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Do budoucna teplo zajištěno

Vedení města se podařilo po dlouhých kolech 
vyjednávání zajistit dodávky strategické 
komodity, a tou je teplo pro domácnosti 
a strakonické firmy. Jednak odkupem 
teplovodů, jednak následným zakoupením 
podílu 13,4 % akcií. Podrobnosti naleznete 
v textu místostarosty Oberfalcera na straně 3. 

Město podpoří rodiny  
se školáky 

Pro rodiče dětí školou povinných jde o příjemnou 
zprávu. Město motivuje a finančně podpoří 
školáky. Schválení podpory volnočasových 
aktivit žáků se očekává na zářijovém 
zastupitelstvu dne 14. 9. 2022. Žákovská stipendia 
obnovila pro rok 2022/23 rada města. 

Pozvánka na Václavskou pouť

Největší pouťová akce jihu Čech 
– Václavská pouť ve Strakonicích 
odstartuje v pátek 23. 9. Na 400 prodejců 
a řemeslníků bude nabízet své výrobky 
v obvyklých místech – Velké náměstí, 
v ulicích Lidická, Ellerova, Radomyšlská, 
Tržní, U zimního stadionu.

23.–24. 9. 2022
VOLBY DO OBECNÍCH ZASTUPITELSTEV 
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Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

ŠKODA Plus prověřené ojeté vozy nejen prodává, ale 
i vykupuje. Prodejte svůj ojetý vůz jednoduše, během pár 
kliknutí, na webu skodaplus.cz. ŠKODA Plus mění minusy 
ojetých vozů na plusy.

Vyberte si z nabídky prověřených ojetých vozů z programu 
ŠKODA Plus mladších 5 let s nájezdem nižším než 250 000 km 
a získejte mimo jiné až tři servisní prohlídky zdarma! 

Více informací najdete na skodaplus.cz nebo v naší autorizované 
prodejně. Mimo to vám rádi poradíme také online či telefonicky.

S financováním Chytře 
nyní ke standardním
benefitům získáte i tři 
servisní prohlídky zdarma.

ŠKODA  
PLUS

Ilustrační fotografie

Tři servisní 
prohlídky zdarma



3Zpravodaj města Strakonice  září 2022

ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE • Periodický tisk územního samosprávného celku, měsíčník vydán ve Strakonicích • Reg. č. RR/330725/99 a MK ČR E 12988 • 
Vydavatel (adresa redakce): Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, IČ: 00251810, DIČ: CZ00251810 • Redakční rada: Ing. Markéta Bučoková, Ing. Lucie 
Kalinová, Mgr. Marcela Křiváčková, Jolana Prixová, DiS. Kontakt Zpravodaj: 725 586 678, zpravodaj@mu-st.cz • Redakční uzávěrka je 10. den předchozího měsíce 
do 13:00 hodin. Náklad: 10 750 kusů. • Inzerce: Regionální vydavatelství, s. r. o., Karel Dobiáš, tel.: 739 300 390. Veškerá plocha označená jako inzerce je placenou inzercí 
zajišťovanou dodavatelskou společností Regionální vydavatelství s.r.o. Tisk: Regionální vydavatelství, s. r. o. Distribuce: Česká pošta, s. p. – Depo Strakonice 70. Datum vydání: 
23. 8. 2022 • Foto titulní strana: archiv města Strakonice • Bezplatný výtisk

MÍSTNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ – WWW.STTV.CZ  ARCHIV ZPRAVODAJŮ – WWW.STRAKONICE.EU

ÚVOD
S energií hospodaříme za své, nikoli na dluh

Stojíme na prahu nové topné sezóny, 
která v mnoha obyvatelích po celé zemi 
vyvolává nejistotu. Ceny energií vyletěly 
nahoru o desítky procent během pouhé-
ho jediného roku. V těch oblastech země, 
kde zdrojem tepla jsou plynové kotelny, 
vystoupaly ceny o neuvěřitelné stovky 
procent, a hrozí dokonce omezování 
dodávek tepla. 

Strakonická teplárna využívá v posledních 
letech jako hlavní palivový zdroj biomasu 
v kombinaci s uhlím. Tím splňuje podmínky 
tzv. „zelené energie“, a snižuje tak platby 
za emisní povolenky, které výrobu tepla 
značně prodražují. To umožňuje dodávat 
strakonickým obyvatelům a firmám teplo 
za přiměřené ceny. Zájmem těchto obyvatel 
i firem bezpochyby je, aby i v této dnešní 
turbulentní době měli všichni zajištěnu jistotu 
dodávek tepla nejen pro nadcházející sezónu, 
ale i pro další léta. Myslíme si, že tuto jistotu 
jim může garantovat strakonická teplárna se 
silným vlastníkem, ne rozdrobená vlastnická 
struktura s desítkami malých akcionářů. Pro-
to směřujeme v současné době k zabezpečení 
jejího stoprocentního vlastnictví, podobně 
jako u vodohospodářského majetku. Město 
Strakonice donedávna vlastnilo v Teplárně 
Strakonice, a. s., většinový podíl 77,3 % akcií. 
Na posledním zastupitelstvu byl schválen 
odkup dalších 13,4 % akcií od druhého nej-
většího držitele akcií Teplárny Kladno,  
s. r. o. V současné době tedy město Strakoni-
ce ovládá více než 90 % všech akcií Teplárny 

Strakonice, a. s., což radnici umožňuje zá-
konným způsobem vytěsnit zbylé menšinové 
akcionáře ze společnosti. Protože možnost 
odkupu akcií od Teplárny Kladno byla 
vyjednávána delší dobu, zastupitelé města 
s variantou výkupu akcií teplárny počítali  
již v rozpočtu na rok 2022. Za podíl 13,4 % 
akcií teplárny zaplatilo město Strakonice  
15 mil. Kč. Je třeba zdůraznit, že město 
na celou tuto transakci má peníze z vlastních 
zdrojů a nemusí si na koupi půjčovat!

Někdo by mohl namítnout, že zbylé 
podíly není nutné kupovat, když Strakoni-
ce vlastnily více než ¾ teplárny, a mohla 
radnice řídit teplárnu podle svého již 
v současnosti. Že to není úplně pravda, se 
ukázalo při problémech s dodávkami tepla 
na sídliště Šumavská přes soukromého 
distributora. Teplárna Strakonice, a. s., řešila 
svůj vyhrocený obchodní spor s tímto distri-
butorem krajním způsobem, a to přerušením 
dodávek tepla distributorovi a tím potažmo 
obyvatelům sídliště. Celý spor se podařilo 
městu Strakonice urovnat až odkoupením 
této distribuční sítě od vlastníka.

Zasahování akcionáře do přímého řízení 
podniku se řídí zákony a stanovami společ-
nosti a je možné pouze prostřednictvím valné 
hromady společnosti. Pouze 100% vlastnictví 
umožňuje radnici podnik plně ovládnout 
a neumožnit opakování takovéto mezní a ne-
přijatelné situace. Cílem města Strakonice je 
získat v nejbližší době plně do svého vlastnic-
tví jak distribuční síť rozvodů tepla, což se již 
povedlo, tak výrobní zdroj tepla – Teplárnu 
Strakonice, a. s. Umožní nám to zabezpe-
čit dodávky tepla a teplé vody pro většinu 
strakonických obyvatel a firem za rozumné 
a udržitelné ceny. Cenu za teplo se podařilo 
strakonické teplárně udržet na stejné úrovni 
od roku 2014 až doposud, a patří tak mezi 
nejlevnější v celé republice. Zabezpečení 
dodávek tepla pro své obyvatele a vlastnictví 
strategického majetku dává smysl, a proto 
dává smysl i ovládnutí teplárny městem jako 
celku. Kupujeme si energetickou budoucnost 
Strakonic – jako dobří hospodáři za své, 
nikoliv na dluh a úkor dalších generací. 

Břetislav Hrdlička, starosta

V přírodě vládne vždy ten nejsilnější 
a odstraní vše, co mu stojí v cestě 
za potravou. V lidské demokracii 
si vybíráme. Společné obstarávání 
obživy dělí lidi na vedoucí, pracu-
jící, potřebné, příživníky a škůdce. 
Vedoucí určují, co je třeba dělat, 
rozhodují, pracující jako jediní fyzic-
ky obživu obstarávají, potřebným 
musíme pomáhat, jsou moc mladí 
nebo staří, nemocní, postižení… 
Příživníky známe všichni, a škůdci 
– škoda mluvit! Bohužel, i mezi ve-
doucími jsou příživníci. Žijí z toho, že 
umí skvěle slibovat, ale sliby neplní, 
a někdy se chovají jako škůdci. Teď 
přichází čas, kdy můžeme beze stra-
chu říci: Chtěl bych, aby vedoucím 
byl... A vložíme několika jedincům 
do rukou naše osudy. Ti pak roz-
hodnou o pravidlech, o majetku, 
o budoucnosti a kvalitě života.
Volby! V přírodě to funguje jen u lidí, 
a ještě ne u všech. Nenavádím koho 
vybrat. Chci jen říci, že teď máte je-
dinou možnost vybrat si vedoucí, vy-
brat si budoucnost. Neříkejte prosím, 
že je to jedno. Zvolte si, a pak s nimi  
mluvte. Chtějte po nich, na co máte 
nárok. Když nepůjdeme volit, časem 
si bude vládnout pro sebe kdokoli 
chtivý, bez ohledů, a většinou ten 
nejméně lidský. Pojďme k volbám. 

RUDOLF OBERFALCER, MÍSTOSTAROSTA

Šumavská už bez ohrožení dodávek tepla 
 foto: Markéta Bučoková 
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I drobné změny zpříjemní život

Opravená schodiště, vyspravená dětská hřiště 
doplněná o nové herní prvky a splnění poža-
davku místních obyvatel na vyznačení podél-
ných parkovacích stání. To jsou prozatím jen 
dílčí kroky vedoucí ke zlepšení úrovně života 
v hustě obydleném sídlišti Šumavská. 

Poté, co došlo k odkupu teplovodů, nebu-
de už nic bránit celkové revitalizaci, která 
se začala připravovat již v roce 2018. 

Myšlenka obnovy lokality představuje 
proměnu sídliště v moderní prostor pro 
bydlení, odpočinek a sportovní vyžití. 

Stále platí, že by Šumavská měla dostat 
nová dětská hřiště a sportoviště s herními 
prvky korespondujícími s rozličným spekt-
rem dětí a mládeže. Opomenuti nezůstanou 
ani senioři, pro které by měly vzniknout 

odpočinkové zóny s cvičebními prvky. 
Rozšířena budou parkovací stání a od-

padové hospodářství zajistí polozapuš-
těné kontejnery. Také milovníci přírody 
si přijdou na své. Plánována je výsadba 
rozličných druhů stromů, klečí či půdopo-
kryvných rostlin a trvalkových záhonů.

Architektonická studie pochází z kan-
celáře Ars Fabrika, s. r. o., architekta Ivo 
Kramla a poprvé byla veřejnosti představe-
na v roce 2018. 

První etapa revitalizace je vyprojek-
tována. Nyní, když je město Strakonice 
vlastníkem většiny území jmenované loka-
lity, se jedná o dokončení celého projektu 
a následné podání žádosti o dotaci. 

Markéta Bučoková, PR 

Dětské hřiště po opravě a stav před opravou foto: Markéta Bučoková

Žákovská stipendia  
se vracejí 
Pro nový školní rok 2022/2023 se 
opětovně otevírá program žákovských 
prospěchových stipendií. Finanční 
podpora má nejen funkci motivační, ale 
také v době plošného zdražování je 
vítanou pomocí pro žáky a jejich rodiče, 
kteří si za částku mohou pořídit věc jim 
samotným potřebnou. 

Žákovská prospěchová stipendia 
obdrží všichni žáci se samými jedničkami 
a dále žáci s výrazným zlepšením pro-
spěchu oproti prvnímu pololetí daného 
školního roku do maximálního počtu 
120 stipendií. Poskytnuta budou žákům 
druhých stupňů všech strakonických 
základních škol. O tom, že žák splnil 
kritéria pro přidělení stipendia, se rodiče 
nebo zákonný zástupce dozví prostřed-
nictvím písemného vyrozumění základní 
školou, kterou daný žák navštěvuje. 

Tak jako v předcházejících letech 
bude při slavnostním ceremoniálu 
ke konci školního roku předán žákům 
pamětní list a finanční hotovost. Pokud se 
žák nebude moci slavnostního předání 
zúčastnit, pak je možné na pokladně 
městského úřadu hotovost vyzvednout 
do konce srpna daného školního roku. 

Jak vyplývá z textu, jedinou změnou 
oproti předchozím ročníkům bude vyplá-
cení částky 500 Kč v hotovosti. Rodiče 
tedy již nebudou muset zřizovat účet 
u bankovního ústavu. 

Milí žáci, nezapomeňte 1. září 
vykročit pravou… Prvňáčkům přejeme 
nové prima kamarády a žákům devátých 
ročníků úspěšné zakončení povinné škol-
ní docházky a šťastnou ruku při výběru 
budoucích povolání. 

Markéta Bučoková, PR 

Slavnostní okamžik – předání listiny 
 foto: archiv STTV

Pamětní list  foto: archiv STTV
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PŘÍSPĚVEK PRO DĚTI
Město podpoří děti v jejich aktivitách 

Milion a půl z rozpočtu města bude vy-
členěn na podporu volnočasových aktivit 
dětí od 6 do 15 let věku s trvalým poby-
tem na území města Strakonice. O tomto 
tématu bude jednat zářijové zastupitelstvo 
města. Jde o finanční pomoc jednotlivým 
sportovním oddílům, kulturním spolkům 
či zájmovým kroužkům, ale také rodičům 
dětí, kteří se rozhodnou, jakou zájmovou 
činnost svého dítěte podpoří. Na základě 
individuálního rozhodnutí zákonného 
zástupce bude danému subjektu poskytnuta 
jednorázově částka 500 Kč na dítě, čímž 
zákonný zástupce druhotně ušetří finanční 
prostředky u vybraného kroužku, napří-

klad na úhradu výtvarných potřeb, člen-
ských příspěvků, na poplatcích za zájmové 
umělecké kroužky. 

Podporovány budou dle jasně daných 
pravidel jen subjekty, které provozují svou 
činnost převážně na území města Strakoni-
ce po dobu minimálně jednoho roku ke dni 
podání registračního formuláře.

Projekt podpory se svým obsahem zamě-
řuje primárně na podporu pravidelné zá-
jmové činnosti s myšlenkou jednak rozvíjet 
aktivity dětí a mládeže, jednak pomoci 
rodičům v době, kdy obecně rostou veškeré 
náklady spojené s chodem domácností. 
Proto se podpora směřovaná na konkrétní 

činnost dětí jeví jako smysluplná, adresná 
a rozumně investovaná.

Po schválení programu podpory členy 
zastupitelstva města bude dle došlých žá-
dostí vybraným spolkům částka vyplacena. 
Termín pro vyzvednutí a odevzdání regist-
račního formuláře bude zveřejněn po jednání 
zastupitelstva města na webových stránkách 
města a sociálních sítích. Registrační formu-
láře budou k dispozici na www.strakonice.
eu-samosprava-dotace, kde si je zákonní zá-
stupci mohou stáhnout a následně vyplněné 
odevzdat na podatelně MěÚ Strakonice nebo 
na odboru školství, oddělení podpory kultury 
a sportu.   Markéta Bučoková, PR 

INZERCE
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Přijďte se poradit s ČEZ specialistou  
na pobočku České pošty!

Nevíte jak  
na energie?

Vaše nejbližší pobočka:

Podskalská 601, 386 01 Strakonice

www.ceskaposta.cz/cez

Z akce Poznej sporty ve Strakonicích
 foto: archiv OS ČUS Strakonice Hudební soubor na jevišti foto: archiv ZUŠ Strakonice
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NEPŘEHLÉDNĚTE
Setkání jubilantů

Naposled se jubilanti sešli před vánočními 
svátky roku 2019. Poté na dlouho uzavřel 
covid veškeré společenské akce. Jakmile 
tedy bylo možné využít první příležitos-
ti, uspořádalo Infocentrum pro seniory 
Strakonice setkání dříve narozených. Lidé, 
kteří dovršili 75, 80, 85 a více let, byli 
městem Strakonice pozváni k tradičnímu 
posezení, tentokrát v nově vybudované 
Panské zahradě. V příjemném prostředí 
přírody, na vzduchu, ve stínu vzrostlých 
stromů se sešly tři stovky seniorů. 

Každému příchozímu se dostalo při-
vítání starostou Břetislavem Hrdličkou 

a místostarostou Josefem Zochem. Infocen-
trum si pod svá křídla vzalo nejen celou or-
ganizaci dne, ale také přípravu občerstvení. 
K dobré náladě i k tanci zahrála osmnácti-
členná pražská Plechová kapela. 

Město Strakonice všem oslavencům 
přeje pevné zdraví – přání, které opět na-
bývá plného smyslu, pohodu, optimismus 
a skvělé přátele. 

Užívejte si svých dnů v radosti a my 
mladší mějme seniory v až posvátné úctě 
za všechnu jejich práci, péči, každodenní 
starosti a lásku, bez které bychom tady jen 
stěží byli.  Markéta Bučoková, PR 

Jubilanti slavili v Panské zahradě foto: Markéta Bučoková 

Organizace školního 
roku 2022/2023 
v základních školách, středních 
školách, základních uměleckých 
školách a konzervatořích
Období školního vyučování ve školním 
roce 2022/2023 začne ve všech zá-
kladních školách, středních školách, zá-
kladních uměleckých školách a konzer-
vatořích ve čtvrtek 1. září 2022. 
• Vysvědčení s hodnocením za první 

pololetí bude žákům předáno v úterý  
31. ledna 2023. 

• Podzimní prázdniny stanovuje  
MŠMT na středu 26. října a čtvrtek  
27. října 2022. 

• Vánoční prázdniny začínají v pátek  
23. prosince 2022 a končí v pondělí  
2. ledna 2023. Vyučování začne  
v úterý 3. ledna 2023.

• Jednodenní pololetní prázdniny při-
padnou na pátek 3. února 2023.

• Jarní prázdniny v délce jednoho týdne 
jsou pro okres Strakonice stanoveny 
od 27. února 2023 do 5. března 
2023.

• Velikonoční prázdniny připad-
nou na čtvrtek 6. dubna 2023.

• Vyučování ve druhém pololetí bude 
ukončeno v pátek 30. června 2023.

• Hlavní prázdniny budou trvat od sobo-
ty 1. července 2023 do neděle  
3. září 2023.

• Vyučování ve školním roce 
2023/2024 začne v pondělí  
4. září 2023.

Zpomalení na náměstí už tolik nebolí
Potrápil řidiče, jen co je pravda. Řeč je 
o zpomalovacím prahu na výjezdu z kru-

hové křižovatky u spořitelny na Velkém 
náměstí, který vznikl v rámci revitalizace 
z roku 2010. 

Funkce zpomalovacího prahu je v pod-
statě nezastupitelná. Elegantně zpomalí 
auta, kde je to zapotřebí. Ovšem tento 
už byl téměř obtěžující. Auta, zejména ta 
s nižším podvozkem, při jeho překonávání 
„drhla“, což se nelíbilo jejich majitelům. 

Čas ukázal, že extrémní převýšení je zby-
tečné, a tak se přistoupilo k jeho úpravě. Ze 
tří stupňů se práh upravil pouze na dva, jak 
to jen bylo stavebně možné, a během týdne 
byla celá nepříjemná věc uzavřena. 

Dnes je přejíždění zpomalovacího prahu 
komfortnější, a přesto zůstal nedotčen 
jeho výchovný aspekt směrem k řidičům 
v dodržování stanovené rychlosti. Děku-
jeme řidičům za trpělivost při této drobné 
opravě, která vyvolala uzavírku Velkého 
náměstí na jeden týden. 

Markéta Bučoková, PR Třístupňový práh před opravou  foto: Markéta Bučoková 
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Nový Kaufland otevřen 

Dvacátého sedmého sedmý v sedm ho-
din ráno byla slavnostně otevřena nová 
prodejna Kaufland.

Po necelém roce výstavby a po slavnost-

ním přestřižení pásky, kterého se za ve-
dení města Strakonice zúčastnil místosta-
rosta Josef Zoch, nové prodejní prostory 
s rozlohou větší o 615 m2 oproti stávající 

prodejně přivítaly první zákazníky. 
Ti ocení především zrychlené nakupová-

ní díky novému technologickému systému 
K-Scan a samoobslužným kasám.

Vyznavači regionálních produktů přivíta-
jí rozšířenou nabídku právě tohoto sorti-
mentu a řidiči naopak pohodlná parkovací 
stání. 

Premiérový den zpestřily workshopy 
pro děti, ochutnávky produktů nebo lákavá 
soutěž o nákup zdarma.

Společnost Kaufland se rozhodla pod-
pořit ve spolupráci s nadací Via pořádání 
nekomerčních kulturních, kreativních či 
sousedských akcí se zapojením dobrovolní-
ků. Během tří let rozdělí 1 000 000 korun 
ve prospěch zlepšení života ve městě. 

Uzávěrka vstupních dotazníků je  
7. 9. 2022. Přihlaste se do výzvy a získejte 
finanční prostředky na realizaci svého 
nápadu. 

Více informací naleznete na www.kauf-
land.cz/milion

Markéta Bučoková, PR

Slavnostní otevření prodejny  foto: archiv Kaufland
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Strakonice hostily parašutisty z celého světa 
Slavnostním průvodem od pivovaru přes 
lávku až na hradní nádvoří odstartovalo  
37. mistrovství světa v parašutismu. 

Plejádu závodníků z rozličných koutů 
světa ve Strakonicích přivítali oba mís-
tostarostové, Rudolf Oberfalcer a Josef 
Zoch. Vítěz může být vždy jen jeden, 
přesto pánové všem závodníkům popřáli 
good luck.

Své umění soutěžící prokazovali a měřili 
až do 23. července na letišti Strakonice 
v klasických disciplínách, v přesnosti při-
stání i v individuální akrobacii. 

Za uspořádáním mistrovství stojí stra-
konický aeroklub a vedle mnoha jmen by 
mělo zaznít jméno Petra Chládka, který 
zaštiťoval celý podnik mistrovství. Protože 
vítězi soutěže byli čeští závodníci, loučily 
se Strakonice o týden později na letišti 
s mistrovstvím zvesela. 

„Poděkování patří manželům Chlád-
kovým a jejich týmu za uspořádání tak 
významné akce. A samozřejmě velká 
gratulace českému týmu závodníků, kteří 
se stali již potřetí mistry světa v přesnosti 

přistání,“ vyjádřil krátce po dekorování 
vítězů místostarosta Josef Zoch. 

Od 18. července měly Strakonice výsadu 
hostit více než 180 závodníků z 27 zemí 
světa, kteří až do soboty 23. července 
křižovali nebe nad městem. 

Fanoušci sportu, který nám, co máme 
rádi pevnou půdu pod nohama, vyvolává 
mrazení v zádech, měli příležitost nevšední 
podívané v podání nejlepších světových 
parašutistů. 

Markéta Bučoková, PR 

Zahajovací ceremoniál mistrovství ve Strakonicích  foto: Markéta Bučoková 

MISTROVSTVÍ SVĚTA

Odstartovala fotbalová sezóna
Poslední půlrok zvlád-
nout všechny zápasy 
v areálu Na Sídlišti, 
to jsou čerstvé zprávy 
z fotbalové prostředí. 
Nové hřiště na Křemelce 
odstartuje až na jaře 2023 

a nezbývá než si ještě chvilku počkat. Hřiště už je dokončeno, avšak 
po zimě odstartuje již v plné své kráse. Co bude jinak? Na Křemelku 
se vrátí muži a nově tu také budou všechny kategorie přípravek.

Co máme ještě v plánu? Aktuálně řešíme prostor za brankou 
k plaveckému stadionu. Chtěli bychom vybudovat v tomto prosto-
ru menší umělý trávník, který by pomohl navýšit v zimě prosto-
ry k trénování. Pro větší využití z řad škol bychom v prostoru 
za novými střídačkami chtěli vybudovat tři dráhy 100 m pro větší 
využití hřiště. Další velké téma je zavlažování Na Sídlišti a tré-
ninkové hřiště u Lidlu. Tak snad se co nejdříve dočkáme dalšího 
dokončení modernizace areálů.

CO PŘINESLA NOVÁ SEZÓNA?
V srpnu začala pro starší žáky další soutěž. Nově nastupují v Čes-
ké divizi žáků U14, U15.

Nabízíme pro žáky kvalitní soutěže a vítáme mezi hráči  
17 nováčků.

Od září probíhají pravidelné tréninky našich nejmenších dětí 
od 4 let. Více informací poskytne vedoucí přípravek Lukáš Lin-
hart, tel.: 721 615 958. Lukáš Linhart

Nový povrch fotbalového stadionu 
foto: Lukáš Linhart
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HBC STRAKONICE 1921   www.hazenastrakonice.cz

Oddíl házené TJ ČZ HBC Strakonice 1921 a DDM Strakonice
pořádá nábor dětí do těchto družstev:

Informace - V. Tíkalová, tel. 724 181 029
nebo přímo v tělocvičně TJ ČZ

Informace - děvčata: , tel. 6 669 916E. Krausová 60
chlapci: M. Čech, tel. 734 769 743

Informace - děvčata: jhar, tel.R. Plo 775 645 488
chlapci: J. Miklas, tel. 606 105 220

děvčata a chlapci - předškoláci

děvčata a chlapci z 1. - 3. tříd

děvčata a chlapci z 3. - 5. tříd

do všeobecného sportovního kroužku
HANDBÁLCI

do družstev přípravky házené

do družstev minižactva házené

Cvičení se koná každou středu od 16,00 do 17,00 hod. v tělocvičně TJ ČZ v Máchově ulici (naproti Gymnáziu),
zaměřeno na všeobecnou sportovní přípravu. Poprvé . září 202 , můžete si přijít nezávazně vyzkoušet.7 2

Tréninky děvčat: pondělí 15,30 - 17,00 hod., čtvrtek 16,30 - 18,00 hod.
Tréninky chlapců: úterý 1 - 17, 0 hod.,6,00 3 čtvrtek 15,00 - 16,30 hod.

Všechny tréninky se konají v tělocvičně TJ ČZ v Máchově ulici.

Tréninky děvčat: pondělí 17,00 - 18,30 hod., hod., pátek 16,00 - 17,30středa 17,00 - 18,30 hod.
Tréninky chlapců: hod., středa hod., čtvrtek hod.pondělí 15,30 - 17,00 17,00 - 18,30 17,00 - 18,30

Tréninky se konají v tělocvičně TJ ČZ v Máchově ulici nebo v Házenkářské hale.

ročníky narození 201 - 2014 6

ročníky narození 201 a 2012 3
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LETNÍ AKTIVITY
Ohlédnutí plavecké školy za prázdninovým časem

I přes plánovanou technickou odstávku pla-
veckého stadionu, která se protáhla do února 
2022, se plavecké škole podařilo dostát 
všech svých závazků a dokončit plaveckou 
výuku dětí školních i školkových. Z důvodu 
přeplněné kapacity výuky ve standardním 
čase jsme byli nuceni kurzy baby plavání 
přesunout do víkendových hodin, abychom 
zachovali návaznost plaveckých dovedností 

do časů budoucích. Námi pořádané příměst-
ské plavecké tábory se setkaly s nebývale 
velkým zájmem nejen strakonických rodičů. 
A to i přes navýšení kapacity na čtyři běhy. 
Přesto jsme nebyli schopni ani zdaleka 
uspokojit poptávku. Proto plánujeme v příští 
sezóně přidat ještě jeden běh. Případní 
zájemci na příští rok se mohou hlásit v po-
lovině ledna 2023. Program tábora je velice 

rozmanitý a vždy, kromě vody, máme pro 
děti nachystaná různá překvapení. Letošním 
tahákem byla například jízda na koních 
s poutavou přednáškou. Nezapomněli nás 
tradičně navštívit ani hasiči a policisté ze 
Strakonic.  Plavecká škola 

Vendy Wieserová, Michaela Vokatá, 
Kateřina Polachová, Gabriela Vernerová 

a vedoucí PS Petra Šímová 

Příměstský tábor je plný sportu foto: archiv plavecké školy  Z plavecké výuky dětí  foto: archiv plavecké školy
RV

22
0

0
8

05
/0

5



10 září 2022 Zpravodaj města Strakonice

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE
Recidivisté záhy dopadeni
Další zářez do své hojné přestupkové 
činnosti si v červenci připsal jeden stra-
konický manželský pár. Hlouposti tropí 
intenzivně od loňského roku. Byť nemají 
bezdomoveckou adresu, jako lidé bez do-
mova se chovají. Aktuálně se tato dvojice 
řeší v souvislosti s areálem Bažantnice, 
v němž postupně dochází k rekonstrukci 
městských objektů. Jeden z nich, garáž, si 
manželé tajně přivlastnili a útulného byd-
lení se nechtěli vzdát. Jak se při namátkové 
kontrole ve čtvrtek 14. července zjistilo, 
do garáže nanosili spoustu věcí, a pořídili 
si dokonce vlastní zámek, aby zakamuf-
lovali, že ten původní odstranili. Dostali 
ultimátum vyklidit prostor do pondělí  
18. července. Když tam ovšem v tento den 
dopoledne kontrolní skupina doprová-
zena strážníky dorazila, byla garáž opět 
uzamčena. Zámek musel být přeštípnut 
kleštěmi. Uvnitř se kromě jiného našly 
součásti z různých kol a jeden bicykl. Při 
další namátkové kontrole po půlnoci  
19. července čekalo na hlídku další překva-
pení. V areálu nachytala v tuto nekřesťan-
skou noční hodinu dva chlapíky v tmavém 
autě. Tvrdili, že zabloudili… Podezřelých 
mužů se krátce nato ujala státní policie. 

Další kontrola proběhla tentýž den brzy 
po ránu. Problémová žena zrovna vyklízela 
garáž a mlžila. Že prý neví nic o uraženém 
visacím zámku, ani o kradeném kole (kolo, 

které bylo v garáži objeveno 14. července, 
bylo v mezičase nahlášeno jako kradené), 
dokonce ani netušila, kde má svého muže. 
Ten se však záhy sám objevil. Pokusil se 
ze sebe udělat neviňátko, ovšem pod tíhou 
nasbíraných důkazů a díky nekompro-
misnímu křížovému výslechu policistů 
a strážníků to nakonec vzdal. Potížista je 
zavedl do jednoho domu na náměstí, kam 
ukradené kolo schoval. Všechny získané 
indicie, které městská policie o tomto páru 
nasbírala, dostala státní policie, která si 
43letého muže vzala do parády.

Na dokreslení – zejména muž má na kon-
tě řadu drobných krádeží v marketech, pře-
devším alkoholu. A také figuroval v jedné 
dubnové kauze. Tehdy zabodoval strážník, 
který tu noc 19. dubna nesloužil. Všímavost 
a místní znalost zapojil v inkriminovanou 
dobu na maximum a díky tomu se jeden 

známý zlodějíček položil na lopatky. Bylo 
krátce před desátou hodinou večerní, když 
strážníka zaujala postava, která u veteri-
nárního centra na Písecké házela do jedné 
zahrady kolo, a pak zmizela v chatce. Velitel 
noční směny po tomto oznámení vyslal 
na místo hlídku, kde na ni kolega čekal. 
Společně se zaměřili na chatičku, jíž se 
kouřilo z komína. U ní se válel bicykl, který 
vypadal stejně jako ten, jehož krádež byla 
nahlášena. V chatce bivakoval manželský 
pár, který má knihu hříchů zajímavě popsa-
nou. Dušoval se, že o kole nic neví, k jejich 
smůle si však manželé nemohli ani vzpo-
menout, od koho mají chatku zapůjčenou. 
Kvůli podezření na spáchání hned několika 
trestných činů byla přivolána státní policie. 
Zatímco ta prováděla šetření, strážníci odjeli 
po půl jedenácté vyrozumět majitele chaty, 
co se stalo. Byl v tuto noční hodinu nemile 
překvapen, protože používat chatku jako 
hotel nikomu nedovolil. Strážníci po od-
vezení manželů na policejní stanici zůstali 
u chatky, kdyby se tu náhodou objevil něja-
ký jejich komplic. Po výslechu vyšlo najevo, 
že hříšný muž neukradl jenom kolo, které se 
hledalo i prostřednictvím sociálních sítí, ale 
také křovinořez, pneumatiky, sekačku, elek-
trocentrálu a další věci za celkem 12 000 
korun. Při dobývání se do chatky způsobil 
škodu za dalších 6 000 korun.

Jaroslava Krejčová, MP

Pachatel dopaden během několika hodin 
po oznámení krádeže.

Krádež jízdního kola policisté objasnili 
během několika málo hodin. Oznámení 
o krádeži přijali v pondělí 18. července 
večer, kdy ji oznámil majitel. Kolo pa-
chatel odcizil z Nádražní ulice, kde stálo 
před budovou ČD uzamčené lankovým 
zámkem ke kolostavu od nedělního rána. 
Strakoničtí policisté získali několik 
poznatků, které začali hned prověřovat. 
Všechny vedly k podezřelému 43letému 
recidivistovi ze Strakonic. Toho na odci-
zeném kole měli vidět svědci a důležité 
poznatky předali policistům také stráž-
níci městské policie. Kolo totiž strážníci 
objevili ještě dříve, než jeho majitel 

zcizení zjistil. Když policisté společ-
ně se strážníky pro podezřelého muže 
přijeli, kolo u sebe neměl a policistům 
zapíral. Na řadu proto přišly výpovědi 
svědků a povolání policejního psovoda se 
služebním psem, který je cvičený mimo 
jiné také na vyhledávání odcizených věcí. 
Střípky do sebe pomalu ale jistě zapadaly. 
Podezřelý muž zřejmě pochopil, že moc 
šancí nemá, a tak se na místě ke krádeži 
raději přiznal. Kolo odcizil kolem druhé 
hodiny ráno v pondělí 18. července. Nako-
nec řekl i to, kde jízdní kolo je. Informaci 
hned prověřili strážníci městské policie, 
kteří kolo na místě zajistili. Bicykl se 
vrátil ke svému majiteli. Následně si muže 
převzali kriminalisté k dalším úkonům. 

Při výslechu se muž doznal i ke květnové 
krádeži věcí v domě ve Strakonicích.

Chodíval tam se svou ženou na návštěvu 
za známým, který tu byl v pronájmu. Vyu-
žil toho, že známý odjel pryč, byt si otevřel 
a tajně tu s manželkou přespali. Když byt 
opouštěl, měl v bytě odcizit deku a nějaké 
peníze a klíč od horního bytu, který je 
v rekonstrukci. Ten rovněž navštívil. Vhod 
mu přišlo nářadí všeho druhu – bourací 
kladivo, rozbruska, svářečka, akuvrtačka, 
vrtáky, horkovzdušná pistole, kotoučová 
pila a další. Část kradených věcí těsně 
po krádeži objevili policisté pod mostem 
Jana Palacha, kde také často bivakoval. 
Nalezené nářadí zajistili a vrátili majiteli.

Jaromíra Nováková, PČR

CHTĚL DOSTÁT DOBRÉHO JMÉNA RECIDIVISTY A TVRDOŠÍJNĚ ZAPÍRAL. MARNĚ…

JÁ NIC, JÁ MUZIKANT. HRA NA NEVIŇÁTKO NETRVALA DLOUHO...

Akce Bažantnice foto: archiv MP
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Prácheňský soubor vystoupil v Praze
Valdštejnské léto v Senátu – v rámci jeho 
programu vystoupil Prácheňský soubor 
Strakonice 9. srpna vpodvečer ve Vald-
štejnské zahradě. Směs lidových písní 
z Prácheňského kraje přilákala pěknou řád-
ku posluchačů. Do Senátu se s „Prácheňá-
kem“ vypravil i starosta Břetislav Hrdlička 
a ředitel MěKS František Christelbauer. 
Oba dobří muzikanti, a tak se přímo 
nabízelo, aby soubor doprovodili. Starosta 
se ujal famfrnochu a ředitel Christelbauer 
dostal do ruky vozembouch. 

A protože vystoupení se konalo pod 
záštitou senátora Tomáše Fialy, ani ten 

nechyběl v souboru a na druhý famfrnoch 
doprovodil prácheňské hudebníky. 

Společné vystoupení sklidilo nebývalý 
úspěch a výkony všech publikum odměnilo 
hlasitým potleskem. 

Z úst starosty na závěr zaznělo pozvání 
na 24. ročník mezinárodního dudáckého 
festivalu. „Přijeďte do Strakonic. Uvidíte 
a uslyšíte dudy z rozličných koutů světa. 
Zkrátka, tolik dud a dudáků na jednom 
místě v jednu chvíli nikde jinde na světě 
neuvidíte.“ 

O překvapení během vystoupení nebyla 
nouze. Dlouholetý primáš Prácheňského 

souboru Zdeněk Pilík slavil významné 
životní jubileum. Gratulace na sebe nene-
chala dlouho čekat. Pevné zdraví, a ať vám 
to stále hraje. 

Krásný zážitek se zapadajícím sluncem 
nad majestátní budovou Senátu a s tím 
kousek naší prácheňské duše.

Markéta Bučoková, PR 

Skleněné housle dostal Zdeněk Pilík ke svým 
narozeninám  foto: Markéta Bučoková

Muzikantské narozeniny
Krásné životní jubileum se slavilo ještě 
i ve Strakonicích na radnici. Pan Zdeněk 
Pilík s manželkou přijali starostovo pozvá-
ní, a tak bylo možné si s panem Zdeňkem 
u příležitosti jeho osmdesátých narozenin 
v klidu popovídat. O muzikantském životě, 

o primášování v Prácheňském souboru, 
o receptu na šťastné manželství, který ale 
v univerzální formě neexistuje. Chce to prý 
především pevné nervy a obrovskou dávku 
tolerance. O dětech, budoucnosti a mezilid-
ských vztazích.  (PR)

Valdštejnské léto foto: M. Bučoková
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VÝSTAVY 
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.

27. 7. – 23. 9.
Naše vážky
výstava o základním systematickém členění 
vážek, jejich životním cyklu a ochraně prostředí, 
ve kterém žijí 
místo: vstupní hala ŠK
otevřeno: Po + St–Pá 8:00–18:00 hod.,  
Út zavřeno, So 8:00–12:00 hod. 

12. 8. – 9. 9. 
Paralely / Pavel Kotál 
výstava fotografií
místo: Artwall Strakonice (ul. Želivského)

7. 9. – 23. 10. 
100 let organizovaného lyžování 
ve Strakonicích
výstava o historii jednoho z nejoblíbenějších zimních 
sportů v jihozápadních Čechách, texty, fotografie, vi-
dea, včetně ukázek dobové výstroje, pohárů a medailí
vernisáž 6. 9. v 16:00 hod.
místo: výstavní sály muzea
otevírací doba: Út–Ne 9:00–17:00 hod.

9. 9. – 30. 10.
Spolu – Valentin Horba a David Hugo 
Habermann
obrazy V. Horby doplněné kovanými sochami  
D. Habermanna
vernisáž 8. 9. v 17:00 hod.
místo: výstavní sály muzea
otevírací doba: Út–Ne 9:00–17:00 hod.

11. 9. – 9. 10.
Lifetime & Freedom of expression
úvodní výstava ke speciální expozici, která pro-
běhne v rámci South Rocks warm up party 7. 10. 
vernisáž 11. 9. v 16:00 hod.
místo: Artwall Strakonice (ul. Želivského)

24.–25. 9.
Místní výstava holubů, drůbeže a králíků
místo: ČSCH ZO Strakonice, Podsrpenská 339
otevřeno: 24. 9. od 7:00 do 17:00 hod., 25. 9. 
od 6:30 do 11:00 hod.
více na www.cschstrakonice.cz

26. 9. – 7. 10.
Když Tě Slunce pohladí
výstava fotografií Dity Kozákové v rámci Týdne 
sociálních služeb
místo: vstupní hala ŠK
otevřeno: Po + St–Pa 8:00–18:00 hod.,  
Út zavřeno, So 8:00–12:00 hod.

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

KINO OKO 
1.–2. 9., 17:30 hod. 
Střídavka
Život má v sobě různé a nečekané zákruty a jeho 
pevnou součástí nejsou jen současné žhavé mi-
lostné vztahy, ale i ty minulé. 
ČR, komedie, 100´, 2D, od 12 let

1. 9., 20:00 hod.
Nene
Film překvapí, šokuje a vyděsí.
USA, horor/sci-fi, titulky, 130´, 2D, od 15 let

3.–4. 9., 17:30 hod.
Thor: Láska jako hrom 3D

23.–25. 9., 20:00 hod.
Indián
Neúprosný souboj, na jehož konci může být vítě-
zem jen jeden. ČR/SR, komedie, 94´, 2D, všem

24.–27. 9., 17:00 hod.
Avatar 3D (obnovená premiéra)
Avatar před námi otevírá svět za hranicemi naší 
fantazie... USA, scifi/akční/dobrodružný, dabing, 
161´, od 12 let

26.–28. 9., 20:00 hod.
To nic, drahá
Jeho okouzlující společnost možná skrývá zne-
pokojivá tajemství. USA, thriller, psychologický, 
mysteriózní, titulky, 123´, 2D, od 15 let

28.–30. 9., 17:30 hod.
Mimoni 2: Padouch přichází
Animovaná filmová série se vrací do kin v tom 
naprosto nejzásadnějším momentu.
USA, animovaná komedie, dabing, 88´, 2D, 
od 12 let

28.–30. 9., 20:00 hod.
Banger
Adam Mišík v rapovém příběhu jedné divoké noci. 
ČR, drama/hudební, 111´, 2D, od 15 let 

SENIORSKÁ STŘEDA
14. 9., 9:30 hod.
Ženy a život
Komedie o začátcích, koncích a šancích.
ČR, romantická komedie, 87´ 

FILMOVÝ KLUB
15. 9., 17:30 hod.
Řeka
Řeky jsou tepnami planety. Kamkoli putují, tam se 
objevují, přežívají a snad i vzkvétají všechny formy 
života včetně lidského.
Austrálie, dokument, titulky, 75´

LETNÍ KINO
2. 9., 19:30 hod.
Lucie – Chci zas... Letní rock tour 2022!
open air turné s rockovým programem

5. 9., 20:00 hod.
Dva nahatý chlapi 
bláznivá komedie – přeloženo z 31. 5. 
hrají: M. Zounar, M. Randová, M. Kraus...

24. 9., 20:00 hod.
Pouťová párty s DJ Basslickerem
tradiční pouťová zábava pod širým nebem 

POD ŠIRÝM NEBEM
3. 9., 10:00 hod.
Strakonický drak 
5. ročník závodu dračích lodí, vstup zdarma 
registrace na: www.strakonicky-drak.cz
místo: lávka nad Otavou u měšťanského pivovaru 

8. 9., 9:00–18:00 hod.
Poznej sporty ve Strakonicích
sportovní den s ukázkou sportů fungujících 
na území okresu Strakonice
místo: prostor pod OD Hvězda

15. 9., 8:30–12:00 hod.
Charitativní běh – Sportem proti rakovině
doprovodný program: ukázky vojenské techniky, 
soutěže pro děti, autogramiáda sportovců, hudeb-
ní vystoupení v letním kině
místo: letní kino, hrad

24.–25. 9.
Václavská pouť – kapely
sobota 15:00–23:00 různé žánry 
neděle 10:00–12:00 Nektarka 
            15:30–17:00 Parkán
místo: parkoviště pod nemocnicí 

KALENDÁŘ AKCÍ 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

Thor se nachází na své nejtěžší životní cestě – 
k nalezení vnitřního míru. USA, akční/dobrodruž-
ný/fantasy, dabing, 125´, od 12 let

2.–4. 9., 20:00 hod. 
Minamata
Johnny Depp v roli charismatického fotografa, 
který obětoval všechno, aby svými reportážními 
snímky ukázal pravdu, které se ostatní tak báli.
USA, drama, titulky, 115´, 2D, od 12 let

5.–6. 9., 17:30 hod.
DC Liga supermazlíčků
Superpes Krypto a Superman jsou nerozluční 
nejlepší přátelé, mají stejné superschopnosti a bok 
po boku bojují proti zločinu v Metropolis. 
USA, animovaný/dobrodružný/rodinný, dabing, 
106´, 2D, všem

5.–6. 9., 20:00 hod. 
Bullet Train
Brad Pitt se ocitá v čele party nájemních vrahů, 
kteří překypují kreativitou, jak se vzájemně připra-
vit o život a vyrovnat tak nevyřízené účty.
USA, akční komedie, titulky, 127´, 2D, od 15 let

7. 9., 17:30 a 20:00 hod.
After: Pouto
Čtvrtá a poslední kapitola světového fenoménu After.
USA, drama/romantický, 119´, 2D, od 12 let

8.–11. 9., 17:30 a 20:00 hod.
12.–14. 9., 20:00 hod.
Jan Žižka
Film vypráví o zrodu nejslavnějšího vojevůdce 
českých zemí…
ČR, životopisný/historický/drama/akční, da-
bing/14. 9. titulky 125´, 2D, od 12 let – 17:30 
hod./od 15 let - 20:00 hod.

13.–14. 9., 17:30 hod. 
Princezna Rebelka 
Největší dobrodružství, které si kdy mohli  
představit.
Francie, animovaný, dabing, 89´, 2D, všem

15.–17. 9., 17:30 hod. 
Cesta do Tvojzemí
Dobrodružná výprava za záchranou celého 
světa fantazie může začít. 
ČR/SR/Belgie, animovaný, dabing, 85´, všem

15.–18. 9., 20:00 hod.
Vstupenka do ráje 
Že se vzali, považují oba za svou největší životní chybu. 
USA, romantická komedie, titulky, 104´, 2D, 
od 12 let

18.–19. 9., 17:30 hod. 
Já jsem Zlatan
Film o důležitých životních milnících v kariéře 
světoznámého fotbalisty.
Švédsko, drama, 100´, 2D, od 12 let

19. 9., 20:00 hod.
Moonage Daydream
Vydáte se na výpravu do života Davida Bowieho. 
USA, hudební dokument, titulky, 140´, 2D, od  
12 let

20. 9., 17:30 a 20:00 hod.
Top Gun: Maverick 
Jeden z nejlepších pilotů na světě, Pete „Mave-
rick“ Mitchell, se vrací do akce.
USA, akční drama, 17:30 dabing/20:00 titulky, 
131´, od 12 let

21. 9., 17:30 a 20:00 hod. 
Good Old Czechs
František Fajtl a Filip Jánský, dva stateční českoslo-
venští letci druhé světové války. 
ČR/Slovensko, dokument, 83´, 2D, všem

22.–23. 9., 17:30 hod.
Slovo
Rodinné drama zasazené do Českoslovenka 
1968–1969.
ČR, drama, 104´, od 12 let
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PANSKÁ ZAHRADA
10. 9., 16:30 hod.
Michal Nesvadba – Michalovi mazlíčci 
děti do 2 let zdarma, po vystoupení se Michal 
s dětmi fotí a podepisuje 

11. 9., 19:00 hod.
Lauren Henderson Quartet 
(USA/D/CZ), jazz & latin jazz/nová vokální 
hvězda, pulzující životem

14. 9., 19:00 hod.
Lenka Dusilová – sólo
nezaměnitelný vokál České hudební scény, přelo-
ženo z 29. 6. – vstupenky zůstávají v platnosti

17. 9., 10:00–19:00 hod.
Street food + wine
více na 11. straně

23. 9. 19:00 hod.
Pouťová zábava
hraje kapela Scéna 

 KALENDÁŘ AKCÍ
ŠMIDINGEROVA 
KNIHOVNA
12. 7. – 13. 9. (vždy v úterý), 19:00 hod.
Kurz českého jazyka pro začátečníky
kurz Centra na podporu integrace cizinců 
místo: společenský sál ŠK

1. 9., 9:30 hod.
Bookstart – S knížkou do života
setkávání s rodiči a dětmi na podporu čtení 
u nejmenších dětí, místo: oddělení pro děti

6. 9., 17:00 hod.
Jan Žák, Blanka Brodská – Tandem
autorské čtení s autogramiádou, čte Valérie 
Zawadská, hudební doprovod Jan Tříska 
a Petr Záleský, místo: společenský sál ŠK

9. a 23. 9., 13:00–17:00 hod.
Farmářské trhy 
místo: Velké náměstí pod radnicí 
více na http://farmarsketrhy.strakonice.eu/

11. 9., 18:00 hod., 12. 9., 10:00 hod.
Mezigenerační klub PARK
Poznávání. Aktivní odpočinek. Ruční 
práce. Knížky 
sraz: před pobočkou ŠK Za Parkem 

14. 9., 16:30 hod.
Středeční zastavení
setkání s literaturou, např. s knihami Květy 
Legátové 
místo: pobočka ŠK Za Parkem 

16. 9., 16:00 hod.
Ledňáčci
info pobočka ŠK Za Parkem
sraz: před zámkem u vývěsky ŠK

17. 9., 14:00–19:00 hod.
Veget Fest – 9. ročník 
Benefiční festival zdravé výživy, ochrany zvířat 
a veganství, více na straně 14

21. 9., 18:00 hod.
Noc literatury
propojení neobvyklého místa, osobité interpretace 
a literárního textu současných evropských autorů
místo: strakonický hrad 

28. 9., sraz v 9:15 hod. před nádražím ČD
Přírodovědný výlet s průvodcem Josefem 
Peckou do okolí Vimperka
více na www.csop-strakonice.net 

29. 9., 8:00–11:00 hod.
Tvořivá dílnička pro děti – letadlo z kolíků 
materiál k dispozici na místě
místo: oddělení pro děti ŠK

VODNÍ MLÝN HOSLOVICE
září (út–ne) 9:00–16:00 hod.
24. 9., 10:00–16:00 hod.
Září, září na léto jde stáří
řemeslná akce s pečením a ochutnávkou chleba, 
řemeslným jarmarkem, komentovanými prohlíd-
kami, pouštěním mlýnského kola a dílničkami pro 
děti, akce se koná za každého počasí

DŮM KULTURY
7. 9., 19:00 hod.
KPH – Koncert české hudby
soprán, flétna, kytara

12. 9., 19:00 hod.
Nejstarší řemeslo – MD agentura
Paula Vogel. Vtipné a moudré podobenství 
o životě, společnosti a o tom, zda je víc moderní 
strategie nebo obyčejná lidskost. 

17. 9., 20:00 hod.
Zdravotnický ples u příležitosti 130 let 
výročí nemocnice
20. 9., 19:00 hod.
Radůza s kapelou
koncert

26. 9., 19:00 hod.
Mlčeti zlato – Agentura Harlekýn 
Eric Assous, francouzská komedie 

9., 16., 23., 30. 9., 20:00 hod.
Taneční kurz 2022 – základní lekce 

INFOCENTRUM PRO SENIORY
V IC pro seniory je zřízena potravinová pomoc 
pro seniory v nouzi.

Každý čtvrtek od 9:00 hod.
Procházky nordic walking
sraz s J. Prokopovou před Infocentrem pro seniory

13. 9., 13:00 hod.
Sportovní hry seniorů
více viz 14. strana

21. 9., 9:00–12:00 hod.
Jak na chytrý mobil
přednáška + praktické rady

PLAVECKÝ STADION 
Letní areál (1.–4. 9.)
Čt–Ne 10:00–20:00
3. 9. budou celý den probíhat závody TJ Fezko 
na 50 m bazénu. Ostatní bazény bez omezení.

Krytý bazén (5.–30. 9.)
Po 5., 12., 19., 26. 9.  
6:00–8:00 k.p. 13:30–15:30 18:00–20:00x
Út 6. 9.
9:00–13:30 14:30–15:30 20:00–22:00
Út 13., 20., 27. 9. 
12:30–13:30 14:30–15:30 20:00–22:00
St 7., 14., 21. 9. 
6:00–8:00 k.p. 13:30–17:00 20:00–22:00
St 28. 9. (svátek) 
13:00–20:00
Čt 8. 9. 
9:00–13:30 14:30–15:30 20:00–22:00
Čt 15., 22., 29. 9.
12:30–13:30 14:30–16:00x 20:00–22:00
Pá 9., 16., 23., 30. 9.
6:00–8:00 k.p. 12:30–22:00 (15:30–20:00x)
So 10., 17. 9. 
13:00–20:00
So 24. 9. zavřeno
Ne 11., 18. 9. 
13:00–20:00
Ne 25. 9. zavřeno
Vysvětlivky:
k.p.- kondiční plavání (bez parní lázně)  
x – ½ bazénu
Plavání pro důchodce: každou středu 12:30–13:30
Plavání pro zdravotně postižené: každé pondě-
lí 12:30–13:30
Plavání pro těhotné: od 8. 9. každý čtvrtek 14:30–15:30
Každou středu Cvičení ve vodě pod vedením 
lektorky Evy Bláhové 20:00–21:00 hod. Nutná 
rezervace nejpozději v den cvičení do  
12:00 hod., tel.: 723 569 254.

Sauna (5.–30. 9.)
Út 10:00–16:30, 17:30–22:00 ženy
St 10:00–16:30, 17:30–22:00 muži  
Čt 10:00–16:30, 17:30–22:00 společná  
Pá 10:00–16:30, 17:30–22:00 ženy   

ČAJOVNA NA PŮDĚ
8. 9., 17:00 hod.
Klub přátel Bruna Gröninga 
přihlášení nutné na tel.: 605 586 112

9. 9., 18:30 hod. 
Relaxační večer pro ženy s Yoga Deni
přihlášení nutné na tel.: 775 312 808

14. 9., 17:00 hod. 
BuďSob 
setkání skupiny lokální soběstačnosti

16. 9., 19:30 hod. 
Sayujya – indické mantry a rágy 
hudební vystoupení

20. 9., 18:00 hod. 
Bezpečnost na internetu – přednáška
22. 9., 18:00 hod. 
Ochutnávka čínských zelených čajů
přihlášení nutné na tel.: 602 452 075

29. 9., 17:00 hod. 
Klub přátel Bruna Gröninga
přihlášení nutné na tel.: 605 586 112

ČAJOVNA POD STOLEM
7. 9., 20:30 hod. 
Loupežníci lesa – promítání dokumentu 
zdarma

14. 9., 18:00 hod.
Regresní terapie – přednáška 
16. 9., 19:00 hod. 
Folkový večer Pod stolem 
hostem Josefa Pelána bude skvělá písničkářka 
a překladatelka Loes van Schajk z Holandska

17. 9., 11:00–18:00 hod.
Seminář Tango Argentino 

MUZEUM STŘEDNÍHO  
POOTAVÍ
duben–prosinec (út–ne), 9:00–17:00 hod. 
16. 9., 16:00 hod.
100 let organizovaného lyžování ve Strakonicích
beseda s hosty spojenými s historií a současností 
strakonického SKI klubu včetně promítání filmů, 
dobových reportáží a fotografií
místo: víceúčelový sál muzea

RODINNÉ CENTRUM BERUŠKA 
1.–30. 9. 
Registrace do projektu Zaměstnaní rodiče 
spokojené děti IV 
zdarma doprovody školních dětí na kroužky 
a bezplatné hlídání dětí v Berušce, více info 
na www.rcberuska.cz nebo tel.: 773 165 696

7. 9. a 21. 9., 17:00–18:00 hod. 
Šachy 
pro děti od 6 let, přihlášení nutné 

14. 9. – 15. 12.
Bezplatné kurzy počítačů a osobního rozvoje 
více na straně 18

30. 9. – 11. 11., 16:00–18:00 hod. 
Kurz šití – pro začátečníky 
možnost hlídání dětí, šicí stroj a nitě s sebou, kurz 6 lek-
cí, maximálně 4 účastníci ve skupině, přihlášení nutné
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KALENDÁŘ AKCÍ
So 10:00–17:00 společná  
Vstup návštěvníkům bude umožněn pouze za spl-
nění platných podmínek nařízení vlády.

BOHOSLUŽBY
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
Nedělní bohoslužby: 8:00 hod. Podsrp;  
9:30 (kromě 25. 9.) a 18:30 hod. sv. Markéta
Výuka náboženství se koná ve školách, 
informace u pedagogů nebo na webu farnosti
Přípravy dospělých na křest každý čtvrtek 
(počínaje 8. 9.) v 19:00 hod. na faře  
(Velké náměstí 4)

4. 9., 9:30 hod., sv. Markéta 
Nedělní eucharistie s promluvou pro 
děti, modlitbou za nový školní rok 
a požehnáním školních potřeb
4. 9., 16:00 hod., fara (Velké náměstí 4) 
Táborák pro každého dobré vůle
15. 9., 17:30 hod., Podsrp 

Památka Panny Marie Bolestné, oslava 
titulu kostela, bohoslužba 
16. 9., 19:00 hod., sv. Markéta 
Večer chval, hudba, zpěv, možnost 
přímluvy na konkrétní úmysly
24. 9., 17:30 hod., sv. Markéta 
Bohoslužba v rámci strakonické 
svatováclavské pouti
25. 9., 8:00 a 10:00 hod., sv. Václav 
Hlavní poutní bohoslužby
25. 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

MANA, APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Bohoslužba – neděle v 9:30 hod.

Rozloučení s létem 9. 9. od 16:00 hod.
Čtvrteční zamyšlení od 17:00 hod.  
(16., 22. a 29. 9.)
Quest pro mládež 2., 16. a 30. 9. od 15:00 
hod. (info 774 151 868)

�              ��    �         �       � �      �   �� �   �      �    �  ��  ��   �   � � �        �  �  � 

14:15 – Pohádka z herbáře - DS Čelakovský                    
15:30 – Jak správně sestavit rostlinný jídelníček
              - Eliška Filipová            
16:30 – Piánko                    
17:30 – Občanské hlídky proti jedům v krajině
              - Tereza Humešová            

  �   ��  �         
       � � �        � � �    �
  �   �� � � �    
    ��     �    ��  �    �

Doprovodný program: V průběhu celého festivalu:

POJĎ HRÁT BASKETBAL
„My jsme STRAKY- parta nej, zakříčíme si HEJ, HEJ a ještě jednou HEJ! BASKET je prostě NEJ…“

Basketbalový klub Strakonice

NÁBOR DÍVEK ročníků 2009 a mladších
sportování dětí je zaměřeno na všestranný pohybový rozvoj a míčové hry

Kde? v tělocvičně ZŠ Poděbradova Strakonice
Kdy? každé pondělí a čtvrtek 15:45–16:45 /začínáme v pondělí 5. září 2022/

info: Mgr. Radka Drnková, tel.: 733 186 560

POZVÁNKA 
23. 9., 20:20 hod. 
Pecha Kucha Night Strakonice vol. 21 
deset inspirativních hostů ve svých svižných prezentacích 
místo: bude upřesněno 
více info na FB nebo www.pknst.cz

25. 9., 7:30–11:00 hod.
Sběratelská burza
místo: sokolovna, pořádá Klub filatelistů

30. 9., 20:00 hod. 
RAT / Fekete Seretlek + Damúza 
divadelní představení a koncert 
místo: bude upřesněno, sledujte FB Jsme Strakonice

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

VVII..  SSppoorrttoovvnníí  
hhrryy  sseenniioorrůů

Program: 
12:30 - registrace soutěžících
13:00 - slavnostní zahájení
15:00 - konec soutěžení
16:00 - vyhlášení vítězů
18:00 - konec akce

Komise pro seniory

Pořadatelé:

Doprovodný program: 
• K poslechu i k tanci zahrajeVV Band Váchovi
• Staročeská střelnice Františka Mareše 

Městské kulturní středisko
Strakonice

13. 9. 2022 I 13:00 h I Panská zahrada

Disciplíny: ruské kuželky, hod míčem na koš, hod kroužkem na kříž, 
střelba na florbalovou branku, bollo ball, hod míčkem na cíl, hod kroužky na kužel

• občerstvení zajištěno • více informací v infocentru pro seniory •

• Fotokoutek Václava Krále 
• Ukázky z činnosti státní a městské policie 
• Nabídky sociálních služeb

sportovní hry
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POLICIE DĚTEM
Preventistky na táboře: Dvouhodinovky plné překvapení

Obrovský zájem byl už vloni o příměstské 
tábory konané pod hlavičkou STARZu, kon-
krétně plavecké školy. Strakonické plavčice 
a trenérky tehdy pořádaly tři turnusy. Letos, 
aby umořily poptávku, musely otevřít turnusy 
čtyři. Na příští rok chystají dokonce pět.

První děti přišly na příměstský tábor, který 
se koná v nádherném a skvěle upraveném ven-
kovním areálu plaveckého stadionu, v pondělí 
11. července. Plavčice jich mají na starosti 
čtyřicet. Kromě plavání, dovádění v bazénu 
musí připravit také doprovodný program, 
aby zážitků bylo co nejvíce. A tak se na pla-
vecký stadion po roce vrátily i preventistky 
státní a městské policie, Jaromíra Nováková 
a Jaroslava Krejčová. Pro tuto táborovou sku-
pinu nachystaly několik překvapení. Pozvaly 
policejního psovoda Martina Havránka, který 
přivezl devítiletého policejního psího mata-
dora Alanexe a ročního Bronta, jenž prochází 
výukou. Další ukázku připravili policisté ze 
strakonického obvodního oddělení Policie ČR 
a dopravní policisté z Dopravního inspekto-
rátu Policie ČR ve Strakonicích. Ti dorazili 
krátce poté, co vyšetřovali vážnou dopravní 
nehodu s těžkým zraněním. Jako bonus si 
mohly děti vyzkoušet „opilecké“ brýle, které 
simulují stav opilosti. 

POLICEJNÍ TAJENKY PRO TÁBORNÍKY
Druhý turnus příměstského letního tábora 
začal v pondělí 18. července a instruktorky 
a pečovatelky v jedné osobě měly na povel 

opět přes čtyřicet dětí. Zatímco při prvním 
turnusu mnohdy malí táborníci po koupání 
drkotali zuby, tato skupina si na špatné počasí 
rozhodně stěžovat nemohla. Na plavecký 
stadion znovu zamířily preventistky státní 
a městské policie, tentokrát v doprovodu do-
pravního policisty Tomáše Javůrka. Připravily 
policejní stezku s vědomostními úkoly. Děti 
například vyzkoušely svou paměť, neb musely 
mezi obrázky najít pachatele, nebo luštily 
tajenku vlastnoručně sestavenou preventistkou 

městské policie s tématem českých pohádek 
a Večerníčků. 

POLICEJNÍ PSI A DOBRÉ RADY  
DO ŽIVOTA
Třetí turnus byl zahájen v pondělí  
1. srpna a prvními hosty byly opět preven-
tistky, které doprovodil policejní psovod 
Josef Kubička se svými chlupatými svěřenci, 
mladičkým Frankym a zkušeným Yettim. 
Franky se učí vyčenichat drogy všeho druhu, 
což dětem také názorně předvedl. Učení mu 
pod vedením svého psovoda jde na výbornou, 
takže zanedlouho bude zcela určitě postra-
chem všech dealerů. Yetti má na svém kontě 
už nespočet zadržení pachatelů nebo úspěšné 
nalezení pohřešovaných lidí. Vše kolem 
policejních pejsků děti moc zajímalo a otáz-
ky nebraly konce. V souvislosti s drogami 
dostaly i nášup celé řady reálných případů ze 
Strakonic, informace o nebezpečí odhozených 
injekčních stříkaček a především rady, že 
s drogou není radno si začínat. 

I MIMO MĚSTO
Jaromíra Nováková ze státní policie, která 
má dosah po celém strakonickém okrese, 
navštívila v rámci prevence ještě další letní 
tábory. Byla ve Volyni, ve Skočicích a dvakrát 
na legendárním táboře Chvalov, který se letos 
proměnil v pevnost Boyard. 

Jaroslava Krejčová, MP Strakonice
Jaromíra Nováková, PČR Strakonice

Pojmenuj správně dopravní značku  foto: archiv MP a PČR

Ukázka práce policie  foto: archiv MP a PČR
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PŘIVEDEME KRAJSKÉ PENÍZE DO STRAKONIC

podpora dostupnosti dětské a stomatologické péče

oživíme plán na výstavbu nové mateřské školy ve Strakonicích

jsme připraveni přehodnotit území průmyslové zóny Hajská 
na bytovou výstavbu

S čím jdeme do voleb?

snížíme sazbu daně z nemovitých věcí, kterou aktuální vedení 
města zdvojnásobilo

provedeme rekonstrukci západní části náměstí 
vytvoříme Strakonický energetický fond na zmírnění dopadů 
energetické krize 
zodpovědné odpadové hospodářství 
zvýšení turistické atraktivity Strakonic 

RNDr. Ladislav Havel
ředitel Červeného kříže, pedagog, ODS

PRO STRAKONICE 1

3

VÁŠ SPOKOJENÝ  
ŽIVOT – NÁŠ CÍL

Projděte si naše priority na výlepových  
plochách nebo na stránkách 
https://strakonice.kscm.cz/  
a https://volimdomov.cz/

Hlasujte pro naše kandidáty!
Volební strana
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MĚNÍME 
STRAKONICE 

K LEPŠÍMU

KOMUNÁLNÍ VOLBY 23. a 24. ZÁŘÍ

4
Děkujeme za podporu

MĚSTO NÁM NESMÍ BÝT UKRADENÉ!
PŘIJĎTE PROTO K VOLBÁM
 Miroslava Zralá
 VAŠE KANDIDÁTKA NA STAROSTKU

Z našeho programu:

• podpoříme mladé 
rodiny (zvýšením 
porodného 
a výstavbou bytů)

• dokončíme  
Velké náměstí

• zlevníme  
předraženou vodu

• zvýšíme všemi způsoby 
podporu sportovním 
a kulturním spolkům

• neprodáme teplárnu 
ani pivovar

Volte nás, 
volte č. 5

JSME AŠI SOUSEDÉ
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VOLBY
Volby do zastupitelstev obcí 23.–24. září 2022
V pátek 23. září 2022 od 14 do 22 hodin 
a v sobotu 24. září 2022 od 8 do 14 hodin 
proběhnou volby do zastupitelstev obcí 
a zveme tímto všechny voliče do volebních 
místností ve Strakonicích. Ve Strakonicích 
bylo zaregistrováno 5 kandidátních listin 
volebních stran s 90 kandidáty. 

Právo volit do zastupitelstva obce 
nebo města podle § 4, odst. 1, zákona č. 
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 
obcí a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále zákon o volbách 
do zastupitelstev obcí), má občan města 
nebo obce za předpokladu, že jde o stát-
ního občana ČR, který alespoň druhý den 
voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den 
voleb v této obci nebo městě přihlášen 
k trvalému pobytu, a dále státní občan 
jiného státu EU, který druhý den voleb je 
držitelem potvrzení o přechodném pobytu 
na území nebo 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, 
kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena 
ve Sbírce mezinárodních smluv. 

Pozor! Volič, který není státním občanem 
České republiky, musí obecní úřad v místě 
svého registrovaného bydliště požádat o za-
psání do dodatku stálého seznamu voličů. 
Takovýto volič musí pro zápis prokázat 
státní občanství jednoho z členských států 
Evropské unie a přihlášení se k pobytu 
v obci. O zápis do dodatku stálého seznamu 
voličů musí volič zažádat ve lhůtě nejpozdě-
ji dva dny přede dnem voleb do 16 hodin.

Z výše uvedeného vyplývá, že při 
těchto volbách nelze volit na voličský 
průkaz, volič může volit pouze v místě 
svého trvalého pobytu.

Překážkami výkonu volebního práva jsou:
a)  zákonem stanovené omezení osobní svobo-

dy z důvodu výkonu trestu odnětí svobody,
b)  omezení svéprávnosti k výkonu volební-

ho práva,
c)  zákonem stanovené omezení osobní svo-

body z důvodu ochrany zdraví lidu nebo
d)  výkon služby vojáka z povolání v zahra-

ničí nebo výkon služby vojáka v záloze 
v zahraničí.

Hlasovací lístek obdrží každý volič 
do své označené poštovní schránky (tímto 
žádáme voliče o jejich důkladné označe-
ní) ve dnech 16.–19. září 2022. Pokud se 
tak nestane z jakéhokoli důvodu, může si 

volič vyzvednout hlasovací lístek po tomto 
termínu na podatelně Městského úřadu 
ve Strakonicích nebo ho obdrží přímo 
ve volební místnosti ve dnech voleb. Hla-
sovací lístek bude ve formátu A3 s obou-
stranným tiskem, na jedné straně budou 3 
volebních strany, na druhé 2 volební strany.

Hlasovací lístek lze upravit jedním ze 
tří uvedených způsobů:
1.  označit křížkem ve čtverečku v záhlaví 

sloupce před názvem volební strany 
pouze jednu volební stranu. Tím je 
dán hlas všem kandidátům této volební 
strany v pořadí na hlasovacím lístku.

2.  označit v rámečcích před jmény kandidátů 
křížkem toho kandidáta, pro kterého volič 
hlasuje, a to z  kterékoliv volební strany. 
Nejvýše lze označit tolik kandidátů, 
kolik členů zastupitelstva města má být 
zvoleno, tedy maximálně 21. Tento počet 
je uveden v záhlaví hlasovacího lístku. 

3.  kombinovat oba způsoby a označit 
křížkem jednu volební stranu a dále 
v rámečku před jménem kandidáta další 
kandidáty z ostatních volebních stran. 
V tomto případě je dán hlas jednotlivě 
označeným kandidátům. Z označené 
volební strany je dán hlas podle pořadí 
na hlasovacím lístku pouze tolika kan-
didátům, kolik zbývá do počtu volených 
členů zastupitelstva obce.
Pokud volič označí křížkem volební 

stranu, neoznačuje již v této volební straně 
konkrétní kandidáty. K označení kandi-
dátů u této volební strany se v takovém 
případě nepřihlíží. Upravený hlasovací 

lístek vloží volič do úřední obálky s razítkem, 
kterou obdrží od okrskové volební komise.

Pokud volič neoznačí křížkem na hla-
sovacím lístku ani volební stranu, ani 
žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží 
do úřední obálky, hlasovací lístek přetrh-
ne nebo vloží do úřední obálky několik 
hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, 
je jeho hlas neplatný.

Na úřední desce Městského úřadu 
ve Strakonicích byl 5. srpna 2022 zveřejněn 
přehled 188 zaregistrovaných kandidátních 
listin ze všech 49 obcích a městysech POÚ 
Strakonice a 5 registrací kandidátních lis-
tin volebních stran pro město Strakonice. 

Ve všech vývěskách ve městě Strakonice 
bude od 1. září 2022 a ve dnech voleb přímo 
ve volebních místnostech vyvěšeno Ozná-
mení o době a místě konání voleb, kde každý 
volič nalezne podle svého trvalého pobytu 
volební místnost, do které půjde volit.

Zájemci o členství v okrskových voleb-
ních komisích (dále OVK) se hlásili do  
24. srpna 2022 buď v kanceláři volební 
strany, která má zaregistrovanou přihlášku 
do voleb, nebo na Městském úřadu ve Stra-
konicích.

I. zasedání OVK se uskuteční ve čtvr-
tek 1. září 2022 od 14 hodin ve velkém 
sále Městského kulturního střediska 
Strakonice. Pro vylosované předsedy 
a místopředsedy je povinný další termín 
na školení ve čtvrtek 15. září 2022 
od 12:30 hodin opět ve velkém sále Měst-
ského kulturního střediska ve Strakonicích. 

Oddělení správní

Volební místnost foto: Markéta Bučoková
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ŠKOLA JE TADY!
A v PRIORu najdete vše,
co vaše dítko do školy
potřebuje.

www.prior.cz

1. - 2. září 2022
19. září 2022

-20%-20% pro držitele
Slevové karty PRIOR

Získejte kartu ještě dnes 
za nákup nad 500 Kč.

na VŠECHNOna VŠECHNO
✳ Sleva neplatí na zboží v akci a ve slevě.

za nákup nad 500 Kč.za nákup nad 500 Kč.

Zapojte se do života 
Od 14. září letošního roku plánujeme 
ve Strakonicích v RC Beruška realizo-
vat seberozvojové kurzy pro maminky, 
které jsou na rodičovské dovolené, 
případně mají dítě mladší patnácti let 
a jsou nyní vedeny jako uchazečky 
o zaměstnání na úřadu práce. Kurzy 
jsou zcela zdarma a jejich úkolem je, 
zjednodušení návratu do zaměstnání 
po rodičovské dovolené nebo naleze-
ní nového pracovního místa. Hlídání 
dětí bude během kurzu zajištěno.
Bližší informace o projektu naleznete 
na webu https://attavena.cz/kurzy-
-osobniho-rozvoje/
Klára Šafková, koordinátorka projektu

Taktické cvičení Hrad 2022

Ve čtvrtek 4. srpna lehce před půl devátou 
dostávají složky integrovaného záchran-
ného systému oznámení o požáru v pro-
storách muzea. Za několik málo minut už 
městem zní sirény...

Naštěstí šlo jen o cvičení, při kterém 
museli hasiči vyprostit ze simulovaných 
hořících prostor zaměstnance a z hradního 
Rumpálu turisty. Přesto po ukončení cviče-
ní bylo ve tvářích hasičů vepsáno, s jakým 
nasazením do výcviku šli. 

Cvičení byl přítomen i starosta města 
Břetislav Hrdlička, který na závěr vedle 
poděkování za dobře odvedenou práci 
hasičům popřál, aby jejich jakkoli kvalitní 
a sofistikované zařízení, určené pro boj 
s plameny, raději zůstalo uloženo na sta-
nici. 

Cílem cvičení bylo prověřit součinnost 
a spolupráci jednotlivých složek IZS.

Markéta Bučoková, PR 

Z Rumpálu bylo nutné transportovat zraněného  
foto: Markéta Bučoková

Betlémy – výzva strakonického muzea
Strakonické muzeum chystá na zimní sezónu výstavu betlémů z různých materiálů. Již má nashromážděny 
betlémy ze dřeva, papíru, skla, textilu, kukuřičného šustí, vizovického pečiva, neglazované keramiky, alobalu. 
Prosíme vlastníky betlémů z dalších nejmenovaných materiálů o jejich půjčení na výstavu. 

Kontakt: irena.novotna@muzeum-st.cz, či tel. 380 422 609. Ilustrační foto foto: archiv MSP
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INFO
Oslavy 100 let organizovaného lyžování 
ve Strakonicích

Právě před 100 lety, na podzim 1922, byl ve Strakonicích založen 
první lyžařský odbor, tehdy pod křídly Klubu československých 
turistů. Kulaté jubileum jsme se rozhodli oslavit výstavou, která 
se pokusí zmapovat toto století lyžování, připomene, na jakých 
lyžích a s jakým vybavením se lyžovalo. Výstava proběhne 
ve výstavní síni Muzea středního Pootaví od 6. 9. 2022 (verni-
sáž) do 31. 10. 2022. 

V rámci výstavy se uskuteční také křest knihy Strakonická 
stopa, kterou si také na místě budete moci zakoupit. Zároveň 
organizátoři oslav ze SKI klubu Strakonice naplánovali setkání 
generací strakonického lyžování na sobotu 17. 9. 2022 od 17 hodin, 
které proběhne v areálu strakonického letiště. 

Přijďte s námi oslavit toto kulaté jubileum, vidět kamarády 
a zavzpomínat na společné zážitky.

Aktuální informace najdete na našich stránkách  
www.skistrakonice.cz Radek Sosna, SKI klub Strakonice

Láska až do krajnosti
V českém prostředí, v krajině a na mnoha místech se setkáme s křížem. 
Dřevěným, litinovým, umělecky zpracovaným či úplně jednoduchým. Jak 
jej vnímáme, to je další stupínek. Někdo s lhostejností, jinému je trnem v oku 
(najdou se i tací, co kříže ničí), pro dalšího je uměleckým artefaktem nebo 
pozůstatkem minulosti. Můžeme jej ale přijmout také jako znamení, kam až je 
ochoten jít Bůh pro člověka, totiž že neváhá pro nás obětovat život. Pro něko-
ho snad je kříž nepříjemný, protože jej má spojený právě se smrtí. V křesťanství 
ho opravdu užíváme jako připomínku Ježíšovy smrti, ale též jako znamení naší 
záchrany (spásy). Vždyť Kristus zemřel, ale i vstal z mrtvých. Ani naše utrpení, 
ani naše smrt nemají poslední slovo! To je naděje křesťana hledícího na kříž.
Proto i v kostele se na v blízkosti oltáře nebo přímo na něm objevuje kříž, který 
nám nemá dát zapomenout, co natropil hřích v lidských dějinách (osobních 
i obecně), ale především že neexistuje bolest a utrpení, o kterém by Bůh 
nevěděl, ve kterém by nás nechal na holičkách. Kříž připomíná nejen to, co 
Ježíš dělá pro mne, ale je také vybídnutím, abych byl ochoten nasadit své síly 
pro život dalších lidí.
Obrazy křížové cesty ve čtrnácti či patnácti zastaveních nejen vyprávějí 
příběh posledních chvil Kristovy pozemské pouti, ale zároveň pomáhají 
porozumět, jak v konkrétních okamžicích Bůh provází i mé starosti, bolesti či 
zaškobrtnutí nebo dokonce pády.
Skutečnost kříže máme na očích nejen jako memento, které nás má varovat 
před kroky, kterými bychom ničili život, ale především jako hlas, který se stává 
skutečností, totiž že Bůh je ochoten pro člověka udělat cokoliv, jít svou láskou 
až do krajnosti. Odpověď už je na každém z nás.  Roman Dvořák, farář
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RAKETOVÝ INTERNET
na 6 měsíců zdarma!

Rychlost 300 Mb/s

Instalace zdarma!

Ceny od 350 Kč měsíčně.

Pohled do historie lyžování  foto: archiv SKI klubu
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Ušetřete až  polovinu 
z doplatku na recept.

Sleva je poskytována po předložení Karty výhod Dr.Max ve formě neuplatnění maximální obchodní přirážky a vztahuje se na léky hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Nárok 
na slevu mohou uplatnit držitelé Karty výhod Dr.Max při výdeji léků dostupných na recept ve všech lékárnách Dr.Max v ČR. Plnou výši slevy nelze poskytnout mj. v případě, že by sleva byla 
vyšší, než je maximální obchodní přirážka lékárny, nebo pokud by prodejní cena léku byla nižší nebo na úrovni nákladů, které Dr.Max vynaložil na jeho pořízení. Úplná pravidla, jakož i případná 

oznámení o změnách či ukončení akce jsou k dispozici v lékárnách Dr.Max a na stránkách kartavyhod.drmax.cz.

Kaufland 
Katovická 1404

Strakonice

pondělí–neděle 8.00–20.00

Nová lékárna Dr.Max

zdroj: seznam.czKaufland

Strakonice-otviracka-07-2022-188x130mm.indd   1 12/08/2022   09:15

Milostivé léto = šance na nový začátek
Na přelomu roku se díky milostivému létu 
mohly desítky tisíc lidí vypořádat se svými 
závazky vůči veřejnoprávním (a některým 
soukromoprávním) institucím za velice vý-
hodných podmínek, a to jednou provždy. 

Od 1. 9. 2022 bude tato možnost obnovena 
a dlužníci dostanou podruhé, ale na dlouhou 
dobu naposledy šanci na nový restart. Máte 
dluhy a chcete je řešit? Slyšeli jste o legislativ-
ních změnách, ale ztrácíte se v paragrafech? 
Nevíte, jestli můžete požádat o odpuštění 
úroků a nákladů exekuce? Říká vám něco 
„milostivé léto“? Přijďte se poradit k nám 
do krizového centra THEIA ve Strakonicích. 
O co se jedná?

Vzhledem ke složité ekonomické situaci 
v České republice se zákonodárci rozhodli 
na podzim 2022 zopakovat příležitost pro dluž-
níky vymanit se z dluhové pasti a začít znovu 
důstojný život. Čas na řešení je opět omezený. 
• Běží od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022.
• Týká se dluhů u veřejnoprávních institucí, 

kte ré jsou exekuované – budou odpuštěny 
veškeré úroky, poplatky advokátům či penále. 

• Je třeba zaplatit jistinu (původní dluh) 
a 1 500 Kč + DPH (tj. 1 815 Kč) exekutorovi.

• Do milostivého léta se dobrovolně zapo-
jili také někteří soukromoprávní věřitelé 
(např.: Česká spořitelna, Stavební spořitelna 
České spořitelny, Komerční banka, Modrá 
Pyramida, Essox, MONETA Money Bank, 
Home Credit, Air Bank a další). 
Pomůžeme klientům výše uvedené skutečnos-

ti zjistit a ověřit, zda jejich situace do tzv. milosti-
vého léta spadá a mají na tuto „úlevu“ nárok. 

Veřejnoprávním věřitelem jsou například 
obecní a městské nájmy, nemocnice, tech-
nické služby obcí a měst, dopravní podniky, 
zdravotní pojišťovny, Český rozhlas, Česká 
televize apod.

NA CO SI DÁT POZOR?
Jste již v oddlužení (insolvenci)? Byl vám 
uložen peněžitý trest (uložený v trestním 
řízení pro úmyslný trestný čin, na pohledávky 
z důvodu majetkové či zdravotní újmy) nebo 
dlužné výživné? Na takové situace se bohužel 
milostivé léto nevztahuje.

V předchozím milostivém létě jsme pomoh-
li 20 % klientů, kteří se na nás obrátili. Vážíme 
si jejich důvěry a rádi jsme jim byli nápomocni 
při zlepšení jejich finanční situace. Jednejte 
rychle. Nabízíme možnost konzultace vaší 
situace a pomoc v celé záležitosti a podání 
žádosti. Naše služby poskytujeme bezplatně.

KONTAKT: 
THEIA – krizové centrum, o. p. s., Smetano-
va 533, 386 01 Strakonice, tel.: 778 030 905, 
725 945 798  

Barbora Čechová, ředitelka
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KALEIDOSKOP KULTURNÍHO LÉTA

Jaromír Nohavica ve Strakonicích  fota: archiv MěKSDivadelní představení spolku DS Čelakovský – Upokojenkyně

No Name v akci

Koncert Monkey Business

Rarášci s dětmi v Panské zahradě

Queenie v letním kině
Hudební skupina Jistem

Mňága a Ždorp – kotel
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u moře
Strakonice

608 650 411             Na Stráži 265

strakonice@invia.cz

u moře
Prodlužte si léto 
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2jižní Čechy 106.4 FM  R-CB

NATANKUJTE  
ZADARMO

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

s Českým rozhlasem  
České Budějovice



PENÍZE ZA ZLATO
NEJVYŠŠÍ VÝKUPNÍ CENA V REGIONU
PENÍZE IHNED NA RUKU NABÍZÍME AŽ

1200 Kč/g
dle ryzostiVYKUPUJEME:

Zubní zlato všeho druhu, nečištěné včetně výplní,  
zubní korunky, zlomkové zlato, řetízky, náušnice, snubní 
prsteny. Mince, destičky, drobnosti, poškozené šperky.

Disponujeme cejchovanou váhou dle puncovního úřadu.

Kontakt:
STRAKONICE, Lidická 205,
(vedle T-mobilu)
tel.: 724 181 857, 
e-mail: info@mobilnivykupzlata.cz 
web: mobilnivykupzlata.cz
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