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Hospodaření města  
v loňském roce

Koronavirová pandemie negativně ovlivnila 
vývoj nejen světové ekonomiky, ale zasáhla 
do konečných čísel rozpočtů jednotlivých 
obcí. Jaká čísla se odrazila v bilanci 
uplynulého roku, naleznete v textu vedoucí 
finančního odboru Jitky Šochmanové. 

Strakonice mají nové  
nádraží

Dalším krokem ke zlepšení dopravní 
obslužnosti cestujících je otevření nové 
výpravní budovy vlakového nádraží. Díky 
vedení města byla zachována původní podoba 
stavby, jejíž základy pocházejí z roku 1868.  
Ostatně, posuďte sami. 

Poznej sporty

Už máte jasno, jakým sportovním směrem 
se bude ubírat váš potomek? Pokud ne, pak 
si nenechte ujít akci pořádanou ČUS, která 
představí veškeré sportovní aktivity a oddíly 
působící v našem městě. Snáze se pak budete 
rozhodovat, jaký sport je pro vaše dítě ten 
nejlepší. 

PRÁZDNINY SE PŘEHOUPLY  
DO DRUHÉHO POLOČASU
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Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

   ŠKODA

SCALA
   

Multifunkční
volant

16“ litá kolaVyhřívaná
sedadla

Zadní parkovací
senzory

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu ŠKODA SCALA: 
5,2–6,0 l (5,5–5,8 m3 CNG) / 100 km - 98–136g/km             

ilustrativní foto

K modelu Golf nyní dostanete zdarma obrovský zavazadlový prostor. Rodinné kombi Golf Variant je totiž nyní za cenu 
modelu Golf. K tomu nabízíme výhodné financování s úrokem od 1 % ročně od Volkswagen Financial Services, povinné 
ručení za 1 Kč měsíčně a další bonus až 30 000 Kč s prodlouženou zárukou.

Volkswagen Golf Variant je nyní za cenu modelu Golf.

Úrok od 1 %
Povinné ručení za 1 Kč
Bonus až 30 000 Kč
s prodlouženou zárukou

Golf Variant
Dlouhý za cenu krátkého

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Golf Variant: 4,6−5,7 l / 100 km, 120−148 g/km. 
Fotografie je pouze ilustrativní a vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy. 
Více o uvedené nabídce se dozvíte na webu volkswagen.cz

Autorizovaný prodejce Volkswagen 

Auto Strakonice, spol. s r.o.
Písecká 513, 368 01  Strakonice, tel.: 383 311 828, fax: 383 311 828, e-mail: info@auto-strakonice.cz, www.auto-strakonice.cz
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ÚVOD
Strakonice jsou Městem pro byznys

V celkovém hodnocení se naše město 
umístilo na druhé příčce. 

Historicky jde o nejvyšší příčku, kterou 
naše město doposud obsadilo v průzkumu 
podpory malého a středního podnikání ze 
strany samosprávy. Výzkum sleduje veške-
ré důležité informace a statistická data, ze 
kterých následně vzejde diskuze na téma 
vývoje podnikatelského prostředí nejen 
ve sledovaném městě či regionu, ale záro-
veň v celé ČR. S pozitivním výsledkem je 
hodnocena například komunikace s občany 
nebo podíl výdajů na kulturu. 

STRAKONICE SKRÝVAJÍ  
PODNIKATELSKÝ POTENCIÁL
„Příslibem pro budoucí rozvoj podni-
katelského prostředí je v regionu nízké 
stáří populace Strakonic, s čímž jde 
ruku v ruce naopak nadprůměrný počet 
dokončených bytů v přepočtu na oby-
vatele. Radnice věnuje nadprůměrné 
finanční prostředky na rozvoj kultury 
a na sociální péči. 
Město dopadlo velmi dobře v testu 
elektronické komunikace, který sleduje 
rychlost a kvalitu odpovědí na fiktivní 
podnikatelské dotazy." (výňatek  
z TZ srovnávacího výzkumu Město pro 
byznys).

Břetislav Hrdlička, starosta

Za poslední roky nás příroda hodně 
prověřila. Začalo to několika lety 
tropických veder a sucha, pak covi-
dem, který ještě nemáme za sebou, 
a už jsou tady průtrže mračen, za-
topené sklepy, krupobitím poničená 
úroda, a dokonce, což je zde velmi 
vzácné, tornádo. Kdo by se byl 
nadál, že taková atmosférická po-
rucha najednou zabloudí i do naší 
malé kotliny. Jak to tak vypadá, 
budeme si muset na vrtochy přírody 
zvykat.

Šel jsem při náhlém soumraku 
domů. Nade mnou tma rozráže-
ná nízkými blesky, z nebe crčely 
mrazivé provazy deště. Všichni, 
včetně mě, prchali pod střechy. Ze 
silnice doléhalo houkání, to známé 
„hoří“. A znovu jsem musel v du-
chu obdivovat naše dobrovolné 
hasiče. Ti chlapi, kteří všeho nechají, 
jedou do zbrojnice, navlečou si 
těžké boty, pláště, helmy, rukavice 
a jedou pomáhat lidem.  Řádění 
živlů zkrotit nemohou, ale přiloží 
ruku k dílu tam, kde bychom na to 
my sami nestačili. Chtěl bych vám 
chlapům, dobrovolným hasičům, 
poděkovat za vaše nasazení při 
červencových událostech. Byli jste 
to právě vy, kdo jste i čtyřicet osm 
hodin stáli na nohou a vraceli život 
k normálu. 

Děkuji za nás všechny. 

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

Ocenění v rukou vedení města  foto: Markéta Bučoková 

Podpora drobným podnikatelům pokračuje 
V důsledku negativních dopadů vládních 
covidových opatření se radní rozhodli podpořit 
drobné podnikatele v oblasti gastro, která to 
rozhodně neměla v době pandemie jednoduché. 

Rada města vyhlásila záměr na snížení 
nájemného z provozu předzahrádek, a to až 
do konce letošního roku.  

Cílem rozhodnutí je zmírnění důsledků, se 
kterými se místní podnikatelé v oblasti gastro 
museli potýkat. I nadále totiž není návštěvnost 
restaurací na původních – předcovidových 
číslech, lidé se i přes strmě padající covidovou 
křivku obávají nákazy. 

„Proto chceme za město, jako majitelé 
pozemků, na kterých jsou předzahrádky 
umístěny, pomoci podnikatelské sféře v našem 
městě,“ vysvětluje starosta Břetislav Hrdlička. 

Snížení nájemného se plánuje ve výši 
100 % ceny nájmu, a to za podmínky, že 
nájemce předloží pronajímateli platnou 
smlouvu o využití systému pro nakládání 
s tříděnými složkami komunálního odpadu 
zavedeného městem Strakonice nebo 
platnou smlouvu o předávání komunálního 
odpadu oprávněné osobě. 

 Markéta Bučoková, PR 
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Ať vám chutná na Podskalí

Po nuceném vysedávání v uzavřených 
bytech způsobeném vládními opatřeními 
se díky aktivitě města Strakonice mohou 
i ti, co žijí v bytových domech, potkávat 
u „grilovačky“. 

Podskalská odpočinková zóna se rozrostla 
o gril a dvě soupravy k posezení v blízkosti 
koupacího mola. Jejich využití je jen na vás. 
Kdy, jak velká skupina si zvolte dle libosti. 

Jen mějte prosím na mysli, že i po vás 
přijdou další zájemci, kteří budou chtít najít 

gril v bezvadném stavu. Proto jsou v jeho 
blízkosti provozní řád, popelnice, smetáček 
a lopatka. Určitě si s tím budete vědět rady. 
A teď už nic nebrání tomu, aby rodiny, 
prarodiče s vnoučaty či mládež vyrazili 
do přírody na grilovací párty. 

Tak ať se vám líbí, dobře slouží a hlavně, 
ať vám na čerstvém vzduchu chutná, to 
vám přeje vaše město Strakonice. 

Markéta Bučoková, PR 

Náves v Hajské se oblékne  
do nového kabátu

Již nyní je patrné, jaké investiční akce pro-
běhnou v příštím roce. K revitalizaci návsi by 
mělo dojít v obci Hajská. Jak už to tak bývá, 
nevyhovující současný stav, ale i nové trendy 
ve využití veřejného prostoru si vyžádaly 
změnu v členění plochy návsi na několik 
lokalit, které budou plnit různé funkce. Důraz 
bude kladen na odpočinkovou zónu, dětské 
hřiště, zeleň a zpevněné plochy. Náves 
byla vždy centrálním prostorem určeným 
k setkávání lidí, proto padlo rozhodnutí pro 
celkovou rekonstrukci daného prostoru, která 
si dává nemalý úkol. A to rozvíjet spole-
čenský život v obci Hajská pro padesátku 
místních obyvatel. 

Plánovaná rekonstrukce nebude vyžado-
vat žádné demoliční práce, jejím vlivem do-
jde pouze k odstranění stávajícího mo biliáře, 
dvou dopravních značek, pozůstatků původní 
komunikace a okapového chodníku kolem 
kapličky. Z její blízkosti se odstraní betonové 
kvádry a rozebere se kamenná zeď. 

Keře, které se nachází u kapličky, bude 
nutné odstranit, stejně jako dva listnaté 
stromy a jeden jehličnan. Ty však nejsou 
součástí významného krajinného prvku 
a v rámci dokončovacích prací se počítá 
s finální výsadbou stromů obvyklých v okolí. 
Nově vzniklý záhon bude osázen trvalkami. 

Náves bude navržena tak, aby umož-
ňovala snadnější pohyb hendikepovaným 
osobám. To představuje především chodník 
směřující od jihu k severu s varovným pásem 
na koncích a umělou vodicí linií, společně 
se sníženým silničním obrubníkem. I přístup 
do kapličky bude opatřen varovným pásem, 
sníženým chodníkem a silničním obrubní-
kem. 

Pro zajištění povrchového odvodnění 
dešťových vod bude nová náves opatřena 
uliční vpustí se zaústěním do stávající veřejné 
kanalizace. 

V odpočinkové zóně přibude lampa 
veřejného osvětlení a dojde k nasvícení 
kapličky. 

Díky vyrovnání stávajícího svahového 
terénu vznikne odpočinková zóna a dětské 
hřiště. Markéta Bučoková, PR

Bazén vyměnil vodu za síť lešení
Podrobnosti opravy bazénové haly jsme 
ve Zpravodaji již prezentovali. Avšak 
zajímavá podívaná, která se naskytla při 
návštěvě letního plaveckého areálu, se 
nedala jen tak minout. 
Zatímco venkovní bazény jsou naplněné 
vyhřátou vodou, ten vnitřní vyměnil pů-

vodní náplň za spleť lešenářských trubek. 
Uvnitř bazénové haly probíhá čilý pra-
covní ruch. Na základě požadavku města 
společnost Prima, a.s., Strakonice začala 
s rekonstrukcí střešního pláště. Ta má být 
hotová do poloviny září.

Markéta Bučoková, PR 

Stávající stav návsi v Hajské 
 foto: Markéta Bučoková 

Gril na Podskalí foto: Markéta Bučoková

Spleť lešení v bazénu foto: Markéta Bučoková 
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AKTUALITY

INZERCE

Morava se stala symbolem tragédie, ale také lidské solidarity
Nenadálé tornádo zasáhlo ve večerních 
hodinách 25. června jih Moravy. Ničivý 
úkaz, se kterým v našich zeměpisných 
šířkách nikdo nepočítal, se prohnal pěticí 
obcí. Jako by toho nebylo s covidem dost, 
příroda podrobuje lidstvo dalším zkouš-
kám.   

Obrovská vlna lidské solidarity se vzed-
mula na pomoc těm, kteří přišli o střechu 
nad hlavou a někteří bohužel i o své blízké. 

Ve středu 30. června proběhlo zase-
dání Rady města Strakonice, na kterém 
radní projednali bezodkladné poskytnutí 
finanční pomoci obcím na jižní Moravě 
postiženým tornádem. Každé z pětice 
obcí, Hrušky, Moravská Nová Ves, Mi-
kulčice, Lužice a Hodonín, byla okamžitě 
odeslána částka ve výši 20 000 Kč. 

Tuto sumu má v kompetenci schválit 
a poskytnout rada města. Vyšší částka 
by byla nutná projednat v zastupitelstvu 
města, což by protáhlo samotné odeslání 
finančních prostředků o několik týdnů. 
Proto se vedení města rozhodlo k co 

nejrychlejšímu kroku, který by umožnil 
poskytnutí pomoci. 

„Bolest a ztráty nelze zmírnit, jsme 
alespoň v našich myšlenkách se vše-
mi lidmi, kteří se potýkají s následky 
ničivého tornáda," sdělil za celé vedení 
města starosta Břetislav Hrdlička k ob-

rovské lidské tragédii, která v naší zemi 
nemá obdobu. 

Tímto se město Strakonice připojuje 
k finanční pomoci a děkuje všem dár-
cům, kteří se rozhodli podpořit postiže-
né obce. 

Markéta Bučoková, PR

Zkáza, kterou za sebou zanechalo tornádo foto: Václav Janouš
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cesko anglicky detsky klub pro predskolni deti

cesko anglicka zakladni skola 
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soukroma zakladni skola volynka, z.s.
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KERAMIKA
V tomto oblíbeném kroužku se děti naučí 

pracovat s hlínou, tvořit pěkné a netradiční  
výrobky a seznámí se s technikami  

ručního vytváření včetně nanášení glazur.

MALÝ TECHNIK
Kroužek pro kluky i holky, které baví objevovat  
jak funguje svět kolem nás. Budeme provádět jednoduché  
fyzikální a chemické experimenty, vyrábět různé nástroje  
a přístroje fungující na základech mechaniky, kinetiky, dynamiky,  
termo-dynamiky, optiky nebo elektriky.

SPORTY  
Z CELÉHO SVĚTA

Hlavní motivací kroužku je představit dětem co nejvíce 
sportů a osvojit si i jejich pravidla, dozvědět se z jakého 

koutu světa daný sport pochází a v jakém státě je 
nejoblíbenější, spojení zeměpisu s pohybem.

ANGLIČTINA  
PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Děti si osvojují angličtinu v praxi: chodí ven, hrají hry a divadlo, 
vyrábí si učební pomůcky, vaří, cvičí a zpívají. Individuální 
hodiny pro starší studenty i dospělé.

FLORBALOVÝ KROUŽEK
Děti se naučí základní pohybové dovednosti  
a základní florbalové dovednosti,  vnímání kolektivní hry 
a  základní pravidla florbalu.

RYTMY Z CELÉHO SVĚTA
Protančíme se celým světem s tanečnicí  

Kateřinou Chalupskou.

KREATIVNÍ KROUŽEK
Kreativní hodinka s důrazem na fantazii a improvizaci. 
Různé techniky malování se vystřídají s tvořením 
neobvyklých hraček a dekorací. Používat budeme 
hlavně recyklované materiály a často do tvůrčího 
procesu zapojíme i pohyb nebo hudbu. 

KROUŽEK PRO CUKRÁŘE  
A KUCHAŘE
Kroužek pro malé cukráře a kuchaře, plný smíchu,  
upatlaných zástěr a plných bříšek. S Blankou Jankovcovou  
se naučíte základům cukrářského a kuchařského řemesla.

WWW.SKOLAVOLYNKA .CZ

MALÝ CESTOVATEL 
V klubu cestovatelů budeme poznávat  

zajímavá místa v České republice  
i v zahraničí. Seznámíme se se zásadami  

pro bezpečné cestovaní a naučíme se různé  
triky a tipy, jak naše cestovatelské zážitky  

tvořivě zdokumentovat.

CREATIVE DRAMA 
LESSON

Dramatický kroužek vedený rodilým mluvčím  
v anglickém jazyce.

vypisuje na školní rok 2021/2022 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY  
pro předškoláky a školáky:

Informativní schůzka ke kroužkům proběhne ve středu 8. září od 14 hodin. 
Informace a přihlášky na emailu office.volynka@gmail.com nebo na tel. +420 776 029 734.

www.prijemnaprace.cz 

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

Možnost zahraniční stáže
Firemní akce pro zaměstnance

Možnost praxe pro studenty

Zaměstnancům nabízíme:
 

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

MECHANIKY 
(zkušenosti s šicími stroji vítány)

ŠIČKY - JEDNODUCHÉ ŠITÍ
SEŘIZOVAČE VSTŘIKOLISŮ

SKLADNÍKY / CE

MONTÁŽNÍ DĚLNÍKY / CE

Obsluha CNC STROJŮ

NÁSTROJÁŘ
ÚKLIDÁŘ

POJĎTE NÁS POZNAT LÉPE !
personální oddělení:

+420 725 730 657 / +420 722 915 622
katerina.nouskova@leifheit.com / jana.hasalova@leifheit.com
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ŠKOLY
Školní rok s covidem

Pokračování z minulého čísla.

1.  JAK JSTE VNÍMALI NUCENOU 
PŘESTÁVKU A JAKÝ MĚLA DOPAD  
NA DĚTI?

2.  CO VZKÁŽETE DĚTEM  
NA PRÁZDNINY?

MGR. TOMÁŠ LINHART,  
ŘEDITEL ZŠ POVÁŽSKÁ
1.  Letošní školní rok proběhl v nároč-

ném režimu distančního vzdělává-
ní. Žáci byli vystaveni zcela jiným 
podmínkám výuky, než byli doposud 
zvyklí. Nenaučili si zajisté vše, co 
by se naučili při každodenní výuce 
ve škole, ale určitě získali spoustu no-
vých poznatků. Například samostatně 
pracovat, ovládat digitální technologie 
a především organizovat si vlastní čas. 
Všechny tyto nové dovednosti jistě 
uplatní v praktickém životě i v bu-
doucím zaměstnání. Ztráta původního 
režimu a odloučení od každodenního 
setkávání se spolužáky jistě nebylo 
jednoduché, ale k životu někdy tyto 
situace patří. 

2.  Dětem a také rodičům přejeme hezké 
odpočinkové prázdniny, které si jistě 
všichni zaslouží.

MGR. JIŘÍ JOHANES,  
ŘEDITEL ZŠ KRÁLE JIŘÍHO  
Z PODĚBRAD
1.  Pandemie koronaviru a s tím spojená 

vládní opatření změnila ze dne na den 
více či méně životy všech lidí. Neji-
nak tomu bylo i ve školství. Přecho-
dem na distanční či rotační výuku byl 
narušen již druhý školní rok a tento 
fakt měl zásadní dopad na žáky, jejich 
rodiče i pedagogy.  
Žáci museli v samotě svých pokojíčků 
najít zejména motivaci k učení. Peda-
gogové byli nuceni přizpůsobit výuku 
„dálkovému“ kontaktu se svými žáky. 
Rodiče naopak najít čas na komuni-
kaci se školou a pravidelnou a dů-
slednou kontrolu domácí práce žáků. 
A všichni jsme se museli vyrovnávat 
s psychickými dopady dlouhé a bez-
útěšné doby všemožných omezení 
našeho „normálního“ života.  
Já se tuto mimořádnou situaci snažím 
vnímat jako příležitost. Příležitost 

dělat věci jinak. Příležitost vážit si 
doby, kdy věci fungují, jak mají.  
Pevně věřím, že po prázdninách bude 
probíhat „klasická“ prezenční výuka 
obohacená o zkušenosti a zjištění 
právě uplynulé doby. 

2.  Užijte si je! Neseďte doma!  Buďte co 
nejvíce venku s kamarády a blízkými 
lidmi!

JE LEPŠÍ UČIT SE DOMA, NEBO 
VE ŠKOLE?
• Pro mě je lepší učit se ve škole, proto-

že se vidíme naživo a hlavně se lépe 
naučíme! (Adéla)

• Ve škole je to lepší, protože tu mám 
kamarády, paní učitelku a paní asis-
tentku. (Eva)

• Lepší je to ve škole, o přestávkách si 
můžeme povídat s kamarády a ne-

musíme pořád koukat do počítače. 
(Honza)

• Ve škole je to lepší, protože tu mám 
kamarády, baví mě tu učení, výlety 
a další věci. Učit se doma je nuda.  
(Lukáš)

• Ve škole je to lepší, protože mě z po-
čítače bolí oči a záda. Mám problémy 
s připojením, mikrofonem a wifi. 
Prostě jednoduše – škola je lepší!!!! 
(Adéla)

• Lepší je to ve škole. Máme tu kama-
rády, vidíme se naživo, paní učitelka 
nám všechno může lépe vysvětlit. 
(Majda)

• Ve škole je to lepší, máš míň úkolů 
na doma a máš tam kamarády. (Míša)

• Lepší je to ve škole, protože se něco 
naučíme. Doma se nenaučíme skoro 
nic. (Hana)

CO PRO VÁS ZNAMENÁ ŠKOLA 
A KAMARÁDI?
• Škola pro mne znamená učení s ka-

marády, společné učení ve skupinách 
a zkoušení různých věcí a příkladů. 
(Tereza)

• Znamená pro mě kamarády, které 
mám hodně ráda a je s nimi velká 
sranda. Ve škole je zábava a baví mě 
to tam. Škola je vlastně můj druhý 
domov. (Emma)

• Můžeme společně chodit ven, pracovat 
ve skupinkách, hrajeme hry a naučíme 
se toho víc. (Eva)

• Hodně se naučím, vidím kamarády 
a můžeme si konečně popovídat. 
(Adéla)

• Škola znamená učení, přemýšlení, hry 
a kamarádi. (Tudor)

• Vážím si toho, že mám skvělou kama-
rádku a vůbec toho, že školu vymys-
leli, protože se naučím mnoho nových 
věcí, které bych se jinak nenaučila. 
(Denisa)

• Škola znamená mnoho, bez ní bych 
pak neměl dobrou práci. A kamarádi. 
(Matěj)

• Kamarádi, sranda, práce ve skupin-
kách. Vyrábíme, malujeme, počítáme, 
chodíme ven…(Jakub)
Všem přejeme za město Strakonice 

pohodové prázdniny. 

Markéta Bučoková, PR 

Výuka v době covidu Jana Rohová, ZŠ FLČ
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Nádražní budova v novém 

Třicátého června v dopoledních hodinách byla 
slavnostně ukončena téměř dvouletá rekon-
strukce výpravní budovy strakonického nádra-
ží. Ta začala sloužit jako zázemí pro cestující 
i řidiče z přilehlého dopravního terminálu. 

Přestavba objektu začala v říjnu 2019 a sta-
vební práce vyšly na 79 mil. korun. Financo-
vání zajistil Státní fond dopravní infrastruktu-
ry. Zhotovitelem byla firma Antony Company. 

Slavnostního otevření se zúčastnil ministr 
Karel Havlíček, který vyzdvihl přínos celé 
stavby, její precizní provedení s dodržením 
rozpočtu i termínu dodávky. 

Za město promluvil místostarosta Rudolf 
Oberfalcer: „Rád bych poděkoval Správě 
železnic za přihlédnutí k našim připomínkách 
na začátku stavby, kdy původní záměr byl 
trochu jiný. Naším zájmem bylo zachování 

Slavnostní přestřižení pásky  foto: Markéta Bučoková

původního rázu stavby, který budova měla 
před necitlivými úpravami z šedesátých až 
sedmdesátých let. Jsme rádi, že se jí navrátila 
její původní podoba." 

Mezi pozvanými nechyběl generální ředitel 
SŽ Jiří Svoboda, senátor Tomáš Fiala, či 
architekt Josef Vrana, autor zajímavého archi-
tektonického prvku ve vstupní hale budovy 
a obrazu strakonického hradu na stěně haly. 

„Všechna nádraží za Rakouska měla výzdo-
bu. Pak přišla doba komunismu, kdy nádražní 
budovy zdobili soudruzi a soudružky. To bylo 
hrozné. Pak se na dlouhou dobu z rozpočtů 
ztratily položky na výtvarná díla. My jsme je 
tady nabídli a investor pro to měl pochopení," 
těmito slovy architekt Vrana vysvětlil umís-
tění výtvarného díla v nové stavbě. Kolejnice 
vetknutá do kola, na které jsou umístěny 
hodiny, je prvkem, který přestupní halu povýší 
po stránce společenské důležitosti na zcela 
jinou úroveň. Nejde jen o místo, kterým cestu-
jící projdou, ale při čekání naleznou kus umění 
i symboliku dráhy. 

Přejeme všem, kteří přijedou do Strakonic, 
příjemné cestování. 

Markéta Bučoková, PR 
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KALENDÁŘ AKCÍ

VÝSTAVY 
Po + St 8:00–16:00, Út + Čt 8:00–15:00, Pá 
8:00–14:00 hod. 
Výstava 35 let činnosti oddílu Husot
místo: Státní okresní archiv Strakonice

1. 8.–29. 8.
Obrazy Heleny Šandové 
místo: černá kuchyně 

1. 8–30. 8.
Karel Raba – Obrazy z dílků složené
výstava velkoformátových puzzle obrazů
místo: vstupní hala ŠK, otevřeno ve výpůjční době 
ŠK (tj. Po + St - Pá 8:00–18:00 hod., Út zavřeno, So 
8:00–12:00 hod.)

1. 8. – 2. 9. 
CAN Analogues
vernisáž 1. 8., 14:00 hod.
výstava analogových fotografií místního foto spolku
místo: Artwall Strakonice ul. Želivského

6. 8. – 26. 9. 
Výstava fotografií - Tomáš Hurský, Petr 
Beneš, Pavel Drdel
vernisáž 5. 8., 17:00 hodin v Maltézském sálu
místo: Maltézský sál, strakonický hrad

Výstavka rostlin na určování 
Pokračují i dlouhodobé akce – Místa s přírodními 
zajímavostmi, Nejmilejší knihy aj. 
Otevřeno Po a Čt 13:00–18:00, St 8:00–12:00 hod.
místo: v půjčovně v Husově ul. č. 380
info: pobočka ŠK Za Parkem

KINO OKO 
www.meks–st.cz

2. 8. , 17:30 hod. 
Expedice džungle 3D
dobrodružná výprava do amazonské džungle
doporučená přístupnost: všem
USA, dobrodružný/rodinný, dabing, 127´, 3D, 
Falcon film

2.–3. 8, 20:00 hod.
Prvok, šampón, tečka a Karel
doporučená přístupnost: od 12 let
ČR, komedie, 115´, 2D, Falcon film

3., 10. 8, 17:30 hod.
Voyagers–vesmírná mise
v roce 2063 Zemi sužují nemoci a sucho. Šanci 
na záchranu lidstva vidí vědci v kolonizaci jedné 
vzdálené planety. Ze Země odstartuje raketa se 
speciální misí.
doporučená přístupnost: od 12 let
USA, scifi/thriller, titulky, 108´, 2D, Bioscop 

6., 7., 9. 8., 17:30 hod.
Králíček Petr bere do zaječích
zahrádkou to všechno začalo
doporučená přístupnost: přístupný
USA, komedie/rodinný, dabing, 93´, 2D, Falcon film 

6.–7. 8., 20:00 hod.
Okupace
jedna noc, jeden bar, ospalý večírek herců po před-
stavení naruší návštěva nezvaného hosta 
doporučená přístupnost: od 15 let
ČR, drama/komedie, 2D, Bontonfilm

9. 8., 20:00 hod.
Sebevražedný oddíl
těšte se na partu nejdegenerovanějších delikventů 
světa DC, kteří umírají touhou zachránit svět
doporučená přístupnost: od 15 let
USA, akční/fantasy, titulky, 132´, 2D, Vertical Ent

10. 8., 20:00 hod.
Jan Werich: Když už člověk jednou je…

film mapuje klíčové okamžiky života Jana Wericha
doporučená přístupnost: všem
ČR, dokument–portrét, 105´, 2D, Falcon film

13.–14. 8., 17:30 hod.
Space Jam: Nový začátek
šampión NBA a globální ikona LeBron James se 
vydává na epické dobrodružství
doporučená přístupnost: všem
USA, rodinný/animovaný/komedie, dabing, 115´, 
2D, Vertical Ent.

13. 8., 20:00 hod.
Respect
výjimečný příběh královny soulu, vzestupu hudební 
legendy Arethy Franklin
doporučená přístupnost: od 12 let
USA, biografický/drama/hudební, titulky, 145´, 2D, 
Forum film

14. 8., 20:00 hod.
Muž se zaječíma ušima
stačí jeden telefonát a hlavnímu hrdinovi se převrátí 
život vzhůru nohama
doporučená přístupnost: od 12 let
ČR/SR, komedie/drama, 104´, 2D, Bioscop

DALŠÍ SRPNOVÝ PROGRAM KINA OKO:

16.–17. 8.
Free guy 3d  
16.–17. 8.
Deníček moderního fotra 
20.–21. 8.
Výbušnej koktejl 
20. a 24. 8.
Temný dům 
21. a 23. 8.
Večírek
23.– 24. 8.
Tlapková patrola ve filmu  
28.–29. 8.
Dračí země  
28.– 29. 8.
Zátopek
30.–31. 8.
Ainbo: hrdinka pralesa 
30.8.
Candyman
31.8.
Reminiscence 

LETNÍ KINO
01. 8., 17:00 hod. 
VV Band Váchovi
hudba k tanci i poslechu

1. 8., 21:00 hod.
Black Widow 
musí jednou provždy skoncovat s minulostí, aby za-
chránila svou rodinu
doporučená přístupnost: od 12 let, vstupné: Kč
USA, akční/dobrodružný/sci–fi, dabing, 134´, 2D, 
Falcon film

4. 8., 21:00 hod.
Slečna bestie
co se stane, když si roztomilý blonďatý diblík prohodí 
tělo s vyšinutým sériovým vrahem
doporučená přístupnost: od 15 let
USA, horor/komedie/thriller, titulky, 102´, 2D, 
Cinemart

5. 8., 21:00 hod.
Shoky a Morty: Poslední velká akce
co vše je ochoten udělat youtuber, když chce, aby ho 
lidé brali vážně 

doporučená přístupnost: od 12 let
ČR, komedie, 2D, Falcon film

7. 8., 16:00 hod. 
Marek Ztracený – Tour de léto Strakonice 2021
zábavné odpoledne/sešlost/seance pro celou 
rodinu zakončená koncertem
můžete se těšit na "ztracenou" vesničku, ve které se 
zabaví úplně všichni 

8. 8., 17:00 hod. 
Jihočeská Vlachovka
koncert dechové hudby, která se ve svém repertoáru 
zaměřuje především na lidové písně z veselských 
a mažických Blat, odkud pochází většina členů 
orchestru

8. 8., 21:00 hod.
Sebevražedný oddíl
těšte se na partu nejdegenerovanějších delikventů 
světa DC, kteří umírají touhou zachránit svět 
doporučená přístupnost: od 15 let
USA, akční/fantasy, titulky, 132, 2D, Vertical Ent

11. 8., 21:00 hod.  
Ledové království 2  
společně s Annou, Kristoffem, Olafem a Svenem se 
královna Elsa vydává na nebezpečnou a pozoruhod-
nou cestu
doporučená přístupnost: všem
USA, animovaný/hudební/fantasy/rodinný, 103´, 
dabing, Falcon film

12. 8., 21:00 hod.
Deníček moderního fotra
někdy vás život náhodně dostane do situace, kterou 
nečekáte, ale musíte se s ní vyrovnat jako chlap 
doporučená přístupnost: všem
ČR, komedie, 97´, 2D, Cinemart 

13. 8., 18:00 hod. 
Koncert Arakain – Respiratour 2021
hosté: Booters, Jerem´I
připravili jsme pro vás samostatné turné, které jsme 
vzhledem k současné situaci pojmenovali trochu 
s nadsázkou RESPIRATOUR 2021

15. 8., 17:00 hod. 
Staropražské písničky
oblíbené písně pražských šantánů, kabaretů a hos-
půdek. Pořad plný známých písní a popěvků v dobo-
vých kostýmech

15. 8., 21:00 hod.
Free guy
v prostředí, kde neexistují žádná omezení a kde je vše 
dovoleno, musí zachránit svět dřív, než bude zničen
doporučená přístupnost: od 12 let
USA, akční/ dobrodružný/komedie, dabing, 108´, 
2D, Falcon fillm

20. 8., 19:00 hod. 
Olympic tour 2021
jedinečné koncerty nestárnoucí rockové legendy 
české hudební scény, skupina Olympic ve složení 
Petr Janda, Milan Broum, Jiří Valenta a Martin 
Vajgl zahraje skladby z posledních čtyř alb Sou-
hvězdí šílenců, Souhvězdí drsňáků, Souhvězdí 
romantiků a Trilobit

22. 8., 17:00 hod. 
Nektarka
koncert tradiční malé jihočeské dechovky

28. 8., 21:00 hod. 
Kdyby dudy měly křídla
zpěvohra o touze létat i v časech dávné války
napsal: Ondřej Fibich
hudba: Orchestra a Václav Novák
obrazy: Ivana Řandová

29. 8., 16:30 hod. 
Pohádkové lesní království – Míša Růžičková
Míša Růžičková se svou písničkovou show přináší 

MěKS – 383 311 535 (předprodej), Kino – 383 322 625 (pokladna), ŠK – 380 422 700 (hrad), 380 422 720 (pobočka Za Parkem),
MSP – 380 422 608, DDM – 383 322 216, RC Beruška – 773 165 696, ZUŠ – 383 332 166,

STARZ – 380 422 761 (plavecký stadion, pokladna); STEJIKA (Hradební 329) — 732 173 275

PLÁNOVANÉ AKCE JSOU ZVEŘEJNĚNY, ALE VZHLEDEM K AKTUÁLNÍ EPIDEMICKÉ SITUACI DOPORUČUJEME SLEDOVAT WEBOVÉ STRÁNKY 
JEDNOTLIVÝCH POŘADATELŮ SE ZMĚNAMI PROGRAMU. 
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KALENDÁŘ AKCÍ
zábavu pro naše nejmenší diváky. Představení je 
vhodné pro děti od 2 let.

DALŠÍ SRPNOVÝ PROGRAM LETNÍHO KINA:

18. 8.
Smrt ve tmě 2 
19. 8. 
Večírek 
22. 8.
Tlapková patrola ve filmu
25. 8. 
Reminiscence 
26. 8. 
Candyman 
27. 8.
Zátopek

BOHOSLUŽBY
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
www.farnost-strakonice.cz
Kostel sv. Markéty otevřen: Po-So: 9:00–12:00 
13:00–16:45; Ne: 13:00–17:00 hod.  
(změna vyhrazena)
Aktuální informace i se změnami vlivem vládních 
opatření na webu farnosti a ve vývěskách kostelů.

MANA, APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Lidická 194, Strakonice, www.manacirkev.cz
Bohoslužba - neděle v 9:30 hod.
2.–6. 8. English camp miracles 
příměstský tábor s angličtinou pro věk 8-14 let

POZVÁNKY
4. 8., 16:30 hod. 
Středeční zastavení
sdílení, ztišení, inspirace, myšlenky pedagoga Ferdi-
nanda Krcha. 
místo: pobočka Za Parkem

14. 8., 16:00–21:00 hod.  
Rodinné odpoledne - DJ BASSLICKER 
z rádia KISS
připravte se na zábavné odpoledne plné hudby, 
soutěží a her, přivítáme nejen malé a velké poslucha-
če, ale i jejich rodiče a prarodiče
místo: Panská zahrada 

14.8., 21:30 hod.  
Šarlatán 
filmové léto (Agnieszka Holland, 2020)
info: FB Jsme Strakonice

místo: pod Splávkem (discgolfové hřiště)

21.8., 21:15 hod.  
Pějme píseň dohola 
filmové léto (Ondřej Trojan, 1991)
místo: Rennerovy sady

22. 8., 18:00 hod. 
Nedělní zastavení
sváteční setkání s poezií, např. z díla Jaroslava 
Hutky
místo: pobočka Za Parkem

29. 8., 6:55 hod. 
Přírodovědný výlet: Basumský hřeben 
a okolí
výlet se šumavským průvodcem Ing. Josefem Pec-
kou, půjdeme smrčinami a bučinami na Basumský 
hřeben okolo vrcholu Pažení, po Horní basumské 
cestě k přírodní památce Jilmová skála a na vla-
kovou zastávku Zátoň (celkem cca 10 km)
info: www.csop-strakonice.net nebo v ŠK Za Parkem 
místo: před nádražím ČD

MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ
www.muzeum-st.cz

krátkodobé výstavy: 
út–pá: 9:00–11:30 a 12:00–17:00 hod.
so, ne a svátky: 13:00–17:00 hod.

VODNÍ MLÝN HOSLOVICE
14. 8., 10:00–17.00 hod. 
Dožínky
zpracování obilí na mlýně 

28. 8., 10:00–17:00 hod. 
Co srpen neuvaří, to už září nedopeče 
řemeslné ukázky spojené se životem na vesnici 
a ve mlýně ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

INZERCE

PLAVECKÝ STADION 
www.starz.cz

1.6.–31. 8., 10:00–20:00 hod. 
Letní plavecký areál
Vstup návštěvníkům bude umožněn pouze za splnění 
platných podmínek nařízení vlády. Provozní doba 
sauny na plaveckém stadionu od 1. 8.–31. 8. 2021
Úterý (ženy):  Středa (muži):
15:00–17:00 hod. 15:00–17:00 hod.
17:30–19:30 hod. 17:30–19:30 hod.
20:00–22:00 hod. 20:00–22:00 hod.
Upozornění:  vzhledem k omezené kapacitě sauny je 
návštěva možná pouze po telefonickém objednání (č. 
tel. 380 422 765)

ZIMNÍ STADION 
od srpna v provozu
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ZPRÁVY Z RADNICE
Hospodaření města Strakonice za rok 2020
Věcný obsah Plnění  12/2019

Rozpočet 2020
Plnění  12/2020 % RU

schválený upravený

I. PŘÍJMY po konsolidaci 672 861 554 700 593 188 622 045 105

daňové příjmy 407 023 404 540 355 133 378 029 106

nedaňové příjmy 82 935 79 585 79 815 86 519 108

kapitálové příjmy 42 952 3 500 3 500  1 338 38

přijaté dotace, převod hospodářské činnosti (bytové hospodářství) 139 951 67 075 154 740 156 159 101

II. VÝDAJE  po konsolidaci 545 352 634 320 683 141 551 524 81

běžné výdaje 424 739 458 790 515 277 449 205 87

kapitálové výdaje 120 613 175 530 167 864 102 319 61

III. SALDO: příjmy - výdaje 127 509 -79 620 -89 953 70 521

IV. FINANCOVÁNÍ -127 509 79 620 89 953 -70 521

splátky úvěrů a půjček -42 889 -19 755 -19 755 -19 755 100

použití prostředků minulých let  99 375 109 708

zvýšení prostředků na bankovních účtech -84 620    -50 766  

Hospodaření města Strakonice se v roce 2020 
uskutečňovalo v souladu s platným rozpočtem 
města. Celkové příjmy k 31. 12. 2020 byly 
plněny na 105 %, celkové výdaje byly čerpány 
na 81 %, přebytek činil 70 521 tis. Kč. Část 
přebytku byla použita na úhradu splátek úvěrů, 
a to ve výši 19 755 tis. Kč.

Nejvýznamnější příjmovou částí rozpoč-
tu jsou daňové příjmy. Ve srovnání s rokem 
2019 vykázalo město daňové příjmy nižší 
o 28 994 tis. Kč, a to v důsledku pandemie 
koronaviru, která negativně ovlivnila vývoj 
ekonomiky v ČR. Tento výpadek daňových 
příjmů stát městu kompenzoval poskyt-
nutím jednorázového příspěvku ve výši 
28 308 tis. Kč.

Běžné výdaje v roce 2020 činily 449 205 
tis. Kč, plnění rozpočtu na 87 %, kapitá-
lové výdaje činily 102 319  tis. Kč, plnění 

rozpočtu na 61 %. Nižší procento čerpání 
investičních výdajů je způsobeno zejména 
přesunem části investic do roku 2021 (bez-
bariérová trasa Rybniční – dům kultury 
ve výši 27 813 tis. Kč, lávka na Podskalí 
4 991 tis. Kč, komunikace Hajská 3 004 tis. 
Kč, Maják – oprava střechy 2 000 tis. Kč, 
apod.). 

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ INVESTIČNÍ AKCE 
REALIZOVANÉ V ROCE 2020:
Regenerace jímání vody při úpravně vody 
v Pracejovicích ve výši 40 914 tis. Kč. V letech 
2018-2020 bylo do projektu investováno 
celkem 77 500 tis. Kč.

Dokončení I. etapy rekonstrukce domu 
kultury ve výši 23 059 tis. Kč. Celkem bylo 
na I. etapu v letech 2018-2020 proinvestováno 
56 017 tis. Kč. 

DÁLE BYLO V LOŇSKÉM ROCE INVESTO-
VÁNO DO REKONSTRUKCÍ KOMUNIKACÍ:
V letech 2020 – 2021 proběhne rekonstruk-
ce komunikace Hajská, v roce 2020 bylo 
profinancováno 3 600 tis. Kč, celkové výdaje 
města Strakonice jsou předpokládány ve výši 
5 300 tis. Kč. 

Dokončení rekonstrukce ulice Švandy 
dudáka ve výši 5 215 tis. Kč. Celkové náklady 
na úpravu komunikace činily  
53 800 tis. Kč. 

Byly provedeny stavební úpravy v ulici 
Písecká v částce 3 372 tis. Kč.

V roce 2020 byla zahájena realizace projek-
tu Bezbariérová trasa Rybniční – dům kultury. 
Celkové náklady jsou očekávány ve výši 
přesahující 60 000 tis. Kč, v roce 2020 bylo 
uhrazeno 2 187 tis. Kč.

Jitka Šochmanová, finanční odbor

Příběh vrány Josífka. Sociální sítě rozhodly o jeho převozu do Makova
Nejméně dva roky se staral o nevšední 
pozdvižení v okolí ZŠ Dukelská černočerný 
pták z řádu krkavcovitých. Občas zavítal 
na Křemelku na skatepark nebo dětské hřiště. 
Vyhledával společnost dětí, evidentně byl 
na lidi zvyklý. Krkavec se v této lokalitě 
velmi dobře adaptoval. Před časem se stal 
i celebritou na sociální síti Strakoňáci. Místní 
ho znají a dostal od nich několik jmen. Říkají 
mu Karel, Josífek, Pepík nebo Rumburak. 
Svým společenským chováním si tu vybu-
doval pověst maskota. Kéž by tato symbióza 
mezi ptákem a člověkem vydržela a pokračo-

vala. Povzdechnutí je na místě. Milý Josífek 
totiž občas ztratil trpělivost a podle svědků 
zaútočil, údajně cíleně, na děti.

Městská policie přijímala oznámení, 
v němž hrál roli tento opeřenec, několikrát 
i v minulosti. Ale v dobrém. Lidé se domní-
vali, že pták je zraněn, že buď má poraněné 
křídlo nebo nožku, a žádali strážníky, aby 
ho odchytli a odvezli do Záchranné stanice 
živočichů v Makově. Snaha byla. Krkavec 
ovšem na past s klecí neskočil. Poprvé letos 
22. dubna  nahlásila jedna maminka, že 
jejího malého syna napadl u školy černý 

pták a způsobil mu zranění. Další hlášení 
přišlo 27. dubna z dětského hřiště u zimního 
stadionu. Když začal krkavec na děti útočit, 
ony na něj začaly házet klacíky, aby ho ode-
hnaly. Do třetice bylo oznámeno, že krkavec 
sedí před vchodem panelového domu v ulici 
Stavbařů a děti se bojí vyjít ven. 

Jak bývá ve Strakonicích zvykem, své zážit-
ky někteří zveřejnili na Facebooku Strakoňáci 
a rozjela se peprná diskuse dvou táborů. Jedna 
skupina chtěla Josífka zabít. Druhá mu fandila 
a nejraději by zabila jeho odpůrce. „Kdyby se 
měl zastřelit každý, kdo se chová jako havran, 
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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

tak je to půl Strakonic,“ zněl jeden z komen-
tářů. Další komentátor napsal: „Havran je 
vysoce inteligentní tvor, více než většina lidí. 
Pokud někoho napadne, má k tomu opravdu 
vážný důvod. A vzhledem k tomu, co tam děti 
zvířatům dělají, se tomu havranovi nedivím. 
Vídám ho dost často a naopak vidím, že děti 
vyhledává coby parťák, chodí mezi nimi 
a nijak jim neškodí. Pokud mu ubližují, musí 
čekat, že se bude bránit.“ Nebo: „Bože, co asi 
žijí za život lidé, kteří dokáží udělat pro-
blém i z havrana? Bojíte se, že je to čaroděj? 
Neumíte zadupat a udělat kšá? A v tomhle 
vychováváte dítě – v hysterii, když se k němu 
přiblíží zvíře? Mrzí mě, že jsem havrana ještě 
nepotkala. Je to dobré to vědět a mít u sebe 
něco k snědku.“ 

Reakce a komentáře druhé strany není 
vhodné publikovat. 

Ke všem nahlášeným případům hlídka vy-
jela. Všechna oznámení konzultovala s odbo-
rem životního prostředí. „Zjistili jsme, že jde 
o polodivokého ptáka, který byl pravděpodob-
ně v minulosti vychován lidmi, a proto jejich 
blízkost stále vyhledává. Spřátelil se s malým 
chlapcem, k němuž se naučil létat a s jehož 
rodinou jsme komunikovali. Krkavec zaútočí 
na děti, když po něm hází kameny nebo větve. 
Informovali jsme prostřednictvím médií, že 
není nebezpečný, pokud ho děti nebudou pro-
vokovat a ubližovat mu. Jinak bude nutný jeho 
odchyt a převoz do Makova,“ sdělil vedoucí 
oddělení ekologie krajiny při odboru životního 
prostředí Miroslav Šobr. 

Bohužel pro fandy krkavce Josífka se slova 
odborníka naplnila. Až hysterická komunikace 

dvou skupin opačných názorů na sociální síti 
vyplynula ve středu 5. května v radikální řez. 
Rodinu, která se o krkavce starala, navštívil 
strážník a po vzájemné domluvě se obě strany 
dohodly, že pro Josífka bude nejlepší převoz 
do Záchranné stanice živočichů v Makově. 
Ten den k večeru se také tak stalo. Strakonické 
sídliště Stavbařů ztratilo sice svůj ptačí inven-
tář, ale pro bezpečí nejen rozjívených dětí, ale 
i Josífka to bylo nejrozumnější řešení. 

Šéf záchranné stanice Libor Šejna bez-
prostředně po přijetí Josífka poznamenal, 
že strakonický Josífek je skutečně z řádu 
krkavcovitých, ale je to čistokrevná vrána. 
Následující dny prý ukáží, jestli bude schopna 
sdílet voliéru s ostatními handicapovanými 
ptáky svého druhu, nebo bude vyžadovat 
samotku. „Víte, ochočené mládě, to je vždy 
začátek konce. Je téměř jisté, že vašeho Josífka 

nebudeme moci vypustit do volné přírody. 
Zůstane u nás,“ dodal Libor Šejna. 

Po měsíci, na začátku června, sdělil, že 
Josífkovi se daří nadmíru dobře, zvykl si, 
rychle se adaptoval a blaženě sdílí jednu 
voliéru se sojkou a strakou. Jeho lidský stra-
konický kamarád za ním prý pravidelně jezdí, 
a protože po rozvolnění protipandemických 
opatření začaly do Makova jezdit zase děti ze 
škol a školek, Josífek je ve svém živlu a má 
evidentně z malých návštěvníků radost. 

Koho tento smutný příběh, díky bohu 
se šťastným koncem, citově zasáhl, může 
samozřejmě zareagovat a pomoci. Třeba tím, 
že poukáže určitý finanční obnos na konto 
Záchranné stanice živočichů v Makově a tím 
potažmo pomůže i Josífkovi. Číslo účtu je 
na webových stránkách stanice. 

Jaroslava Krejčová, MP  

Josífek se svým lidským kamarádem  foto: Strakonický deník
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NEPŘEHLÉDNĚTE
Gymnazista připravil průvodce barokními památkami Strakonic a okolí

Výuka dějepisu na Gymnáziu Strakonice pře-
rostla v jarních měsících v badatelský projekt, 
jehož výsledkem se stal obsahově i graficky 
nebývale zdařilý průvodce po nejvýznamněj-
ších barokních památkách Strakonic a okolí. 

Začalo to lednovým okresním kolem děje-
pisné olympiády, která měla v letošním roce 
téma „Labyrintem barokního světa“. Do kraj-
ského kola nám postoupili hned tři šikovní 
chlapci, z nichž do ústředního (státního) kola 
pokračoval Jan Lelek, student druhého roč-
níku. Součástí celostátního klání bylo zadání 
sestavit průvodce po barokních památkách 
regionu – úkol badatelsky velmi zajímavý 
a motivující také pro mne jako vyučujícího, 
který v hodinách dává regionální historii 
i baroku náležitý prostor. Byl jsem nadšen 
zápalem našeho mladého studenta, a tak 
jsme se ve spolupráci s muzeem (dovolím si 
jmenovat kolegu historika Martina Klecána) 
pustili do práce. 

Vzhledem k soutěžnímu zaměření zadaného 
průvodce po regionálních barokních památ-
kách bylo nutno vymezit prostor – tedy Stra-
konice a jejich blízké okolí, z pohledu historic-
ko-geografického můžeme hovořit o středním 
Prácheňsku. Honza Lelek začal pečlivou 
heuristikou dostupné literatury, historických 
fotografií a dalších pramenů. V další fázi jsme 
se vypravili také na terénní výzkum vybra-
ných (nejvýznamnějších) místních barokních 
památek, které se nám podařilo navštívit díky 
vstřícnosti místní římsko-katolické farnosti. 
Kromě snahy o dějepisný popis památek se 
tak náš student mohl odvážit zapojit estetiku 
zkoumaných míst. Například barokní kultivaci 
krajiny u poutních kostelů sv. Jana Křtitele 
v Radomyšli a sv. Anny u Kraselova, kde se 
dochovaly části původních alejí lemujících 
barokní poutní cesty. Významným regionál-
ním unikátem, jak zaznělo také při soutěžní 
obhajobě celé práce, byl zásadní (zakladatel-

ský) podíl strakonických maltézských rytířů 
na stavbě barokních památek v areálu hradu 
(zámek, špýchar, komplex bývalého panského 
velkostatku) a hned dvou poutních kostelů: 
Panny Marie Bolestné na Podsrpu a již zmíně-
ného kostela sv. Jana Křtitele v Radomyšli. 

Když mi Honza Lelek po zpracování všech 
poznatků předložil text a graficky vynikající 
„informační tabuli“, skládacího průvodce 
a esteticky sladěné desky celé práce, začal 
jsem doufat v umístění do první desítky. To se 
nakonec podařilo – v třídenním klání skončil 
začátkem června na skvělém šestém místě. 
Výslednou práci se nyní chystáme nabídnout 
k publikaci a distribuci Muzeu středního 
Pootaví ve Strakonicích a infocentru. A nyní 
nechme promluvit našeho mladého soutěžící-
ho a badatele Jana Lelka:

„S olympiádami jsem už zkušenosti měl. 
Ovšem badatelský projekt poslední dějepisné 
olympiády mi dal hodně. Díky spolupráci 
s vyučujícími, muzeem i farností jsem se 
nejen dostal k mnoha novým informacím, 
ale mohl jsem se podívat do samotných 
studovaných památek – poutních kostelů.  
Součástí práce byl návrh tabule s mapou 
a informačního průvodce. Bylo mi líto, že se 
tam rozhodně vše nevejde a text jsme museli 
hodně krátit. Díky tomu jsem si ale procvičil 
také literární i grafické dovednosti. Ústřední-
ho kola se nakonec zúčastnilo celkem  
60 studentů gymnázií. V pondělí jsme začali 
náročným faktografickým testem, v úterý 
a ve středu probíhaly obhajoby písemných 
prací. Každý soutěžící měl na obhajobu své 
práce pouhých 10 minut, avšak porota dostala 
materiály předem a kladla také náročné dopl-
ňující otázky. Proto mi celkové umístění na  
6. příčce udělalo velkou radost. A možná 
ještě více se raduji, že vytvořený průvodce 
barokními památkami bude mít, jak doufá-
me, ještě další využití.“

Jan Lelek, Miroslav Žitný

Průvodce barokními památkami  foto: Jan Lelek

Zveme srdečně sportovce i diváky na XXVII. ročník Běhu městem Strakonice 21. srpna 2021!

Změřit můžete své síly na oblíbené trati městem v délce 3,3 nebo  
6,3 kilometru. Pro všechny účastníky je zajištěno občerstvení a tradičně 
bohatý kulturní doprovodný program
(procházka v rámci nordic walkingu, skupina Pauza od 16.00 hodin 
a ukázka vojenské techniky).
PŘIHLÁŠKY POUZE ELEKTRONICKY!
http://www.strakonickybeh.cz/index.php/prihlaska-do-zavodu
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DOBROVOLNÍCI

připravte se s námipřipravte se s námi
do ŠKOLYdo ŠKOLY

Čtvrtek 19.8.2021

-20%-20%
na VŠECHNOna VŠECHNO

✳ Sleva neplatí na zboží v akci a ve slevě.

Čtvrtek 19.8.2021Čtvrtek 19.8.2021
VŠECHNOVŠECHNOVŠECHNOVŠECHNOVŠECHNOVŠECHNOVŠECHNOVŠECHNOVŠECHNO

PRIOR STRAKONICE, Na Ohradě 2

Více z nabídky 
školních potřeb
naleznete naSlevové karty PRIOR

Získejte kartu ještě dnes za nákup nad 500 Kč.

pro držitele

Akční nabídka školních potřeb je platná od 5.8. do 30.9.2021
Na zboží v akci a ve slevě se nevztahují žádné další slevy.

www.prior.czwww.prior.cz

Dobrovolníci z úřadu v Očku 
Na úkor svého volného času pomáhají v Očko-
centru. Řeč je o našich kolegyních a kolezích, 
kteří pracovní povinnosti dohánějí v pozdních 
či naopak ranních hodinách, aby následně 
zajistili chod očkovacího centra. My ostatní 
vám děkujeme, držíme pěsti, abyste to zvládli 
a měli dost energie a máme na vás jedinou 
otázku: 

 Co vás vedlo k rozhodnutí pomáhat 
v Očko-centru a co vám tato dobrovolnická 
činnost přináší?  
DAVID ANDRLÍK
Pomáhat v očkovacím centru mi přijde jako 
smysluplná činnost, kterou mohu alespoň 
trochu přispět k ukončení šíření viru a sou-
visejících omezujících opatření. Přínosem je 
především dobrý pocit z fungujícího zařízení 
a z pozitivních reakcí jeho návštěvníků.

HANA NĚMCOVÁ
Do očkovacího centra jsem se přihlásila, pro-
tože jsem to považovala za užitečné a chtěla 
jsem alespoň nějakým způsobem pomoci. 
Bylo to moje spontánní rozhodnutí, protože 
jsem to v té době tak cítila. Práce v Očku je 

práce s lidmi, na což jsem zvyklá i ze svého 
zaměstnání a baví mě. Nabíjí mě hlavně 
pozitivní atmosféra, která tam celkově panuje. 
Času stráveného tam určitě nelituji.

MILADA ŠVIHÁLKOVÁ

Ještě předtím, než bylo vyhlášeno, že se 
mohou hlásit dobrovolníci, jsem měla vnitřní 
potřebu nějak pomoci. Asi i díky tomu, když 
jsem viděla a hlavně slyšela od manžela, jak 
to v nemocnici vypadá s covidovými pacienty 
a jak se rychle otevírala covidová pracoviště 
na odděleních, která neměla s covidem nic 
společného. Kdybych byla v důchodu, tak 
jsem šla pomáhat do nemocnice. Tohle zatím 
nepřicházelo v úvahu, tak když byla poptáv-
ka po dobrovolnících, přihlásila jsem se bez 
zaváhání. 

A co mně to přináší? Dobrý, očistný 
pocit, že jsem někomu platná, že mohu 
pomoci, že jsem ještě schopná pracovat 
s nasazením a nedělá mně to problém. 
Pravda je, že z očka odcházíme (aspoň my 
starší) unavení, ale ten dobrý pocit to pře-
válcuje. Taky se něčemu novému naučíme. 
Je tam dobrý kolektiv, asi stejně naladění 
lidé. A hlavně zpočátku když chodili 80+, 
70+, tak to bylo moc příjemné. Byli vděční, 
že jsme jim pomohli vyplnit dotazník, 
protože se jim zamlžily brýle nebo třásla 
ruka. Chodili o holích a v té době byl sníh, 
který v hale odtál, a na podlaze to hodně 
klouzalo. Také vyndání dokladů se prota-
hovalo, měli je ve dvou i třech pouzdrech....
no, všichni budeme jednou staří a pozná-
me, že to, co nám teď připadá samozřejmé, 
tak není. 

Myslím, že velký dík patří MUDr. Pelíš-
kovi, který se snaží stále postupy zjednodu-
šovat a vylepšovat. Také máme ohlasy, že 
strakonické očko je jedno z nejlepších. Jak 
na organizaci, tak i přístup. Jezdí sem lidé 
z daleka, i z Prahy. No prostě to JEDE a lidi 
umí poděkovat, tak to potěší každého. 

Markéta Bučoková, PR 
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Příběh jednoho z vás
Jste autorkou učebnice, která má děti 
přimět k práci s informací. Kde se zrodila 
myšlenka vytvořit přesně tento model 
knihy? 
Vždy jsem vytvářela pro děti své vlastní mate-
riály – pracovní listy, prezentace, projekty. Tak 
aby byly aktuální, zajímavé, propojovaly jejich 
znalosti a dovednosti napříč předměty. Pokud 
děti zaujmete, pracují s chutí a daleko lépe. 
Nápad na knihu Cesta kolem světa vznikl při 
vymýšlení celoročního projektu na rozvoj čte-
nářské gramotnosti pro mou tehdejší druhou 
třídu. Líbil se i v nakladatelství Raabe, které 
o projekt projevilo zájem.

Můžete nám knihu přiblížit? Komu je 
určena, co se z ní dozví a jakou formou? 
Jsou to pracovní listy pro děti, které jsem dopl-
nila metodikou pro učitele. Jsou určeny dětem 
1. stupně základní školy. Mohou se použít 
jako celoroční projekt, ale můžete pracovat 
i s jednotlivými pracovními listy. Pracovní lis-
ty jsou vytvořeny tak, aby rozvíjely čtenářské 
dovednosti, kritické myšlení dětí, schopnost 
pracovat s textem a informacemi. Děti se učí 
diskutovat, argumentovat, obhájit svůj názor, 
prezentovat svou práci. Listy jsem vytvářela 
takovým způsobem, aby každý byl trochu jiný, 
úkoly byly pestré. Aby čtení děti bavilo.

Knížka se jmenuje Cesta kolem světa proto, 
že v ní děti navštíví zajímavá místa, přírodu, 
ale i příběhy z různých koutů světa. Všechna 
místa jsem s manželem a synem navštívila, 
fotografie, které v knížce najdete, nafotil právě 
můj syn Lukáš, student gymnázia. 

Knihu jste prý tvořila společně s žáky dru-
hého ročníku? Čím byly postřehy druháč-
ků přínosné? 
Překvapilo mne, jak náročné texty a úko-
ly zvládli. Některé listy jsem i díky jejich 

nápadům a nezměrné fantazii ještě mírně 
poupravila. Obrovským plusem bylo, že jsem 
do knihy mohla vkládat originální práci dětí 
a fotografie činností, takže učitelé z Čech 
i světa vidí, jaké máme ve Strakonicích 
šikovné a tvořivé děti, a mohou se od nich, tak 
jako já, i něco naučit. Práce nás všechny bavila 
a na závěr jsme si připravili společný křest 
knížky, kam jsme pozvali i rodiče dětí.

Nejen strakonickou školu, ale především 
novou knihu jste prezentovala na Mezi-
národní konferenci českých škol ve světě, 
které se zúčastnilo přes 90 zemí. Jaký jste 
měla úspěch? 
Na Mezinárodní konferenci jsem prezentovala 
svou knížku Nový žák – cizinec v mé třídě. Je 
to učebnice pro prvopočáteční výuku českého 
jazyka žáka - cizince. Opět jsem vycházela 
z vlastních zkušeností s prací se žáky s od-
lišným mateřským jazykem. V knížce jsou 
kromě pracovních listů pro děti i praktické 
rady k pomůckám, organizacím, které mohou 
pomoci, tvorbě individuálních vzdělávacích 
plánů. Zajímavý je i rozhovor s mou první 
žákyní, cizinkou Haničkou, který je pohledem 
dítěte z opačné strany. Hanička je v současné 
době již výbornou studentkou gymnázia. 

Mám kladné odezvy z mnoha našich 
českých škol a mou knihu již používají různé 
české školy ve světě k výuce našeho jazyka.

Mají kolegové z jiných zemí o knihu zájem? 
Ano, právě česká škola v USA mne doporučila 
na mezinárodní konferenci. V USA používají 
obě výše jmenované knihy. O knihu projevili 
po konferenci zájem i z mnoha jiných zemí.

Vznikne pokračování, třeba pro starší děti?
Právě zájem o mé knížky si vyžádal pokra-
čování.

Pracuji na knize Žák – cizinec v mateř-
ské škole, měla by být hotová v říjnu. Spo-
lupracuji s paní ředitelkou Mateřské školy  
Šumavská Veronikou Tomanovou. V lednu 
pak vyjde Mluvnice pro žáky – cizince se 
základní gramatikou, na které rovněž pra-
cuji. A pak i druhý díl Cesty kolem světa, 
který se zdržel kvůli covidu. Z mé třídy 
z 1. dílu jsou páťáci. Moc se na společnou 
práci s nimi těším.

Vedle psaní učebnic rozvíjíte i program 
spolupráce s jazykovou školou v USA. Je 
o češtinu za oceánem zájem?  
S českou školou v USA dlouhodobě spolu-
pracuji. Společně s kolegyní Šárkou Hillo-
vou jsme s mou třídou kromě dopisování 
připravily i prezentaci o Strakonicích pro 
naše kamarády z USA. Na mezinárodní 
konferenci jsem nabídla kolegům ze škol 
v Evropě, Austrálii…, aby se ozvali, že 
bychom rádi spolupráci rozšířili i na další 
třídy naší školy. Myslím si, že angličtina 
je v dnešní době velmi důležitá, protože se 
s ní domluvíte téměř na celém světě.

Markéta Bučoková, PR 

Pracuje již 27 let jako učitelka 1. 
stupně ZŠ. Posledních 15 let na ZŠ 
F. L. Čelakovského ve Strakonicích. 
Snaží se stále učit nové věci a používat 
moderní metody vzdělávání, aby děti 
do školy chodily rády a práce je bavila.  

90 let ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice
Srdečně Vás zveme na akce pořádané k letošnímu výročí školy
ZÁŘÍ
SLAVNOSTNÍ ZNOVUODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY 
ve vestibulu školy a zahájení školního roku
středa 1. 9. 2021, Chelčického 555 
ŘÍJEN
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
pátek 22. 10. 2021 od 15.oo do 18.oo hod., Chelčického 555

sobota 23. 10. 2021 od 8.oo do 18.oo hod., Chelčického 555
LISTOPAD
VÝROČNÍ PLES ŠKOLY
úterý 16. 11. 2021, DK Strakonice
PROSINEC
VÁNOČNÍ KAVÁRNIČKA
středa 8. 12. 2021 od 16.oo do 18.oo hod., Chelčického 555
Průběžně budou pořádány další doprovodné akce pro žáky školy.
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Ve svatém Prokopu nahlédli restaurátoři do zazděného prostoru a umožnili...
Tajenka z minulého čísla: živnost tiskařská

Vážení sportovní 
přátelé,
dovolujeme si Vás tímto oslovit a po-
zvat na akci „Poznej sporty ve Stra-
konicích“, která proběhne 9. 9. 2021 
na prostranství pod Hvězdou (cirkus 
plac). Touto akcí bychom chtěli 
přiblížit a představit všechny sporty 
a sportovní aktivity na území města 
Strakonice. Záměr celé akce je uká-
zat, jak mohou děti, mládež, dospělí, 
ale i senioři sportovat. Záměrně jsme 
zvolili tuto veřejnou plochu, která je 
dostatečně velká i s vodní plochou 
na to, abyste zde mohli ukázat svou 
sportovní činnost. 

Celá akce je naplánovaná jako 
celodenní.

Těšíme se na Vás.

Okresní sdružení 
Česká unie sportu Strakonice, z.s.

Nová atrakce přibyla 
poblíž golfového hřiště

STARZ jde 
s dobou, co 
dříve návštěv-
níkům stačilo, 
dnes se jeví 
jako nedosta-
tečné ve smyslu 

poskytování služeb a volnočasových 
aktivit především pro děti. Proto 
byla v začátku prázdninových měsí-
ců, poblíž golfového hřiště, instalo-
vána velká vzduchová trampolína. 

Skákání přináší radost nejen 
dětem, ale i dospělým. Jedná se 
o velmi atraktivní prvek, který je 
díky své konstrukci zcela po právu 
označován za jeden z nejbezpečněj-
ších herních prvků. 

Nakonec, fotka na titulní straně 
dokazuje její četné využití. 

Markéta Bučoková, PR (foto i text) 
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Hledáme nové pracovníky na pracovní pozice:

Kontakt: 
Životopis je možné předat osobně nebo zaslat poštou na personální oddělení ředitelství MěÚSS Strakonice, Jezerní 1281, 386 01 Strakonice nebo e-mailem na  

vera.mrackova@muss.strakonice.eu. Dotazy na tel. 383 312 274, 722 095 729 – Bc. Věra Mráčková – personalistka MěÚSS Strakonice. Více informací na www.muss.strakonice.eu – volná místa

PRACOVNÍK V SOCIÁL. SLUŽBÁCH – PŘÍMÁ OBSLUŽNÁ PÉČE 
nepřetržitý provoz

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ SESTRA
nepřetržitý provoz

KUCHAŘ/KUCHAŘKA

www.milisterfer.cz

AUTOMATICKÁ 
PÉČE O VÁŠ TRÁVNÍK 
AŽ DO VELIKOSTI 

Radošovice 146
38601 Radošovice

777 993 399

2 000 m² 
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