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Pozvánka na jednání 
zastupitelstva města

Ve středu 29. června se od 15:00 hodin 
uskuteční ve velké zasedací místnosti MěÚ 
Strakonice sedmnácté veřejné zasedání 
Zastupitelstva města Strakonice. Program 
bude zveřejněn ve vývěskách a na webových 
stránkách města www.strakonice.eu.

Nové jízdní řády MHD  
vstoupí v platnost v červnu

Nové jízdní řády městské hromadné dopravy 
vstoupí v platnost dne 12. 6. 2022 s tím, že 
skončí 10. 12. 2022. Nové jízdní řády je možné 
stáhnout z webových stránek města www.
strakonice.eu nebo ze stránek společnosti 
ČSAD STTRANS www.sttrans.cz.

Veřejné projednání

Dne 22. 6. 2022 od 16:00 hodin se 
v Základní škole Dukelská uskuteční 
veřejné projednání revitalizace ulice 
Na Ohradě. Diskutovány budou 
oblasti parkování, zeleně, sportovišť, 
kontejnerových stání a celkové zlidštění 
předmětné komunikace.  

PŘIJĎTE NA PIVOVARSKOU POUŤ – 25. 6. 
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Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Rozjeďte se vstříc novým zážitkům v inovovaném provedení 
modelu KAROQ. K financování CHYTŘE navíc zdarma získáte 
předplacený servis Standard na 5 let nebo do 60 000 najetých 
kilometrů.

Vzorový příklad úvěru na vůz ŠKODA KAROQ 1,0 TSI 81 kW Ambition v ceně 638 900 Kč, při financování 
CHYTŘE se ŠKODA Financial Services v ceně 638 900 Kč, splátka předem 191 670 Kč (30 %), výše úvěru 
447 230 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 534 263 Kč, celkové platby 
za úvěr vč. pojištění 581 975 Kč, RPSN vč. pojištění 11,410 %, délka úvěru 36 měsíců, poslední nerovnoměrná 
splátka 366 011 Kč při garantovaném odkupu společností ŠkoFIN s r.o., měsíční splátka úvěru 4 674 Kč, 
měsíční splátka úvěru vč. pojištění 5 999 Kč, úroková sazba p. a. 7,09 %. ŠKODA Pojištění Standard obsahuje 
havarijní pojištění, povinné ručení (10 % spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních 
pojištění (60 měsíců) a pojištění skla (limit plnění 10 000 Kč). Další parametry jsou: min. 31 let a běžné 
použití vozu. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah.  
Platí při předání vozu zákazníkovi do 30. 11. 2022.

S měsíční splátkou  
již od

Ilustrativní fotografie

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu 
ŠKODA KAROQ: 4,7–8,0 l/100 km, 123,2–181,0 g/km

NOVÁ ŠKODA

Již od
KAROQ

Zcela nový Multivan
Vítejte v novém světě 

Nová generace Volkswagenu se dívá do budoucnosti a nezapomíná přitom na přednosti svých předchůdců. Zachovává si svou prostornost a snadno vyjímatelnými 
sedadly posouvá variabilitu interiéru na zcela novou úroveň. V novém Multivanu tak ještě snadněji zvládnete převézt tu největší rodinu i se všemi kufry nebo vyrazit na 
kola do hor či na lyžování s přáteli v zahraničí. A díky pestré nabídce motorů včetně výkonného plug-in hybridního pohonu o síle až 160 kW je připraven nejen na dlouhé 
cesty, ale i na šetrné jízdy městem, např. s dětmi do školy. Zkrátka, nový Multivan je ještě univerzálnější, obratnější a pohodlnější 
než kdy předtím. Přijďte se přesvědčit ke svému prodejci Volkswagen Užitkových vozů.

Spotřeba a emise vozu Volkswagen Multivan: 1,5–7,7 l / 100 km; 34–175 g CO2 na 1 km.

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
Nová podoba Velkého náměstí – západní část

Ohlédneme-li se do roku 2017, tehdy 
na jeho konci zastupitelstvo schválilo 
vyhlášení historicky první urbanisticko- 
architektonické soutěže na řešení dopo-
sud nezrekonstruované západní části 
Velkého náměstí. 

O více než půl roku později byl znám 
návrh, jak by mělo náměstí vypadat. 
V prosinci roku 2021 odevzdali autoři sou-
těžního návrhu č. 6, zastoupeni Ing. arch. 
Milanem Homolkou, studii. Bylo zapotřebí 
dořešit majetkoprávní vztahy s majiteli 
dotčených nemovitostí. Musely být napří-
klad pro domy čp. 4 a 5 vypracovány čtyři 
návrhy. Nyní jsou sporné body vyřešeny 
a je možné pokračovat v další dokumen-
taci. Jako vhodný postup se jeví sloučení 
územního rozhodnutí a podání žádosti 
o stavební povolení. Tato dokumentace by 
měla být předložena zhruba v listopadu 
letošního roku. 
Nová podoba náměstí by měla doplnit 

v současné době chybějící shromažďova-
cí prostor, tak jak jsme zvyklí u běžných 
typů náměstí. Návrh řeší složitý terén 
se značným výškovým rozdílem. Mezi 
severní a jižní stranou plochy je rozdíl  
2,8 výškového metru. Jak si s tímto 
oříškem architekti poradili? „Přívětivý 
shromažďovací prostor bude vytvořen 
pomocí vyrovnávacího prostorového 
schodiště, kde se větší půdorysná plocha 

nachází na jižní části náměstí ve směru 
k budově České spořitelny,“ doplňuje 
informaci architekt Milan Homolka.
Vzniklý prostor bude sloužit různým dru-

hům společenských akcí, jako jsou například 
městské trhy, kulturní vystoupení, poutě či jiná 
veřejná shromáždění. Pro kulturní vystoupení 
se počítá i s možností umístění pódia, ať už 
pro dlouhodobé či krátkodobé využití. Nové 
prostorné schodiště pak bude plnit funkci 
jakéhosi hlediště pro případné akce.  
Kdysi stála právě na západní straně 

kašna, která bývá v mnohých městech 
zachována. Bude pamatováno i na podobný 
vodní prvek?  
„Ano. Prostor náměstí bude obohacen 

o veřejnou fontánu s osvěžujícími vodní-
mi tryskami vyústěnými v ploše dlažby. 
Nejedná se o klasickou kašnu, jak jsme 
zvyklí, ale o moderně pojatý a zajímavě 
vyhlížející prvek.“ 
Při rekonstrukci se nezapomíná ani 

na tolik potřebnou zeleň. Samostatně stojící 
vzrostlý strom bude umístěn v ose naproti 
fontáně a plocha náměstí bude propojena 
s odpočinkovou zónou Podskalí nově vybu-
dovaným schodištěm z Lázeňské ulice.  
Prostor náměstí bude nově osvětlen, a co 

je zajímavé, nabízí se možnost nasvětlení 
fasád stávajících domů veřejným osvětle-
ním.  Vedení města se přiklání k ponechání 
obousměrné dopravní obslužnosti v rámci 
celé centrální plochy budoucího náměstí. 
Pro případ kulturních akcí bude možné 
prostor dočasně uzavřít. 

Břetislav Hrdlička, starosta

Jihočeský kraj chce podporovat nové 
občánky větší částkou. Já bych spíše 
podporoval jesle, školky, základní školy. 
A výchovu. Každý zná zákon, práva 
dítěte, ale znají všichni jeho povinnosti, 
zodpovědnost? Ne! Práva jsou jasná, 
povinnosti však málokdo vymáhá. Naráží 
na to rodiče, vychovatelé, učitelé, a dů-
sledkem je dospělý jedinec, který jen chce. 
Malé dítě je přece malý tvoreček, který se 
teprve všemu učí. Možná vás rodiče nebo 
učitele zlobí, ale až do nějakých dvanácti 
let vůbec nemusí mít vyvinuté sociální cítění, 
aby chápalo, proč vás svými chybami 
a neposlušností trápí. Teprve před puber-
tou a v pubertě se mu tyto city vyvinou, 
a pak ho určitě mrzí, že vám ublížil. Ale co 
do té doby? To si dítě bohužel uvědomuje 
jen svá práva, a vynucuje si je. A učí se 
to. Co s tím? Jedinou pomocí je věnovat 
mu čas a jít mu příkladem. Pokud svým 
potomkům svůj čas dát nechcete, nepoři-
zujte si je. Děti v raném věku nevnímají jako 
hlavní vaše slova, ale chovají se tak, jak 
se chováte vy. Jsem pro, aby se nedělal 
problém z „jedné přes zadek“ tam, kde se 
potomek chová opakovaně proti svému 
zájmu, protože ho ještě chápe zkresleně. 
Jsem zároveň také pro, aby tresty pro zne-
uživatele dětí byly obzvlášť přísné. Jsem 
pro, aby se dospělí ve výchově dětí spojili 
a pomáhali si. Kéž by to tak šlo lehce. 
Proto alespoň přeji vám, děti a rodiče, 
abyste se měli moc rádi, abyste na sebe 
měli dostatek času a abyste se k sobě celý 
život rádi vraceli. A hezký (nejen) Den dětí.

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR 

3D zobrazení nabízí pohled na vodní prvek na náměstí archiv Milan Homolka
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Investiční záměry města budou  
prezentovat infopanely
Město má připraveno několik zásadních 

investičních záměrů jak významných 
budov, tak lokalit v rámci města. Od in-
vestičního záměru po jeho realizaci přece 
jenom uplyne nějaký čas. A ti, kteří se 
zajímají o rozvoj města, mohou ztratit 
potřebnou kontinuitu. Proto pro vás odbor 
rozvoje připravuje informační panely, kte-
ré rozmístí přímo v dotčených lokalitách 
či u objektů. Panely budou mít popisnou 
a ilustrační hodnotu. To znamená, že 
každý z připravovaných záměrů bude pre-
zentován jednak obrazem, jednak doplněn 
slovním popisem akce. 
Infopanely budou mít tu výhodu, že 

budou přenosné, a tudíž přemístitelné 
ve chvíli dokončení investice na jiné 
místo. 
V současné době je navrženo sedm 

panelů mapujících sedm počinů – ZŠ 
Dukelská I. etapa, regenerace sídliště 
Šumavská, rekonstrukce sportoviště ZŠ 
Čelakovského – 1. stupeň, rekonstrukce 
sportoviště ZŠ Čelakovského – 2. stupeň, 
smuteční síň, dům kultury – rekonstrukce, 
úprava komunikace Katovická. Do bu-
doucna se počítá s rozšířením počtu pane-

lů na deset. Ty budou využity na Velkém 
náměstí k prezentaci revitalizace jeho 
západní části, v Panské zahradě a v pro-
storu Na Ostrově. 
Společně s grafickým návrhem budou 

panely obecně osvětlovat význam a smysl 
záměrů a vedle toho rámcově popíší 
konkrétní daný investiční záměr, pláno-
vaný termín realizace, včetně představení 
autora architektonické studie. 
Umístění infopanelů v blízkosti připra-

vovaných záměrů se předpokládá v průbě-
hu června letošního roku. 

Markéta Bučoková, PR 

Informační panel modernizace ZŠ Dukelská 
foto: archiv MěÚ

Příjezd od Horažďovic  
zatraktivní měsíční brána 

Letem světem po strakonických kruháčích - 
projekt obnovy kruhových křižovatek kolegů 
z odboru životního prostředí ve Strakonicích 
pokračuje. Konečné podoby se dočkal 
i příjezd od Horažďovic na Katovické. 

Začátkem května začaly přípravy, kdy 
na plochu najely bagry, aby ji připravily 
k následnému osázení. Zahradníci z technic-
kých služeb se postarali o vsazení dvanácti 
sakur, ke kterým ještě přibydou keře, trvalky 
a pro jarní efekt, který ale bude možné 
dosyta vychutnat až za rok, tisíce cibulovin. 
Dominovat bude celému prostoru měsíční 
brána. Té se přičítá několik duchovních vý-
znamů, od soudržnosti rodiny až po měsíc 
jako spojnici s jinými planetami či světy. Ať 
tak či tak, bude vytvářet přátelský vstup 
do našeho města. 

Máme se na co těšit. 
Markéta Bučoková, PR 

Spor je u konce, koupě teplovodů zajistí plynulé dodávky tepla
Dlouhé týdny vyjednávání mezi místosta-
rostou Rudolfem Oberfalcerem a zástup-
ci firmy Paltop, s. r. o., Energo, s. r. o., 
a fyzickými osobami vedly k vyřešení 
problematiky spojené s vleklými problémy 
okolo vytápění sídliště Šumavská a lokality 
v ulici Arch. Dubského. 
Těžkopádné obchodní vztahy mezi 

majiteli distribuční sítě a výrobcem tepla se 
město rozhodlo řešit obchodním vstupem. 
„Věříme, že odkupem celého zařízení 
dojde k narovnání obchodních vztahů a zá-
roveň získáme čas pro modernizaci celé 
rozvodné sítě.  A hlavně dojde k zajištění 
plynulých dodávek tepla pro naše občany,“ 
vysvětloval budoucí kroky města místosta-
rosta Oberfalcer.  
Nyní zastupitelstvo schválilo podpisy 

kupních a nájemních smluv. Jde o soustavu 
smluv, neboť jednotlivá zařízení vlastní 
různí majitelé, právnické a fyzické osoby. 
Součástí smluv je i koupě několika pozem-

ků v lokalitě Šumavská, přes které vedou 
teplovody. V tomto případě se koupí vyřeší 
případné problémy spojené s opravami 
infrastruktury. 
Jen pro připomenutí. V minulosti mělo 

město o tyto pozemky zájem. Tehdy se 
řešila jejich směna s SBD Strakonice. 
Ke směně nedošlo a mezitím je koupil 
majitel distribuční sítě. V rámci absolvo-
vaných jednání byly pozemky zahrnuty 
do souboru kupních smluv proto, aby 
v budoucnu nedocházelo k třecím plochám 
při modernizaci zařízení. 
Součástí dohody je i nájemní smlouva 

na výměníkové stanice v ulici Dubské-
ho. Samotné stavby si majitel ponechává, 
zájmem prodeje je pouze technologické 
zařízení výměníkových stanic. Důvodem je 
budoucí modernizace technologie, která již 
nebude výměníkové stanice potřebovat.
V nedávné době vstoupila mezi obchod-

ní vztah teplárna – firma Energo městská 

obchodní společnost TC Přádelna, která 
měla oddělit oba znesvářené subjekty 
a měla zprostředkovávat platby za teplo 
mezi oběma stranami. Z tohoto vztahu 
vznikl nedoplatek. V rámci dohody dojde 
ke složení peněz ke koupi a dlužné částky 
ve prospěch TC Přádelna do notářské 
úschovy, a to ke dni podpisu kupních 
a nájemních smluv. Dojde tedy ke vzá-
jemnému vyrovnání všech dluhů v jeden 
okamžik. 
„Těžko hodnotit kroky z devadesátých 

let, proč se tehdy tak stalo. Historie je 
dlouhá a spor je mnohovrstevnatý, složitý. 
Přesto tímto krokem budeme moci garanto-
vat nepřetržité dodávky tepla a teplé vody. 
Již nikdy v budoucnu nedojde k jejich 
přerušení a vystavení obyvatel daných 
lokalit obavám o přívod tepla v zimním ob-
dobí,“ dodal na závěr místostarosta Rudolf 
Oberfalcer. 

Markéta Bučoková, PR

Úpravy na kruhové křižovatce finišují 
 foto: Markéta Bučoková 
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NEPŘEHLÉDNĚTE
Pozvánka na veřejné  

projednání revitalizace ulice 
Na Ohradě a okolí

Vedení města Strakonice si vás dovoluje 
pozvat na setkání, při kterém bude dis-

kutována rekonstrukce ulice Na Ohradě 
a souvisejících objektů.

V řešení budou následující oblasti:
a městský parter

a zlidštění komunikace
a zeleň, parkování
a kontejnerová stání

Veřejné projednání se uskuteční 
ve středu 22. 6. 2022 od  

16:00 hodin ve školní jídelně
Základní školy Dukelská.

Město poskytne budoucím zubařům stipendia
Zubaři – věčné téma, se kterým se potýkají 
snad všechna města v celé republice. Co 
budou muset samosprávy podniknout, aby 
nalákaly mladé zubaře k zavedení finančně 
dostupné zubní péče? Protože těch s plnou 
úhradou výkonů je, zdá se, dost, ovšem ne 
každý si může tak nákladnou záležitost 
dovolit. 
Strakonická samospráva se rozhodla 

jít cestou motivace mladých začínajících 
dentistů. Byt, bezúročná půjčka a nyní 
nový program, který si klade za cíl oslovit 
studenty fakult zubního lékařství. Stu-
dentská stipendia nabízená městem by 
měla podpořit zájem posluchačů fakult 
ke zřízení vlastní praxe na území města 

Strakonice. 
Pravidla a podmínky poskytování ta-

kového stipendia schválili členové zastu-
pitelstva na svém 16. jednání. Finanční 
prostředky budou sloužit k úhradě nákladů 
souvisejících výhradně se studiem, za což 
bude pak žadatel vykonávat povolání 
zubního lékaře ve Strakonicích v daném 
hodinovém a týdenním rozsahu po dobu 
minimálně 5 let. 
Stipendium je stanoveno částkou ma-

ximálně 120 000 Kč pro akademický rok. 
Pokud by absolvent svému závazku nemohl 
dostát, pak vrací celou nebo poměrnou část 
poskytnutého stipendia. 

Markéta Bučoková, PR 

Pravidla volební inzerce ve Zpravodaji
Rada města rozhodla, že ve volební kampa-
ni pro volby do Zastupitelstva města Stra-
konice vyhlášené na dny 23. a 24. 9. 2022 
lze volební inzerci otisknout ve Zpravodaji 
města Strakonice z důvodů pevně daného 
termínu uzávěrky inzerce pouze v jeho 
vydání v září 2022. 
Pro tuto volební inzerci ve Zpravodaji 

města Strakonice se stanoví následující 
podmínky:
Uzávěrka inzerce zářijového vydání Zpra-

vodaje města Strakonice je 16. 8. 2022, 
ovšem pro účely politické reklamy je 
stanoven termín uzávěrky 12. 8. 2022, pro 
případ náhradního využití inzertní plochy 
za situace, kdy politický subjekt neprojeví 
zájem o umístění inzerce. Zářijové vydání 
Zpravodaje města Strakonice bude distri-
buováno mezi obyvatele města v období 
od 29. 8. 2022. 
Volební inzerce umístěná ve Zpravodaji 

města Strakonice bude situována výhradně 
na volebních dvoustranách.  
Velikost inzerce je stanovena v jednotné 

velikosti modulu ¼, což je parametr  
92 x 130 mm (vyjádřeno šířka x výška) 
pro volební subjekt. Umístění konkrétního 
volebního subjektu bude závislé na vyloso-
vaném pořadí volebního subjektu na hlaso-
vacím lístku pro komunální volby 2022. 
Losování pořadových čísel volebních 

subjektů proběhne 8. 8. 2022 ve 14:00 
hodin ve velké zasedací místnosti 
MěÚ Strakonice. Průběh losování bude 
veřejný. 

Pokud se kterýkoli volební subjekt 
rozhodne prostor pro inzerci nevyužít, 
případně nedodá inzertní data v uvedeném 
termínu, bude do jeho vyhrazeného umís-
tění posunuta inzerce nejbližšího následu-
jícího subjektu, a to i opakovanými kroky 
tak, aby byla tímto postupem výsledná vi-
zualizace zarovnána do jednotného bloku.   
V případě zájmu zpracuje tiskové PDF 

technický zpracovatel Zpravodaje města 
Strakonice za jednotný poplatek 600 Kč 
bez DPH. V rámci zpracování jsou přípust-
ná dvě kola připomínek k vizualizaci.     
Cenu předvolební inzerce ve Zpravodaji 

města Strakonice určuje poskytující subjekt 
a technický zpracovatel společnost Regio-
nální vydavatelství, s. r. o., IČ: 27846717, 
DIČ: CZ 27846717, vedeno Městským 
soudem v Praze, oddíl C, vložka 323109, se 
sídlem K Žižkovu 282/9, Vysočany, 190 00 
Praha 9. Kontaktní osobou pro účely 
inzerce politických subjektů v souvislosti 
s volební inzercí je Karel Dobiáš, tel.: 
739 300 390, e-mail: dobias@regvyd.cz.  
Tisková data politické subjekty dodají 

technickému zpracovateli Zpravodaje 
města Strakonice nejpozději do 12. 8. 2022 
včetně, a to zprávou elektronické pošty 
na adresu dobias@regvyd.cz, nebude-li 
dohodnuto jinak. Tiskovými daty se rozu-
mí tiskový soubor PDF (CMYK, rozlišení 
nejméně 300 dpi, ořezové značky). Inzerce 
doručená po tomto termínu bude z tisku 
vyloučena bez náhrady.

Redakční rada

Pobočka ČEZ i na České poště
Vše ohledně 
energií pro 
domácnosti 
i podnikatele 
nyní vyřešíte 
i na poboč-
ce České 
pošty v ulici 
Podskalská 
601 ve Strako-
nicích.

V kontaktním 
místě ČEZ vyřídíte přepis energií, pře-
chod od jiného dodavatele, zřízení no-
vého odběrného místa, reklamace nebo 
třeba přechod z režimu DPI na standard-
ní smlouvu, a to od pondělí do pátku. Ter-
mín schůzky si můžete dopředu domluvit 
na čísle 703 489 248, ale můžete přijít 
i bez předchozí rezervace.
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VOLBY
Volby do zastupitelstev obcí 23.–24. 9. 2022
Prezident republiky vyhlásil volby do za-
stupitelstev obcí na pátek 23. září a na so-
botu 24. září 2022. 
Právo volit má občan města (obce) 

za předpokladu, že jde o státního občana 
ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl 
věku nejméně 18 let, je v den voleb v této 
obci nebo městě přihlášen k trvalému po-
bytu, a dále státní občan jiného státu, který 
druhý den voleb je držitelem potvrzení 
o přechodném pobytu na území nebo má 
povolení k trvalému pobytu a je přihlášen 
k pobytu v této obci nebo městě, dosáhl 
věku nejméně 18 let a jemuž právo volit 
přiznává mezinárodní úmluva.

Při těchto volbách nelze volit na vo-
ličský průkaz a volič může volit pouze 
v místě svého trvalého pobytu.
Překážkami výkonu volebního práva jsou: 
a) zákonem stanovené omezení osobní 
svobody z důvodu výkonu trestu odnětí 
svobody,

b) omezení svéprávnosti k výkonu volební-
ho práva,

c) zákonem stanovené omezení osobní 
svobody z důvodu pro ochranu zdraví 
lidu, nebo

d) výkonu služby vojáka z povolání 
v zahraničí nebo výkon služby vojáka či 
v záloze v zahraničí.

Kandidátní listiny všech volebních 
stran s příslušnými přílohami odevzdá 
zmocněnec příslušné strany k registraci 
na Městský úřad Strakonice do úterý  
19. července 2022 do 16:00 hodin. Vý-
jimka je pouze u kandidátní listiny pro 
nezávislého kandidáta, tu musí předat 
kandidát sám osobně. 
Na stránkách www.strakonice.eu pod 

odkazem Praktické informace – Volby jsou 
uloženy vzory kandidátních listin pro 
každé uskupení (politickou stranu č. 1, 
politické hnutí č. 2, různé druhy koa-
lic, nezávislého kandidáta č. 6, sdružení 
nezávislých kandidátů č. 7 atd.), Prohlášení 
kandidáta (vyplní každý kandidát a přiloží 
ke kandidátní listině) a vzor Petice v přípa-
dě kandidatury nezávislého kandidáta nebo 
sdružení nezávislých kandidátů. 

Počty podpisů na peticích pro obce 
v působnosti POÚ Strakonice i samotných 
Strakonic jsou zveřejněny na webových 
stránkách města Strakonice pod již zmíně-
ným odkazem nebo na úřední desce města. 

Zájemci o členství v okrskových 
volebních komisích (dále OVK) se mo-
hou hlásit od 1. 7. 2022 buď v kanceláři 
volební strany, která má zaregistrovanou 
kandidátní listinu do voleb, nebo na Měst-
ském úřadu ve Strakonicích v kanceláři 

č. 6208 v 1. patře budovy Na Stráži 270 
anebo na tel. 383 700 221, 383 700 210, 
724 232 888 a 725 871 320.

Dovolujeme si upozornit, že účast 
v okrskových volebních komisích je 
nutné dobře zvážit s ohledem na konání 
strakonické pouti v době voleb. 

I. zasedání OVK se uskuteční ve čtvr-
tek 1. září 2022 od 14:00 hodin ve vel-
kém sále Městského kulturního středis-
ka Strakonice. Členové budou pozváni 
na toto zasedání prostřednictvím pozván-
ky. Účast členů je povinná, neboť skládají 
slib a losuje se předseda a místopředseda 
OVK. Pro vylosované předsedy a místo-
předsedy je povinný další termín na ško-
lení ve čtvrtek 15. září 2022 od 12:30 
hodin opět ve velkém sále Městského 
kulturního střediska ve Strakonicích. 

Při neúčasti jak na tomto I. zasedání 
OVK, tak i v každém volebním dni se od-
měna krátí na základě příslušné vyhlášky 
Ministerstva vnitra ČR. Důvody neúčasti 
nejsou rozhodné, tzn., že i při řádné omlu-
vě se odměna krátí a omluva se neuznává. 
V případě nutnosti uvolnění ze zaměstnání 
na I. zasedání OVK i na dny voleb je mzda 
členovi refundována v rozmezí max.  
4 hodin.

Odbor vnitřních věcí 

www.strakonice.eu – adresa stejná, ale vizuální podoba webových stránek nová

Na přelomu dubna a května byla spuštěna 
nová verze webových stránek města Stra-
konice. Přehledné uspořádání jednotlivých 
záložek v dlaždicích napomůže jejich ná-

vštěvníkům k snadnější a rychlejší orientaci. 
Obsah stránek zůstal stejný, změna se 

dotkla především vizuální podoby, nebo 
chcete-li kabátu. Cílem bylo zjednodušit 

orientaci běžnému uživateli, zatraktivnit 
vzhled a samozřejmě přizpůsobit zobrazení 
webu na všech zařízeních, tedy v chytrých 
mobilech či tabletech. 

Všem, kteří se na nové podobě podíleli, 
veliký dík. 

Jen pro zajímavost několik statistických 
ukazatelů. Za posledních 28 dnů navštívilo 
městský web necelých 16 000 uživatelů. 
62,6 % z tohoto čísla byli noví návštěvníci, 
37,4 % tvořily opakované návštěvy. Během 
pracovního dne je nejvyšší návštěvnost stránek 
mezi 9.–11. hodinou. O sobotách elektroničtí 
společníci příliš nelákají. Návštěvnost byla 
oproti jiným dnům v týdnu žalostná. Stránky 
navštěvuje okolo 500 návštěvníků. Přednost 
patrně dostávají jiné atraktivity.  

Věříme, že se nová podoba webových 
stránek města bude líbit. Přejeme jednodušší 
orientaci a přívětivou obslužnost. 

Markéta Bučoková, PR 
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VAROVÁNÍ

7

INZERCE

VAROVÁNÍ !!!
Prodávali věci přes inzerát 
na internetu, a nakonec přišli 
o desítky tisíc korun. 
Policisté upozorňují 

na množící se podvodná jed-
nání pachatelů, kteří si své 
oběti vybírají na známých 
inzertních portálech (Bazoš, 
Vinted). Pachatel osloví 
prodávajícího se zájmem 
o koupi nabízeného zboží 
a nabídne platbu převodem 
na účet včetně zajištění 
kurýrní služby pro přepravu 
zboží. Následně prodávající-
mu zašle na aplikaci WhatsApp, případně 
na jiné internetové aplikace nebo na e-mai-
lovou adresu falešný odkaz společnosti 
(kurýrní služby, banky, inzertního portálu) 
s dalšími pokyny včetně potvrzení přijetí 
platby za prodávané zboží. Následuje 
formulář obsahující požadavek k vyplnění 
údajů platební karty (číslo karty, platnost 
karty, CVV kód), případně vyplnění kódu 

zaslaného SMS zprávou a výzvou k přihlá-
šení se do internetového bankovnictví. Ale 
POZOR! Po vyplnění všech těchto údajů 
má pachatel vyhráno. Z účtu svých obětí 
pak obratem odčerpá finanční hotovost.
Strakoničtí policisté vyšetřují za posled-
ní týdny téměř dvě desítky případů, kdy 
pachatelé oslovili na inzertních portálech 
prodávající, kterým tímto způsobem z účtů 

nakonec odčerpali celkovou 
částku přesahující 600 000 
korun. 
Policisté apelují a vyzývají 
občany, aby byli opatrní 
a raději dvakrát zvážili, jaké 
údaje kam a komu poskyt-
nou. 
• Při prodeji preferujte osob-
ní předání, případně dobírku 
nebo bankovní převod. Ne-
nechte se dotlačit do způsobů 
placení, které neznáte. 
• Neposkytujte žádné údaje 
ze zadní strany platební 

karty, stačí uvést pouze číslo vašeho účtu 
a částku, kterou má kupující poslat.
• Přijde-li vám nějaký odkaz s výzvou 
k platbě nebo zadání citlivých údajů, buďte 
obezřetní. Přestože se tváří jako oficiální 
stránky, obvykle se jedná o stránky falešné.
• O případném podvodu informujte policii 
bez zbytečných odkladů.

Policie ČR 
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Česko-anglické 

základní školy
(škola akreditovaná MŠMT)

PŘIJÍMÁ ŽÁKY 
na školní rok 2022-2023 
do 6. a 7. třídy

cesko anglicka zakladni skola 

< <- - -

-

· Učení v souvislostech Učení v souvislostech ··
  AngličtinaAngličtina

··  Individuální přístupIndividuální přístup  ·· Projekty Projekty

·· Rodinné prostředí Rodinné prostředí    ··  Exkur
zeExkurze

Informace:        skolavolynka
 Mgr. Jana Křišťanová tel.: +420 776 029 734, zsvolynka@gmail.com

www.skolavolynka.cz

VE STRAKONICÍCH

Životní prostředí není žákům lhostejné

Den Země je každoroční celosvětová událost organizovaná 22. dubna 
a je zaměřena na propagaci a podporu ochrany životního prostředí.
Žáci naší školy se v rámci projektového dne zapojili do mno-

ha aktivit. Žáci prvního stupně pracovali v třídních kolektivech. 
Žáci druhého stupně měli aktivity rozděleny podle témat:  
6. ročník téma recyklace – bioodpad, skládka, odpady v do-
mácnosti, sběrné dvory, 7. ročník téma země – městský les, 
skládky, 8. ročník téma voda – zdroje vody, čistota vodních 
zdrojů, spotřeba domácnosti, zdroje znečištění vody, 9. ročník 
téma vzduch – kvalita ovzduší, zdroje znečištění, stav ovzduší. 
Své poznatky zpracovávali v různých projektech a také v prak-
tických dovednostech, jako je úklid prostředí kolem školy, sbě-
rem klestí v lese, návštěvou čističky odpadních vod a sběrného 
dvora.   ZŠ Poděbradova

Žáci se zapojili do úklidu okolo své školy foto: archiv ZŠ
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KALENDÁŘ AKCÍ
VÝSTAVY 
6. 5. – 28. 6.
Studenti na hradě III
výstava prací studentů VOŠ a SPŠ Volyně
místo: výstavní sály muzea
otevírací doba: Út–Ne 9:00–17:00 hod.

6. 5. – 30. 9.
Švanda dudák (nejen) ve Strakonicích
výstava připomíná divadelní báchorku J. K. Tyla
místo: Maltézský sál, sál U Kata
otevírací doba: Út–Ne 10:00–17:00 hod.

9. 5. – 8. 6.
Cesta vesmírem
Václav Kubeš – výstava astrofotografií
místo: Artwall Strakonice (ul. Želivského)

25. 5. – 12. 8. 
Cechy a živnostenská společenstva 
na Strakonicku
výstava řemesel, která ve Strakonicích a jeho okolí 
fungovala napříč historií 
místo: Státní okresní archiv Strakonice
otevřeno: ve všední dny 8:00–14:00 hod., jiný čas 
nutno předem domluvit na čísle 383 321 062 

1.–30. 6.
Zastavení ve starém čase
panelová výstava zachycující historii strakonického 
hradu na dobových fotografiích
místo: černá kuchyně
otevírací doba: Út–Ne 9:00–17:00 hod.

1. 6. – 4. 7.
Strakonice očima stacionáře
výstava klientů strakonického denního stacionáře 
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.) 

8. 6. – 11. 7. 
Ročníkovky / SPŠ Strakonice 
výstava ročníkových prací absolventů oboru obalová 
technika VOŠ, SPŠ a SOŠ Strakonice (kurátor: Pavlína 
Malinová)
místo: Artwall Strakonice (ul. Želivského) 

10. 6. – 17. 7.
Výstava výtvarného oboru ZUŠ Strakonice
každoroční výstava prací žáků  
místo: kapitulní síň
otevírací doba: Út–Ne 9:00–17:00 hod.

do 30. 10.
Nové archeologické poklady
archeologické nálezy učiněné ve spolupráci s veřej-
ností od roku 2015, nově rekonstruované keramické 
předměty z muzejních sbírek
místo: výstavní sály muzea/mázhaus
otevírací doba: Út–Ne 9:00–17:00 hod.

od 4. 1. 
Jaroslava Vokáčová – Květiny 
výstava přístupná v době konání společenských akcí
místo: společenský sál ŠK 

Výstavka květin a větviček na určování
pokračují i dlouhodobé akce – Místa s přírodními 
zajímavostmi, Nejmilejší knihy
místo: pobočka ŠK Za Parkem

KINO OKO 
1. 6., 17:30 hod.
Proměna 
O třináctileté dívce, která se samovolně proměňuje 
v obří červenou pandu.
USA, animovaný, dabing, 100´, 2D, Falcon film, 
všem

1. 6., 20:00 hod.
Muži na pokraji nervového zhroucení 
„chlapácký“ kurz přežití 
Fra, komedie, dabing 97´, Bohemia MP, od 12 let

2.–8. 6., 17:30 hod.
Zakletá jeskyně
Zakletou Lenu dokáže osvobodit pouze člověk s dob-
rým srdcem.  
ČR, pohádka, 98´, 2D, Cinemart, všem 

2.–6. 6., 20:00 hod.
Pánský klub 
Muži chtějí ženy. Někteří až moc!
ČR, komedie, 89´, 2D, Falcon film, od 12 let

7.–8. 6., 20:00 hod.
Dva světy
Drama z prostředí dělnické třídy vznáší nejednu morál-
ní otázku a dává pocit společenské neviditelnosti.
Fra, drama, titulky, 107´, 2D, Pilot film, všem

9.–14. 6., 17:00 hod.
Jurský svět: Nadvláda 3D 
Dinosauři žijí mezi námi. Velkolepá tečka za Jurským 
parkem a Jurským světem hledá odpověď na otázku, 
zda bychom mezi dinosaury přežili i my.
USA, dobrodružný/akční, dabing, 147´, Cinemart, 
od 12 let

9.–11. 6., 20:00 hod.
Tři tygři ve filmu: Jackpot
ČR, komedie/akční, 110´, 2D, Bontonfilm

12.–14. 6., 20:00 hod.
Po čem muži touží 2  
pokračování úspěšné komedie
ČR, komedie, 95´, 2D, Cinemart, všem

15. 6., 17:30 hod.
Kde je Anne Franková
Navzdory všemu stále věřím, že lidé jsou v jádru 
dobří.
Bel, Luc, Fr, animovaný/historický/rodinný, dabing, 
99´, 2D, Film Europe, všem

16.–19. 6., 17:30 hod.
Rakeťák 
dobrodružství Buzze Rakeťáka   
USA, animovaný/rodinný, dabing, 2D, Falcon film, 
všem

16.–19. 6., 20:00 hod.
Kdyby radši hořelo
Nakonec by snad i bylo lepší, kdyby radši hořelo... 
ČR, komedie, 84´, 2D, Bontonfilm, od 12 let

20.–22. 6., 17:30 hod.
Andílci za školou
Najdou si k sobě cestu?
ČR, rodinný/muzikál, 98´, 2D, High level pictures, 
všem

20. 6., 20:00 hod.
Plná 6
Co vrcholový sportovec získává nasazováním života 
a co vyžaduje a přináší překonávání limitů?
ČR, dokument, 80´, 2D, Aerofilms, všem

21.–22. 6., 20:00 hod.
Vyšehrad: Fylm
Fotbalista Julius Lavický bude žít svůj život plný večírků, 
rychlých aut, spoře oděných žen a svého sportu. 
ČR, komedie, 103´, Bioscop, od 15 let 

23.–26. 6., 17:30 hod.
Náměsíčníci
Někdy je lepší svou malou sestřičku poslouchat.
Něm/Rak, animovaný, dabing, 84´, 2D, Bontonfilm, 
všem

23.–26. 6., 20:00 hod.
Prezidentka
Jednoho dne se odhodlá k riskantnímu kousku…
ČR, romantická komedie, 2D, Bioscop, od 12 let

27.–29. 6., 17:30 hod.
Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství 3D
Za pomoci starých známých a nových spojenců 
vstupuje Doctor Strange do šílených a nebezpeč-
ných paralelních světů, aby se utkal se záhadným 
soupeřem. 
USA, akční/dobrodružný/mystery, dabing, 127´, 
Falcon film, od 12 let

27.–30. 6., 20:00 hod.
Párty Hárder: Summer Massacre
Tentokrát to bude ještě o něco tvrdší!
ČR, komedie, 2D, Bontonfilm, od 15 let

30. 6., 17:30 hod.
Mimoni 2: Padouch přichází
Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná série se vrací. 
USA, animovaná komedie, dabing, 88´, 2D, Cine-
mart, od 12 let

SENIORSKÁ STŘEDA
8. 6., 9:30 hod.
Poslední závod
Pravdivý příběh Hanče, Vrbaty a Ratha.  
ČR, drama, 100´, 2D, Bontonfilm

FILMOVÝ KLUB
15. 6., 20:00 hod.
Mára jde do nebe
Dokument o horolezci Markovi Holečkovi.
ČR, dokumentární, 80´, 2D, Bontonfilm, od 12 let

www.meks–st.cz | www.knih–st.cz | www.muzeum–st.cz | www.csop–strakonice.net | www.ddmstrakonice.cz 
 www.rcberuska.cz | www.zus-strakonice.cz | www.farnost-strakonice.cz | www.manacirkev.cz | www.starz.cz

PANSKÁ ZAHRADA
Předprodej v pokladně Infocentra na zámku, v po-
kladnách 1 hodinu před začátkem akce, nebo online: 
www.meks-st.cz

1. 6., 19:00 hod.
Václav Koubek a band
5. 6., 15:00 hod.
Rodinné odpoledne – DJ Basslicker z rádia 
Kiss
odpoledne plné hudby, soutěží a her

8. 6., 19:00 hod.
Koncert Tonya Graves s klavíristou
12. 6., 16:00 hod.
Rarášci Michal a Eda a raubíř Pepino
hudební zábavná - edukační show plná písniček, 
povídání, tancování a zábavy

13. 6., 19:00 hod.
Upokojenkyně – DS Čelakovský 
divadlo 

17. 6., 19:00 hod.
Mňága a Žďorp – koncert

POD ŠIRÝM NEBEM
3.–5. 6. 
Trucksraz Strakonice
sraz trucků s kulturou, místo: letiště 

11. 6., 13:30 hod.
Dance Show
Taneční přehlídka country, disco tanců, break 
dance, show formací a parketových tanečních 
kompozic.
místo: letní kino

11. 6., 9:00–18:00 hod. 
Divadlo v parku 
Celodenní divadelní program (Marčíci, PNUtí, 
DDM Strakonice, Rodiče a přátelé MŠ Lidická), 
tvořivé dílny, vyprávění. 
místo: Rennerovy sady 
více info na FB a IG Jsme Strakonice

11. 6., 21:00 hod. 
Amélie z Montmartru / Filmové léto 2022 
promítání filmu (začátek po setmění)
místo: Rennerovy sady 
více info na FB a IG Jsme Strakonice

16. 6., 19:00 hod.
Jaromír Nohavica – koncert 
místo: letní kino

20. 6., 20:00 hod.
Edith Piaf: Dnes nechci spát sama
Divadelní inscenace mapuje životní příběh proslu-
lé zpěvačky. Místo: II. hradní nádvoří
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 KALENDÁŘ AKCÍ
19. 6., 17:00 hod.
Nektarka 
hudba k tanci i k poslechu

22. 6., 19:00 hod.
Discoballs – koncert
(ska-soul-punk) 

29. 6., 19:00 hod.
Lenka Dusilová – sólo RODINNÉ CENTRUM BERUŠKA 

1., 15., 29. 6., 17:00–18:00 hod.
Šachy
pro děti od 6 let, přihlášení nutné

14. 6., 10:30–11:00 hod.
Divadélko pro nejmenší
interaktivní maňáskové divadlo

16. 6., 10:00–11:00 hod. 
Infoschůzka k bezplatným kurzům 
Bezplatné kurzy počítačů a orientace na trhu práce 
konané od poloviny září v RC. Hlídání dětí bude 
během výuky zajištěno. Více na www.attavena.cz 

ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA
2. 6., 9:30 hod.
Bookstart – S knížkou do života
setkávání s rodiči a dětmi na podporu čtení 

místo: oddělení pro děti ŠK

3. a 17. 6., 13:00–17:00 hod.
Farmářské trhy 
místo: Velké náměstí pod radnicí 
více: http://farmarsketrhy.strakonice.eu/

7. a 21. 6., 16:00–18:00 hod.
Fotokurz – cesta k lepším fotografiím
kurz o šesti na sebe navazujících lekcí
místo: III. hradní nádvoří
přihlášky na www.knih-st.cz/fotokurz

7. 6., 16:30 hod. 
Úterní zastavení
setkání s literaturou, např. s dílem Petra Petříčka, Jiřího 
Wagnera a jiných tvůrců haiku 
místo: pobočka ŠK Za Parkem 

12. 6., 18:00 hod., 13. 6., 10:00 hod. 
Mezigenerační klub PARK
Poznávání. Aktivní odpočinek. Ruční práce. Knížky.
sraz: před pobočkou ŠK Za Parkem 

14. 6., 17:00 hod.
Historické sklo z Lenory a okolí
Lubomír Šmrha a Josef Pecka – přednáška s promí-
táním
místo: společenský sál ŠK 

18. 6., sraz v 7:55 před nádražím ČD
Přírodovědný výlet do okolí Zlivi
více na www.csop-strakonice.net

23. 6., 17:00 hod. 
Vícehlasy 27
mimořádná setkávání s inspirativními osobnostmi, 
hosté Václav Slanař a Jan Tříska pohovoří na téma 
Strakonice na prknech, co znamenají svět
místo: společenský sál ŠK  

30. 6., 8:00–11:00 hod.

Tvořivá dílnička pro děti – krčíme a lepíme 
místo: oddělení pro děti ŠK

3., 17. 6., 16:00 hod.
Ledňáčci
info pobočka ŠK Za Parkem
sraz: před zámkem u vývěsky

VODNÍ MLÝN HOSLOVICE
červen–srpen (denně) 9:00–17:00 hod. 
18. 6., 10:00–17:00 hod.
Řemeslo má zlaté dno
akce s pečením a ochutnávkou chleba, řemeslný 
jarmark, komentované prohlídky, pouštění mlýnského 
kola, dílničky pro děti

INZERCE
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INFOCENTRUM PRO SENIORY
V IC pro seniory je zřízena potravinová pomoc 
pro seniory v nouzi. Více na tel.: 720 043 670, 
777 118 646

8.–9. 6., 10:00 hod.
Šikovná dílna – malování na kameny
registrace na tel.: 777 118 646

každý čtvrtek od 9:00 hod.
Procházky Nordic Walking s J. Prokopovou
sraz před IC pro seniory, registrace není nutná

RV
21

02
22

1/
16

PRIOR STRAKONICE
Na Ohradě 2
OTEVŘENO 8:30 - 18:00

na VŠECHNOna VŠECHNO

Slevové karty PRIOR
Získejte kartu ještě dnes za nákup nad 500 Kč.

pro držitele

✳ Sleva neplatí na zboží v akci a ve slevě.

www.prior.czwww.prior.cz

20. června 202220. června 202220. června 202220. června 202220. června 2022
-20%-20%

Kupon na slevu nelze uplatnit na kabelku v akci a ve slevě.

SLEVA

-25%
NA KABELKU Více vzorů NOVÉ KOLEKCE 

najdete nyní na www.prior.cz

 NA KABELKU 
Platnost kuponu do 9. 6. 2022

PŘI NÁKUPU ZBOŽÍ NAD 400 Kč
OBDRŽÍTE SLEVOVÝ KUPON 

Vybírat můžete ze sortimentů:
DOMÁCÍ POTŘEBY, ŠKOLNÍ A KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY,

BYTOVÉ DEKORACE A SUVENÝRY,
ODĚVNÍ A BYTOVÉ LÁTKY, BYTOVÝ TEXTIL,

TEXTILNÍ GALANTERIE, OBUV A KOŽENÁ GALANTERIE

MUZEUM STŘEDNÍHO 
POOTAVÍ
duben–prosinec (Út–Ne), 9:00–17:00 hod.  
7. 6., 19:00 hod.
Letně podvečerní koncert
vystoupí Smíšený sbor Hlasoň a Pěvecká skupina 
Prácheňského souboru
místo: kapitulní síň

10. 6., 17:00–23:00 hod.
Muzejní noc
volný vstup do nových expozic, zpřístupněna bude 
také kapitulní síň s ambitem, černá kuchyně a věž 
Rumpál
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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
POZVÁNKA 
4. 6. 
Na kole dětem 
několikadenní cyklotour napříč Českou repub-
likou podporující onkologicky nemocné děti,
peloton vyjede v Praze a svou jízdu ukončí 
ve Vrbicích na Moravě, Strakonicemi projede 
v sobotu 4. 6. se zastávkou u morového slou-
pu na Palackého náměstí v čase okolo  
9:45 hod., každý se může do pelotonu  
kdykoli přidat 
více na www.nakoledetem.cz

19. 6., 14:00–17:00 hod.
Den otců
sportovní odpoledne na Podskalí
pořádá: Mana, Apoštolská církev Strakonice

24. 6., 20:20 hod. 
Pecha Kucha Night Strakonice 
Deset inspirativních hostů v deseti svižných prezen-
tacích. 
místo: tajné 
více info na FB Pecha Kucha Night Strakonice

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Malé tanečnice bodovaly a čeká je soutěž nejvyšší

Mistrovství Evropy a mistrovství České 
republiky, to jsou mety, které čekají dívky 
z taneční skupiny RM Dance.
Úspěchu mladých tanečnic si nemohl 

nevšimnout starosta města Břetislav Hrdlič-
ka. Proto bezprostředně po zlatém úspěchu 
navštívil jednu z tréninkových hodin děvčat. 
Každé z nich se na krku svítila zlatá medai-
le z mistrovství Čech ze soutěže Czech Dan-
ce Tour v Chrudimi. Podle vedoucí Martiny 
Vondráčkové to byla dlouhá a náročná cesta, 
která ovšem přinesla skvělé zakončení v po-
době prvního místa. 
V době, kdy vznikal tento text, čty-

řiadvacet děvčat ve věku od 8 do 12 let 

pilně nacvičovalo na mistrovství ČR.  
4. června je pak čeká „Evropa“ v Jindři-
chově Hradci. 
Starosta města nepřišel s prázdnou. 

Kytice květin jako poděkování pro vedoucí 
Martinu Vondráčkovou a Barboru Vrá-
novou, bez jejichž snahy by dívky těžko 
bodovaly. A pro nadějné tanečnice, které, 
kdoví, možná jednou budeme potkávat 
na prknech divadel, kornouty plné slad-
kostí. 
Gratulujeme ke skvělému výsledku 

a do dalších soutěží držíme pěsti a přejeme 
jen zlatý kov. 

Markéta Bučoková, PR  

Zlaté dívky z RM Dance foto: Markéta Bučoková 

PLAVECKÝ STADION 
Od 1. června startuje letní areál. Odpolední veřej-
né a víkendové plavání se v celém měsíci červnu 
přesouvá z krytého bazénu do letního areálu. 
Při nepříznivém počasí bude provoz prodloužen 
v krytém bazénu. Sledujte www.starz.cz, infor-
mační plakát či tabuli plaveckého stadionu. 

Po, St 6:00–8:00 k.p. 12:00–20:00
Pá 6:00–7:30 k.p. 12:00–20:00
Út, Čt   12:00–20:00
So–Ne   12:00–20:00

Vysvětlivky: k.p. – kondiční plavání (bez parní lázně)
Den dětí – 1. června děti do 15 let zdarma (při 
nepřízni počasí budou mít děti vstup zdarma na  
2 hodiny v krytém bazénu v čase 13:30–17:00 hod.)
Informace – V sobotu 25. 6. se v letním areálu 
konají plavecké závody Zlatý Fez 2022. V těchto 
dnech bude omezen provoz letního areálu (bez 50 m 
bazénu). 

Sauna 
Út 10:00–16:30     17:30–22:00 ženy
St 10:00–16:30      17:30–22:00 muži

BOHOSLUŽBY
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
nedělní bohoslužby 
8:00 hod. Podsrp, 9:30 a 17:30 hod. sv. Markéta

5. 6., 9:30 hod., sv. Markéta 
Nedělní eucharistie s promluvou pro děti
5. 6., 16:00 hod., fara 
Táborák pro všechny věkové kategorie
10. 6., 18:30–23:30 hod.
Noc kostelů – hlavní program v kostele sv. Markéty 
s hostem Josefem Pleskotem, v dalších strakonických 
kostelích bude možná samostatná prohlídka interiéru, 
modlitba, na Podsrpu též výstava soch Milana 
Doubravy 

13.–17. 6., 17:00 hod., sv. Markéta 
Slovo o životě – program pro povzbuzení 
nejen ducha

MANA, APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Bohoslužby – neděle v 9:30 hod.
Čtvrteční zamyšlení od 17:00 hod.
Pátek Exit nebo Quest pro mládež od 14:30 
hod. (info 774 151 868)

Výběrové řízení

Pronájem restauračního zařízení Čezeta 
včetně barů v kulturním domě 
Pronajímatel a zároveň adresa pro 
zasílání přihlášek:
DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a. s., 
Podskalská 324, 386 01 Strakonice
Kontaktní osoba:
Informace – Martin Man 724 134 307,  
m.man@pivovar-strakonice.cz
Účel pronájmu:
Provoz restauračního zařízení včetně barů 
umístěných v sále kulturního domu nacháze-
jícího se v budově č.p. 831 – objekt občan-
ské vybavenosti v ulici Mírová, Strakonice.
Podmínky nájmu:
• zajištění denního provozu restaurace
• zajištění občerstvení v rámci kulturních 

akcí dle dohody s kulturním střediskem
• nájem na dobu neurčitou s tříměsíční 

výpovědní lhůtou
• prostory nelze pronajímat třetí osobě
Popis provozu:
• kompletně zařízený restaurační provoz 

po celkové rekonstrukci v roce 2019 
včetně vybavení interiérů a kuchyně

• venkovní terasa 
• bary přiléhající ke kulturnímu sálu
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INFORMACE
Vztah k přírodě je třeba budovat od dětství 

Zahradnictví pana Straky není jen 
o květinové výzdobě města a prodeji 
zeleniny, balkonovek a stromků. Cestu 
do zahradnictví si našla i Mateřská 
škola speciální sídlící v Plánkově ulici 
ve Strakonicích. V rámci projektového 
dne přišly paní učitelky s dětmi do za-
hradnictví osazovat květináče maceš-

kami, které si poté mohly děti odnést 
domů svým maminkám k Svátku matek. 
Nejenom tedy pro radost, ale také pro 
environmentální, sociální a psychomo-
torický rozvoj osobnosti dětí posloužila 
výuka na čerstvém vzduchu. Čtrnáct 
párů dětských ruček od hlíny a na tváři 
veselý úsměv. Ne pokaždé je tohle v za-
hradnictví možno vidět.  
Vysazené kytičky i květináče věnovalo 

městské zahradnictví Václava Straky. Dělat 
radost a pomáhat je tak snadné. 

Markéta Bučoková, PR

PODĚKOVÁNÍ MŠ SPECIÁLNÍ
Děkujeme co nejsrdečněji panu Strakovi, 
vedoucímu Městského zahradnictví Strako-
nice, za vřelý a vlídný přístup k našim dě-
tem z mateřské školy speciální. Pan Straka 
ochotně a s radostí pomáhal spolu se svými 
zaměstnanci dětem se zdravotním posti-
žením při tvoření květinových dárečků 
pro maminky. U připravených pracovních 
stolů si děti vybíraly tu nejhezčí květinku, 
kterou darovaly ke Svátku maminek. Děti 
a učitelky byly mile překvapeny pocho-
pením a trpělivostí, se kterou se setkaly 
v městském zahradnictví.  

Kolektiv dětí a učitelek  
MŠ speciální Strakonice

Nízkoprahový klub Cross získal osvědčení kvality
Devátým rokem provozuje nezisková 
organizace Prevent 99 ve Strakoni-
cích nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež. Kvalitu jeho služeb posoudil 
a zhodnotil rozvojový audit České asoci-
ace streetwork, který se konal ve dnech 
19.–20. 4. 2022. 
Velká klubová místnost, tančírna a zku-

šebna. Tak vypadá zázemí pro děti a mlá-
dež strakonického nízkoprahového klubu, 
který ročně navštíví stovky klientů. Děti, 
které neví, kde by jinak trávily svůj volný 
čas, tu nachází bezpečné prostředí pro 
setkávání s kamarády, odbornou pomoc 
a podporu sociálních pracovníků i klid 
na učení. Zájemci o služby ve věku  
12–26 let můžou do NZDM přijít anonym-
ně a po uzavření smlouvy zdarma využívat 
všechny aktivity.
Hodnotitelé kvality České asociace 

streetwork při auditu prověřovali me-

todické postupy i dokumentace. Dělali 
rozhovory s klienty i s pracovníky a po-
zorovali přímou práci. 
„S klienty navazujeme přátelský 

vztah. V Crossu si nepřipadají nechtě-
ní,“ dodává vedoucí zařízení V. Frýdl. 
Nízkoprahový klub získal od České 
asociace streetwork osvědčení kvality 
a hodnocení 80 %.  Prevent 99, z. ú.

Děti sázely květiny foto: Markéta Bučoková

Pivovarská pouť - po dvou letech 
vynucené přestávky 

Pivovarskou pouť vám opět přináší Měš-
ťanský pivovar Strakonice, byť po dvouleté 
koronavirové pauze. Budeme rádi, pokud 
si vyznačíte v kalendáři datum 25. 6. 2022 
jako den, kdy jsme pro vás připravili spous-
tu zábavy a dobrého piva. 

Hlavní hvězdou večera by měla být 
populární skupina Trautenberk, ale ani 
ostatní účinkující se určitě nedají zahanbit. 
Vstup je zdarma.

Akce proběhne na parkovišti pod 
pivovarem, které bude pro tento účel 
vyhrazeno. 

Spolu s Pivovarskou poutí jsme pro vás 
připravili Den otevřených dveří, na kte-
rém vám kvalifikovaní průvodci objasní 
proces výroby našeho nepasterizovaného 
piva. Exkurze budou mít začátek v 8:00 
a poslední prohlídka proběhne ve 14:00 
hodin. Každá skupina může mít z důvodu 
bezpečnosti maximálně 20 účastníků, 
a proto budou vydávány časové  
vstupenky v tomto množství na každou 
půlhodinu. Vrátnice pivovaru s výdejem 
časových vstupenek bude k dispozici 
od 7:30 hodin. Vezměte prosím na vě-
domí, že nebude v naších silách vyhovět 
všem, kapacita bude omezená v souladu 
s výše popsanými pravidly.

Dalšími novinkami v souvislosti s Pivo-
varskou poutí bude prodej našeho piva 
do nových vratných kelímků. Ten bude 
probíhat formou žetonů za jednotnou cenu. 
To by mělo urychlit obslužnost návštěvníků, 
kdy odpadne časově náročnější hotovostní 
obsluha. 

Těšíme se na vás, doufáme, že nám 
bude přát počasí a že si tuto poslední 
předprázdninovou sobotu náležitě užijeme. 

Pivovarská pouť začíná v pravé poled-
ne, tedy ve dvanáct hodin.

Dudák – Měšťanský pivovar Strakonice

Tým Cross NZDM Prevent  foto: Prevent 99
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Bosý chodník na Podskalí v novém
Před pěti lety založila 
skupina příznivců bosé 
chůze na Podskalí bosý 
chodník. Jak čas plyne, 
i zub času se projevil 
na bosém chodníku. 
A tak se pustili dobro-
volníci na jaře do jeho 
každoroční obnovy. Ta 
trvala tři hodiny a za-
hrnovala vypletí trávy 
a doplnění materiálu 
(šišky, jehličí, oblázky, 
štěpka, malé kamínky, 
dřevo, jemný i hrubý 
písek...).
Na procházku bez 

bot jsou zváni všichni 
kolemjdoucí, kteří si 
mohou zkusit obejít jen 
jedno kolečko nebo se 
mohou procházet po různých přírodních materiálech dle libosti. 
Prosíme o zodpovědné chování. Neničte bosý chodník, ať není práce 

zbytečná. Děkujeme.  Tým nadšených dobrovolníků bosé chůze

Bosý chodník po obnově foto: Eva Polanová



14 červen 2022 Zpravodaj města Strakonice

ŠKOLY
Jak rozvíjíme čtenářskou gramotnost u dětí v naší mateřské škole?

Již v raném věku si dítě formuje svůj vztah 
ke čtení a ke knize samotné. Dítě se do-
stává do kontaktu s knihou mnohem dříve, 
než umí samo číst. Vztah ke knize si dítě 
utváří nejprve jako posluchač a až v poz-
dějším věku se stává čtenářem.
I naše Mateřská škola Holečkova se snaží 

už od nejmenších dětí podporovat prvotní 
zájem o knihy a čtení. Na chodbě naší ma-
teřské školy máme bohatě vybavenou školní 

knihovnu, která se neustále doplňuje o knihy 
pro děti i pedagogy. Každá třída má svůj 
čtenářský koutek, kde si děti mohou prohlížet 
knihy. Společně s nimi vybíráme tituly, které 
se nějakým způsobem váží k právě probíhají-
címu tématu či projektu. Snažíme se i o spo-
lupráci s dětmi, které dříve navštěvovaly naši 
mateřskou školu. Děti ze základních škol 
chodí předčítat svým kamarádům a společně 
tak rozvíjíme hlubší zájem o knihy.

V rámci odpolední činnosti nabízíme 
nejstarším dětem zájmovou činnost „Malý 
čtenář“, kde se děti seznamují s různými 
literárními formami a druhy knih. Prostřed-
nictvím pohádek a rozmanitých příběhů se 
děti učí poznávat mezilidské vztahy. Jednot-
livé příběhy doplňují jednoduchou drama-
tizací, rozvíjí fantazii domýšlením děje, 
malují obrázky k danému tématu a společně 
se učí rozebírat daný příběh. Děti mají 
dostatek času přemýšlet o textu a nechat si 
od paní učitelky vysvětlit nové pojmy. 
Naši „malí čtenáři“ mají nově k dispozici 

KnihoBudku, která je umístěna na terase 
školy u hlavního vstupu. Budka je určena 
k vypůjčení či vložení nových knih pro 
děti. Princip je obdobný jako v knihovně, 
rozdíl je v absenci jakýchkoliv formalit. 
Jednoduše se naše KnihoBudka řídí zná-
mým heslem: Půjč, vrať, vyměň. 
Pravidelně navštěvujeme také městskou 

knihovnu, kde jsou pro děti nachystané 
poučné a zábavné programy. V současné 
době jsme se zapojili do projektu Babič-
ka a dědeček čtou dětem, Celé Česko čte 
dětem a do celostátní akce – Týden čtení 
dětem, která probíhá každoročně první 
týden v červnu.
Věříme, že naše předčtenářské aktivity, 

činnosti a projekty děti nadchnou a dospělé 
zaujmou a společně se budeme snažit probu-
dit v dětech vztah ke knihám a mluvenému 
slovu. Přejeme si, aby se kniha stala dětem i 
nám všem celoživotním kamarádem.

Kolektiv MŠ Holečkova Strakonice

V prostorách školky je nově KnihoBudka foto: archiv MŠ

Prázdninový provoz družin
Provoz školních družin při základních školách zřizovaných městem Strakonice 
v období hlavních prázdnin 2022

Školní družina pondělí 4. 7. 
čtvrtek 7. 7.
pátek 8. 7.

pondělí
11. 7.

– pátek
15. 7.

pondělí
18. 7.

– pátek
22. 7.

pondělí
25. 7.

– pátek
29. 7.

pondělí
1. 8.

– pátek
5. 8.

pondělí
8. 8.

– pátek
12. 8.

pondělí
15. 8.

– pátek
19. 8.

pondělí
22. 8.

– pátek
26. 8.

pondělí
29. 8.

– středa
31. 8.

ZŠ Krále J. z Poděbrad x provoz x provoz

ZŠ F. L. Čelakovského x provoz provoz x provoz

ZŠ Dukelská x x provoz provoz

ZŠ Povážská x x provoz provoz provoz

V týdnu od 1. 7. 2022 do 8. 7. 2022 a od 1. 8. 2022 do 5. 8. 2022 budou školní družiny mimo provoz z důvodu nízkého počtu přihlášených dětí.
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ŠKOLY ŠKOLSTVÍ
Rozděleni, a přesto spolu

V průběhu měsíce dubna vyvrcholil na naší 
Vyšší odborné škole, střední průmyslové 
škole a střední odborné škole řemesel 
a služeb ve Strakonicích dvouletý projekt 
Rozděleni, a přesto spolu, který byl reali-
zován Evropskou unií v rámci programu 
Erasmus+. Díky grantu, který se podařilo 
naší škole získat, byla za naši partnerskou 
školu oslovena Střední odborná škola slu-
žeb ze slovenského města Levice, která má 
obdobné zaměření učebních a studijních 
oborů právě jako naše škola.
V uplynulých dvou letech – navíc nuceně 

prodloužených vlivem pandemie Covid-19, 
byly zrealizovány celkem čtyři výměny 
žáků a pedagogů učebních oborů kuchař-
-číšník a kadeřník. Dvakrát byli žáci ze 
Strakonic na návštěvě v Levici a stejně tak 
žáci ze Slovenska přijeli dvakrát na návště-
vu do Strakonic.
V rámci těchto jednotlivých devítiden-

ních výměn byl vždy ze strany hostitelské 
školy připraven bohatý pracovní i kulturně-
-volnočasový program. 
Žáci oboru kuchař-číšník společně 

pracovali na elektronické kuchařské knize 
českých a slovenských receptů s akcentem 
na kuchyni daného regionu, žáci oboru 
kadeřník pak pracovali na obdobné elek-
tronické knize zaměřené na společenské 
účesy a výčesy.

Smyslem tohoto projektu a jeho realizace 
u nás bylo nejen zatraktivnit tyto obory 
v naší škole a mezi širokou veřejností, ale 
i posílení přátelství a sociálních vazeb mezi 
žáky i pedagogy, získávání nových zkuše-
ností a kompetencí, které by měly v případě 
žáků-absolventů přispět k lepší konkurence-
schopnosti na trhu práce. 
Motivujícím faktorem byli zejména žáci, 

jejich zlepšení přehledu o oboru, zachycení 
nových trendů, osvojení nových technik 
a také srovnání kulturního a sociálního 
prostředí našich profesí v jednotlivých 
zemích, a to včetně historie, která byla 
v minulosti společná. 

Během těchto výměnných pobytů žáci 
obou škol prokázali své odborné znalosti 
a skvěle reprezentovali své školy, za což 
jim patří velký dík. 
Na úspěšnou spolupráci by chtěla naše 

škola navázat a již nyní se připravuje podá-
ní žádosti o nový grant z nového progra-
movacího období. 
Věříme, že budeme úspěšní a že naši 

budoucí žáci budou moci navázat na své 
předchůdce, kteří prokázali, že chuť učit se ně-
čemu novému a poznávat nové zkrátka nezná 
hranic, čímž dostáli názvu našeho projektu – 
Rozděleni, a přesto spolu.
UOV Marcel Kožišník, UOV Miroslava Šímová

Okamžik z výměnného pobytu foto: archiv školy

Letní prázdninový provoz v mateřských školách zřizovaných městem Strakonice rok 2022
Mateřská škola pondělí 4. 7.

čtvrtek 7. 7.
pátek 8. 7.

pondělí 11. 7.
–

pátek 15. 7.

pondělí 18. 7.
–

pátek 22. 7.

pondělí 25. 7.
–

pátek 29. 7.

pondělí 1. 8.
–

pátek 5. 8.

pondělí 8. 8.
-

pátek 12. 8.

pondělí 15. 8.
–

pátek 19. 8.

pondělí 22. 8.
–

pátek 26. 8.

pondělí 29. 8.
–

středa 31. 8.

MŠ A. B. Svojsíka provoz provoz

MŠ U Parku provoz provoz

MŠ Lidická 194
odl. prac. MŠ U Parku provoz

MŠ Čtyřlístek provoz provoz

MŠ Lidická provoz

MŠ Holečkova provoz provoz provoz

MŠ Spojařů provoz

MŠ Školní provoz provoz provoz 

MŠ Stavbařů
odl. prac. MŠ Školní provoz

MŠ Šumavská provoz provoz
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Přijmou pro provoz v Horažďovicích pracovníky na pozice:

OBSLUHA CNC STROJE
SOUSTRUŽNÍK, FRÉZAŘ

Požadavky:
a Vyučen ve strojírenském oboru

a Čtení výkresové dokumentace výhodou
a Praxe výhodou

MISTR VÝROBY
Požadavky:

a SŠ nebo SOU nejlépe technického směru
a Dobré organizační schopnosti, zodpovědnost, pečlivost
a Základní počítačové znalosti (MS Outlook, Excel)
a Praxe na obdobné pozici ve výrobní firmě

Nabízíme: dobré platové podmínky, pracovní doba 37,5 h 
týdně, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené,  
vánoční prémie, příspěvek na penzijní připojištění

V případě zájmu volejte na tel. 376 33 44 42 nebo 
zašlete životopis na e-mail: zibarova@otavstroj.cz                             

Další informace na: www.otavstroj.cz

Internet a Chytrá TV
od 265 Kč / měsíčně

Rychlost  300 Mb/s

Instalace zdarma!

Nyní 6 měsíců zdarma!


