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Volby do poslanecké sněmovny 

V říjnu ve dnech 8. a 9. nás čekají volby do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky. Jelikož se termín blíží, přinášíme 
vám v oznámení přehled volebních okrsků 
a místností, kterých je ve Strakonicích 26. 
Každý volič si dle místa bydliště najde svou 
volební místnost. 

Fotbal nositelem pomoci

Jste-li fotbalový fanoušek a máte-li srdce 
na pravém místě, přijďte v sobotu 4. září 
fandit hvězdám na stadion Na Křemelce. 
Uvidíte skvělý fotbal a ještě pomůžete 
malému Jakoubkovi. Těší se na vás Odbor 
přátel SK Slavia Praha, odbočka Strakonice, 
a město Strakonice. 

Hledáte změnu ve svém životě? 

Stojíte na straně zákona? Vadí vám 
kriminalita v našem městě? A co takhle stát 
se policistou? Vykonávat povolání, které má 
smysl? Více na toto téma s personalistkou 
Územního odboru policie Strakonice 
Jaroslavou Hanzlovou. 

PO DLOUHÉ DOBĚ PANSKÁ ZAHRADA OPĚT ŽIJE
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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

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Poznejte se osobně s naším novým  
SUV vybaveným pro každou příležitost  
a přijďte si ho vyzkoušet na vlastní kůži.
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat online 

nebo telefonicky.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu 
ŠKODA KODIAQ: 5,3–8,9 l/100 km, 138,0–203,0 g/km

NOVÁ ŠKODA

KODIAQ
ODRAZ VAŠÍ OSOBNOSTI

Ilustrativní fotografie
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ÚVOD
Šest milionů do škol 

Jak jsme vás, vážení čtenáři, informovali 
v červencovém čísle, během prázd-
ninových dnů probíhaly v mateřských 
školách rekonstrukce. Ani základní školy 
však nezůstaly pozadu. I tam město 
proinvestovalo více než šest milionů 
korun na opravách. Ty se týkaly škol 
v ulici Dukelské, školní jídelny v Jezerní 
ulici a Základní školy v ulici Krále Jiřího 
z Poděbrad. 

V Základní škole Dukelská se pro kom-
pletní rekonstrukci elektroinstalace musely 
vystěhovat všechny učebny a kabinety. 
Vzhledem ke skutečnosti, že šlo o velký 
objem prací, musela být oprava rozdělena 
na etapy. První část se realizovala loňského 
roku, o letošních hlavních prázdninách 
přišlo na řadu první nadzemní podlaží 
hlavní budovy školy pocházející z 60. let 
minulého století a v příštím roce je v plánu 

druhé nadzemní podlaží. V rámci oprav 
došlo k výměně veškerých elektrorozvo-
dů, včetně počítačových sítí do drážek 
vedených pod omítkou s jejich následným 
zednickým zapravením. Pouze v aktuálně 
rekonstruované části bylo použito téměř 
deset kilometrů nových kabelů. Rekon-
strukce za 3 500 000 Kč byla ukončena 
v termínu, aby nedošlo k ohrožení zahájení 
školního roku. 
Školní jídelna při Základní škole  

F. L. Čelakovského v Jezerní ulici dostala 
v rámci rekonstrukce umývárny nádobí 
nové mycí centrum za 1,6 milionu korun. 
ZŠ F. L. Čelakovského je druhou největší 
školou ve Strakonicích a v čase roste počet 
jejích žáků, otevírá se více prvních ročníků 
a dosluhující zařízení školní jídelny si již 
zasloužilo výměnu především ve vztahu 
ke kapacitě provozu, která činí téměř tisíc 
jídel za den. Moderní gastro zařízení bude 
mít díky vybavení na zpětné získávání 
tepla z par ekonomičtější provoz a výběr 
z několika mycích programů se přizpůsobí 
konkrétním úkolům. 
Dívčí sociální zařízení v Základní škole 

Krále Jiřího z Poděbrad prošlo komplet-
ní opravou. V rámci rekonstrukce byly 
demontovány veškeré stávající zařizovací 
předměty, včetně starých rozvodů vody 
a kanalizace. Veškeré staré litinové stou-
pačky byly odstraněny až na úroveň prv-
ního nadzemního po dlaží a došlo k jejich 
výměně za plastové potrubí. Každé podlaží 
bude mít vlastní uzávěr vody. Vybavení 
sociálních zařízení pochází z doby přelo-
mu 80. a 90. let minulého století, z toho 
důvodu byly veškeré zařizovací předměty 
nahrazeny novými. 
Celková cena rekonstrukce vyjde 

městskou kasu na milion korun. 
Všechny zde uvedené částky jsou 
rozpočtové, neboť v době vzniku textu 
nebylo známo konečné vyúčtování, zá-
věrečná podoba se může tedy měnit. 

Břetislav Hrdlička, starosta

Tak to vypuklo. Ptáte se co? No přece 
nový život v Panské zahradě. Mnozí 
z nás si pamatují na poslední akce, 
jako bylo ještě za dob předrevolučních 
pálení čarodějnic. Prostředí bývalého 
parku založeného v polovině 18. století, 
které bylo spolu s Kalvárií a Zellerinovou 
strání oblíbeným výletním a promenád-
ním místem, pak bylo vráceno v restituci, 
a na dlouho dobu usnulo.

Postupně procházelo okolí této 
lokality úpravami, které daly vzniknout 
květinovému odpočinkovému parteru 
a hradnímu safari, které je dnes vyhle-
dávaným turistickým místem. 

Poslední červencovou sobotu se 
znovu otevřely brány zbrusu nového 
kulturního centra. Musím pochválit jeho 
tvůrce. Především velký dík patří Jarosla-
vu Brůžkovi a Michalu Němcovi, to oni 
jsou autory neotřelého vzhledu Panské 
zahrady zodpovědnými za to, že vše 
má své místo v souladu s přírodou. 

Poděkování patří i Františku Chris-
telbauerovi, který celý letošní rok akci 
organizoval, a také zaměstnancům 
městského kulturního střediska, kteří 
začali v době celkového uzavření 
kultury pracovat na nové tváři zahrady. 
V letošním roce se počítá s otevřeným 
provozem Panské výhradně při akcích. 
To se ale změní na jaře v příštím roce, 
kdy brány zahrady budou široké ve-
řejnosti přístupné nepřetržitě. Budete si 
tam moci kdykoliv zajít, odpočinout si, 
odreagovat se od starostí každodenní-
ho života a pobýt zde, ať už sami nebo 
se svými přáteli a rodinami. 

Přátelé, je na co se těšit, ale život je 
i o povinnostech. Děti čeká škola a nás 
dospělé zase spousta práce. Přeji vám, 
abyste odpočatí začali znovu tvořit, 
užili si přitom babího léta a abychom 
byli co nejvíce zdraví. 

Ředitel Radek Čejka u nové myčky   foto: archiv ZŠ 

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR
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Po tři dny na nohou 

Během letošních letních měsíců se strako-
ničtí dobrovolní hasiči rozhodně nenudili. 
Několik silných bouřek se přehnalo přes naše 
město a zanechalo za sebou vytopené sklepy, 
polámané větve či poničené střechy. Následky 
pomáhali likvidovat právě dobrovolní hasiči, 
ale i přes jejich obrovskou pomoc se s řáděním 
živlů obyvatelé vypořádávali ještě mnoho dní 
poté. 
Při jedné z červnových bouří, kdy my jsme 

spokojeně spali, oni už dávali do pořádku 
škody napáchané přívalovým deštěm. Když 
jsme dorazili do Tovární ulice, kde odčerpá-
vali vodu ze zatopeného výměníku, pot z nich 
doslova lil. A to je nutné podotknout, že sotva 
si hasiči mysleli, že si odpočinou, houkla další 
siréna a oni museli nastoupit do služby znovu. 
Výjimkou nebyly případy, kdy chlapi stáli 

doslova tři dny na nohou a rovnou ze zásahu 
přecházeli do svých civilních zaměstnání.
Takových horkých chvilek zažili strakoničtí 

dobrovolní hasiči od začátku roku hodně. Sto 
třiasedmdesát výjezdů, což oproti loňskému 
roku znamená obrovský nárůst, za kterým 
stojí především rozmary počasí, ale mnohdy 
i lidská nezodpovědnost.  
Starosta města vyjádřil velké poděkování 

dobrovolným hasičům za jejich pomoc a nasa-
zení. Pivovar naopak neváhal a přímo na místo 
jednoho ze zásahů dovezl tekutý pozdrav. Ten 
chlapci v těžkých mundůrech po práci náležitě 
ocenili. Poděkování a ocenění práce dobrovol-
ných hasičů přichází také od starostů okolních 
obcí, kde strakoničtí zasahovali. 
Chlapci, děkujeme, za vaši pomoc. 

Markéta Bučoková, PR 

Organizace školního roku 
2021/2022 
v základních školách, středních ško-
lách, základních uměleckých školách 
a konzervatořích.

Období školního vyučování ve škol-
ním roce 2021/2022 začne ve všech 
základních školách, středních ško-
lách,  základních uměleckých školách 
a konzervatořích ve středu 1. září 2021. 
Vysvědčení s hodnocením za první 
pololetí bude žákům předáno v pondělí 
31. ledna 2022. 

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT 
na středu 27. října a pátek 29. října 2021.  

Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 
23. prosince 2021 a končí v neděli  
2. ledna 2022. Vyučování začne v pon-
dělí 3. ledna 2022. 

Jednodenní pololetní prázdniny při-
padnou na pátek 4. února 2022. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne 
jsou pro okres Strakonice stanoveny 
od 21. února 2022 do 27. února 2022.

Velikonoční prázdniny připad-
nou na čtvrtek 14. dubna 2022. 

Vyučování ve druhém pololetí bude 
ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022. 

Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 
1. července 2022 do středy 31. srpna 
2022. 

Vyučování ve školním roce 2022/2023 
začne ve čtvrtek 1. září 2022. 

Odkaz na webové stránky MŠMT: 
Organizace školního roku 2021/2022 
v ZŠ, SŠ, ZUŠ a konzervatořích, MŠMT 
ČR (msmt.cz)

Miluše Vacková, oddělení školství 

Václavská pouť – návrat k normálu
Po loňském roce, kdy došlo k razantnímu 
omezení rozsahu tradiční Václavské pouti 
ve Strakonicích, se pro letošek počítá s návra-
tem k normálnímu režimu. Tedy k využití celé 
plochy Velkého náměstí včetně Ellerovy, Ra-
domyšlské a Tržní ulice pro stánkový prodej. 
Atrakce budou rozmístěny na obvyklém pro-
storu pod Hvězdou. Pro stánky s občerstvením 
je vymezen prostor v ulici U Náhonu. 
Strakonická pouť je jednou z největších v ši-
rokém okolí Jihočeského i části Plzeňského 
kraje a její návštěvnost často přesahuje 
desítky tisíc pouťových atrakcí chtivých dětí 
i dospělých. Jak by také ne, vždyť během 
jejího trvání probíhají bohaté kulturní 
i sportovní programy. 

Jak se na letošní pouť bez omezení při-
pravuje její provozovatel Josef Tříska? Jsou 
v plánu nějaké novinky, nebo naopak covidová 
krize zasáhla i tento segment a investice 
do atrakcí se zastavily?  
„To víte, že ano. Téměř dvouletá vynucená 

pauza ovlivnila naše provozování, ale i přesto 
jako strakonický patriot chci, aby aktuální 
rozvolnění umožnilo zaslouženou zábavu. 
Připravujeme padesát pět nejmodernějších 
atrakcí. Od adrenalinových, jako jsou napří-
klad obří ruské kolo, booster, vystřelovací 
kladivo, až po klasiku pro nejmenší, houpačky, 
kolotoče, střelnice, autíčka, zkrátka aby si 
zábavu našli naprosto všichni. Vedle atrakcí 
by mělo být k dispozici 6–8 občerstvovacích 

stánků s posezením. Chybět nebudou oblíbené 
cukrovinky. Vzhledem k tomu, že zákazník 
je rok od roku náročnější, i jako provozovatelé 
poutí se musíme podřizovat poptávce.“ Josef 
Tříska se ale nebojí, podle něho se lidé rádi 
vracejí a tradice, jakou je strakonická pouť, si 
zpátky najde svou návštěvnost. 
„Chystáme se obnovit ohňostroj, který se 

bude konat v pátek, v předvečer hlavních 
pouťových slavností. Tímto bych chtěl všechny 
Strakonické i přespolní pozvat na největší jiho-
českou pouť, “ dodává s optimizmem v očích 
provozovatel Josef Tříska.  
Přejeme příjemnou zábavu všem za pořada-

tele i město.   Markéta Bučoková, PR 

Dobrovolní hasiči v plné práci        foto: Markéta Bučoková
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Fotbal pomáhá, fotbal spojuje
O tom, že 
fotbal je 
nejen zábava, 
ale když je 
třeba, dokáže 
i pomoci, se 
budete moci 
přesvědčit 4. 
září. V tento 
den se na fot-
balovém hřišti 
Na Křemelce 

uskuteční charitativní utkání Janda týmu 
proti Slavii 2007. Na hřišti se sejdou takové 
osobnosti, jako jsou Honza Koller, Milan 
Škoda, Radim Nečas, Milan Černý, Mar-
tin Fenin, Petr Janda, kteří změří své síly 
s protihráči, Vladimírem Šmicerem, Markem 
Suchým, Martinem Latkou, Tomášem Neci-
dem, Karolem Kiselem. 
Celý program začíná již v dopoledních 

hodinách, kdy se na hřišti utkají od 10:30 
hodiny hoši a dívky týmu U13 Strakonice 
versus Písek. 

Program dále pokračuje předzápasem 
Odboru přátel Slavie vs. Fanklub Sparta 
a ve 14:00 hodin vypukne parádní exhibice 
fotbalových hvězd. 
To ale zdaleka není všechno, během odpo-

ledního zápasu budou o poločasové přestávce 
vydraženy dva dresy s podpisy známých 
fotbalových reprezentantů. A na samý závěr 
pak autogramiáda fotbalových hvězd. 
Veškerý výtěžek z akce bude věnován 

na konto dvouletého Jakoubka Jandy, se 
kterým osud zahrál hru, o níž se opravdu 
nedá říkat férová. Jeho příběh zachytila 
snad všechna média. Je to statečný bojov-
ník, který ale potřebuje odbornou a bohu-
žel nákladnou rehabilitaci, na jejímž konci 
je víra postavit se znovu na vlastní nohy. 
Pořadatelé Odbor přátel SK Slavia Pra-

ha, odbočka Strakonice a město Strakonice 
vás tímto co nejsrdečněji zvou na sobotu 4. 
září 2021 plnou fotbalu a známých osob-
ností. Celým dnem provází, herec a komik 
Jakub Kohák a DJ František Mareš.  

Markéta Bučoková, PR 

Pro Jakoubka

HLAVNÍ
PARTNERI:

PARTNERI:

SOBOTA   4. 9. 2021   OD 14:00
STADION NA KREMELCE, STRAKONICE   VSTUPNÉ: 150 KC   VÍCE NA WWW.ODBORPRATEL.CZ/PRO-JAKOUBKA

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

 

Dotace Jihočeského kraje pro 
Strakonice
•  Objekt technického zázemí – nohejbal 

Strakonice (Podpora sportu)
Schválená dotace: 510 000 Kč
Termín realizace: červen–říjen 2021

•  Sýpka na parc .č. st. 6/1, k. ú. Nové 
Strakonice - předprojektová příprava 
(Kulturní dědictví)
Schválená dotace: 60 000 Kč
Termín realizace: červen–říjen 2021  

•  Obnova kapličky sv. Petra na Podskalí, 
Strakonice (Kulturní dědictví)
Schválená dotace: 46 000 Kč
Termín realizace: červen–říjen 2021

•  Nákup nové požární cisternové automo-
bilové stříkačky (Investiční dotace pro 
jednotky SDH obcí Jihočeského kraje) 
Schválená dotace: 1 500 000 Kč
Termín realizace: červen 2021 – červen 2022

•  Nákup vybavení a oprava zásahové 
stříkačky pro JPO III/2, Strakonice (Ne-
investiční dotace pro jednotky SDH obcí 
Jihočeského kraje)
Schválená dotace: 69 000 Kč
Termín realizace: únor–září 2021

cesko anglicky detsky klub pro predskolni deti

cesko anglicka zakladni skola 

< <-

< < <<<- - -

- -

soukroma zakladni skola volynka, z.s.

< <-- -

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.
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VOLBY
Oznámení o době a místě konání voleb 
Starosta města Strakonice podle § 15 zákona 
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu Čes-
ké republiky a o změně a doplnění některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
o z n a m u j e:
1.  Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky se uskuteční dne  
8. 10. 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin 
a dne 9. 10. 2021 od 8:00 hod. do 14:00 hod.

2. Místem konání voleb:
ve volebním okrsku č. 1 
je volební místnost restaurace Myslivna 
Dražejov, Otavská 272, Dražejov pro voliče 
bydlící v 
DRAŽEJOV
Lipová, Na Hrázi, Na Rozhledech, Nová, 
Otavská, Podskalí, Sadová, Skalní, Slunečná, 
U Větrolamu, Virtova
STŘELA 
Střela (bez uličního systému), Na Hrázi, 
Slunečná
VIRT 
Virt (bez uličního systému), Skalní, Virtova
ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost hasičská zbrojnice Dra-
žejov, Dražejov 38, Dražejov pro voliče bydlící 
v 
DRAŽEJOV
Dražejov (bez uličního systému, vyjma čp. 73 
a 104 – viz VO č. 3), K Dražejovu (407, 408, 
459, 460, 462, 463-465, 467, 469, 470, 471, 
479, 482, 484, 488, 495, 500, 520), Virtova 
ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost klubovna Habeš, Jiří Hy-
nek, Tisová 246, Dražejov pro voliče bydlící v 
DRAŽEJOV
č. p. 73, 104, Borová, Březová, Buková, Jed-
lová, Pod Hájovnou, Pod Hliničnou, Tisová, 
Vodárenská
STRAKONICE I 
Blatenská, Mezi Lesy, Vodárenská, Za Rájem
ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost hasičská zbrojnice Mod-
lešovice, Modlešovice 80, Modlešovice pro 
voliče bydlící v 
HAJSKÁ
Hajská (bez uličního systému)
MODLEŠOVICE
Modlešovice (bez uličního systému)
ve volebním okrsku č. 5
je volební místnost VOŠ, SPŠ a SOŠŘaS,  Zvo-
lenská 934, Strakonice I pro voliče bydlící v 
STRAKONICE I
Arch. Dubského (985, 986, 987), Erbenova,  
Prof. Skupy, Prof. A. B. Svojsíka, Švandy 

dudáka (495, 677, 682–684, 686–689, 691–701, 
703–706, 730, 732–744, 757–762, 825, 881, 
885, 938-941, 944, 952, 953, 955, 956, 958, 
1017, 1048, 1162), V Ráji
ve volebním okrsku č. 6
je volební místnost  ZŠ Strakonice, Krále 
Jiřího z Poděbrad 882, Strakonice I pro voliče 
bydlící v 
STRAKONICE I
Arch. Dubského (387-390, 873, 961-972, 1276-
1278), Dr. Jiřího Fifky, Krále Jiřího z Podě-
brad: 832-839, 842, 843, 847, 848)
ve volebním okrsku č. 7
je volební místnost STARZ– sportovní hala, 
Máchova 1113, Strakonice I pro voliče bydlící v 
STRAKONICE I
Arch. Dubského (976–978), Máchova, 
Zahradní, Zvolenská: 130, 134, 604, 804, 805, 
886–891, 989, 1103, 1495)
ve volebním okrsku č. 8
je volební místnost Gymnázium Strakonice, 
Máchova 174, Strakonice I pro voliče bydlící v 
STRAKONICE I
Chelčického, Katovická, Mírová (173, 908-917, 
926-933, 945, 946, 1003), Želivského
ve volebním okrsku č. 9
je volební místnost Městské kulturní středisko, 
Mírová 831, Strakonice I pro voliče bydlící v 
STRAKONICE I
Bavorova, B. Němcové, Havlíčkova, Husova 
(33, 372, 375, 395, 396, 437, 457, 459, 460, 465, 
466, 467, 486, 515, 516, 583, 781, 782, 791, 792, 
799-803), Chelčického (95, 96), Mírová (774-
776, 857-859), Zvolenská (158, 373, 374, 377, 
414, 436, 461, 462, 602, 609, 918, 920)
ve volebním okrsku č. 10
je volební místnost MŠ Spojařů Strakonice,  
Spojařů 1260, Strakonice I pro voliče bydlící v 
STRAKONICE I
Mládežnická, Spojařů
ve volebním okrsku č. 11
je volební místnost kulturní zařízení „U Mra-
venčí skály“, Kosmonautů 1266, Strakonice 
I pro voliče bydlící v 
STRAKONICE I
Kosmonautů, Obránců míru
ve volebním okrsku č. 12
je volební místnost MěÚ Strakonice – odbor 
dopravy, Krále Jiřího z Poděbrad 772, Strako-
nice I pro voliče bydlící v 
STRAKONICE I
Husova (191, 345–348, 354, 355, 357, 359, 362, 
370, 426, 586), Krále Jiřího z Poděbrad (201, 
310, 501, 523, 524, 576, 612, 772, 818, 819, 826, 
827, 880), P. Bezruče, Plánkova, Smetanova, 

Sv. Čecha, Šmidingerova, Tylova, U Vodojemu 
(103), Žižkova
ve volebním okrsku č. 13
je volební místnost MěÚ Strakonice – obřadní 
síň, Velké náměstí 2, Strakonice I pro voliče 
bydlící v 
STRAKONICE I
Čelakovského, Kochana z Prachové, Lázeňská, 
Na Ostrově, Na Stráži, Pionýrská, Podskalská, 
U Sv. Markéty, Velké náměstí
ve volebním okrsku č. 14
je volební místnost Technické služby Strakoni-
ce, s.r.o., Raisova 274, Strakonice I pro voliče 
bydlící v 
STRAKONICE I
č. p. 101E, 102E, 103E, 105E, 106E, 107E, 
108E, 110E, 275E, 513E, 531E, 1100E, 
Baarova, Budovatelská, Jiráskova, Máne-
sova, MUDr. K. Hradeckého (1068, 1069, 
1106-1110), Na Výsluní, Nerudova, Písecká, 
Radomyšlská (40, 101, 286, 429, 431, 432, 447, 
454, 475, 493, 499, 500, 507, 510, 518, 522, 527, 
535, 553, 567, 590, 947, 1295, 1304), Raisova, 
U Cihelny, U Řepické zastávky, Vrchlického, 
Za Pilou
ve volebním okrsku č. 15
je volební místnost MŠ Strakonice, Lidická 
625, Strakonice I pro voliče bydlící v 
STRAKONICE I
Sídliště 1. máje
ve volebním okrsku č. 16
je volební místnost STARZ – tělocvična, 
Lidická 194, Strakonice I pro voliče bydlící v 
STRAKONICE I
Hrnčířská, Lidická, Mlýnská, Sokolovská 
ve volebním okrsku č. 17
je volební místnost Nemocnice Strakonice 
a.s., Radomyšlská 336, Strakonice I pro voliče 
bydlící v 
STRAKONICE I
MUDr. K. Hradeckého (358), Radomyšlská 
(211, 423, 435)
ve volebním okrsku č. 18
je volební místnost Ministerstvo zemědělství 
ČR, Palackého náměstí 1090, Strakonice I pro 
voliče bydlící v 
STRAKONICE I
Palackého náměstí, Tržní
ve volebním okrsku č. 19
je volební místnost MěÚSS – Denní stacionář 
pro mentálně postižené, Ellerova 160, Strako-
nice I pro voliče bydlící v 
STRAKONICE I
Ellerova, Heydukova, Na Křemelce, Textiláků 
STRAKONICE II
Heydukova
ve volebním okrsku č. 20
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Požadujeme:
• VŠ vzdělání strojního zaměření
• nadšení pro konstrukční práci
• vysoké pracovní nasazení
• znalost práce v AUTOCADU
Nabízíme:
• dlouhodobý pracovní poměr
• perspektivní zaměstnání ve stabilní a prosperující firmě
• dobrý pracovní kolektiv
• zajímavou, rozmanitou a tvůrčí práci
• možnost podílet se na inovaci a vývoji moderní pilařské technologie
• velmi dobré mzdové podmínky 
• roční odměny
• náborový příspěvek do výše 300 000 Kč 
• možnost ubytování v podnikovém apartmánu s výhledem možnosti získání podnikového bytu
• možnost zaměstnání absolventů škol (bez praxe)
• zaměstnanecké benefity: 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní a životní 

pojištění, příspěvek na dopravu, motivační věrnostní systém, možnost bezúročné půjčky, firemní akce 
pro zaměstnance a rodinné příslušníky

Náplň:
• řízení montáží technologických celků
• jednání se zástupci investora
• dohled nad prací subdodavatelů
• výkon montážních prací
Požadujeme:
• zkušenost s montáží a řízením montáží technologických celků
• zkušenost s řízením lidí
• zodpovědnost, důslednost, vysoké pracovní nasazení
• vyspělé technické myšlení, velmi dobrá práce s technickou dokumentací
• schopnost samostatného řešení technických problémů
• znalost AJ nebo NJ na komunikativní úrovni
Nabízíme:
• dlouhodobý pracovní poměr
• perspektivní zaměstnání ve stabilní a prosperující firmě
• velmi dobré motivačně nastavené mzdové podmínky
• práci i na zahraničních montáží
• náborový příspěvek ve výši 150 000 Kč 
• zaměstnanecké benefity: 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní a životní pojištění, příspěvek na 

dopravu, motivační věrnostní systém, možnost bezúročné půjčky, firemní akce pro zaměstnance a rodinné příslušníky
• možnost ubytování  v podnikovém apartmánu

Spůle 25, 384 81 Čkyně
tel: +420 388 407 111
e-mail: chum@drevostroj.cz
web: www.drevostroj.cz 

DŘEVOSTROJ ČKYNĚ, a.s.

NEJVĚTŠÍ VÝROBCE DŘEVAŘSKÉ TECHNOLOGIE PŘIJME PRACOVNÍKA NA POZICI:

VEDOUCÍ MONTÉR KONSTRUKTÉRA

Kontaktní telefon: 604 295 325

je volební místnost Finanční úřad Strakoni-
ce, Na Ohradě 1067, Strakonice I pro voliče 
bydlící v 
STRAKONICE II
Na Ohradě, Nábřežní
ve volebním okrsku č. 21
je volební místnost  MŠ Školní Strakonice, 
Školní 80, Strakonice II pro voliče bydlící v 
STRAKONICE I
Nábřeží Otavy 
STRAKONICE II
č. p. 214E, 501E–506E, 508E, 804E, 950E, 
Bažantnice, Bezděkovská (44, 60, 61, 72–78, 
123, 433), Holečkova, Jeronýmova, Kalvá-
rie, Komenského, Luční, Na Dubovci, Pod 
Hradem, Prácheňská, U Blatského rybníka, 
U Židovského hřbitova, V Holi, V Lipkách, 
Zámek, Zeyerovo nábřeží, 5. května
ve volebním okrsku č. 22
je volební místnost ZŠ Strakonice, Dukelská 
166, Strakonice II pro voliče bydlící v 
STRAKONICE II
Klostermannova, Nádražní (400–406), Stav-
bařů, Školní 
ve volebním okrsku č. 23
je volební místnost ZŠ Strakonice, Dukelská 

166, Strakonice II pro voliče bydlící v 
STRAKONICE I
Nádražní (433, 434, 1308, 1309, 1310)
STRAKONICE II
Alf. Šťastného, Bezděkovská (53, 104, 129, 
156, 162, 184, 187, 216, 218, 219, 286, 288, 319, 
356, 371, 375, 427–432, 458, 459, 473, 474, 
512), Družstevní, Dukelská
ve volebním okrsku č. 24
je volební místnost ZŠ F. L. Čelakovského, 
Strakonice, Jezerní 1280, Strakonice I pro 
voliče bydlící v 
DRAŽEJOV
Na Střelnici, Pod Kuřidlem, Švandy Dudáka 
(360, 370, 373, 698, 700)
STRAKONICE I
Bahenní, Jezerní, K Dražejovu (1501, 1573, 
1574, 1589), Kopretinová, Kosatcová, Labutí, 
Leknínová, Liliová, Mikoláše Alše, Pomněn-
ková, Rybniční, Sasanková, Švandy dudáka 
(1371), U Vrbiček, Vodní
ve volebním okrsku č. 25
je volební místnost ZŠ Povážská Strakonice, 
Nad Školou 560, Př. Ptákovice, třída pěstitel-
ské práce, vchod z Povážské ulice pro voliče 
bydlící v 

STRAKONICE II
Hraniční, Šumavská, Volyňská
PŘEDNÍ PTÁKOVICE
Boubínská, Hraniční, Lesní, Na Muškách, 
Nebřehovická, Pohraniční stráže, Povážská 
(257–262), Ptákovická, Šumavská, U Stu-
dánky, U Vodojemu, U Zahrádek, Volyňská
VE VOLEBNÍM OKRSKU Č. 26
je volební místnost ZŠ Povážská Strakoni-
ce, Nad Školou 560, Př. Ptákovice, školní 
jídelna, vchod z Povážské ulice pro voliče 
bydlící v 
STRAKONICE I
U Hajské
STRAKONICE II
B. Havlasy, Českých lesů, Hallova, Chme-
lenského,  Podsrpenská, Tovární, Václavská 
PŘEDNÍ PTÁKOVICE
Přední Ptákovice (bez uličního systému), 
Bučkova, Chmelenského, K. Dvořáka, 
Na Stráni, Nad Školou, Podsrp, Podsrpen-
ská, Povážská (51, 254–256, 270, 289, 290, 
291, 353–357), Strojařů, Trachtova, U Vo-
dojemu (31, 71, 228, 278, 390, 508, 509), 
Václavská 

Milada Švihálková, oddělení správní 
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VÝSTAVY 
1. 9.–4. 10.
Čtvero ročních období
výstava děl a aktivit klientů denního stacionáře pro 
mentálně postižené děti, mládež a dospělé 
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.)

3. 9.–31. 10.
Pavla Gregorová – Recycling
vernisáž 2. 9. v 16:00 hod.
místo: černá kuchyně strakonického hradu

5. 9.–10. 10. 
SEKRU on the road 
výstava, vernisáž 5. 9.od 17:00 hod.  
místo: Artwall Strakonice

6. 8.–26. 9. 
Výstava fotografií - Tomáš Hurský, Petr 
Beneš, Pavel Drdel
místo: Maltézský sál, strakonický hrad

30. 9.–31. 10. 
Krajina a motýlí křídla –  
Jaroslava Kupková
Vernisáž 29. 9. v 17:00 hod.
místo: Maltézský sál, strakonický hrad

duben–říjen
Rekonstrukce expozic muzea v obrazech
místo: III. nádvoří strakonického hradu, volně přístupné
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: půjčovna v Husově ul. č. 380
info: pobočka ŠK Za Parkem (380 422 720, hrdlic-
kova@knih-st.cz)

KINO OKO 
www.meks–st.cz

1. 9., 17:30 hod. 
Ainbo: hrdinka pralesa
narodila se hluboko v amazonském pralese a bude 
bojovat za záchranu domova. Peru/Niz, animovaný/
dobrodružný/rodinný, dabing, 85 ,́ 2D, Bohemia MB

1.–2. 9., 20:00 hod.
Prvok, šampón, tečka, Karel
doporučená přístupnost: od 12 let
ČR, komedie, 115´, 2D, Falcon film

2. 9., 17:30 hod., 3.–4. 9., 20:00 hod.
After: tajemství
třetí díl filmového a knižního fenoménu After přinese 
pro osudovou lásku Tessy a Hardina zatím největší 
zkoušku. Doporučená přístupnost: od 12 let
USA, romantický, dabing, 2D, Bontonfilm

3.–6. 9., 17:30 hod. 
Mimi šéf: rodinný podnik 3D
hrdinové prvního dílu už sice dospěli, ale v pokra-
čování se znovu vrátí do dětských let, doporučená 
přístupnost: všem
USA, animovaný/komedie, dabing, 3D, Cinemart

5.–6. 9., 20:00 hod.
Atlas ptáků
komplikované rodinné vztahy se světem moderních 
komunikačních technologií
doporučená přístupnost: od 12 let
ČR/SR/Slovinsko, drama, 90´, 2D, Cinemart

7.–8. 9., 17:30 hod.
Spící město
všichni rodiče na celém světě zničehonic z nezná-
mých důvodů usnou a děti musí bojovat o přežití 
ve světě zbývajících dospělých
doporučená přístupnost: všem

ČR, dobrodružný,  94´, 2D, Bontonfilm

7.–8. 9. od 20:00 hod.
Shoky & Morty: poslední velká akce
co vše je ochoten udělat youtuber, když chce, aby ho 
lidé brali vážně, připravit velkou akci a natočit o ní film
doporučená přístupnost: od 12 let
ČR, komedie, 103´, 2D, Falcon film

9.–12. 9., 17:30 hod.
Schang-Chi a legenda o deseti prstech 3D
Hlavním hrdinou je superhrdina čínského původu 
Schang-Chi, který je konfrontován se svou minulostí, když 
je zapleten do sítě tajemné organizace Deset prstenů.
doporučená přístupnost: všem
USA, dobrodružný/fantasy/akční, dabing, Falcon film

9.–13. 9., 20:00 hod.
Jedině Tereza
doporučená přístupnost: všem
ČR, komedie/romantický, 102´, 2D, Cinemart

13.–14. 9., 17:30 hod.
Rodinu si nevybereš
Kdo je teď v těle matky? A kdo je v těle šestileté Cha-
chy? Hlava vám to nebere? 
doporučená přístupnost: od 12 let
Francie, komedie, 92´, 2D, Bohemia MP

14.–15. 9., 20.00 hod.
Zhoubné zlo
příběh se točí okolo ženy, která začne mít vize hrůz-
ných vražd
doporučená přístupnost: od 15 let
USA, horor/krimi/drama, titulky, 111´, 2D, Vertical Ent 

15.–17. 9.,17:30 hod.
Matky
jak být matkou a nezbláznit se z toho
doporučená přístupnost: od 12 let
ČR, komedie/romantický, 95´, 2D, Bontonfilm 

PŘIPRAVUJEME FILMY:

16.–18. 9.
Venom 2: Carnage přichází  
18.–20. 9.
Tom & Jerry 
19.–20. 9.
Cesta domů 
21.–23. 9. 
Marťanské lodě 
21.–22. 9.
Zelený rytíř 
23.–27. 9.
Zbožňovaný 
24.–27. 9.
Hotel Transylvánie: Transformánie 
30. 9.
Není čas zemřít 

LETNÍ KINO
3. 9., 20:00 hod.
Koncert Pokáč
host: Petra Göbelová

11. 9., 16:30 hod. 
Monster Meeting CZ 2021/ Strakonice 
Dymytry
17. 9., 20:00 hod. 
Koncert skupiny  MIG 21  „Open Air Strakonice“
18. 9., 16:00 hod. 
Nektarka – 30 let s námi

DŮM KULTURY
9. 9., 19:00 hod. 
KPH – Tři tenoři – Opera Gentleman 
16. 9., 19:00 hod.  
Titanic – divadlo Kalich 
Komedie o nejbezpečnější plavbě všech dob… Divadelní 
předplatné A

21. 9., 19:00 hod. 
Na poslední chvíli – Agentura Harlekýn, s.r.o.  
S anglickým humorem řeší povedený tatínek malér 
s dospívajícími dětmi. Divadelní předplatné B

25. 9., 21:00 hod. 
Pouťová párty s Romanem Andělem a DJ 
Basslickerem - moderátoři rádia KISS

PANSKÁ ZAHRADA
7. 9., 19:00 hod.
Nahraně – Inscenované scénické čtení / 
Tyjátr Horažďovice
hra na motivy skvělé předlohy a geniálního textu

24. 9., 19:00 hod. 
Pouťová zábava
k poslechu a tanci hraje kapela Scéna

ZIMNÍ STADION 
v provozu, rozpisy na webových stránkách 

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. 

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.  
Nedělní bohoslužby: 8:00 Podsrp (kromě 26.9.); 
9:30 a 17:30 sv. Markéta (kromě 26.9.)

2. 9., 17:30 hod., sv. Markéta  
bohoslužba za žáky, studenty, pedagogy 

15. 9., 17:30 hod., Podsrp 
památka Panny Marie Bolestné, oslava titulu kostela, 
bohoslužba s posvěcením zvonu sv. Anežky České

25. 9., 17:30 hod., sv. Markéta 
bohoslužba v rámci strakonické svatováclavské pouti

26. 9., 8:00 a 10:00 hod., sv. Václav 
hlavní poutní bohoslužby v kostele sv. Václava

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

28. 9., 17:30 hod., sv. Václav 
slavnost sv. Václava, bohoslužba za město a život 
v něm
výuka náboženství se koná ve školách, informace 
na webu farnosti, přípravy dospělých na křest ka-
ždý čtvrtek (počínaje 2.9.) v 19:00 hod. na faře 
(Velké nám. 4)

28.9., 19:00 hod.
Svatováclavský koncert
kostel sv. Markéty

PLAVECKÝ STADION 
www.starz.cz
Letní plavecký areál v provozu
4. 9. areál uzavřen -  plavecké závody Zlatý Fez 2021
Provozní doba sauny na plaveckém stadionu od  
1. 9.–30. 9. 2021 
Po zavřeno
Út: 10:00–22:00 hod. ženy 
St:  10:00–22:00 hod. muži
Čt: 10:00–22:00 hod. společná 
Pá  10:00–22:00 hod. ženy
So: 10:00–17:00 hod. společná 
Ne: zavřeno 
vzhledem k omezené kapacitě sauny je návštěva 
možná pouze po telefonickém objednání (č. tel. 
380 422 765)
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MANA, APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Lidická 194, Strakonice, www.manacirkev.cz
Bohoslužba – neděle v 9:30 hod.

16.9., 17:00 hod.
Bod obratu

POZVÁNKY
2. 9., 9:30 hod. 
Bookstart – S knížkou do života
pravidelná setkávání s rodiči a dětmi nad knihou
místo:  oddělení pro děti ŠK

4. 9., 10:00 hod. 
Strakonický drak  - 4. ročník
závody dračích lodí u lávky nad Otavou u Měš-
ťanského pivovaru: info: www.strakonicky-drak.cz

7. 9., 16:45 hod. 
Procházka do okolí Rovné
info: www.csop-strakonice.net

8. 9., 16:30 hod. 
Středeční zastavení
sdílení, ztišení, inspirace, setkání s literaturou, např. 
s myšlenkami Jana Františka Hrušky
místo: pobočka Za Parkem

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

10. 9., 17:00 hod. 
Současná česká poezie 1
Je poezie v krizi? Má ještě co říct? A čím se 
moderní básnická tvorba vyznačuje? 
místo: společenský sál ŠK

11. 9., 7:30 hod. 
Motocyklová Soutěž Šumavou

místo: před budovou MěKS, Mírová 831

12. 9., 18:00 hod. a 13. 9., 10:00 hod. 
Mezigenerační klub PARK
poznávání, aktivní odpočinek, ruční práce, knížky
místo: pobočka ŠK Za Parkem 

15. 9., 19:00 hod. 
Jan Přeučil … a jeho pět klobouků 
host herečka a loutkoherečka Eva Hrušková
místo: Rytířský sál

16. 9., 15:00 hod. 
Na svatou Ludmilu sedni si nad knihu
k 1100. výročí velké české babičky a učitelky 
čtení sv. Ludmily zveme do knihovny babičky 
s vnoučaty k společnému čtení z oblíbených knih
místo: oddělení pro děti ŠK

16. 9., 17:00 hod. 
Vícehlasy 25
setkání s osobnostmi Erik Siegl, Ivana Dingová a 
Pavel Drdel
místo: společenský sál ŠK

17. 9., 18:00 hod. 
Hvězdy jedna po druhé hasnou 
křest nové knihy Romana Szpuka a autorské čtení
info: FB Jsme Strakonice 
místo: Pod Stolem 

17. 9., 24. 9., 16:00 hod. 
Ledňáčci
schůzky rodin se zájmem o přírodu, tradice a li-
dové hry 
info: Monika Tůmová (602 361 321 – formou 
sms)
místo: pobočka Za Parkem

18. 9. 19:00 hod. 
7krát3 + UCee (DE)  

koncert, hip-hop + reggae
info: FB Jsme Strakonice, místo: Ostrov 1415

18. 9., 14:00–19:00 hod. 
8. strakonický Veget Fest
benefiční festival zdravé výživy
místo: 3. nádvoří strakonického hradu

23. 9., 17:00 hod. 
Současná česká poezie 2
Naši současní básníci a básnířky - představení, 
témata tvorby. Seminář pod vedením Víta Maloty. 
místo: ŠK, společenský sál

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

24. 9., 13:00–17:00 hod. 
Podzimní farmářské trhy
místo: Velké náměstí pod radnicí

25. 9., 7:30–11:00 hod. 
Sběratelská burza všech oborů
místo: sokolovna 

25. 9., 19:00 hod. 
Severní nástupiště + Inspirace
koncert, folk a country
info: FB Jsme Strakonice, místo: Ostrov 1415 

25. 9., 15:00–23:00 hod.
Václavská pouť 
místo: parkoviště pod nemocnicí, vystoupí skupiny: 
Hamr, Nixon Lads, Mad Ride, Riverside Project, 
Rightnow, Herdek Filek 

26. 9. 
místo: parkoviště pod nemocnicí, vystoupí skupiny: 
10:00–12:00 hod. Nektarka 
15:30–17:00 hod. Parkán
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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.�Èech,�tel.�734�769�743

Informace�-�dìvèata:�M.�Koubová,�tel.�775�084�804
J.�Miklas,�tel.�606�105�220chlapci:

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�8.�záøí�2021,�mù�ete�si�pøijít�nezávaznì�vyzkoušet.

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

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

15,30�-�17,00 hod.
17,00�-�18,3017,00�-�18,30 17,00�-�18,30

roèníky�narození�2013�-�2015

roèníky�narození�2011�a�2012
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ZAJÍMAVOSTI

Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky 
8.–9. 10. 2021
Blíží se termín voleb do Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR. Volební místnosti 
budou otevřené pro voliče v pátek 8. října 
2021 od 14 do 22 hodin a v sobotu  
9. října 2021 od 8 do 14 hodin. 

V souvislosti s dodáním hlasovacích lístků 
žádáme všechny voliče, aby si  své poštovní 
schránky čitelně označili jménem a příjme-
ním. Rodinné domy musí být označeny 
viditelným číslem popisným, popř. evidenč-
ním. Hlasovací lístky se budou distribuovat 
do poštovních schránek voličů podle jejich 
trvalého pobytu ve dnech 1. až 5. října 
2021. Pokud hlasovací lístky volič neobdrží 
do své schránky v této době, je možné si je 
vyzvednout na podatelně Městského úřadu 
ve Strakonicích nebo ve dnech voleb přímo 
ve volební místnosti.

Volební místnosti zůstávají stejné jako při 
posledních volbách. Ve Strakonicích je 26 
volebních místností ve 26 volebních okrscích. 
Většina voličů půjde volit do „svých“ voleb-
ních místností. Pokud se bude jednat o voliče, 
kteří se přistěhovali z míst mimo Strakonice, 
nebo změnili trvalé bydliště přímo ve Stra-
konicích, najdou si „svou“ volební místnost 
v Oznámení. Zde jsou vypsané v každém 
volebním okrsku části Strakonic a ulice. Pokud 
jsou u názvu ulice i čísla popisná, je nutné 
najít své číslo popisné. V tomto případě se 
ulice dělí do více volebních okrsků.

Milada Švihálková, oddělení správní

Stánek Boží
Česká města, obce, vesnice i krajina jsou 
bohaté nejen přírodní krásou, ale i lidskými 
díly. Bezesporu k ní patří také větší či menší 
křížky, kříže, kapličky, kaple, kostely – sou-
hrnně řečeno sakrální architektura. Vše má 
svou historii, svůj příběh, který popisují mnozí 
badatelé. A přece za tím vším je důležité sdě-
lení o hledání a nacházení smyslu věcí a dějů 
v životě člověka.
Vstupujeme do nového školního roku, který 

taktéž bude vytvářet své dějiny, osobní i spole-
čenské. Budeme hledat nejlepší cesty a řešení, 
budeme se snažit vytvářet dobré podmínky 
pro život. Nejspíš si mnohokrát všimneme 
jeho rozmanitosti a mnohovrstevnatosti. 

Obnovený slib na diamantové svatbě 

Kráčejí spolu životem šedesát let. Téměř učeb-
nicový příklad jak na spokojené manželství. 
Prvního července si připomněli a symbolicky, 
v klidu domova, obnovili svůj manželský slib 

Jiřina a Stanislav Fabiánkovi. Ač každý z jiné-
ho konce republiky, osud je svedl na společnou 
cestu v Benešově u Prahy. On zde pracoval 
jako voják z povolání, ona dostala po maturitě 
umístěnku do Benešova jako zdravotní sestra. 
Pak už následoval přesun do Strakonic. Spo-
lečně vychovali dvě děti. Recept na spokojené 
manželství nemají, a jak sami říkají, nepova-
žují se za zvláštní manželství bez problémů. 
Ostatně v každé rodině něco je, ale důležité je 
vědět: „Že se pořád máme rádi.“
Oddávajícím byl na diamantové svatbě sta-

rosta Břetislav Hrdlička, který nejen za město, 
ale i za sebe popřál manželům ze srdce pevné 
zdraví a vše nejlepší. 

Markéta Bučoková, PR 

Podobně je tomu při pohledu na zmíněnou 
sakrální architekturu.
Během školního roku se pokusím, i s ohle-

dem na probíhající rekonstrukci kostela sv. 
Prokopa, poodkrýt něco z toho, co nám 
kostely a podobné stavby nabízejí. Jak zní 
i nadpis tohoto zamyšlení, snad pro mnohé 
jsou vědomím místa, kde se můžeme setkat 
se samotným Bohem. To je pravda, ale Boha 
samozřejmě nemůžeme spoutat, zavřít do ja-
kékoli stavby, ať by byla jakkoli velká. Jedná 
se spíše o snahu uchopit jeho všudypřítomnost 
i prostřednictvím lidské omezenosti. Ač je 
Bůh všude, jsou místa, která nám pomáhají 
zakoušet jeho blízkost. Všem vyprošuji požeh-
nání, sílu a moudrost nejen během školního 
roku!  Roman Dvořák, farář

Vzácná chvíle v životě manželů Fabiánkových foto: STTV

28. 9., 7:20 hod. 
Přírodovědný výlet s průvodcem J. Peckou: 
okolí Rejštejna
info: www.csop-strakonice.net nebo v ŠK Za Parkem

RODINNÉ CENTRUM BERUŠKA
www.rcberuska.cz 
6.–10. 9. 
Týden otevřených dveří 
volný vstup na dopolední programy 

3. 9. – 8. 10., 16:00–18:00 hod.  
Kurz šití 
7. 9., 10:30–11:00 hod. 
Divadélko pro nejmenší 
8. 9., 22. 9., 17:00–18:00 hod. 
Šachy

MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ
www.muzeum-st.cz
krátkodobé výstavy: 
út-pá: 9:00–11:30 a 12:00–16:00 hod.
so, ne a svátky: 13:00–16:00 hod.

VODNÍ MLÝN HOSLOVICE

18. 9., 10:00–16:00 hod. 
Babí léto na mlýně

UZAVŘENÉ DÍLNY SLOVOSLET 2021
www.slovoslet.cz
1. 10. 18:00 hod.
Jako dítě, které čůrá pod stromem / 
Slovoslet 
šumavský večer, pořad uvádí Libor Staněk II 
info: FB Jsme Strakonice a Slovoslet, místo: Pod Stolem

4. 10., 17:00–19:00 hod.  
Příběhostroj – René Nekuda
místo: Šmidingerova knihovna, společenský sál

10. 10., 14:30–19:00 hod.  
Hlas v pohybu – Alžběta Kostrhunová 
Nováková
místo: Šmidingerova knihovna, společenský sál

11. 10., 16:00–20:00 hod.
Storytelling / Umění vyprávět – Martin Hak
místo: Šmidingerova knihovna, společenský sál

12. 10., 16:00–20:00 hod. 
Úvod do improvizace – Tomáš Jireček
místo: Šmidingerova knihovna, společenský sál

13. 10., 16:00–20:00 hod.
Sdělně mluvit a odpovědně se domluvit – 
Irena Pulicarová 
místo: Šmidingerova knihovna, společenský sál

14. 10., 16:00–20:00 hod.
Výrazové čtení – Jiřina Lhotská
místo: Šmidingerova knihovna, společenský sál

15. 10., 16:00–20:00 hod. 
Tvůrčí psaní – Věra Nosková
místo: Šmidingerova knihovna, oddělení pro dospělé

15. 10., 16:00–20:00 hod. 
Improvizace pro učitele – Jan Mrázek
místo: Šmidingerova knihovna, společenský sál

15. 10., 16:00–20:00 hod. + 16.10. 10:00–
14:00 hod. 
Rozhlasová dílna – Jakub Doubrava
místo: DDM Strakonice 

16. 10., 9:00–13:00 hod. 
Nástrahy mluveného projevu – Eva 
Spoustová
místo: Šmidingerova knihovna, společenský sál

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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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

Svatý Václav přiveze další speciál 
Svatováclavský ležák ze strakonického 
pivovaru bude letos už počtvrté za studena 
chmelený čerstvě sklizeným "zeleným" 
chmelem. Pro ten si jezdí sládek přímo 
na žatecké chmelnice. V roce 2018 jsme 
použili jako první odrůdu Kazbek, která 
pak díky pozitivním ohlasům zůstala jako 
pevná součást receptury světlého Kloster-
manna. V následujících letech padla volba 
na odrůdy Harmonie a Gaia. Pro letošní 
rok je vybraná jedna z českých nově vy-
šlechtěných odrůd pojmenovaná podle jed-
né z planet sluneční soustavy, která zatím 

zůstane tajemstvím. K ochutnání bude pivo 
od poloviny září a prodávat ho budeme 
v litrových patentních lahvích a sudech. 
V obou případech se bude jednat o ne-
filtrované pivo přímo z ležáckého tanku. 
Díky tradici čtyř speciálních piv ročně se 
nám daří dělat radost nejen našim věrným 
zákazníkům, ale často i fanouškům jiných 
pivovarů, a proto v této tradici budeme 
velice rádi pokračovat a již v říjnu uvaříme 
Sváteční speciál, na který se můžete těšit 
před Vánocemi.

Váš pivovar Dudák

Pan rada
Nenápadný pomníček u průchodu mezi 
starým a novým strakonickým hřbitovem 
připomíná P. Václava Makovce, kně-
ze, na kterého mnozí vzpomínají jako 
na „pana radu“. To proto, že v rámci svých 
titulů ten nejvýznamnější byl „konzistorní 
rada“. Náhrobek odhalí, že 17. 9. uplyne 
140 let od jeho narození a 1. 10. si připo-
meneme 50. výročí úmrtí.
Do Strakonic přišel z Českých Velenic 

a prožil zde 40 let svého života především 
jako katecheta, který vyučoval nábo-
ženství. V té době to znamenalo, že byl 
členem pedagogického sboru a výuka byla, 
současnou terminologií, jeho pracov-
ním úvazkem. Kromě toho byl pověřen 

Josef Adámek 
Na podzim 1921 sem byl ustanoven prvním duchovním správcem páter Josef Adámek, který byl 

předtím dlouhá léta v Americe. Po převratu 1918 se vrátil do rodné vlasti, ale zůstal občanem 
americkým. Pocházel z Klatov. 
S ubytováním měl veliké potíže. Poměry nebyly ještě tak dalece urovnány, proto si koupil 
v Josefsku domek, kde měl vlastní domácnost i kancelář. 
 

Václav Makovec 
V roce 1923, od počátku nového školního roku, zde nastoupil katecheta měšťanských škol 

v Blatné páter Václav Makovec jako duchovní správce po páteru Adámkovi. 
Nový duchovní správce měl zde rovněž těžké začátky. Především při svém nastoupení nesehnal 

v celém městě ani jedinou místnost k ubytování a tak bydlel z milosti v budově školy, kde mu 
ředitel propůjčil jeden kabinet. 

Železniční zřízenec, který koupil domek po páteru Adámkovi, dal mu pak jednu místnost ve 
svém domku za kancelář a na stravu chodil do hotelu…. 

….Tyto těžké a rozhárané poměry trvaly asi dva roky, po nichž dostal v Josefsku po páteru 
Adámkovi od majitele i byt, takže nastala aspoň částečná úleva…. 

……Až dosud vedl páter Makovec duchovní správu zdarma. Na pokyn pana biskupa Bárty podal 
si žádost a bylo mu Ministerstvem školství vyměřeno za duchovní správu na ½ roku 1000 Kč a na 
byt 350 Kč. 

 
 
Štěpán Pařízek (1930 – 1933)  

Třetí duchovní správce dp. (čteno důstojný pán) Štěpán 
Pařízek nastoupil hned po odchodu dp. Makovce. Předtím 
byl kaplanem v Protivíně, farnost Velenice spravoval od 
roku 1930 – 1933.  
 

duchovní správou řeholních sester sv. Karla 
Boromejského, které sloužily nemocným 
a seniorům. Za dobu svého působení po-
křtil v kapli, která bývala součástí nemoc-
nice, tisíce dětí – zdejších i z okolí.
„Vzpomínám na něj jako na hodného 

a nenápadného člověka,“ říká Stanislav 
Roubal. Laskavost, kterou si připomene 
snad nejeden pamětník, potvrzuje i Lid-
mila Rajbrová: „Byl pro mě již starší pán. 
Velice milý, příjemný, klidný. Usměvavý 
a k nám dětem byl tolerantní.“ V dobách 
totality byl oporou mnohým, kteří se báli, 
jak budou moci praktikovat své křesťanství 
ohrožené persekucemi.
Bohoslužba za P. Václava Makovce bude 

o strakonické pouti 26. 9. 2021 v 10:00 v kos-
tele sv. Václava.   Roman, Dvořák, farář
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Kuřidlo online podruhé
Již druhým rokem připravili organizátoři stra-
konického Ski klubu pro všechny příznivce 
zdravého běhání online závod Kuřidlo online 
2021. Okruh v délce 4 km je situován do pro-
storu vrchu Kuřidlo a Opeřová v městské 
části Strakonice – Habeš a vede po polních 
a lesních cestách (viz mapka na webu).
Závodu se zdarma mohou od 1. 8. do  

30. 9. 2021 zúčastnit všichni závodníci, bez 
rozdílu věku i pohlaví, ať už závodně či tré-
ninkově, či jenom ze zvědavosti. Závod může 
každý běžec absolvovat opakovaně, kdykoli 
ve volném čase a bez jakýchkoli limitů. Díky 
tomu může každý zároveň sledovat růst vlastní 
výkonnosti, i případně se porovnat s ostatní-
mi závodníky. Do výsledkové listiny se pak 
zaznamenává vždy nejlepší dosažený čas 
každého závodníka.
A jak na to? Pro registraci do závodu je 

nutno použít aplikaci STRAVA, kterou je 

možno zdarma stáhnout do chytrého telefonu 
či sportovních hodinek se systémem GPS. 
Prostřednictvím aplikace na stránkách www.
strava.com (pozor při zadání strava.cz se do-
stáváte do aplikace objednání jídel ve školních 
jídelnách) byl v okolí vrchu Kuřidlo vytvořen 
segment pod názvem Kuřidlo online 2021 
v délce 4 km. Závodník se přihlásí prostřed-
nictvím aplikace STRAVA, kde se zaregistruje 
a po proběhnutí segmentu Kuřidlo online 2021 
se jeho výkon automaticky uloží v aplikaci. 
Výsledky v kategoriích mužů a žen  

(3 nejlepší v každé kategorii) budou vyhlášeny 
v rámci Běhu okolo Kuřidla 2021 v sobotu 2. 
10. 2021.
Veškeré informace o projektu najdete 

na www.skistrakonice.cz 
Přijďte se proběhnout, provětrat na čerstvém 

vzduchu či si zazávodit s ostatními.
Radek Sosna

Z historie vzniku budovy ZŠ F. L. Čelakovského v Chelčického ulici
V Komenského ulici, v budově původní 
obecné školy z roku 1867, se pro velký počet 
dětí začalo nedostávat místa. Ve školním 
roce 1929/30 musely být dvě třídy umístěny 
do budovy bývalé radnice v Nových Strako-
nicích, která stála naproti škole, a uvažovalo 
se o případné přístavbě. Ta byla nakonec 
odmítnuta a bylo rozhodnuto postavit 
za parkem školu novou.  
Na výstavbu školy byla v roce 1928 vy-

psána architektonická soutěž, do níž bylo 
přihlášeno celkem sedmačtyřicet návrhů. 
Autorem vítězného projektu byl Ing. arch. 
prof. dr. Miloslav Babuška z Prahy. Stavba 
byla zadána místní firmě Čeňka Prokopa, 
celkové náklady činily cca 4,5 milionu 
korun.
21. června roku 1931 v devět hodin ráno 

byla v ulici Chelčického slavnostně otevřena 
nová budova obecné školy chlapecké a dívčí, 
která nesla název Obecné školy Masaryko-
vy. Do školy bylo tehdy zapsáno 530 dětí. 
Slavnostního otevření nové školní budovy 
se účastnilo kolem čtyř a půl tisíce lidí. 

Spolu s budovou bylo upraveno i její oko-
lí, vydlážděny ulice, vybudován parčík před 
školou a školní zahrada. Ve dvoupatrové 
budově bylo 63 místností, sedm vestibulů, 
široké chodby, dvě schodiště, osm toalet, 
devět sprch, dvě dílny v suterénní části, 
kuchyně se spíží, kotelna, tělocvična s míst-
ností na nářadí, prádelna a sklepy. K tomu 
ještě náležel byt pro ředitele a školníka. 
Interiér si dodnes zachoval velkou část své 
původní podoby. Výrazným prvkem budovy 
je horizontální pás oken kombinovaný s ver-
tikálním pásovým oknem schodiště.
Každá škola, chlapecká i dívčí, měla svůj 

vlastní vchod. Na první pohled zaujal vchod 
do dívčí školy, kde je umístěno velké okno 

s městským znakem a mramorová deska 
s nápisem: Svým dětem vystavělo město 
Strakonice v letech 1929–1931.
Budova Masarykových obecných škol 

patří mezi nejrozsáhlejší stavby vzniklé 
ve Strakonicích v době první republiky. 
Přínosem této stavby byla především účelná 
a moderní dispozice s veškerým zázemím 
potřebným pro chod školy.
Citace z kroniky školy: „Velké dílo doko-

náno - - - Strakonice mají moderní krásnou 
školu, děti stěhují se z mučíren tmavých, ne-
vzdušných do útulných, hygienicky bezvad-
ných učeben. Krásného daru se ti dostalo, 
milá naše dětská drobotino! Jsi naší nadějí, 
budiž v budoucnu pýchou obce i vlasti! 
A my, učitelé, jsme vděčni za to, že smíme 
učiti v jedné z nejkrásnějších a nejúčelněji 
vybudovaných škol v naší republice.“
Na žádost MNV ve Strakonicích byl škole 

dne 9. 1. 1953 udělen ministerstvem školství 
čestný název Národní škola F. L. Čelakov-
ského. 

Zuzana Kapounová

Čelní pohled na školu foto: zapůjčeno p. Hůdou

Milé seniorky a milí senioři,

zveme vás na posezení na dvorku pod 
pergolou a opékání špekáčků na našem 
grilu ve čtvrtek 2. září od 10.00 hod. 
do 13.00 hod. v Infocentru pro seniory, 
U Sv. Markéty 58.
Vše pro vás bude zajištěno. Vstup 
zdarma.

Marie Žiláková, IC pro seniory

Rodinné centrum Beruška nabízí rodičům řešení, jak skloubit zaměstnání s péčí o dítě. Díky projektu „Zaměstnaní rodiče, spokojené 
děti IV" mají rodiče dětí 1. st. ZŠ zdarma zajištěn doprovod dětí ze školy a na kroužky. Školní děti hlídáme v klubu Berušky denně 
od 12:00-18:30. Služby jsou ZDARMA, projekt je financovaný Evropskou unií, Operační program Zaměstnanost. Projekt již běží  
5. rokem a rodiče služby rádi využívají. Přihlášky a více informací na www.rcberuska.cz nebo na tel. 773 165 696.

Po dlouhé době příjemné posezení 
 foto: Markéta Bučoková
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MĚSTSKÁ POLICIE
Nelítostná agrese vůči stromu. Kdyby hloupost nadnášela…
Není to tak dlouho, co státní a městská 
policie prověřovaly video ze sociální sítě 
TikTok, na kterém strakonická omladina 
popíjí alkohol na hřbitově a o hřbitovní 
zeď pak rozbije lahev. Strážníci se aktuálně 
zabývali dalším podobným nepochopitel-
ným videem z téhož serveru. Ve čtvrtek 
22. července dopoledne přišel na služeb-
nu muž, kterého natočené chování dvou 
teenagerů velmi znepokojilo. A není divu. 
Šokující bylo i pro městskou policii. Nejen 
bezcitný  scénář celého videa, ale i to, že 
se tím chlapci ve své nedozírné hlouposti 
pochlubili veřejně. 
Na snímku je vidět, jak mladík tříská 

u skateparku Na Křemelce nějakou věcí 
do stromu, až z něj odlétala kůra a ob-
nažil se kmen. Protože u autorství videa 
bylo jméno, nebylo pro „stálistu“ složité 
zjistit z evidence obyvatel města, kde 
kameraman bydlí. Sehnal telefonní číslo 
na otce a ten při šetření této události vyšel 
strážníkům maximálně vstříc, za což 
mu patří poděkování, protože obvykle 

nebývají rodiče rozpustilých puberťáků 
při jednání takto vstřícní. Tatínek uvedl, 
že o tom, co čtrnáctiletý syn provedl, ví, 
a že bude rád, když se hlídka k nim domů 
dostaví a řádně synovi promluví do duše. 
Tak se také stalo, samozřejmě za přítom-
nosti otce. Klučina přiznal, že akci natáčel 
a zveřejnil, ničení zeleně se ale aktivně 
neúčastnil. 
Strážníci poté odjeli zdokumentovat 

škody způsobené na stromě. Náhoda tomu 
chtěla, že tu narazili na kluka z videa 
(i když by nebyl problém ho vyhledat, pro-
tože jméno i bydliště měli k dispozici). Už 
trestně odpovědný mladík nezapíral. Stráž-
níkům jakoby nic oznámil, že do stromu 
sekal řídítky od koloběžky, kterou krátce 
předtím rozbil. 
Podle prvotních informací z odboru 

životního prostředí, kam byl záznam 
o přestupku z městské policie postoupen 
k prošetření, se na tento útok proti ekologii 
ochránci přírody velmi intenzivně zaměří. 

Jaroslava Krejčová, MP StrakoniceStrom pláče a ochránci přírody také  foto: MP
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ROZHOVOR 

Stojíte na straně zákona? Vadí vám 
kriminalita v našem městě? A co takhle 
stát se policistou? Vykonávat povolání, 
které má smysl? Více na toto téma s per-
sonalistkou Územního odboru policie 
Strakonice Jaroslavou Hanzlovou. 

Jaký je zájem o práci u Policie ČR 
na Strakonicku?
Zájem o službu u policie je během roku 
nárazový. Například loni o práci projevilo 
zájem okolo šedesáti osob, s třiceti z nich bylo 
zahájeno přijímací řízení, kterým jich prošlo 
pouze deset. 

Čím to je? To je výběrové řízení tak 
obtížné?
Výběrové řízení se skládá z psychologických 
a fyzických testů a zdravotní prohlídky. Sedm-
desát procent uchazečů o službu u policie ne-
projde psychotesty. Psychologické vyšetření je 
komplexní posouzení vhodnosti uchazeče pro 
výkon služby, která je náročná v řešení krizo-
vých situací. Výsledkem posudku u mladých 
bývá podle hodnocení policejního psychologa 
často nevyzrálost, impulsivita. Policejní práce 
je týmová práce, práce s lidmi, především 
s lidmi nepřizpůsobivými, s lidmi na druhé 
straně zákona. Policista se může ocitnout tváří 
v tvář nebezpečnému ozbrojenému pachateli 
a musí být připraven a odhodlán podle zákona 
zakročit. Na druhou stranu musí umět pomoci. 

Součástí fyzických testů jsou kliky, ce-
lomotorický test, běh na jeden kilometr 
a člunkový běh. Co dělá uchazečům 
největší problém?
Samozřejmě, že je to celé o samotném přístu-
pu jedinců. Ten, kdo se poctivě před termínem 
připravuje, problém nemá. Limity jednotli-
vých disciplín nejsou pro sportovně zdatné 
nijak náročné. Shrnu-li výsledky za předešlé 

Jaroslava Hanzlová    foto: archiv PČR 

roky, všem se podařilo prověrky zvládnout. 
Vzpomínám na chlapce, který překonal sám 
sebe. Nikdy nesportoval, dokázal se za měsíc 
připravit, a uspěl.  

Mohou se testy opakovat?
Ano, mohou. Psychologické vyšetření se 
opakuje nejdříve za dva roky, fyzické testy se 
mohou opakovat častěji. Je ale možné, že se 
zájemci po dvou letech už nevrátí, protože si 
mezitím našli jiné zaměstnání.  

Může se k policii hlásit kdokoli? Děláte 
rozdíly například mezi ženami a muži? 
Myslím třeba při fyzických testech?
K Policii ČR se hlásí muži i ženy, převážně 
mladí po ukončení střední školy, ale také 
starší, kolem 30 let. Není stanovena horní 
hranice věku pro přijetí. Přijít může kdoko-
li, kdo ukončil středoškolské vzdělání a je 
trestně bezúhonný. Co se týká fyzických 
testů, jsou pro obě pohlaví stejné. Ve službě 
policisté i policistky také plní stejné úkoly. 
Testy mohou včas odhalit, zda se na tuto práci 
hodí a zvládnou ji, a to jak po psychické, tak 
i po fyzické stránce. Cesta stát se plnohod-
notným policistou začíná ve střední policejní 
škole. Není to jako u jiných povolání, kdy 
uchazeč projde výběrovým řízením a hned se 
zařadí do pracovního procesu.  

Můžete to trochu přiblížit?
Po úspěšném absolvování přijímacího řízení 
je policista přijat do služebního poměru s mě-
síční mzdou ve výši 26 tisíc korun hrubého. 
Nastupuje na zmiňovanou střední policejní 
školu – základní odbornou přípravu, která mu 
poskytne přehled o práci policisty, a hlavně 
manipulaci se zbraní, seznámí s modelový-
mi situacemi, se kterými se může ve službě 
setkat, a podobně. Konkrétně na službu na ob-
vodních odděleních nebo dopravní policii. 
Základní odborná příprava trvá rok. 

Může se zdát, že 26 tisíc korun je na dneš-
ní dobu málo. Jak to hodnotíte vy?
Dvacet šest tisíc korun hrubého je v podstatě 
takové kapesné ke studiu. Ve škole si nic 
nehradí a po absolvování školy se služební 
příjem pohybuje od 31 tisíc korun hrubého, 
po třech letech až 36 tisíc korun hrubého. Dal-
ší zvýšení přináší kariérní růst. Služební zákon 
navíc umožňuje další vzdělání na vysokých 
školách, které může otevřít cestu na jiná od-
dělení, u nás například na kriminální službu. 
A této možnosti využilo a využívá stále více 
policistů. Doplňují si vysokoškolské vzdělání, 

kdy jim je na studium udělováno studijní volno 
s nárokem na služební příjem. 

Jsou nově přijatí policisté u vás na Územ-
ním odboru Policie ČR Strakonice 
spokojeni?
To byste se musela zeptat jich samotných. Ale 
podle mého názoru ano. Na obvodních odděle-
ních, zvláště ve Strakonicích, je v současné 
době kolektiv mladých lidí, kteří jsou do po-
licejní práce zapálení a odvádí ji velmi dobře. 
A ten, kdo se v této práci nenajde, odchází. Ale 
jsou to výjimky. Ten, kdo se k policii hlásí, 
vidí nejen zajímavou práci, ale také jistotu 
platu, možnost širokého uplatnění, kariérního 
růstu a mnoho dalších výhod. 

Jaké další výhody to jsou?
Například náborový příspěvek, kdy u nás 
v jižních Čechách je uznán ve výši 75 000 
korun, studijní a služební volno s nárokem 
na služební příjem, ozdravný pobyt po od-
pracování 15 let, 6 týdnů dovolené, příspěvek 
na rekreační pobyt, jednorázové odchodné 
po 6 letech služby, doživotní výsluha po 15 
letech ve výši 20 % průměrného služebního 
příjmu, která se po dalších odsloužených 
letech navyšuje. 

Říkáte jen samé výhody, ale jsou i nevý-
hody?
V každém zaměstnání se něco najde. 
Nevýhodou může být pro někoho například 
nepřetržitý výkon služby. Policistkám, které 
si v průběhu policejní kariéry založí rodinu, 
směnný provoz příliš nevyhovuje, policistům 
naopak. Ale každý policista vám řekne něco 
jiného. Záleží na počtu odsloužených let, 
na službě, kterou právě vykonává, na kolekti-
vu. Asi jako všude. 

V Českých Budějovicích se konala akce, 
při níž si zájemci mohli vyzkoušet být poli-
cistou nanečisto. Nechystáte něco takového 
přímo ve Strakonicích?
Podobnou akci, kde bychom zájemcům o služ-
bu u policie umožnili vyzkoušet si fyzické 
prověrky, připravujeme na 14. října 2021 
od 14 hodin ve sportovním areálu Na Sídlišti 
STARZ ve Strakonicích. Při úspěšném splnění 
obdrží zájemce certifikát s platností jednoho 
roku, který bude moci uplatnit při přijímacím 
řízení. Součástí akce budou ke zhlédnutí ukáz-
ky policejní práce. Zájemci se mohou hlásit 
na e-mail: jaroslava.hanzlova@pcr.cz nebo 
na tel. č. 974 237 400. 

Jaromíra Nováková, PČR
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ROZHOVOR PRO VOLNÉ CHVÍLE

Kolik let slaví základní škola F. L. Čelakovského? 
Tajenka z minulého čísla: Průzkum krakorců

V. sportovní hry seniorů ve Strakonicích

Zveme vás na sportovní hry seniorů, které 
se budou konat 16. září v Panské zahra-
dě vedle letního kina. Zahájení soutěží 
bude probíhat od 13.00 hod. a registrace 

od 12.30 hod. Soutěžit se bude v těchto 
disciplínách: hod míčem na koš, ruské 
kuželky, bollo ball, hod kroužků na jeh-
lan, střelba míčkem do florbalové branky, 
házení kroužků na kužel, vědomostní kvíz. 
Vše pod dohledem zkušených rozhodčích 
z řad seniorů a pracovnic infocentra pro 
seniory. K poslechu i k tanci zahraje oblí-
bená hudební skupina Pauza. Akce se koná 
za každého počasí. Ukončení soutěží bude 
v 15.00 hod. a vyhlášení vítězů a předání 
věcných cen v 16.00 hod. Závěr odpoledne 
v 18.00 hod. Občerstvení zajištěno. Vstup 
zdarma. Změna programu vyhrazena.

Marie Žiláková, IC pro seniory

Vlastivědné sborníky Strakonic

Třídílné vlastivědné sborníky o historii 
a společenském životě ve Strakonicích si 
můžete vyzvednout zdarma v Infocentru 
pro seniory, U Sv. Markéty 58 nebo po do-
mluvě na tel.: 777 118 646, 720 043 670.

Marie Žiláková, IC pro seniory

Hry nabízejí příjemné vyžití

Jolana Prixová se sborníky foto: Markéta Bučoková 

Infocentrum pro seniory vás zve každé zářijové úterý na procházky nordic walking okolo 
Strakonic s Jaroslavou Prokopovou. Setkáme se ve dnech 7. 9., 14. 9., 21. 9. v 9 hodin před 
Infocentrem pro seniory, U Sv. Markéty 58, Strakonice. 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.
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Nabízíme:
• dlouhodobý pracovní poměr
• perspektivní zaměstnání ve stabilní a prosperující firmě
• velmi dobrý pracovní kolektiv
• velmi dobré mzdové podmínky
• náborový příspěvek ve výši 70 000 Kč 
• zaměstnanecké benefity: 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravován, příspěvek 

na penzijní a životní pojištění, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní 
a životní pojištění, příspěvek na dopravu, motivační věrnostní systém, 
možnost bezúročné půjčky, možnost ubytování

• možnost zaměstnání absolventů škol (bez praxe)

Požadavky: 
• znalost programování v systému Heidenhaim
Nabízíme: 
• dlouhodobý pracovní poměr
• perspektivní zaměstnání ve stabilní a prosperující firmě
• velmi dobrý pracovní kolektiv
• velmi dobré mzdové podmínky
• náborový příspěvek ve výši 100 000 Kč 
• zaměstnanecké benefity: 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, 

příspěvek na penzijní a životní pojištění, příspěvek na dopravu, možnost 
bezúročné půjčky, možnost ubytování

• možnost zaměstnání absolventů škol (bez praxe)  

Spůle 25, 384 81 Čkyně
tel: +420 388 407 111
e-mail: chum@drevostroj.cz
web: www.drevostroj.cz 

DŘEVOSTROJ ČKYNĚ, a.s.

NEJVĚTŠÍ VÝROBCE DŘEVAŘSKÉ TECHNOLOGIE PŘIJME PRACOVNÍKY NA POZICE:

SOUSTRUŽNÍK – FRÉZAŘ OBRÁBĚČ KOVŮ  
– OBSLUHA HORIZONTÁLNÍ VYVRTÁVAČKY

Kontaktní telefon: 604 295 325


