístily se v závodech na čelních 
místech. Dagmar Hájková, trenérka 

Plavecký tábor pro „malé žraloky“

O letošních letních prázdninách 2020 pro -
běhly dva první úspěšné turnusy plaveckého 
příměstského tábora při STARZ Strakonice. 
Děti se zde učily plavat pod vedením 
zkušených plaveckých instruktorek, Petry 
Šímové, Michaely Vokaté, Kateřiny Polacho-
vé a Vendy Wieserové, z plavecké školy 
STARZ Strakonice. Čas strávený plaváním 
a hrami na jednom z nejkrásnějších venkov-
ních plaveckých areálů v Čechách zanechá 
určitě v malých tábornících nejednu hezkou 
vzpomínku. 

Nechyběl ani výlet do síně tradic v ČZ, 
a.s., kde se dětem trpělivě věnoval pan 
Emanuel Kopkáně z propagačního oddě-
lení. V příštím roce jsou v plánu předběžně 
tři další prázdninové turnusy. Jeden z nich 
bude probíhat v anglickém jazyce se 
zaměřením na konverzaci běžného dne.

Vendy Wieserová, instruktorka 

Osmáci z „Čelakajdy“ na toulkách

Rozjezd nového školního roku vzala část 
osmáků doslova. Cyklo-turistický kurz 
zahájili sice v učebně, ale hned po poučení 
o bezpečném pohybu na pozemních komu-
nikacích a ověření znalostí z dopravního 
značení naskočili do sedel kol a zmizeli 
v dáli. Druhá skupina volila klidnější pře-
sun po svých – tedy pěšky.

Žáci obou skupin si v průběhu svých 
putování rozšiřovali znalosti nejen z dopravní 
výchovy, zdravovědy, topografie, ale také 
z přírodovědy, matematiky a dalších předmě-
tů. Názornou a přirozenou formou tak nejen 

zahájili tolik důležité opakování, ale při osvo-
jování nové látky využili i nejlepší učebnici, 
jakou pro žáky máme k dispozici, náš svět.

Poděkování patří všem pedagogům,  
kteří se podíleli na přípravách a realizaci  
cykloturistického kurzu. Pochvalu si zaslouží 
všichni osmáci za sportovní výkony (60 km 
na kole), vzorné chování a za výborné výsled-
ky při pátečním ověřování vědomostí.

Doufáme, že se osmákům výuka pod 
širým nebem líbila a zjistili, že se nemusí 
učit jen ve školních lavicích. 

 Zástupci ZŠ F. L. Čelakovského

Cyklokurz Putim 2020     foto: archiv ZŠ Čelakovského

Otavský zlatý vodácký půlmaraton zazářil 
Ač se sobotní dopoledne patnáctého srpnové-
ho dne ohlásilo lehýnkým deštíkem, návštěv-
níky akce Otavský zlatý vodácký půlmaraton 
to neodradilo a narozeninovou oslavu si, jak se 
patří, užili. A nejen návštěvníci. 

Účastníci závodu vyrazili úderem deváté 
směrem k Písku, nechali jsme je vyplout a pře-
sunuli se na Podskalí, kde se již slibně rozbí-
hala narozeninová párty. Sluší se poděkovat 
sportovcům, kteří zajistili dopolední program. 
Prezentoval se lední hokej, krasobruslení, 
basketbal, házená, florbal, vodní pólo a fotbal. 
Rodinné centrum Beruška zajistilo sportovní 
vyžití pro nejmenší návštěvníky a Jana Chlád-
ková pomalovala, v dobrém slova smyslu, co 
se dalo, nebo spíše kdo se dal. 

Srdcovkou především pro hokejisty byla 
návštěva strakonického rodáka a gólmana Saši 
Saláka. Ač nestačil podepisovat a odpovídat 
na otázky novinářů, našel si čas na exkurzi 
pivovaru, který doposud, přestože je ze Stra-
konic, nenavštívil. 

Úderem půl jedenácté byl vypit osmimili-
ontý půllitr Otavského zlatého. Symbolicky 
se tohoto úkolu chopil ředitel Dušan Krankus, 
který náležitě Otaváka přihořčil ještě v době, 
kdy byl sládkem našeho pivovaru. 

Otavský zlatý byl poprvé uvařen v roce 
2010 a slavnostně pokřtěn starosty čtyř 
měst na řece Otavě – Sušice, Horažďovice, 
Strakonice, Písek. Světlý nepasterovaný ležák 
z moravského ječmene a žateckého chmele, 
který mimochodem zajišťuje tu správnou 
hořkost, byl uvařen, aby nejen rozšířil portfolio 
společnosti, ale i zároveň napomohl k pro-
pagaci cestovního ruchu na Otavě v rámci 
projektu Otavské plavby. 

Co popřejete Otavskému zlatému do další 
desítky? „To, co si v podstatě přejeme všichni, 
aby se nám dařilo v profesním a soukromém 
životě. Život lidský je příliš krátký na to, aby-
chom si ho znepříjemňovali,“ připil na zdraví 
všem Dušan Krankus. Zbývá tedy dodat jen, 
Dej Bůh štěstí.  Markéta Bučoková, PR 

Zleva: D. Krankus, vítězové závodu, J. Kobliha, J. 
Zborník a T. Fiala foto: Markéta Bučoková 

Duel    foto: D. Hájková

Letní tábor foto: V. Wieserová
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Pondělí 19.10.2020

pro držitele
Slevové karty PRIOR

Získejte kartu ještě dnes 
za nákup nad 500 Kč.

✳ Sleva neplatí na zboží v akci a ve slevě.

-20%-20%
na VŠECHNOna VŠECHNO

www.prior.czwww.prior.cz

Komunikujte
Opakovaně připomínáme občanům města, aby využili možnosti komu-
nikovat s úřadem elektronicky. Proč? Je to zcela jednoduché, cokoliv je 
zapotřebí občanům sdělit, můžete sice nalézt na webových stránkách 
města nebo sociální síti Facebook, ale pokud ani jeden kanál nevyhle-
dáváte a dáváte přednost elektronické komunikaci, pak se nabízí zvolit 
právě zmíněnou Komunikaci s občany, ve které budete automaticky 
e-mailem, popřípadě ve zvlášť naléhavých situacích SMS zprávou o dané 
problematice informováni. Takovou informaci pak máte k dispozici vždy 
přehledně a v co nejkratším možném termínu. 

V nedávné době jsme byli osloveni s připomínkou, proč neroz-
nášíme oznámení uzavírky komunikací do poštovních schránek. 
Myslíme si, že v době e-komunikace je běhání po městě od schránky 
ke schránce přežitkem a ztrátou tak drahocenné komodity, jakou je 
čas, že se nabízí náhrada v podobě elektronicky zaslané informace. 
Můžete namítnout, že někteří ze seniorů nemají k těmto technologiím 
přístup, pak lze tento drobný hendikep k předání informace nahradit 
adresou dětí nebo vnoučat. 

Přihlášení je velmi jednoduché. Na webových stránkách města zadejte 
odkaz komunikace s občany, který naleznete v levém banneru, klikem 
se dostanete do zvolené záložky, jejíž součástí je odkaz na formulář pro 
registraci. Po vyplnění a odeslání registrace obdržíte automatický e-mail 
s oznámením. Poté je již vaše elektronická adresa součástí komunikace, 
ve které budete dostávat horké aktuality. 

Těšíme se i na vás! Markéta Bučoková, PR 

Nová pexesa Strakonic
Městské informač-
ní centrum, které 
sídlí již déle než tři 
roky v prostorách 
strakonického hradu, 
vydává nově dvě 
edice pexesa. 
Na straně obrázku, 
k němuž budete 
hledat ten správný 
druhý, najdete foto-

grafie míst, která tvoří naše město. Ať jsou to snímky velkých významných 
budov nebo detaily na fasádách, sochy nebo květinová výzdoba města, 
nebyly vybrány náhodou. Reagují na podněty návštěvníků infocentra, 
tedy většinou turistů, kteří si možná často všimnou krásných věcí spíše 
než my, kteří okolo nich chodíme denně. Rubovou stranu pexesa pak 
zdobí nové logo města, které nás doufejme bude společně s městským 
znakem provázet jako součást prezentace Strakonic i v budoucnu. Než 
oznámíme to nejdůležitější pro vás, čili kde a za kolik si je můžete koupit, 
musíme poděkovat všem, kteří se na tvorbě spolupodíleli.
Cena bílé edice, 16 dvojic obrázků, je 18 Kč, cena modré, kde je dvojic 
32, je 25 Kč. A koupíte je právě u nás v městském informačním centru.
Během krátké doby bude následovat série osmi nových pohledů Strako-
nic, včetně dvou vánočních. Ladislav Řanda, IC

Nad pexesem se děti zabaví foto: M. Bučoková
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ZHODNOCENÍ
Rekonstrukce letního kina ve Strakonicích
Se zhoršujícím vývojem stavu okolo pande-
mie Covid-19 a s tím spojenými omezení-
mi bylo MěKS Strakonice postaveno před 
situaci, jak organizovat veškeré plánované 
akce, aniž by se to dotklo návštěvníka. Dle 
vládních nařízení přišla omezení jak v kině 
Oko, tak i v rámci již zaběhlého Kulturní-
ho léta na hradě.

Vzniklá situace donutila soustředit se 
na venkovní prostory s větší kapacitou. 
Rozhodli jsme se o zvelebení prostor v let-
ním kině a tím vytvoření vhodného zázemí 
nejen pro kino, ale i veškeré venkovní 
akce. Aby se mohly promítat premiéry 
a novější filmy, byli jsme nuceni zmoderni-
zovat technologii letního kina. To obnášelo 
nákup nového digitálního projektoru, 

včetně opravy ozvučení a osvětlení celého 
areálu.

Po pozitivních ohlasech z řad návštěv-
níků se uvažuje o rekonstrukci sedaček 
a betonového podkladu, aby se mohlo 
i v letech dalších pokračovat v koncertech 
v rámci Kulturního léta a promítání kina 
v letních měsících.

ÚPRAVY LETNÍHO KINA:
• Digitalizace firmou AV Media
• Oprava a rekonstrukce kompletního 

osvětlení
• Oprava a celková repase ozvučení
• Oprava a výmalba fasád
• Výmalba promítací plochy
• Výmalba a oprava zázemí pro umělce

• Zrekonstruovaný a nově vybavený kiosek 
(nový pult, výčepní zařízení, kávovar, 
lednice, sklad zboží, dvojdřez včetně 
pracovní plochy – vše podle aktuálních 
hygienických norem)

• Oprava oplocení areálu
• Oprava dlažby v areálu
• Ošetření a prořezání stromů
• Nátěry vrat, dveří  
Petr Chalupný, Romana, Strbačková, MěKS

Kulturní akce v letním kině  foto:: Josef Moučka

Statistika letní sezóny plaveckého areálu 
Letošní sezóna byla díky koronavirovým 
opatřením jiná než v předchozích letech. 
Vzhledem k vládním opatřením ze začátku 
března, kdy bylo nutné uzavřít krytý stadion, 
se naše pozornost obrátila na přípravu letního 
areálu plaveckého stadionu. I přes počáteční 
obavy, jestli se letní sezóna uskuteční, jsme 
začali nezbytné práce, aby byl areál připravený 
na otevření pro veřejnost.

Před touto sezónou nebyly realizovány 
v letním areálu žádné velké investice, ale 
došlo k mnohým drobnějším opravám, které 
oči návštěvníků možná ani nezachytily. Byla 
provedena oprava obkladů a vyspárování 
dětských bazénů a 50m bazénu, dílčí opravy 
drah a hracích prvků minigolfového hřiště, 
nátěr dřevěného domku obsluhy, oprava ná-
jezdu na venkovním tobogánu, nátěr oplocení 
jednotlivých vrtů, úprava beachvolejbalového 
hřiště, sadovnické a zahradnické práce, ale 
i další důležité práce, jež byly nutné zajistit pro 
bezpečné otevření letního areálu.

Samotná letní sezóna začala dne 1. června, 
kdy se otevřela pokladna letního areálu 
na Den dětí, které již tradičně měly v tento den 
vstup zdarma. Bohužel počasí v červnu nebylo 
moc příznivé a celková návštěvnost byla tento 
měsíc jen 2 328 návštěvníků. V červenci se 
však počasí umoudřilo a začalo se vracet léto 
i s letními teplotami. Nejvíce to bylo vidět 
ke konci měsíce července, kdy 28. 7. přišlo 
do letního areálu plaveckého stadionu více než 
1 500 návštěvníků a celková denní tržba se 
vyšplhala na 106 tisíc korun. Hezké počasí po-

kračovalo i v srpnu a 21. 8. jsme zaznamenali 
návštěvní rekord letošní sezóny, kdy si našlo 
cestu do letního areálu 2 050 návštěvníků. 
Letní sezónu jsme uzavřeli 5. 9., kdy byl letní 
areál pro veřejnost uzavřen a provoz se vrátil 
zpět do krytého bazénu. Celkový počet ná-
vštěvníků v letním areálu byl za celou sezónu 
nadprůměrných 28 953 a celková výše tržeb se 
vyšplhala nakonec na 1,579 milionu. Meziroč-
ně je tento výsledek 4. nejlepší od roku 2014.

Letní areál ve Strakonicích je pro svou 
rozlohu, kvalitu vody a možnost dalšího 
sportovního vyžití znám po celé republice, 
o čemž svědčí naplnění termínové kapacity 
ubytování, kdy byl obsazen každý týden letní 
sezóny, a některé sportovní kluby využíva-
jící k tréninkům 50m bazén musely využít 
ubytování i mimo letní areál. Rád bych uvedl 
některé oddíly, které náš letní areál během léta 
navštívily. Největším lákadlem pro plavce, ale 
i pro veřejnost bylo týdenní soustředění oddílu 
VICTORIA Vysokoškolského sportovního 
centra MŠMT v čele s trenérkou Petrou Šká-

bovou. Toto soustředění mělo být posledním 
laděním formy reprezentantů ČR v plavání 
před odletem na OH do Tokia, které bohužel 
bylo z již známých důvodů zrušeno. I přes ten-
to fakt byla k vidění ve strakonickém bazénu 
špička českého plavání v čele s nejúspěšnější 
reprezentantkou Barborou Seemanovou. 
V červenci se uskutečnily tři běhy soustředě-
ní tělesně postižených sportovců oddílu bB 
Kontakt pana Jana Nevrkly, v jejichž řadách je 
několik reprezentantů ČR v paralympijských 
disciplínách. Mezi další oddíly využívající náš 
areál mohu jmenovat Český svaz plaveckých 
sportů (sekce dálkového plavání), Triatlon Pl-
zeň v čele s úspěšným reprezentantem Janem 
Řehulou, DUKLA Praha, oddíl moderního 
pětiboje, USK Praha, Slávia Liberec, Bubble 
Trouble plavecká škola, Slavie VŠ Plzeň – 
oddíl akvabel, IHC Písek. 

Závěrem bych moc rád poděkoval všem 
návštěvníkům, jak strakonickým, tak i z jiných 
míst České republiky, kteří zavítali do našeho 
areálu. Doufám, že od nás odcházeli spokojení 
a plní krásných dojmů a zážitků. Moc rád bych 
také poděkoval všem zaměstnancům, brigád-
níkům a dalším, kteří po celou letní sezónu 
zajišťovali provoz.

Všem čtenářům Zpravodaje děkuji 
za čas, který věnovali tomuto článku, přeji 
jim krásný zbytek roku 2020 a těším se 
na viděnou třeba v krytém bazénu nebo 
příští rok v letním areálu plaveckého sta-
dionu ve Strakonicích.

Pavel Čarek, vedoucí PS Strakonice

VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT
 foto: archiv STARZ 
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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

Zeptali jsme se za vás
V říjnovém čísle odpovídá starosta města 
Břetislav Hrdlička. 

Strakonice se za poslední dva roky mu-
sely vyrovnat minimálně s dvěma mezníky, 
významně ovlivňujícími život města. Téměř 
polovina volebního období zastupitelstva byla 
zabrzděna opakovanými volbami a posléze 
koronavirem. Na skutečný rozvoj města zbývá 
nyní něco přes dva roky. Jedno je ale jisté, 
chod města se nemohl zastavit. Na minulost 
i budoucnost Strakonic jsme se zeptali starosty 
města. 

Jak se díváte na uplynulé dva roky, kdy 
město mělo mít po řádných volbách? Jak 
tento čas hodnotíte? 

Ztráta byla hlavně finanční – byli jsme bez 
dotací, které jsou potřebné, abychom nemu-
seli hradit vše jen z rozpočtu. Doplatili jsme 
přitom další část dluhů města a dokončili in-
vestiční akce, schválené v našem předchozím 
volebním období. Realizovali jsme menší in-
vestice do vzhledu města a služeb, které mohla 
schvalovat rada města, a připravovali další 
projekty a plány. Nyní, nehledě na koronu, 
se snažíme dohnat ztracený čas. Přemýšlíme 
například o dlouhodobém komerčním úvěru, 
spláceném nájemníky, který bychom dostali 
na městskou výstavbu nových bytů. To by 
pokladnu nezadlužilo. Máme toho na starosti 
dost. Jednáme s novými mladými i stávají-
cími zubaři, lákáme investory, vykupujeme 
pozemky v centru, urychlujeme městskou 
operativu, plánujeme. Nedostatek času se 

projevuje jako velká pracovní zátěž, ale dali 
jsme se na vojnu…

Prioritně se nyní řeší situace na Šumav-
ské. Jen pro připomenutí – první veřejné 
projednání se uskutečnilo v roce 2017. 
V jaké fázi se nyní realizace revitalizace 
nachází? 

Ano, dva roky rozhodování nám chybí. 
Máme hotový projekt první fáze, kde je řešena 
především úprava komunikace, parkoviště, 
zeleň a vedení tepla. Připravujeme výběrové 
řízení na zhotovitele.

Jednali jste o odkupu zbývajících částí 
pozemků od SBD, nezbytných pro realizaci 
dětských hřišť, parkovišť, ale i kontejne-
rových stání. Podaří se nakonec projekt 
zrealizovat v původním návrhu, nebo bu-
dou nutné ústupky z důvodů neúspěšného 
jednání mezi městem a SBD? 
Rád bych vysvětlil souvislosti od začátku. 
Správně by se mělo psát SBD, s.r.o., tedy ne 
Stavební bytové družstvo, ale firma s ručením 
omezeným, která se pouze podobně jmenuje. 
Jednáme v podstatě s pěti lidmi, jednateli 
firmy SBD, s.r.o., která pozemky od SBD 
získala. Připravili jsme směnnou smlouvu 
a chtěli pozemky ve vlastnictví této firmy 
vyměnit za stavební pozemek na Jezárkách. 
Trvali jsme na podmínce, aby tam firma SBD, 
s.r.o., začala co nejdříve stavět nový bytový 
dům pro obyvatele. Původní SBD za posled-
ních deset let žádný byt nepostavilo. Nakonec 

jsme přistoupili i na jejich požadavek, že 
začnou stavět nejpozději do pěti let. Bohužel 
SBD, s.r.o., které za své závazky ručí pouhými 
100 000 Kč, odmítlo tento benevolentní krok 
města, podložený smluvní pokutou, podepsat, 
prý kvůli té smluvní pokutě. 

Předpokládám, že tento neuvážený krok 
ze strany SBD, s.r.o., hodně ovlivní celkovou 
koncepci revitalizace sídliště. Je to tak? 

Trochu jsme museli první etapu ořezat, 
nemáme pozemky na dětská hřiště a některé 
kontejnery, a omezí to trochu i počet parkova-
cích míst. Budeme s firmou SBD, s.r.o., jednat 
dál, nabídli jsme, že město potřebné pozemky 
koupí, ale firma je již ústně odmítla prodat. 
Přesto první etapu dokončíme s malými ome-
zeními. Toto sídliště revitalizaci potřebuje. 

Čím si vysvětlujete obrat v postupu SBD, 
s.r.o. Nemělo by právě bytové družstvo mít 
zájem na komfortním bydlení klientů, které 
zastřešuje? 

Znovu upozorňuji, že se nejedná o SBD, 
ale už o firmu SBD, s.r.o. Bez smluvní pokuty 
(pouze cca 440 000 korun), která závazek 
nejpozdějšího data započetí stavby potvrzuje, 
nemáme jistotu, zda bude SBD, s.r.o., stavět 
dům, nebo třeba i spekulovat s pozemky. Je to 
normální podnikající společnost. Navíc byla 
pokuta v poloviční výši, než je obvyklé. Je to 
divné, ale nechci to komentovat a vyvolávat 
v členech SBD paniku.

Markéta Bučoková, PR 
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VÝSTAVY 
30. 9. – 2. 11., po+st–pá 8:00–18:00hod.,  
út zavřeno, so 8:00-12:00 hod.
Peřejemi času 
výstava k vydání knihy Libora Staňka Peřejemi času 
o historii vodácko-turistických oddílů ve Strakonicích 
místo: ŠK, vstupní hala 

1. 10. – 31. 12.
Výstava Tereza z Davle
1. 10. – vernisáž, 17:00 hod.
místo: Maltézský sál strakonického hradu

2. 10. – 8. 11.
Hledání
fotografie a koláže Daniela Schrolla
vernisáž 1. 10., 16:00 hod.
černá kuchyně hradu

10. 10.
35 let Husotu
vernisáž 10. 10., 14:00 hod.
místo: Státní okresní archiv

do 31. 10.
Rekonstrukce expozic muzea v obrazech
III. hradní nádvoří

do 31. 12. 
Jana Kubová – obrazy 
výstava přístupná v době konání společenských akcí 
místo: ŠK, společenský sál 

KINO OKO 
www.meks-st.cz

1.–5. 10., 17:30 hod.
Pinocchio
USA, dobrodružný/rodinný, dabing, 125´,  
přístupný všem, 2D

1.–4. 10., 20:00 hod.
Tichý společník
ČR, komedie/drama, 100´, přístupný od 12 let, 2D

5. 10., 20:00 hod.
Ronnie Wood: Někdo tam nahoře mě má rád
VB, dokument/hudební, titulky, přístupný od  
12 let, 122´

6.–7. 10., 17:30 hod.
Mulan 3D
USA, dobrodružný/rodinný, dabing, přístupný 
všem, 106´, 3D

7.–8. 10., 20:00 hod.
Ženská pomsta
ČR/SR, komedie, 88´, přístupný od 12 let, 2D

8.–11. 10., 17:30 hod.
Léto patří rebelům
Něm/SR, dobrodružný/rodinný, dabing, přístup-
ný všem, 90´

9.–10. 10., 20:00 hod.
Pro balík prachů
USA, akční thriller, titulky, 92´, přístupný od 15 let, 2D

11. 10., 20:00 hod. a 12. 10., 17:30 a 20:00 
hod.
Bábovky
ČR, komedie/drama, 97´, přístupný od 12 let, 2D

13. 10., 17:30 hod. a 14. 10., 17:30 a 20:00 hod.
Smečka
ČR, drama/sportovní, 94´, přístupný od 12 let, 2D

13.10, 20:00 hod.
Parking
Rum/Špa, drama/romantický, 110´, přístupný 
od 12 let, 2D

15.–18.10., 17:30 hod.
Červený střevíček a 7 statečných
J. Korea, animovaný, 83´, dabing, přístupný všem, 2D

15.–18. 10., 20:00 hod.
Žáby bez jazyka
Slovensko/ČR, drama/komedie, 116´, přístupný 
od 15 let, 2D

KALENDÁŘ AKCÍ 
19. 10., 17:30 hod.
Princova cesta
Luc/Fra, animovaný/dobrodružný/rodinný, da-
bing, 100´, přístupný všem, 2D

19. 10., 20:00 hod. a 20.–21. 10., 17:30 
a 20:00 hod. 
Karel
ČR, dokument/životopisný, 127´, přístupný všem, 2D

22.–25. 10., 17:30 hod.
Rodina na baterky
USA, animovaný/rodinný, dabing, přístupný 
všem, 2D

22.–23. 10., 20:00 hod.
Smrt na Nilu
USA, drama/krimi/mysteriozní, titulky, přístupný 
od 12 let, 2D

24.–26. 10., 20:00 hod.
Nightlife: Na tahu
Něm, komedie/romantický, dabing, 111´, přístup-
ný od 12 let, 2D

26. 10., 17:30 hod.
Disco
Norsko, drama, 94´, titulky, přístupný od 12 let, 2D

27.–28. 10., 17:30 hod.
After: Přiznání
USA, romantický, titulky, 106´, přístupný od 12 let, 2D

27.–29. 10., 20:00 hod.
Greenland: Poslední úkryt
USA, akční/thriller, titulky, 119´,přístupný od 12 
let, 2D

29.–31. 10., 17:30 hod.
100% Vlk
Austrálie, animovaný, dabing, 85´, přístupný 
od 12 let, 2D 

30.–31. 10., 20:00 hod.
Nebe
ČR/Čína, dokument, české znění+titulky, 77´, 
přístupný od 12 let

SENIORSKÁ STŘEDA
14. 10., 9:30 hod.
Chlap na střídačku
ČR, komedie/romantický, 112´, 2D

FILMOVÝ KLUB
6. 10., 20:00 hod.
Corpus Christi
Polsko, drama, titulky, 116´, přístupný od 15 let, 2D

DŮM KULTURY 
5. 10., 19:00 hod.
Fantastická žena – agentura Familie
divadelní předplatné A

7. 10., 19:00 hod.
Halina Pawlowská
11. 10., 14:30 a 16:30 hod.
LS Radost – loutkové představení Perníková 
chaloupka
místo: KZ Mír

13. 10., 19:00 hod.
Na poslední chvíli – agentura Harlekýn, s.r.o.
Divadelní předplatné B

15. 10., 19:00 hod.
Luboš Pospíšil „70“ + 5P – Live
18. 10., 14:30 hod.
Loutková pohádka O dobré duši
místo: sál Čezeta, KD 

25. 10., 14:30 a 16:30 hod.
LS Radost – loutkové představení Rozum 
a štěstí
27. 10., 19:00 hod.
CHANELKA – nejelegantnější módní 
přehlídka na jihu Čech

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ 
rodiče s dětmi
6. 10., 13. 10., 20. 10., 27. 10., 16:15–17:15 hod. 
11. 10., 12:45–13:45 hod.
24. 10., 13:15–14:15 hod. 
senioři
1. 10., 8. 10., 15. 10., 22. 10., 11:00–12:00 hod. 
společné
6. 10., 13. 10., 20. 10., 27. 10., 17:30–18:30 hod.
11. 10., 14:15–15:15 hod. 
24. 10., 14:45–15:45 hod. 
28. 10., 10:00–11:30 hod.
29. 10., 10:00–11:30 hod.
30. 10., 10:00–11:30 hod.

29. 10., 19:00 hod.
KPH – Klavírní pralinky
Vstupné v předprodeji v MIC, Zámek 1, Strako-
nice– pondělí–neděle 9:00–17:00 hodin, po-
kladna kino OKO – dle aktuální promítací doby, 
pokladna otevřena vždy hodinu před promítáním

PLAVECKÝ AREÁL 
www.starz.cz

po
6:00–8:00 kondiční plavání
12:30–13:30 plavání pro invalidy
13:30–15:30, 14:30–15:30 (½ bazénu), 
18:00–20:00 (½ bazénu)

út
14:30–15:30, 20:00–22:00 

st
6:00–8:00 kondiční plavání
12:30–13:30 plavání pro důchodce
13:30–17:00, 15:30–17:00 (½ bazénu), 
20:00–22:00

čt
14:30–15:30 plavání pro těhotné
14:30–16:00 (½ bazénu)
20:00–22:00

pá
6:00–7:30 kondiční plavání
12:30–22:00, 15:30–20:00 (½ bazénu)

so+ne
13:00–20:00

SAUNA
po, ne zavřeno
út 10:00–22:00 ženy
st 10:00–22:00 muži
čt 10:00–22:00 společná
pá 10:00–22:00 ženy
so 10:00–17:00 společná

BOHOSLUŽBY
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
www.farnost–strakonice.cz 
Nedělní bohoslužby
8:00 hod. Podsrp
9:30 hod. sv. Markéta 

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

st 7. 10., 8:00 hod. Podsrp
Památka Panny Marie Růžencové, bohoslužba
st 7. 10., 14. 10., 21. 10., 18:00 hod. fara – 
Hovory o víře
cyklus setkávání nad tématy naší víry (28. 10. 
se setkání nekoná)
st 7. 10., 19:00 hod. sv. Markéta – Papučový den
koncert pro Domácí hospic
vystoupí Pavel Helan
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INZERCE

HBC�STRAKONICE�1921���www.hazenastrakonice.cz

Oddíl�házené�TJ�ÈZ�HBC�Strakonice�1921�a�DDM�Strakonice
poøádá�nábor�dìtí�do�tìchto�dru�stev:

Informace�-
nebo�pøímo�v�tìlocviènì TJ�ÈZ

E.�Krausová,�tel.�606�669�916

Informace�-�dìvèata:�R.�Plojhar,�tel.�775�645�488
chlapci:�M.�Harant,�tel.�724�634�364

Informace�-�dìvèata:�M.�Koubová,�tel.�775�084�804
J.�Miklas,�tel.�606�105�220chlapci: M. ech,�tel.�734�769�743,È

dìvèata�a�chlapci�-�pøedškoláci

dìvèata�a�chlapci�z�1.�-�3.�tøíd

dìvèata�a�chlapci�z�3.�-�5.�tøíd

do�všeobecného�sportovního�krou�ku
HANDBÁLCI

do�dru�stev�pøípravky�házené

do�dru�stev�mini�actva�házené

Cvièení�se�koná�ka�dou�støedu�od�16,00�do�17,00�hod.�v�tìlocviènì TJ�ÈZ�v�Máchovì�ulici�(naproti�Gymnáziu),
zamìøeno�na�všeobecnou�sportovní�pøípravu.�Poprvé�9.�záøí�2020,�mù�ete�si�pøijít�nezávaznì�vyzkoušet.

Tréninky�dìvèat:�pondìlí�15,30�-�17,00�hod.,
Tréninky�chlapcù:�úterý�16,00�-�17,30�hod.,

Všechny�tréninky�se�konají�v�tìlocviènì TJ�ÈZ�v�Máchovì�ulici.

ètvrtek�16,30�-�18,00�hod.
ètvrtek�15,00�-�16,30�hod.

Tréninky�dìvèat:�pondìlí�17,00�-�18,30�hod.,�ètvrtek hod.,�pátek�16,00�-�17,30
Tréninky�chlapcù:�pondìlí�15,30�-�17,00�hod.,�støeda hod.,�ètvrtek�15,30�-�17,00�hod.

Tréninky�se�konají�v�tìlocviènì TJ�ÈZ�v�Máchovì�ulici�nebo�v�Házenkáøské�hale.

17,00�-�18,30 hod.
17,00�-�18,30

roèníky�narození�2012�-�2014

roèníky�narození�2010�a�2011

SENZAČNÍ VINYL
od 341 Kč/m2

AKCE PLATÍ: od 5. 10. do 18. 10. 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 5. 10. do 18. 10. 2020

POKLÁDKA – tel.: 606 302 156

Rozvoz koberců 
ZDARMApo celé ČR k domu

STŘEDNÍ ŠKOLA a JAZYKOVÁ ŠKOLA
s právem státní jazykové zkoušky 

VOLYNĚ

Dny otevřených dveří: 16. 10., 27. 11. 2020, 15. 1., 5. 2. 2021, 
vždy od 12 – 17 hodin, nebo po domluvě kdykoli. 

www.ssvolyne.cz

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
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pá 16. 10., 19:00 hod. sv. Markéta –  
Večer chval
hudba, možnost prosby za konkrétní věci, 
díky apod., modlitbou provází Strakonická 
farní kapela
ne 1. 11., 9:30 hod. sv. Markéta
nedělní eucharistie s promluvou pro děti
ne 1. 11., 15:00 hod. fara
setkání pro manžele a rodiny
po 2. 11., 16:00 hod. hřbitov u kříže
modlitba za zemřelé
po 2. 11., 17:30 hod., sv. Václav
bohoslužba za zemřelé
Bohoslužby za zemřelé v okolí Strakonic na webu 
farnosti
www.farnost–strakonice.cz

MANA, APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Lidická 194, Strakonice, www.manacirkev.cz
Bohoslužba – neděle v 9:30 hod.
Kurz Ducha Svatého – 1. 10., 8. 10.,  
15. 10. a 24. 10.
Trvale svobodný – nový kurz, od 29. 10.

2. 10., 17:00–20:00 hod.
Čchi–kung pro začátečníky a mírně pokročilé
přihlášení nutné na tel: 605 582 571 nebo  
andrea.frei@email.cz
místo: RC Beruška

3. 10., 9:00–16:00 hod.
Podzimní focení
venkovní focení v parku, sraz u altánku, zájemce 
prosíme o přihlášení předem na tel: 773 165 696

6. 10., 9:00–10:30 hod.
Kurzy počítačové gramotnosti 
e–mail – posíláme první poštu, místo: ŠK, studovna 

6. 10., 17:00 hod.
Za přírodou Kanárských ostrovů
Josef Šindelář: přednáška s promítáním
místo: ŠK, společenský sál 

6. 10. a 20. 10., 18:00–20:00 hod.
Klub deskových her Strakonice
přijďte si s námi zahrát deskovky, bez nutnosti registra-
ce, každé liché úterý, místo: čajovna Pod Stolem, info: 
STEJIKA, www.stejikasro.webnode.cz

7. 10., 8:00–16:00 hod.
Dotační poradna 
den otevřených dveří – konzultace k dotacím
místo a info: STEJIKA, www.stejikasro.webnode.cz

7. 10., 13:00–17:00 hod. – Velké nám. 216
Den otevřených dveří – Prevent 
služby pro rodiny s dětmi Prevent zvou do prostor 
sociálně–aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi

7. 10., 16:30 hod. 
Středeční zastavení
sdílení, ztišení, inspirace, krátké poetické ukázky, 
tentokrát např. z díla Jaroslava Foglara
místo: Pobočka Za Parkem

POZVÁNKY
1. 10., 9:30 hod.
Bookstart – S knížkou do života
pravidelná setkávání s rodiči a dětmi
místo: ŠK, oddělení pro děti

2. 10. – 6. 11., 16:00–18:00 hod.
Kurz šití 
pro začátečníky, šicí stroj a nitě s sebou, max. 4 účast-
níci ve skupině, přihlášení nutné, místo: RC Beruška

7. 10., 21. 10., 17:00–18:00 hod.
Šachy
kroužek pro děti od 6 let, liché středy
místo: RC Beruška 

8. 10., 17:00 hod.
Matka a dcera: Božena Němcová 
a Theodora Němcová
přednáška spisovatelky a publicistky Martiny Bitt-
nerové: Božena Němcová pohledem své dcery
místo: ŠK, společenský sál

8. 10., 17:00–18:30 hod.
Acess Bars
popovídání s Katkou Vondřičkovou o terapii 
Access Bars, děti můžete vzít s sebou, místo: RC 
Beruška

9. 10., 13:00–17:00 hod. 
Podzimní farmářské trhy
místo: Velké náměstí

9. 10., 14:00–18:00 hod.
Setkání rodin s dětmi se sluchovým 
postižením
registrace: ranapececechy@detskysluch.cz,  
nebo na tel: 251 510 744, místo: RC Beruška

9. 10., 19:30 hod.
Folkové večery s Pepou Pelánem a jeho 
hosty
Josef Jákl – písničkář a frontman folkové kapely 
Kastelán, místo: Pod Stolem

12. 10., 17:00–19:00 hod.
Textilní hračky–hmatky
Štěpánka Seidlová: Tvořivý podvečer 
místo: Pobočka Za Parkem

13. 10., 10:30–11:00 hod.
Divadélko pro nejmenší
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KALENDÁŘ AKCÍ 
originální interaktivní maňáskové divadlo pro děti 
všeho věku, místo: RC Beruška

13. 10., 27. 10., 16:30–18:00 hod.
Zdravé vaření
pro děti od 5 let, každé sudé úterý, přihlášení nutné, 
místo: RC Beruška

13. 10. a 27. 10., 17:00–18:30 hod.
5 o´clock Tea Talk
procvičení v angličtině nad šálkem čaje, není 
nutné se předem hlásit, každé sudé úterý
místo: čajovna Pod Stolem, info: STEJIKA,  
www.stejikasro.webnode.cz 

13. 10., 18:00 hod.
Kurzy zdravého vaření
účast hlaste na: jan.juras@knih–st.cz nebo 
721 658 224, místo: ZŠ Povážská

14. 10., 18:00 hod.
Zelené otazníky – Proč třídit odpady 
nestačí?
důvody, proč je recyklace za současného stavu 
pouze dílčím řešením odpadové krize
místo: ŠK, společenský sál

15. 10., 16:00–18:00 hod.
Kreativní rodinná dílna
výroba halloweenské dekorace „zavařená ča-
rodějnice“, vhodné pro rodiče s dětmi od 4 let, 
přihlášení nutné, místo: RC Beruška

15. 10., 22. 10., 17:00–19:30 hod.
Rychlokurz klavíru pro dospělé
přihlášky: pavelhokr@centrum.cz, 608 745 297,  
www.rychlokurzklaviru.cz 

15. 10., 17:00 hod.
Dějiny katů a poprav
Vladimír Šindelář – Dějiny katů a poprav, s při-
hlédnutím k jižním Čechám
info: www.muzeum–st.cz, místo: ŠK, společenský 
sál

15. 10., 18:00 hod.
Kurzy zdravého vaření
účast hlaste na: jan.juras@knih–st.cz nebo 
721 658 224, místo: ZŠ Povážská

17. 10.
Přírodovědný výlet: Sedlice a okolí
sraz v 7:00 před nádražím ČD, v 7:12 hod. 
odjezd vlakem do Sedlice, zpět jede vlak např. 
v 16:21 hod.
info: ŠK, Pobočka Za Parkem

20. 10., 9:00–10:30 hod.
Kurzy počítačové gramotnosti
bezpečný internet, vyhledávání na internetu
místo: ŠK, studovna

23. 10., 13:00–17:00 hod.
Podzimní farmářské trhy
místo: Velké náměstí

25. 10., 18:00 hod.
Sváteční zastavení
krátké ukázky z písňových textů, tentokrát např. 
z díla Jiřího Tichoty, místo: Pobočka Za Parkem

26. 10., 16:00 hod.
Očkování – nejlepší způsob prevence?
beseda s pediatrem Martinem Gregorou, primá-
řem dětského oddělení Nemocnice Strakonice, 
autorem populárně–naučných knih pro rodiče, 
místo: ŠK, společenský sál

28. 10., 13:30 hod.
Slavnostní shromáždění 
102. výročí vzniku samostatného Československa
místo: památník obětem války u hřbitova

29. 10., 8:00–11:00 hod.
Tvořivá dílnička pro děti
podzimní strom, tvoření pro děti v knihovně
místo: ŠK, oddělení pro děti

2. 10., 9. 10., 16. 10.
Ledňáčci

sraz v 16:00 hod. před zámkem
schůzky rodin se zájmem o přírodu, tradice a lidové hry
info: www.knih–st.cz  
a www.facebook.com/smidingerovaknihovna

SLOVOSLET
info: www.slovoslet.cz
18. 10., 17:00 hod. 
Jako dítě, které čůrá pod stolem
místo: Pod Stolem

20. 10., 18:00 hod.
Wolf Lost in the Poem
místo: Pod Stolem

21. 10., 19:00 hod.
BludištěM
místo: Ostrov 1415

23. 10., 17:00 hod.
Baron Prášil
místo: oddělení pro děti ŠK

23. 10., 18:00 hod. 
Poetický večírek Pod Stolem
místo: Pod Stolem

24. 10., 14:00 hod.
Tak tedy
místo: společenský sál ŠK

24. 10., 14:30 hod.
Moment! Damúza
místo: oddělení pro děti ŠK

24. 10., 15:30 hod.
Malý princ/ divadlo Já to jsem
místo: společenský sál ŠK

24. 10., 14:30–17:30 hod. 
O Rybabě a mořské duši
místo: oddělení pro děti ŠK

24. 10., 14:30–17:30 hod.
Tvořivé dílny
místo: ŠK

24. 10., 19:00 hod.
KAR/ Fekete Seretlek a Studio Damúza
místo: Ostrov 1415

24. 10., 21:00 hod.
Fekete Seretlek
místo: Ostrov 1415

UZAVŘENÉ DÍLNY
19. 10., 16:00–20:00 hod.
Kreativní komunikace a inovativní myšlení 
místo: společenský sál ŠK

20. 10., 15:30–18:30 hod.
Sdělně mluvit a odpovědně se domluvit
místo: společenský sál ŠK

20. 10., 16:00–20:00 hod.
Storytelling
místo: oddělení pro děti ŠK

21. 10., 14:00–18:30 hod. 
Divadlo jako cesta k sobě
místo: společenský sál ŠK

22. 10., 16:00–20:00 hod.
Úvod do improvizace
místo: společenský sál ŠK

23. 10., 16:00–20:00 hod.
Výrazové čtení
místo: společenský sál ŠK

23. 10., 16:00–20:00 hod. a 24. 10.,  
10:00–14:00 hod. 
Rozhlasová dílna
místo: rozhlasové studio DDM

24. 10., 9:00–13:00 hod.
Nástrahy mluveného projevu
místo: společenský sál ŠK

24. 10., 14:00–18:00 hod.
Hlas v pohybu
místo: DDM Strakonice

MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ
www.muzeum–st.cz
otevřeno denně 9:00–11:30 a 12:00–16:00 hod.

VODNÍ MLÝN HOSLOVICE
www.muzeum–st.cz
út–ne a svátky 9:00–16:00 hod.

17. 10., 10:00–16:00 hod.
Podzim vchází do dveří
zakončení sezóny

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

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 

Na každém kroku
Někdy zazní nebo je ve vzduchu otázka: 
„A kde toho svého Boha máš?“ Pokud tázající 
myslí Boha, kterého vyznávají křesťané, 
tedy ne pouze cosi, co si vytvoříme pro svou 
osobní představu a potřebu, pak můžeme říci: 
„Všude.“ Následuje ovšem druhý krok, a sice 
jak jej hledat, jak jej vnímat. Tento školní rok 
rád věnuji tato pravidelná zamyšlení právě 
uvedenému tématu.

 Bez Boha by nebylo nic z našeho světa. 
Tedy jeho stopy a působení můžeme odhalovat 
v celé přírodě v nejširším slova smyslu, proto-
že ve vyznání víry zaznívá, že věříme ve svět 
viditelný i neviditelný (hmotný i duchovní). 
Ne, že by byl Bůh přítomný v přírodninách či 
věcech, ale něco nám o něm vypovídají. Víra 
ve stvoření neznamená pohrdnutí přírodními 
vědami, ale poznáním, že nic není bez souvis-
lostí a beze smyslu a že řád a systémy, které se 
v přírodě objevují, zde nejsou pouhou náho-

dou, ale vše je chtěné a promyšlené. V horách 
si pak člověk může uvědomovat Boží velikost, 
také dokonalý smysl pro detail při studiu hmy-
zu, krásu při pohledu na pestrost barev a tvarů. 
Příroda se stává jakousi Biblí, která vypráví 
o Bohu. Jen se zastavit, pozorovat a nahlížet.

Židokřesťanská tradice vnímá, že Bůh svě-
řil člověku zemi a svět, jednak aby z ní čerpal 
své živobytí, jednak aby se o ní staral. Vlivem 
lidské nepravosti, sobectví se však někdy 
dostáváme do situace, kdy přírodu bezohledně 
drancujeme. To v žádném případě nesouzní 
s křesťanským postojem. Na druhé straně 
nemůžeme přírodu ani zbožšťovat. O obojím 
krásně hovoří papež František na mnoha 
místech a velmi často. Více se lze dočíst v jeho 
encyklice Laudato sii.

Kéž jsme k přírodě ohleduplní, aby ona pro 
nás byla nejen zdrojem, ale i inspirací. 

Roman Dvořák, farář
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SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČE O SENIORY – www.muss.strakonice.eu
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ SESTRA
Platové rozpětí: 26 930–38 450 Kč

PRAKTICKÁ ZDRAVOTNÍ SESTRA – ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT
Platové rozpětí: 25 170–35 760 Kč

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH – VOLNOČASOVÉ AKTIVITY – 
DENNÍ STACIONÁŘ PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENÉE

Platové rozpětí: 20 110–29 110 Kč
Třísměnný i dvousměnný nepřetržitý provoz. 5 týdnů dovolené,

příspěvek na penzijní připojištění, příplatek na stravování,
odborný růst, přechodné ubytování, 4 dny zdravotního volna.

Vyžadujeme respekt ke stáří, laskavý a empatický přístup.
Více na: 383 312 274, 722 095 729

Životopis zašlete na: vera.mrackova@muss.strakonice.eu
nebo poštou na Jezerní 1281, Strakonice

INZERCE

IC PRO SENIORY ZVE
Pozvánka pro seniory na  
procházky nordic walking  
s Jaroslavou Prokopovou
Infocentrum pro seniory vás zve 
na říjnové procházky s holemi okolo 
Strakonic s Jaroslavou Prokopovou 
vždy v úterý. Setkáme se ve Strako-
nicích v 9 hodin před Infocentrem 
pro seniory, U Sv. Markéty 58, a to 
6., 13., 20. a 27. října. Trasy budou 
dlouhé 5 až 10 km dle domluvy. Více 
informací u Jaroslavy Prokopové, 
tel.: 731 538 867 a v infocentru pro 
seniory, tel.: 720 043 670.

Pozvánka do infocentra  
na tvoření
Zveme vás na tvoření v úterý  
20. října od 10 hodin. Budeme 
vyrábět z drátků stromek života. Více 
informací a registrace v Infocentru 
pro seniory, U Sv. Markéty 58 nebo 
na tel.: 720 043 670. Poplatek 
za materiál 50 korun.

Čaj o třetí v hotelu  
Bílá růže
Odpolední setkání nejen pro seniory 
v neděli 25. 10. od 15 do 18 hodin 
v restauraci hotelu Bílá růže ve Stra-
konicích. K tanci a k poslechu zahraje 
hudební skupina CROSS. Vstupné 
dobrovolné (příspěvek na kapelu). 
Více informací na tel.: 739 273 037.

Barabas vešel do historie
Do historie psího útulku i městské 
policie se zapsal Barabas. Barabas je 
španělský mastin, psí obr s váhou 95 
kilogramů. Vloni v září ho zachránila 
žena, která ho našla přivázaného u pošty 
u nádraží a zavolala městskou policii. 
Bůhví, jak dlouho tady byl, a bůhví, 
kolik lidí kolem něj bez povšimnutí 
prošlo. Barabas měl přitom kolem čumá-
ku gumičku, která se mu už zařezávala 
do kůže tak, že krvácel. Byl velmi vy-
čerpaný a nedokázal se postavit na nohy. 
Musely přijet dvě hlídky, aby společ-
nými silami naložily sto kilo živé váhy 
do auta a dovezly ho na veterinární ošet-
řovnu. Veterinární lékař zbědovaného 
psa ošetřil a dobil mu baterky vitamíny. 
A Barabas putoval do útulku. Strážní-
ci ho opět společnými silami odnesli 
na matraci do kotce. S odstupem času se 
zasahující hlídka směje, když se prý šli 
na Barabase po pár minutách do kotce 
podívat, vítal je na všech čtyřech a vese-
le vrtěl ocasem. Mimochodem, pracov-
níci útulku museli kvůli Barabasovi 
probourat průlez z kotce do výběhu, 
protože tím standardním se neprotáhl. 
Pracovnice útulku na Barabase prý 
jen tak nezapomenou. Přidělené jméno 
vzalo rychle za své a nikdo mastinovi 

neřekl jinak než Mazlík. „Byl to strašný 
strašpytel,“ vzpomíná bývalá vedoucí 
útulku Alexandra Auterská, „tohle velké 
tělo se za nás schovávalo vždy, když 
ho něco vylekalo. Byl to velký závislák 
a mazel, pořád musel být s námi.“ 

Mazlík měl štěstí. Na webové stránce 
útulku ho objevili manželé z Litomy-
šlska a byla to láska na první pohled. 
Pro Mazlíka si přijeli z 220 kilometrů 
vzdálené vesničky Višnáry. Mazlíkovi 
se daří báječně. 

Jaroslava Krejčová, MP Strakonice

Barabas  foto: archiv MP

Ze zápisníku MP 
Není týden, aby městská policie nepřija-
la alespoň jedno oznámení, že se někde 
v ulicích města toulá pes. Strážníci mají 
přístup do psího útulku, mají zde vyčleněn 
jeden kotec pro případy, kdy tu personál 

není a je nutné psa umístit a zabezpečit 
ho. Vloni hlídky na území města odchytly 
a odevzdaly do útulku 97 psů. Od začátku 
letošního roku do konce prázdnin jich bylo 
už 60. 
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ROZHOVOR
Nový školní rok
Letošní nový rok je, stejně jako pro prvňáčky, 
i pro nového ředitele ZŠ Čelakovského, premi-
érový. Střídání na vedoucích pozicích není nic 
neobvyklého, a stává se tedy i ve sféře pedago-
gické. A protože nejsme žádní investigativci, 
honící se za senzací, nedrželi jsme pověstných 
sto dnů hájení a nového ředitele Radka Čejku 
jsme oslovili hned s prvním zářím. Ve Strako-
nicích není nováčkem, naopak místní, zejména 
sportovní půda je mu dobře známá. 

Přicházíte k nám z vodňanské základní 
školy a gymnázia, už jste se adaptoval 
na nové prostředí?

Prostředí Strakonic pro mě není a nikdy 
nebylo neznámé. Studoval jsem na místním 
gymnáziu a v roce 2002 jsem zde zakládal 
florbalový klub při DDM, který jsem vedl až 
do roku 2015. 

Základní školu F. L. Čelakovského jsem 
znal nejen díky studentům, které jsem vy-
učoval, ale také díky hráčům, které jsem měl 
možnost trénovat. Při své práci ve školství jsem 
poznal i některé pedagogické pracovníky.

Samotné prostředí školy a jeho provoz pro 
mě byly však skutečně nové. V nich jsem se 
dobře zorientoval hlavně díky bývalé paní 
ředitelce a pomoci všech zaměstnanců školy, 
od kterých se mi dostalo velmi milého přijetí. 
Ale úplné zadaptování není nikdy záležitostí 
několika měsíců, takže stále probíhá a určitě 
ještě nějakou dobu potrvá.

Máte za sebou začátek nového školního 
roku. Nakolik byl standardní a nakolik se 
odlišoval v důsledku kovidových opatření? 

Snažil jsem se, aby tento začátek školního 
roku byl co možná nejstandardnější a nikdo 
z pedagogů, rodičů ani žáků ho nevnímal 
jako něco výjimečného. Jsou uskutečňovány 
všechny plánované akce, kurzy a kroužky, sa-
mozřejmě za předpokladu dodržení mimořád-
ných hygienických opatření. Za jejich realizaci 
a dodržování patří velký dík všem zaměst-
nancům školy – jejich přístup je naprosto 
profesionální. Vidím také, že stejně zodpo-
vědně k tomuto problému přistupují i rodiče 
a jejich děti (roušky, dezinfekce, rozestupy, 
organizace).

Jak jste prožíval první školní den v no-
vém prostředí? 

Úvod prvního školního dne jsem prožil 
ve společnosti žáků prvních tříd a jejich rodičů 
v přírodním amfiteátru u naší školy. V prů-

běhu dne jsem se shodl se svými kolegyněmi 
a kolegy, že díky žákům škola krásně ožila. 
Všem nám chyběla jejich přítomnost a čilý 
ruch s tím spojený.

Z pedagoga jste se stal ředitelem školy, 
jak vnímáte kariérní postup? 

Kariérní postup pro mě představuje velkou 
výzvu, ale zároveň možnost uskutečnit všech-
ny své projekty, plány a návrhy, které podle 
mého názoru budou ku prospěchu žákům 
i školství obecně. Vše ale mohu realizovat jen 
díky společné týmové spolupráci se zaměst-
nanci školy, rodiči a žáky.

Stále se považuji za pedagoga, kterého baví 
práce s dětmi, mládeží i dospělými, a v tom se 
pro mě do budoucna nic nemění. 

S jakou vizí jste přišel do strakonické 
základní školy, je známo, že jste náruživým 
sportovcem. Promítne se vaše aprobace 
a koníček zároveň do zaměření školy? 

Asi by nebylo možné, aby se to vůbec 
nepromítlo. Florbal je můj život a jeho pro-
pagování jsem zasvětil mnoho let především 
v dobách, kdy se jednalo o neznámý a nový 
sport. 

Není to ale jediný sport a já budu podpo-
rovat ve škole všechny sportovní a pohybové 
aktivity. Velkou výhodou je, že ve škole pracu-
je celá řada špičkových sportovců, kteří se již 
nyní dětem věnují nadprůměrně. Co ale škole 
chybí, je kvalitní venkovní sportovní zázemí, 
a to bych rád do budoucna změnil.

Moje celková vize je velmi jednoduchá na 
vyslovení, ale obtížná na realizaci – spokojení 
pedagogové, spokojení žáci, spokojení rodiče. 

Vize v této podobě představuje při realizaci 
náročné logistické hledání průsečíků, tak 

abychom společně sdíleli stanovené cíle, cesty 
vedoucí k nim byly přijatelné pro všechny 
zúčastněné strany a abychom měli vždy pocit 
z dobře odvedené práce.

Chystáte pro školu nějaké zásadní 
změny? 

Nevím, zda budou zásadní, ale změny 
chystám. V brzké době veřejnosti představíme 
nové webové stránky a připravujeme také logo 
naší školy. Jednou z již realizovaných změn 
je zintenzivnění práce s třídním kolektivem. 
Dále zavádíme motivační program pro žáky 
jednotlivých věkových kategorií v závislosti 
na prospěchu a chování.

Mluvíme-li o školních budovách, plánuji 
v horizontu několika let prosvětlit chodby 
v části Jezerní a v budově Chelčického postup-
ně obnovovat interiéry, aby korespondovaly 
s architekturou celé stavby, ale v moderním 
duchu s ohledem na potřeby školy. 

Dostal jste od odcházející paní ředitelky 
nějaká doporučení? 

Paní ředitelka mi nepředala pouze hmotný 
majetek školy, ale pro mě osobně byly zásadní 
zkušenosti a rady plynoucí z její dlouholeté 
praxe, o které se se mnou ochotně podělila. 
Bylo pro mě velmi milým překvapením, v ko-
lika pohledech na školskou problematiku jsme 
se shodli. Jedno z nejzásadnějších doporučení 
bylo, abych si pamatoval, že schody nevedou 
jen nahoru. 

Každý šéf potřebuje pevnou ruku, spo-
lehlivé kolegy a v případě pedagoga navrch 
ukázněné žáčky. Vám, pane řediteli, vedle 
jmenovaného přejeme, abyste dokázal vytvořit 
takové prostředí, které bude žáky vychovávat 
komplexně.  Markéta Bučoková, PR 

Nový ředitel Radek Čejka  foto: archiv ZŠ F. L. Čelakovského 
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SKAUTI
Skautská stovka ve Strakonicích
COVID-19. Přijde vám divné, proč začí-
nám tímto slovem, které na nás každý den 
leze z novin, televize, rádia, a už ho všichni 
máme plné zuby? Protože, s trochou 
nadsázky, se tomuto „zvířátku“ o velikosti 
120 nanometrů povedlo to, co se v historii 
skautského hnutí v Česku povedlo zatím 
jen nacismu a komunismu – přerušil naši 
činnost. Navíc si vybral rok, kdy jsme si 
chtěli, společně s vámi, připomenout sto 
let, od doby, kdy se ve Strakonicích skauti 
poprvé začali scházet. Zatím tedy stručné 
shrnutí uplynulých let od našeho skautské-
ho historika a spisovatele Vlasty Tomana:

„V roce 1917 zde student Josef Duda or-
ganizoval pro kamarády chození do přírody. 
Jeho měšťanská rodina neměla pro podobné 
novoty pochopení a tábořit někde v divoké 
přírodě bylo pro ni přímo neúnosné. V roce 
1919 nově vznikl Svaz junáků a skautů 
Republiky československé a Dudova parta 
se zaregistrovala v roce 1920 jako první 
skautský oddíl ve Strakonicích.

První klubovnu oddíl získal v Panteonu, 
který stál přibližně proti dnešnímu Viku, 
a na výlety se chodilo každý týden.

Pro strakonické skauty byl důležitý i rok 
1927, kdy oddíl získává novou klubovnu 
v přízemí dnešního Majáku, zvětšila se 
i nová družina Karla Šlehovera. 

V tuto dobu se k chlapcům přidávají 
i první odvážná děvčata a v roce 1932 je 
registrován první dívčí oddíl šotků a skau-
tek v počtu 25 dívek. Oddíl vede Marie 
Žlábková a děvčata organizují svůj vlastní 
program.

V roce 1934 přijíždí do Strakonic 
na přednášku A. B. Svojsík, který čin-
nost výrazně podpořil. V tomto roce jsou 
nejmladší děvčata přejmenována na světlu-
šky, v roce 1936 zakládá profesorka Marie 
Šmrhová-Keyzlarová další oddíl starších 
dívek zvaný Junačky. Koncem roku 1934 
vstupuje do skautského hnutí Eduard 
Szigetti s chotí Stefanií. Jejich organizač-
ní schopnosti, elán, obětavost a morální 
záruky rozzářily nad skautingem slunce. 
Nastupuje období rozkvětu a základna se 
očividně zvětšuje. Na Strakonice, které 
mají v tu dobu okolo deseti tisíc obyvatel, 
je to úspěch. V roce 1937 stoupl počet čle-
nů na 172. Vznikl znovu druhý oddíl, který 
vede Standa Vydra, oddíl má 34 členů 
a začal vydávat časopis Čigoligo.

V neděli 12. září 1937 byl položen 

základní kámen na stavbu nové klubovny 
na Plevně a ta byla slavnostně otevřena  
24. dubna 1938.

Vážnost roku 1939 donutila, vzhledem 
k jeho nearijskému původu, manžele Szige-
ttiovy opustit republiku a odjet do jugosláv-
ské Krapiny. Od 17. listopadu jsou schůzky 
pro zákaz sdružování zrušeny a je zde rok 
1940 se všemi minusy. Jsou zrušeny tábo-
ry, nějaký materiál se podaří br. Vydrovi 
ukrýt, jiný musel být odevzdán okupantům 
a Standa Vydra odolává tři dny výslechům 
gestapa. Po válce se vrátil domů partyzán 
„Alík“ - Kůla, i letec RAF Jan Matějka.

Po válce br. Vydra zvládl nával 150 členů 
do skautského hnutí na výbornou. Zájemci 
byli již 31. května rozděleni do oddílů, 
děvčata byla v klubovně U Koflíka, hoši 
měli Plevno. V roce 1946 bylo 12 oddílů, 
chlapecký kmen měl 424 členů a dívčí 209 
členek.

Skauting byl sice na první pohled 
svobodný, ale již od roku 1946 byly patrny 
snahy o zpolitizování a ovládnutí Junáka. 

Za vrcholný rok poválečného skautingu 
lze považovat rok 1947. Po tomto roce 
se situace zostřovala, Junák je zaplaven 
akcemi ČSM a rok 1948 přinesl již jen 
útlum. Stav střediska z existenčních dů-
vodů klesal, a tak se stalo, že v roce 1950 
vedl V. Toman poslední tábor u Sedlice 
s 24 členy a dozor zajišťoval br. Plojhar 
s manželkou a br. Dlohoš. Jejich jména 
však z existenčních důvodů nikde ve ve-
dení tábora nebyla.

Táborem skauting ve Strakonicích 
skončil a nastala doba persekucí, zavírání, 
nesnází pro skalní skautíky a skautování 
bez lilie. To nám vydrželo v různých akti-
vitách až do roku 1968, kdy byl 23. června 
slavnostní táborák, ale pak přišel 21. srpen 
s okupací. V listopadu 1968 dostává 
středisko pokyn k převodu peněz na konto 
Sdružení organizací dětí a mládeže a za-
členění do Pionýra. Tak se skautská idea 
šířila pod jinými hlavičkami.

Další bobřík mlčení trval opět  
téměř dvacet let. Signálem zvratu byl  
17. listopad 1989. Junáci se hlásili 
k hnutí Občanského fóra a Veřejnosti 
proti násilí, s tužbou aktivně se podílet 
na opětovném vytváření demokratické-
ho systému. 2. prosince se koná Junácký 
aktiv ve Velkém sále Městské knihovny 
v Praze.

Po našem návratu vše dostalo náleži-
tý spád. Byla ustavena středisková rada 
v čele s vůdcem Mgr. Miroslavem Kubič-
kou a se zástupci MUDr. Evou Šimerovou, 
Karlem Trávníčkem a Standou Kubištou. 
Provizorně bylo sestaveno vedení oddílů. 
I. odd. vedl Karel Trávníček, II. odd. byl 
můj, III. vedl br. Dvořák. U děvčat vedla I. 
odd. světlušek Iva Kroupová, II. odd. Jana 
Kolářová. Později sice nastaly změny, ale 
pro počátek bylo vše připraveno. Schůze 
pro veřejnost se konala 10. ledna v ma-
lém sále sokolovny a oddíly zahajovaly 
27. února. Klubovny máme dle možnosti 
ve školách, bývalém SSM, v DM a ve vo-
dácké klubovně Fezka. 21. dubna již byl 
první velký výlet střediska s programem 
v rámci kurzu na Helfenburku.“

Vlasta Toman výše popsal nelehké 
skautské sedmdesátileté období. Rok 2020 
je již třicátým rokem skautské činnos-
ti bez přerušení, skauti v Česku nikdy 
neexistovali déle. Dnes Junák sdružuje 
v ČR bezmála 70 tisíc skautů a skautek. 
Ve Strakonicích je nás 160 ve 4 dětských 
a 2 dospěláckých oddílech. Pravidelné 
schůzky probíhají již 26 let v klubovně 
Na Křemelce.

Petra Babková

Archivní foto strakonických skautů
foto: archiv skautské organizace

Pozvánka do Preventu
Služby pro rodiny s dětmi Prevent zvou 
v rámci Týdne sociálních služeb na Den 
otevřených dveří do prostor sociálně-aktivi-
začních služeb pro rodiny s dětmi. U dobré 
kávy rádi zodpovíme vaše dotazy o naší 
službě a můžeme diskutovat o problematice 
práce s rodinami a péči o ohrožené děti. 
Termín: 7. 10. 2020, 13:00-17:00 hodin 
Kde: Velké náměstí 216, Strakonice  
(vstup z ulice Pionýrská)
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