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HASIČI – MUŽI NA SPRÁVNÉ
STRANĚ A S RESPEKTEM
Poznej sporty ve Strakonicích
Česká unie sportu, Okresní sdružení
Strakonice, pořádá II. ročník celodenní
akce Poznej sporty ve Strakonicích, která
proběhne 8. září 2022 na prostranství pod
Hvězdou. Záměrem celé akce je ukázat,
jak mohou děti, mládež, dospělí, ale
i senioři sportovat.

Dobrovolní hasiči dostali
novou techniku
Za částku přesahující 7,5 milionu korun
dostala ve čtvrtek 9. června jednotka SDH
cisternovou stříkačku CAS 20. Té na první
jízdu požehnal Otec Roman Dvořák a klíčky
od vozu veliteli Janu Vondrysovi symbolicky
předal starosta Břetislav Hrdlička.

Teplárna
Kdo je nový ředitel, který do strakonické
teplárny nastoupil 1. června? Co přináší
pro klienty, jaké jsou jeho záliby i jak mu
v nové pozici budou nápomocné vlastnosti
a dovednosti, které si osvojil za dvacet
pět let služby u armády, se dočtete
na straně 6.

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.

S měsíční splátkou
již od
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.

RV2102133/06

Písecká 513, 368 01 Strakonice, tel.: 383 311 828, fax: 383 311 828
e-mail: info@auto-strakonice.cz, www.auto-strakonice.cz

NOVÁ ŠKODA

KAROQ
Již od

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.

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

Ilustrativní fotografie

RV2102120/06

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
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Do konce roku po nové vozovce

Současný pohled do ulice Máchova

foto: Markéta Bučoková

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

Čtyřiatřicet milionů. To je částka, kterou
investuje město do opravy důležité
tepny uvnitř města. Jedna z největších
investičních akcí letošního roku směřuje
do oprav Zvolenské a části Máchovy
ulice. Pamětníci dají za pravdu, že obě
komunikace v minulosti trpěly častými
překopy a výkopy, které při současné
dopravní frekvenci stav ulic jen zhoršují.
Navíc v určitých místech chybí podél
komunikace chodník.
Město bude ze svého rozpočtu financovat
investici rekonstrukce ulice Zvolenské
a části ulice Máchovy. Zeptali jsme se
starosty města Břetislava Hrdličky, jaká
očekávání celková rekonstrukce ulice
přinese? „Jde především o opravu a modernizaci vozovky například i tím, že dojde v místě přechodů pro chodce k zúžení komunikace, což povede ke zpomalení
rychlosti projíždějících aut. To se týká
frekventované křižovatky ulic Zvolenská,
Máchova a Krále Jiřího z Poděbrad. Jde
o lokalitu, která je hustě obydlena a v níž
se nachází školy.“
Rekonstrukce by měla přinést zlepšení
rozhledových poměrů a hlavně komfortní
povrch samotné komunikace, jehož současný stav je nevyhovující. Řešit se bude
i šířka Máchovy ulice. Ta je v případě
zaparkovaných aut nedostatečná a není
obousměrně průjezdná.
Součástí stavby bude i rekonstrukce
odvodnění komunikace a veškerých inžeMÍSTNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ – WWW.STTV.CZ 

nýrských sítí, které jsou v majetku města.
V ulici Zvolenská bude vyvložkována
stávající kanalizace. Pod ulicí Máchovou bude naopak kanalizace nahrazena
novou.
Podél komunikace Zvolenská jsou
místa, kde zcela chybí chodník, jinde
jsou chodníky ve špatném stavu. Proto
budou celkově opraveny pěší trasy tak,
aby vyhovovaly přirozeným cestám
chodců. Nebude chybět ani nové veřejné
osvětlení.
U základní školy vznikne nová autobusová čekárna. Před panelovými domy
v ulici Máchova je počítáno s vybudováním polozapuštěných kontejnerových
stání.
V místě, kde se kříží ulice Zvolenská,
Máchova a Krále Jiřího z Poděbrad,
vznikne nová, bezpečnější vyvýšená
křižovatka.
Rekonstrukce je plánována v úseku
od okružní křižovatky se silnicí I/22
po křižovatku s ulicí Krále Jiřího z Poděbrad, která bude do rekonstrukce také
spadat, a malé části ulice Máchova, a to
v úseku od křižovatky s ulicí Zvolenskou
po křižovatku u sportovní haly včetně.
Vzhledem ke značně narušenému stavu
komunikace její rekonstrukce přinese
zlepšení životních podmínek obyvatel
žijících v přilehlých obytných a rodinných domech. Opravou by se mělo docílit
především snížení hlučnosti od projíždějících aut, která se mnohdy potýkají s velmi
špatnou průjezdností ulice zajišťující dopravní obslužnost celé severní části města.
Nejsou to ale jen dopravní problémy, se
kterými se tato lokalita musí potýkat.
Problém je i v pěším přístupu k obytným
domům, v zásobování a parkování vozidel.
To vznikne na úkor chodníku, v současné
době nepoužívaného.
Stavbu dodavatelsky zajistí na základě
veřejné zakázky společnost Znakon, a. s.,
za cenu 34 243 785 Kč s DPH. Dokončena by dle smluvních podmínek měla být
do pěti měsíců od předání staveniště.

Břetislav Hrdlička, starosta
Děda mi vyprávěl, že před sedmdesáti lety nebylo nic k dostání, jak si
lidé měnili věci mezi sebou, a pomáhali si vzájemně. Přes tu bídu se
scházeli, bavili. Ale přece jen, kdo
neměl svědomí, měl se líp. Politici
vám dnes jeden den slíbí, že se
postarají, druhý den zdraží elektřinu,
a třetí den zaplatí manažerům desítky milionů z našich peněz za „dobré
hospodaření“. V roce 1953 tehdejší
prezident Antonín Zápotocký večer
slíbil, že nebude měna, a druhý den
byla. Najdete nějaké rozdíly? Jen
velmi málo. Historie se stále opakuje! Slova jako pravda, čest a morálka se cení většinou mezi obyčejnými
lidmi. Co z toho vyplývá? Nebát se
a žít! Pokud Evropská unie varuje,
že se Česká republika řítí do chudoby, myslí tím, že bude všechno, ale
dražší. Opět nastane nutnost omezení životní úrovně, ale ne tak, jako
v padesátých létech. Dnes nehladovíme a nestrádáme. Do voleb bude
klid, to velké strany udrží. Co přijde
potom, nebude žádná genocida, ale
pocítíme to všichni. Zvládneme to,
uvidíte. Štěstí lze najít i v obyčejném
životě, nebojte se ho. Udělejme si
klid v duši. Mějte teď hezké a klidné
prázdniny. Zlaté prase přece potřebuje k životu jen málokdo. A my to
nejsme.
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INFO Z RADNICE
Osvědčení o úspoře emisí
za rok 2021 za třídění
odpadů
Město Strakonice získalo od společnosti EKO-KOM, a. s., osvědčení
o úspoře emisí za rok 2021. Byl
prokázán environmentální přínos
celého systému třídění a recyklace
využitelných komunálních odpadů
v ČR. V roce 2021 bylo díky recyklaci
a využití papíru, plastů, skla, kovů,
nápojových kartónů a dalších komodit
v rámci tříděného sběru a využití
v systému EKO-KOM uspořeno
23,9 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik,
kolik v průměru spotřebuje za rok více
než 367 tisíc domácností.
V případě tolik diskutovaného globálního
oteplování přispěl systém tříděného sběru
a využití odpadů EKO-KOM ke snížení
emisí o 987 597 tun CO2 ekvivalentu.
A jak přispělo naše město ke snížení
uhlíkové stopy?
Díky rozvoji a provozu systému třídění
sběru a recyklace využitelných složek
komunálních odpadů, včetně obalových,
jsme ve spolupráci se společností
EKO-KOM, a. s., také přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové
stopy. Úspora, kterou jsme dosáhli, představuje 2 251,089 tun CO2 ekv. (CO2 je
jeden z nejvýznamnějších skleníkových
plynů přirozeného původu přispívající
k tzv. skleníkovému jevu). V energii jsme
ušetřili 39 770 935 MJ.
Se společností EKO-KOM, a. s., má
město uzavřenou smlouvu o zajištění
zpětného odběru a využití odpadů
z obalů. Na základě této smlouvy
a vykázaného množství vytříděných
využitelných komunálních odpadů
získává město nárok na odměnu
za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Výše odměny je
přímo úměrná množství vytříděných
odpadů. V roce 2021 jsme ve městě
Strakonice vytřídili celkem 1 979,781 tun
využitelných komunálních odpadů.
Město tím tedy získalo do svého
rozpočtu 3 519 007 Kč. Takto získané
prostředky se využívají pro pokrytí
nákladů spojených se sběrem využitelných složek komunálních odpadů.
Radka Mrkvičková,
odbor životního prostředí
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Podskalská cyklostezka už nebude ohrožovat
chodce
Lokalita Podskalí je odpočinkovou zónou
pro Strakonice, kterou prochází stezka pro
pěší, a zároveň společně v trase, ovšem v samostatném jízdním pruhu, hojně využívaná
cyklostezka. Město se rozhodlo v rámci
zvýšení bezpečnosti chodců a návštěvníků
restaurace Zavadilka cyklostezku v úseku
zhruba 152 běžných metrů přeložit.
Odvést cyklostezku mimo prostor vymezený trasou pro pěší a restaurací Zavadilka
vyvolala potřeba zvýšené bezpečnosti chodců, návštěvníků restaurace Zavadilka a jejího
venkovního posezení, ale také dětí, kterých
se v dotčeném místě pohybuje zvýšený počet,
a to především v jarních a letních měsících.
Ne vždy jsou návštěvníci Podskalí natolik
obezřetní, aby dávali pozor na projíždějící
cyklisty. Nová trasa cyklostezky tedy bude
vedena v zatravněné ploše mezi alejí stromů
podél původní trasy a břehovou linií stromů
vymezující jasný komunikační koridor.
Za součást stavebních úprav je nutné
považovat i napojení nové trasy na původní
a stavební oddělení nového jízdního pruhu
od původně vedené cyklostezky.
Součástí nového dopravního řešení bude
úprava umístění svislého dopravního značení
a doplnění o vodorovné značení, které bude
důrazně upozorňovat na funkční oddělení
cyklostezky od stezky pro pěší.

Cyklostezka bude přeložena kvůli bezpečnosti
chodců
foto: Markéta Bučoková

Původní část cyklostezky okolo restaurace Zavadilka s asfaltovým povrchem
zůstane zachována pro pěší. Přejezd cyklistů
ze stávající cyklostezky na nový úsek bude
vyřešen právě dopravním značením a varovným pásem z reliéfní červené betonové
dlažby na obou stranách napojení. Předpokládá se, že cyklisté budou dbát dopravního
značení, čímž budou ohleduplní k pěším.
Ostatně to je také hlavní záměr přeložky
části cyklostezky v místě, kde docházelo
ke kolizním situacím.
Předpokládané celkové náklady na realizaci stavby jsou dle vysoutěžené ceny
781 670 Kč s DPH.
Stavba přeložky cyklostezky široké 2,5 m
s rozsahem 152 běžných metrů započala
v červnu letošního roku a dokončena by měla
být dle smluvních podmínek do jednoho
měsíce od podpisu smlouvy.
Markéta Bučoková, PR

Úprava veřejného prostranství na Střele
Podání žádosti o dotaci

Společenský život v obcích se pomalu začíná
dostávat do hledáčku i dotačních titulů. Mnohé
studie rozebírají a do hloubky pitvají kvalitu
života na vesnici, a přece by možná stačilo
jediné. Otevřít obce společenskému životu, tak
jako tomu bylo v dobách našich pradědů, kdy
se k večeru místní sešli na návsi pod vzrostlým stromem, kde diskutovali, probírali své
problémy, předávali zkušenosti mladým, a co
víc, uměli se i bavit.
Na Střele vznikl po demolici vesnického
stavení prostor vhodný pro vznik veřejného
prostranství. Podle návrhu by v daném místě
měl vzniknout přístřešek, v němž bude možné
usednout ke třem stolům. Po úpravě studny
vznikne poblíž posezení ohniště, společenská
hra – kuželky a lavička s výhledem na vánoč-

Uvolněný prostor na Střele

foto: Markéta Bučoková

ní strom, který bude vsazen. Celkové rozpočtové náklady se blíží k 1 400 000 korun včetně
DPH. Proto město podalo žádost do programového rámce Programu rozvoje venkova
– Podpora místního rozvoje vyhlášeného
Ministerstvem zemědělství prostřednictvím
Státního zemědělského intervenčního fondu
a místní akční skupiny. Pokud žádost uspěje,
obdrželo by město 80% podporu. 
Markéta Bučoková, PR
Zpravodaj města Strakonice

Viditelné dopravní značky, které řidiči často nevidí

Ignorovat dopravní značení se nevyplácí

foto: archiv MP

Nějak se nám ve Strakonicích rozjíždí
ignorance dopravního značení. Přitom nahrát
policistům na pokutovou smeč je úplně zbytečné. Zejména ve dvou případech, kdy řidiči
na existenci těchto dopravních pokynů jaksi
zapomínají.
Jedná se o dopravní značku IP13b Parkoviště s parkovacím kotoučem. Každý šofér ví, že
velké P v modrém poli znázorňuje parkoviště.

Často mu ale zamotá hlavu symbol divného
kotouče. Nejde o nic jiného než o parkovací hodiny, které patří do základní výbavy
každého vozu. To, že je řidič nemá, těžko pak
strážníkovi vyargumentuje. Tato značka prostě
označuje parkoviště, na kterém musí řidič při
začátku stání umístit kotouč viditelně v autě
a nastavit na něm dobu začátku stání, kterou
nesmí až do odjezdu měnit. Součástí těchto

NEPŘEHLÉDNĚTE
dopravních značek jsou téměř vždy dodatkové
tabule s jasnými časovými limity. Ty mohou
být různé, dle vytíženosti dané lokality. Za absenci parkovacích hodin za oknem auta může
městská policie udělit pokutu do 2 000 korun.
Ve Strakonicích je značka Parkoviště
s parkovacím kotoučem umístěna například
na parkovišti marketu Coop na Volyňské nebo
Billa u nádraží, či v Lidické ulici a ve dvoře
městského úřadu.
Na otázku, co je vodorovné dopravní značení V12c nebo V12d, pravděpodobně nikdo
nebude znát odpověď. Ovšem když se řekne
žlutá čára, ví každý, oč jde. Dost řidičů se
však chová tak, jako by žluté čáry ve vozovce
či na obrubnících byly neviditelné. Protože je
opakování matkou moudrosti, není od věci
připomenout, že žlutá nepřerušovaná čára
avizuje zákaz zastavení i stání a žlutá přerušovaná čára zákaz stání (tady lze pouze zastavit,
nikoliv stát). Porušení tohoto dopravního
nařízení je přestupkem. Hříšníka to může stát
až 2 000 korun.
Benevolentnost strážníků má také své mantinely. Není lepší pravidla hry dodržovat, než
zbytečně drancovat peněženky už tak vytížené
ekonomickou krizí?  Jaroslava Krejčová, MP

INZERCE

Léto s Jihočeským divadlem 2022
Srpen
9. út
10. st
11. čt
12. pá
13. so
19. pá
20. so
26. pá
27. so

Maryša: Příběh vraha / folklórní doku-drama / České Budějovice – Žižkárna / 20.00 / 15+
Maryša: Příběh vraha / folklórní doku-drama / České Budějovice – Žižkárna / 20.00 / 15+
Best of pohádkový Džubox / oblíbené pohádky světa v loutkových klipech / Rekreační park Volyně / 15.00
Maryša: Příběh vraha / folklórní doku-drama / Volyně – u Kaple Anděla Střážce / 20.00
Best of pohádkový Džubox / oblíbené pohádky světa v loutkových klipech / Zámek Blatná / 15.00
Karkulka vrací úder / trochu jiná pohádka / Zámek Blatná / 15.00 / 17.00 / 6+
Prodaná nevěsta / komická opera / náves obce Holašovice / 19.00
Prodaná nevěsta / komická opera / náves obce Holašovice / 17.00
HÄNDEL! / Velkolepý koncert s ohňostrojem / Zámek Blatná / 20.30
HÄNDEL! / Velkolepý koncert s ohňostrojem / Zámek Blatná / 20.30

Září
Zavolejte Jeevese / komedie / zámek Nové Hrady – MBÚ AV ČR / 20.30
Zavolejte Jeevese / komedie / zámek Nové Hrady – MBÚ AV ČR / 20.30

Zámek Blatná, Zámek Nové Hrady,
obce Jankov a Holašovice, město Volyně,
Statutární město České Budějovice

Vstupenky v prodeji:
Sledujte nás na:
Informace:

Hrajeme pod širým nebem
Zpravodaj města Strakonice 

Jihočeské divadlo, CB Systém,
GoOut.

Projekt vznikl ve spolupráci se zámky Blatná, Nové Hrady,
s městy České Budějovice, Volyně, s obcemi Jankov a Holašovice.

www.jihoceskedivadlo.cz

Uvádíme v rámci projektu Jihočeské divadlo venkovu.
RV2201170/01

2. pá
3. so

Generální partner
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ROZHOVOR

Strakonická teplárna má nového ředitele

Pavel Bulant, nový ředitel TST

Pavel Bulant, od 1. června nový generální
ředitel strakonické teplárny, který se po devatenácti letech vrátil na jih Čech do Radětic, kousek od Bechyně. Sám o sobě
říká, že je naplavenina jižních Čech, kam
se dostal po absolvování vysoké vojenské
školy v roce 1992. I přesto se považuje
za hrdého Jihočecha, byť devatenáct let
strávil v Praze a po světě. Vedle práce má
konečně čas i na své koníčky. Jaké? To se
dočtete v rozhovoru.
Kdo je Pavel Bulant, co přináší
do Strakonic, co přináší do teplárny,
a co naopak od Strakonic a teplárny
očekává?
Pavel Bulant je dvaapadesátiletý penzionovaný generál, který má za sebou zkušenosti
z manažerských pozic na různých úrovních, a především v pozicích statutárních,
výhradně ve výrobních firmách.
A co chce? Chce pokračovat v práci,
kterou nastartoval kolega Hřídel, který
tady nějaké období působil. Co přináší?
Chce všem uživatelům a všem zákazníkům
teplárny do budoucna přinášet ty nejlepší
podmínky při odběru tepla a teplé vody.
Jak se slučuje vaše kariéra brigádního
generála s kariérou generálního ředitele?
Rád bych upozornil na to, že brigádním
generálem jsem v záloze již devět let. Přestože jsem v armádě strávil dvacet pět let,
je to pro mě uzavřená kapitola. A jsem rád,
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že jsem si právě za dobu devíti let udělal
určité reporty za svou práci v civilu. Když
se dostanete na určitou úroveň poznání
firem obecně, jste zvídavý, což je moje
velká deviza. Máte za sebou technické
vzdělání a máte rád techniku, tak v zásadě
přechody z jednotlivých oborů jsou velice
jednoduché.
Sledoval jste v poslední době
vývoj urovnání vztahů mezi
teplárnou a odběrateli?
Jsem s tím seznámen a vítám to, že tato
záležitost, která si zaslouží zhruba dvě
moje věty, je vyřešená, a považuji ji za vyřešenou. V současnosti nám chybí dořešit
nějaké technikálie. A chtěl bych poděkovat
všem bez rozdílu, že pomohli k vyřešení
této záležitosti.
Máte pocit, že je vyřešena správně?
Myslím si, že je vyřešena správně, a to
ve prospěch občanů Strakonic.
K úspěchu teplárny dopomohla
kalamita a s ní spojené pálení štěpky.
Té ovšem do budoucna, zdá se, cena
výrazně poroste, ba co víc, možná jí
bude nedostatek z důvodů skutečnosti,
že většina vytěženého dřeva míří
do Číny. Jste schopen říci, zda se
štěpkou vydržíte, nebo se budete muset
hodně rychle poohlížet po alternativním
zdroji, pomocí kterého vyrábět teplo?

Máte pravdu v tom, že štěpka se stává
strategickou komoditou a strakonická teplárna byla průkopníkem v jejím spalování.
V současnosti prozatím štěpka je, my se
samozřejmě poohlížíme po alternativách.
A to má tu souvislost v tom, co jsem řekl.
To znamená, že proces v rozvoji teplárny
je nikdy nekončící proces, který zahrnuje
kromě jiného i hledání alternativních zdrojů, čím toho našeho bumbrlíčka nakrmit.
Dobrá. Přesné plány patrně neprozradíte, tak tedy z jiného ranku. Zaujaly
mě vaše ruce. U manažera bych čekala
pěstěné ruce, které nejtěžší, co zvedají,
je hustě popsaný list papíru. Ty vaše
vykazují známky manuální práce. Čím
to je?
Myslíte, čím je to způsobené? Jsem velký
fanda veteránů. Již třicet let jsem zarputilý fanda vozidel značky Tatra, zejména
Tatra 613. Tohle je prosím výsledek.
Byť se každý večer snažím důkladně
vyčistit onu příčinu, kterou je v tomto
případě rozebírání motoru, který má
najeto 300 000 kilometrů, ovšem pochází
z tatry, která byla uložena majitelem
na zahradě a podle toho vypadá.
Nemohu nezeptat se. Co z toho,
čemu vás naučila armáda, můžete
použít v manažerské pozici?
Schopnosti se rozhodnout a schopnosti
prioritizovat věci. To jsou devizy, které vás
může naučit život, ale v armádě nás učili,
že zkrátka musíme umět přijmout rozhodnutí a stát si za ním i ve chvíli, kdy se
ukáže, že bylo špatné.
Poslední dotaz se bude týkat
budoucnosti a cen tepla. Štěpka ceny
tepla dokázala udržet, co ale až dojde,
a dojde na alternativní zdroje?
V současnosti je cena tepla garantována. Je garantována jistými podmínkami,
které jsme deklarovali na začátku roku.
Pravda je ta, že v současné bláznivé době
poznamenané putinovským experimentem
na území cizího státu celá společnost řeší
zdražování. Nicméně, až tato situace nastane, tak ji budeme řešit.
Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů v nové pozici.
Markéta Bučoková, PR
Zpravodaj města Strakonice

Z MĚSTA

Bůh s námi
Jeden z výroků, kterými Bůh povzbuzuje u proroka Izajáše lidi, je, že se bude
nazývat Immanuel (některé varianty též
Emmanuel), což lze v hebrejštině rozklíčovat a přeložit jako: Bůh s námi. Pro
izraelský národ to bylo dějinné ujištění, že
je Hospodin neopouští. Křesťané vyznávají, že se zcela naplnil, když se Boží syn stal
člověkem v Ježíši Kristu.
Naším „putováním“ kostelem jsme si
mohli povšimnout, že většina jeho vybavení nás vede k vnímání právě toho, co
Bůh činí, že je přítomný i v dnešní době,
a můžeme si to uvědomovat, počítat s tím,
čerpat z toho povzbuzení a posilu. Jestliže
ohnisky jsou oltář a ambon, protože z jednoho zaznívá Boží slovo, aby se na oltáři
potvrzovala láska a vydanost pro lidský
život, pak je třeba upozornit na dva prvky,
které samy v sobě zahrnují přítomnost
Ježíšovu.
Při bohoslužbě je to sedes – místo
určené pro kněze, který bohoslužbu vede,
přesněji říkáme, že jí předsedá. Katedra

dala název katedrálám, protože to je místo,
odkud biskup vede a vyučuje sobě svěřený
lid. Ať už jde o sedes či katedru, obojí
připomíná, že nejsme v kostele jen tak pro
sebe, ale že nás kolem sebe shromažďuje
sám Kristus, a kněz jako jeho služebník má
svolávat a spojovat k oslavě Boží a povzbuzovat k cestě, kterou nám Ježíš svěřil
svým evangeliem. I když se zrovna žádná
bohoslužba nekoná, přece nám sedadlo
kněze (katedra, sedes) připomíná, že se tu
setkávají lidé, které spojuje víra, chcete-li,
sám Bůh.
Svatostánek, který bývá označen červeným světýlkem (užívá se i termín věčné
světlo, protože svítí stále, když uchováváme
v kostele svátost Těla Kristova), je zdobená
„skříňka“, do níž ukládáme po mši svaté
Tělo Kristovo, které zbyde. Má to dva
důvody. Jednak jej i mimo bohoslužbu
nosíme nemocným, kteří se do kostela už
nemohou dostat. Druhý je duchovní, totiž
že vyznáváme stálou Ježíšovu přítomnost
v této svátosti, a to je pro věřícího člověka

V mateřince U Parku slunce nikdy
nezapadá

MŠ U Parku a její nová fasáda

povzbuzením, které někteří rádi využívají
pro svou modlitbu. Svatostánek je znamením, že Bůh je s námi.
Kéž využíváme mnoho dalších podnětů,
abychom poznávali, že je Bůh s každým
z nás – i během prázdnin!
Roman Dvořák, farář

Jste maminka na rodičovské dovolené, žena v domácnosti nebo
registrovaná na úřadě práce?
Marně hledáte zaměstnání? Máte pocit,
že potřebujete vítr do plachet? Udělejte
něco pro sebe a přihlaste se na bezplatné
kurzy počítačů a orientaci na trhu práce
konané v RC Beruška Strakonice od poloviny září. Zajistíme hlídání dětí během
výuky zdarma. Více informací, přihlášky
a termíny na www.attavena.cz (kurzy
osobního rozvoje) nebo u koordinátorky
Kláry Šafkové na tel.: 608 518 959 či
e-mailu: klara.safkova@attavena.cz.

INZERCE
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Zpravodaj města Strakonice 

RV2102221/17

V květnu byla dokončena rekonstrukce fasády Mateřské školy
U Parku. Město zainvestovalo tuto opravu ze schváleného rozpočtu. Ta vyšla na 1 242 000 Kč vč. DPH. Vedle fasády budova
absolvovala nátěry oken, instalaci nových klempířských prvků
a také úpravu vnějších zpevněných ploch. Pozornému oku
dozajista neunikne obrazová výzdoba štítu mateřské školy. Už
jste ji viděli?
Markéta Bučoková, PR
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KALENDÁŘ AKCÍ
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.
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: 8:00–14:00 hod., jiný čas nutno předem telefonicky domluvit na čísle 383 321 062
8. 6.–12. 8.
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.
4. 7. – 29. 8.
Nejbohatší ekosystémy planety Země
výstava fotografií zavede do deštných pralesů
Sumatry, na Komodské ostrovy za varany, do savany a monzunového lesa, či ke korálovým útesům Indopacifiku. Cesta pokračuje do tropických
mokřadů, lesů mírného pásu Evropy, do tundry
a k ledovcům Islandu
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. 7. – 30. 8.
Rekordy a kuriozity ze světa zvířat – Savci
žijeme na jedné planetě, dělíme se o společný
prostor naší Země, společně si užíváme darů
přírody – my lidé a s námi svět živočichů, savci
mezi nimi zaujímají zvláštní místo.
místo: výstavní sály muzea
otevírací doba: Út–Ne 9:00–17:00 hod.
8. 7. – 31. 8.
Marcela Vichrová – Obrazy
výtvarnice ze šumavského Podlesí představí svou
tvorbu v rodných Strakonicích
místo: černá kuchyně
otevírací doba: Út–Ne 9:00–17:00 hod.
vernisáž: 7. 7. v 17:00 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.
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.–5. 7., 17:30 hod.
Mimoni 2: Padouch přichází
Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná filmová série se
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vrací do kin v tom naprosto nejzásadnějším momentu.
USA, animovaná komedie, dabing, 88´, 2D, od 12 let
1.–4. 7., 20:00 hod.
Elvis
O životě a hudbě Elvise Presleyho.
USA, hudební/drama/životopisný, titulky, 159´, 2D,
od 12 let
5.–6. 7., 20:00 hod.
Top Gun: Maverick
Jeden z nejlepších pilotů na světě, Pete „Maverick“
Mitchell, se vrací do akce.
USA, akční drama, titulky, 131´, od 12 let
6.–7. 7., 17:30 hod.
Zakletá jeskyně
Zakletou Lenu dokáže osvobodit pouze člověk s dobrým srdcem.
ČR, pohádka, 98´, 2D, všem
8.–12. 7., 17:30 hod.
13. 7., 20:00 hod.
(8.–12. 7. dabing/13. 7. titulky)
Thor: Láska jako hrom 3D
Thor se nachází na své nejtěžší životní cestě – k nalezení vnitřního míru.
USA, akční/dobrodružný/fantasy, dabing/titulky,
od 12 let
8.–12. 7., 20:00 hod.
Řekni to psem
…šlápne do psího… no, víte čeho… Opravdu je to
štěstí?
ČR, komedie, 85´, 2D, všem
14., 15., 17. 7., 17:00 hod.
(14.–15. 7.: 3D/17. 7.: 2D)
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´, od 12 let
15., 17., 18. 7., 20:00 hod.
Hádkovi
Když se pohádat, tak s vlastníma.
ČR, komedie, 98´, 2D, od 12 let
19.–20. 7., 20:00 hod.
Černý telefon
Na stěně visí odpojený černý telefon. Ten však jednoho dne zazvoní.
USA, horor, titulky, 102´, 2D, od 15 let
22.–24. 7., 17:30 hod.
Rakeťák
Příběh Buzze Rakeťáka a jeho dobrodružství do nekonečna a ještě dál.
USA, animovaný/rodinný, 100´, dabing, 2D, všem
22.–24. 7., 20:00 hod.
Velká premiéra
Život je jedna velká hra.
ČR, komedie, 90´, 2D
25.–26. 7., 20:00 hod.
Jak obšťastnit ženu
Komedie o ženách a pro ženy, které se (ne)bojí
vyslovit svá přání.
Austrálie, komedie, titulky, 2D, 107´, od 12 let
27., 29. 7., 20:00 hod.
Všechno, všude, najednou
USA, komedie/akční, titulky, 139´, od 15 let
28., 29., 31. 7., 17:30 hod.
DC Liga mazlíčků
Superpes Krypto a Superman jsou nerozluční přátelé, mají stejné superschopnosti a bok po boku
bojují proti zločinu v Metropolis.
USA, animovaný/dobrodružný/rodinný, dabing,
106´, 2D, všem
31. 7., 20:00 hod.
Hodně štěstí, pane Veliký
O sexu není potřeba mluvit. Třeba ho vyzkoušet.
VB, komedie, titulky, 97´, 2D, od 15 let

POD ŠIRÝM NEBEM
1. 7., 20:30 hod.
Strašidlo Cantervillské
divadelní komedie s opravdovými herci a živým
strašidlem
místo: II. nádvoří hradu
2. 7., 21:00 hod.
Big Lebowski / Filmové léto 2022
místo: Minipivovar Haďák, Palackého náměstí (dvorek)

LETNÍ KINO
2. 7., 17:00 hod.
NO NAME
Otevření areálu v 16:30 hod.
Předkapely: 17:00 Doggybag, 18:00 Zastodeset,
19:00 Madan Royal, 20:30 No Name
15. 7., 20:00 hod.
Taneční party s DJ Basslickerem
a Michalem Kavalčíkem
16. 7., 21:30 hod.
Hádkovi – promítání filmu
Když se pohádat, tak s vlastníma.
ČR, komedie, 98´, 2D, od 12 let
22. 7., 20:00 hod.
Monkey Business – Dobytek Nádhernej
TOUR 2022
předkapela: Venušecha
29. 7., 20:00 hod.
Queenie – Universum Tour léto 2022
Přesné a autentické pojetí skladeb v původních
aranžích a tóninách, autentické kostýmy a vizuální
show.
30. 7., 21:30 hod.
Mimoni 2: Padouch přichází – promítání
filmu
V neutuchající touze najít toho největšího padoucha všech dob, aby mu mohli věrně sloužit,
narazí Mimoni na malého nosatého černovlasého
chlapce.
USA, animovaná komedie, dabing, všem

PANSKÁ ZAHRADA
3. 7., 17:00 hod.
VV Band Váchovi
hudba k tanci i poslechu, vstup zdarma
5. 7., 19:00 hod.
Mirka Novak – jazz, funk, groove
koncert
7. 7., 20:00 hod.
Michael Jackon´s: This is it
první promítání filmu v Panské zahradě
vstup zdarma
9. 7., 15:00 hod.
Jamboree
hudební festival country a bluegrassových kapel
10. 7., 17:00 hod.
Duo Václav Žákovec a Anna Volínová
písničky známé z Tv Šlágr, vstup zdarma
11. 7., 19:00 hod.
Kapely Piánko a Jistem
koncert a první pondělní jamování s kapelou,
vstup zdarma
13. 7., 19:00 hod.
Laura a její tygři
koncert
14. 7., 20:00 hod.
AC/DC: No Bull
promítání filmu, vstup zdarma
17. 7., 16:00 hod.
Dloušiby
pohádka v podání divadla 100 opic, příběh se
zapojením publika do hry, inscenace provázená
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živou hudbou
18. 7., 19:00 hod.
Hudební trio Pakoně
koncert a jamování, vstup zdarma
20. 7., 19:00 hod.
Soul Sisters
nejslavnější hity S. Wondera, A. Franklina a dalších s prvky jazzu, latin music a soulu
21. 7., 20:00 hod.
Zrodila se hvězda
promítání filmu, vstup zdarma
USA, drama/romantický/hudební, titulky, 136´,
od 12 let
23. 7., 19:00 hod.
Kocourovo kartáč
taneční zábava s širokou hudební škálou
24. 7., 17:00 hod.
Malá muzika Nauše Pepíka
koncert oblíbené dechové kapely, vstup zdarma
25. 7., 19:00 hod.
Pauza
koncert a jamování, vstup zdarma
27. 7., 19:00 hod.
Všeci (ne)kradnů
divadelní komedie na motivy pohádky Tři veteráni
Strunkovický ochotnický spolek
28. 7., 20:00 hod.
Marek Ztracený v O2 aréně 2020
promítání filmu, vstup zdarma
31. 7., 17:00 hod.
Slavné songy první republiky
agentura Jupiter, účinkují M. Šebestová
a P. Skalický

VODNÍ MLÝN HOSLOVICE
červen–srpen (denně) 9:00–17:00 hod.
16. 7., 10:00–17:00 hod.
Dětský den
stanoviště se zástupci z řad Armády ČR, městské
policie, psovodů a hasičů, kreativní dílny a hry,
bojovka pana mlynáře, křest kůzlat…

ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA
1., 15. a 29. 7., 13:00–17:00 hod.
Farmářské trhy
místo: Velké náměstí pod radnicí
více na http://farmarsketrhy.strakonice.eu/
20. 7., 16:30 hod.
Středeční zastavení
setkání s literaturou, např. s dílem Markéty Procházkové-Lutkové
místo: pobočka ŠK Za Parkem
23. 7., sraz v 7:00 hod. před nádražím ČD
Přírodovědný výlet s průvodcem Josefem
Peckou do okolí Volar
více na www.csop-strakonice.net

24. 7., 9:30 hod., sv. Markéta
Titulární slavnost kostela sv. Markéty, mše sv.
24. 7., 11:00 hod., sv. Anna u Kraselova
Poutní bohoslužba ke cti sv. Anny
s novokněžským požehnáním (P. Matouš
Vávra CFSss.), pěší poutníci ze Strakonic
vycházejí v 7 hodin od kostela sv. Markéty
MANA, APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Bohoslužby – neděle v 9:30 hod.
(bohoslužba nebude 10. 7.)
Cestovatelský multijazyčný příměstský
tábor
Kolem světa od 1. 8. do 5. 8. v Maně
pro děti 8-14 let

PLAVECKÝ STADION
Letní areál
Po–Ne
Pá 1. 7.

10:00–20:00
12:00–20:00

Sauna
Út		 15:00–22:00ženy
St		 15:00–22:00
muži

BOHOSLUŽBY

POZVÁNKA

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
Nedělní bohoslužby: 8:00 hod. Podsrp,
9:30 hod. a (během července) 18:30 hod.
sv. Markéta
Během prázdnin se nekonají středeční Hovory o víře
5. 7., 9:30 hod., sv. Markéta
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, mše sv.

6. 7., 14:00 hod.
607. výročí od upálení mistra Jana Husa
modlitby: smíření, tolerance, láska – Vladimír Karbusický, Jiří Valeš, Roman Dvořák, Daniela Zapletalová
hudba: Jistem Strakonice
místo: pomník Jana Husa v Rennerových sadech
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

RV2201214/01

RV2200934/04

INZERCE
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ZE ŽIVOTA MĚSTA
Město podpořilo
nemocné děti
Na kole
dětem, tak zní
sportovní projekt podporující
onkologicky
nemocné děti.
V rámci tohoto
projektu projel
Strakonicemi
začátkem
Okamžik z charitativní
června
peloton
akce foto: Lucie Kalinová
cyklistů, který
u morového sloupu na Palackého náměstí
přivítal místostarosta Josef Zoch. Protože
se Strakonice staly partnerem akce, byl
místostarostovi jako poděkování předán
partnerský certifikát a malá replika velocipedu. Na závěr vyčleněného času v harmonogramu několikadenní jízdy napříč Českou
republikou popřál Josef Zoch šťastnou cestu
a cyklisté vyjeli za doprovodu policie směr
Volyně.
Lucie Kalinová, odbor školství

Na Křemelce město opraví i tribunu

Tribunu Na Křemelce čeká kompletní rekonstrukce

Před časem jsme informovali o podání
žádosti o dotaci na rekonstrukci tribuny
na sportovišti Na Křemelce. Tehdy starosta
města slíbil, že v případě přidělení dotace
se s opravou nebude otálet.
Město nainvestuje do opravy 1 773 164
korun a 1 400 000 poskytl Jihočeský kraj.
Smlouva je podepsána a s modernizací
tribuny se může začít.

Děti poznaly živou i neživou přírodu
V naší mateřské škole máme každý rok
hodně zajímavých akcí – divadla pro děti,
Michaelskou a Martinskou slavnost, besídky, tvořivá odpoledne s rodiči, bubnování
v kruhu, pasování předškoláků. Letošní
jaro jsme chtěli dětem zpestřit a přiblížit
jim více živou a neživou přírodu uspořádáním zajímavých výletů. Navštívili jsme
environmentální vzdělávací středisko
ochrany vod ve Vodňanech, kde jsme měli
připravený velmi zajímavý a formou her
naučný program Ryby, raci. Děti putovaly
s úhořicí k Sargasovému moři, cestou překonávaly spoustu překážek, které statečně
zvládly. Za odměnu se mohly blíže seznámit s ráčky a malými rybkami. A statečnější děti dostaly ráčka i na ruku. Další
naší zastávkou byla farma v Putimi, kde
chovají domácí zvířata. Děti měly možnost
poznat zvířátka hodně zblízka. Ale nejvíce
se dětem líbila kachna s kachňátky, která
s nimi chodila. Jako poděkování jsme
zvířátkům přivezli suché pečivo. Starší
děti jely v rámci projektu Rybník jako dům
k Vrbenským rybníkům do Českých Budějovic. Lektorka dětem ukázala život u vody
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a okolí. Dalekohledem děti pozorovaly
život ptáků, ulovily a prozkoumaly drobné
bezobratlé živočichy ve vodě a zahrály si
hry na motivy jejich života. Ze všech našich výletů si děti odnesly spoustu zážitků,

Z naučného programu Ryby, raci

foto: Markéta Bučoková

Stavba pochází ze sedmdesátých let
minulého století. Je tedy jasné, že opravu si
právem zaslouží. Rekonstrukce se dotkne
především výměny trapézových plechů
na střeše a vlnitých plechů na stěnách tribuny. Do stávajících stěn se přidají ztužidla
a zábradlí. Ocelové konstrukce dostanou
nový nátěr.
Markéta Bučoková, PR

nové vědomosti a poznání, že o zvířátka,
ale i o přírodu se musíme starat.
kolektiv Mateřské školy Strakonice,
Lidická 625

foto: archiv MŠ

Zpravodaj města Strakonice

ZPRÁVY

Tanečnice dobyly i Lucernu

že Mia festival v Českém Krumlově.
Děvčata získala za své dvě choreografie
dvě zlaté medaile a postup na finále
do pražské Lucerny. Po dvouleté covidové přestávce, během níž se nic nesmělo,

Zvláštní pozornost patří
vám spoluobčanům, kteří
v letošním roce slavíte
životní jubileum 75, 80,
85 a v každém dalším
roce a máte trvalý pobyt
ve Strakonicích.
Proto jsme pro vás připravili setkání jubilantů města Strakonice, které se bude konat
v neděli 7. srpna od 16:00 do 19:00 hodin. Panská zahrada bude
pro vás otevřena od 15:00 hodin. K poslechu i k tanci na vás
čeká komponovaný pořad králů české dechovky – Josefa Poncara, Karla Vacka a Jaromíra Vejvody Zůstaň tu s námi, muziko česká. Toto vše uslyšíte v podání české dechovky Plechová
kapela s jejími sólisty pod vedením Dalibora Kaprase. Občerstvení zajištěno, vstup zdarma. Více informací v Infocentru pro
seniory, U Sv. Markéty 58.

Zpravodaj města Strakonice 
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PŘIJÍMÁ ŽÁKY
na školní rok 2022-2023

do 6. a 7. třídy
Česko-anglické

základní školy
(škola akreditovaná MŠMT)
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Informace:
skolavolynka
Mgr. Jana Křišťanová tel.: +420 776 029 734, zsvolynka@gmail.com
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Pozvánka na setkání jubilantů
města Strakonice v Panské zahradě

<

V Infocentru pro seniory, U Sv. Markéty 58 jsme zřídili místo
potravinové pomoci zásobené potravinovou bankou. Senioři
v nouzi se mohou hlásit v infocentru u paní Žilákové na tel.:
720 043 670 a u paní Hrdličkové, tel.: 777 118 646.

-

Potravinová pomoc pro seniory

INZERCE

<

Na začátku dubna přijímaly slečny
z kroužku street dance při strakonickém
domě dětí a mládeže gratulace za mimořádný úspěch a luxusní reprezentaci
města na krajském kole taneční soutě-

Foto: archiv kroužku

-

Strakonické tanečnice ze street dance získaly bronz v krajském kole

to byla pro tanečnice a jejich trenérku
obrovská satisfakce za dřinu, kterou
do nacvičování vložily. Nyní přišla další
úžasná zpráva. Tanečnice v sobotu
28. května dobyly s choreografií Walk
4 me i Lucernu. V konkurenci nejprestižnějších skupin z Čech a Slovenska
vybojovaly svým šmrncem a šarmem
bronz. „Nejsme žádná velká taneční
škola, scházíme se jednou týdně a je nás
jen pět. Třetí místo považuji za skvělé.
Bodování bylo opravdu dost těsné, ani já
jako lektorka jsem do poslední chvíle nevěděla, kolikáté skončíme. Jsem
na své holky neskutečně pyšná a jejich úspěch je sladkou tečkou za tímto
školním rokem,“ uvedla bezprostředně
po soutěži trenérka Tereza Koutenská.
Členky street dance čeká v srpnu ještě
jedno pražské finále, a to s výrazovým
tancem Control. Co děvčatům popřát?
Aby znovu dobyla Prahu...
Jaroslava Krejčová

w w w. s ko l avo ly n k a . c z
červenec 2022
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CENA STAROSTY
Mladí záchranáři dokázali,
že to umí

Kolo jsou moje druhé nohy

Co rychle sbalit do evakuačního zavazadla?
foto: Markéta Bučoková

Dokázat, že umí obvázat krvácející
ránu, postarat se o člověka v bezvědomí, ošetřit popáleniny, nebo zabalit
nejnutnější věci do evakuačního kufru.
To je jen krátký výčet disciplín, které
museli žáci prvního a druhého stupně
zvládnout, pokud chtěli uspět v soutěži – Dokaž, že umíš.
Okresní kolo probíhalo v areálu
plaveckého stadionu Na Křemelce.
Jde o postupovou soutěž pro žáky
ZŠ a víceletých gymnázií, členěnou
podle věku soutěžících do dvou
kategorií. Vítězné družstvo má právo
postoupit do vyššího – krajského kola
soutěže. To se letos uskutečnilo
31. května.
Záštitu nad soutěží má Český červený kříž společně se strakonickým hasičským záchranným sborem.
Jednotlivá stanoviště měla prověřit
připravenost jak v oblasti praktických,
tak vědomostních dovedností. „Jde
především o to umět poskytnout první
pomoc. Každý z nás se v takové
situaci může ocitnout a je v podstatě
morálně nepřípustné, abychom se alespoň nepokusili o záchranu ohroženého života. Proto jsou podobné akce
tolik důležité,“ vysvětluje šéf ČČK
Strakonice Ladislav Havel.
Vítěze dekoroval senátor Tomáš
Fiala. „Všem, kteří se umístili, za město
Strakonice posíláme velkou gratulaci a ostatní mají respekt nás všech.
Protože umět zachránit život a podat
pomocnou ruku v pravou chvíli je tolik
záslužná věc,“ vzkazuje na dálku
starosta města Břetislav Hrdlička.
Markéta Bučoková, PR
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V pořadí letošní druhá Cena starosty byla předána

Kdo by ji neznal? Drobnou dámu v neustálém pohybu s myšlenkami alespoň
dva kroky před těmi našimi. Život se
s ní příliš nemazlil, brzy přišla o milovaného manžela a na výchovu dvou
dcer zůstala sama. Ani taková věc ji
nezlomila a vedle povinností, které život
přináší, jí vždy zůstal čas na aktivity
rozličného druhu.
Právě za její nezlomnost a činorodost
byla Marcele Štverákové udělena Cena
starosty města. Stalo se tak 18. května
na strakonické radnici. Dvě hodiny milého povídání a vzpomínání utekly jako
voda a zůstala vzpomínka na energickou
osobnost s trvalým úsměvem na tváři.
Jak Marcela Štveráková řekla, musela
se životem protloukat sama a dost dobře
možná právě tato skutečnost ji přivedla
k mnoha koníčkům a zálibám, ve kterých, vedle péče o děti, hledala smysl
života a rozptýlení.
Pracovala a stále plnohodnotně pracuje pro radu seniorů, Český červený kříž,
Svaz diabetiků ČR. Pod organizací a zajištěním volnočasových aktivit seniorů,
výlety i ozdravnými pobyty je podepsána právě ona. Se skromností sobě vlastní
ale dodává: „Ve všech těchto organizacích mám vedle sebe lidi, bez kterých
bych práci, která musí být odvedena,
nezvládla. Mohu se na ně spolehnout
a velkým štěstím bylo dostat volnou

foto: Markéta Bučoková

ruku při výběru kolegů, když jsem byla
oslovena, abych dělala předsedkyni rady
seniorů. I jim patří část této ceny.“
Pořádáte nespočet sportovních aktivit,
ale jen málokdy vás vidíme účastnit se
jich? Není vám to líto?
„Když jsou sportovní hry tady u nás,
mám na starost spíše organizaci, prezenci, startovní listinu, výsledky. V jiných
městech se dostane i na mě. Tam soutěžím. Při kuželkách jsem také jen v pozici organizátora, ale vynahradím si to
v petangue. Tam si to utéct nenechám.“
Jak se udržujete v tak skvělé kondici?
„Prozradím vám, že se každý den
snažím hned po probuzení dvacet minut
cvičit. To dodržuji nehledíc na to, zda
jsem doma, či někde na rekondičním pobytu. Ale speciální jídelníček nemám.“
Paní Marcela je zastánkyní klasického kola, na kterém ji můžete potkat se
pohybovat. Jak sama říká, kolo jsou její
druhé nohy. Sice to její aktuálně prochází přirozenou odlehčovací kůrou, kdy
odpadávají některé z částí, ale v duchu
svého optimizmu věří, že Ježíšek přinese nové. Striktně dodává: „Ale rozhodně
ne elektrické.“
Veselou příhodou jsme zakončili naše
povídání. Vážená paní Marcelo, přejeme velkou dávku optimizmu a nasazení
ve vaší činorodosti.
Markéta Bučoková, PR
Zpravodaj města Strakonice

OSLAVY

Osmnáct let činnosti Domova klidného stáří v Sousedovicích

Narozeninový den u sv. Anny

Osmnáctiny se slavily v pátek 27. května
v Domově klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích. Jak už to tak na oslavách bývá,
nechyběl dort, dobrá nálada, oslavenec ani
hosté.
Úvodní vzpomínka ředitelky domova
Olgy Medlínové patřila době před osmnácti lety, kdy se štěnětem skotského retrívra
v náručí přijímala první klienty. Ze štěněte

foto: Markéta Bučoková

vyrostl statný pes, který dělal společnost
obyvatelům domova. Pejsek už není, ale
domov pro tři desítky klientů zůstává,
a co víc - schyluje se k jeho rekonstrukci
ve smyslu navýšení kapacity, po které je
neustálá poptávka.
Po návštěvě tohoto zařízení ve vás zůstane zvláštní pocit. Dům jsou čtyři stěny,
které musí mít duši, aby žily. A tu jim

dávají všichni lidé, kteří dokáží staříčkům
udělat každý den slunečnější. Jedna krásně
maluje, další vymýšlí rukodělnou činnost, společně dokáží upéct dort, zazpívat
písničku nebo jen takovou drobnost jakou
je pohlazení po tváři. Ošetřovatelky,
vychovatelky, sestřičky, kuchařky, sociální
pracovnice, to jsou duše tohoto místa a těm
všem patří obrovský dík za každý den, který je pro jeho obyvatele veselejší a pestrý.
I v tomto smyslu se vyslovil starosta
města Břetislav Hrdlička, který společně
s místostarostou Josefem Zochem domov
v den jeho dospělosti navštívili. Zúčastnili
se vystoupení obyvatel a celý objekt si prohlédli. Oba pánové neminuli ani kasičku
na dary pro domov.
Co popřát? „O klienty nouze není, a tak
především ochotné ruce, které budou k dispozici těm, kdo je tolik potřebují, a silný
sociálně-ekonomický systém, který bude
nakloněný službám, jež tady poskytujete,"
s těmito slovy se loučil starosta Hrdlička.
Markéta Bučoková, PR

INZERCE

Letní hudební
Stezka 2022
5. 7.

Ondřej Ruml

Muzikálový herec, zpěvák, hudebník v atmosféře šumavského lesa.

12. 7. Kateřina Marie Tichá a BANDJEEZ

Česká popová písničkářka a zpěvačka, jež vloni získala cenu Anděl
v kategorii Objev roku, s frýdecko-místeckou kapelou Bandjeez.

19. 7. Voxel

Český indie folk-popový zpěvák, hudebník a písničkář rozezní večerní Stezku.

26. 7. Olga Lounová

Populární česká zpěvačka, skladatelka, textařka, herečka, závodnice rallye.

2. 8.

Lee Andrew Davison

9. 8.

McBerds

Spirituály a gospely v podání jazzového a muzikálového zpěváka z americké
Oklahomy.
Směs folku a jazzu s jemnými prvky latiny a irské tradiční hudby, se základem
v českých a moravských lidových písních.

16. 8. Naked Professors

Českobudějovická folk-roková kapela hraje písničky z vlastní tvorby
a občas přimíchá i nějakou irskou lidovku.

23. 8. Josef Fojta

Hudební žánr indie-folk letos naposledy rozzvučí večerní
Stezku a zahřeje u srdce v korunách stromů.

RV2200488/01

Začátek každého koncertu je ve 20 hodin a trvá min. 60 minut.
V termínech konání koncertů je tobogán od 19 hodin uzavřen. Vstupenky
na koncerty zakoupíte na lipnocard.cz. Změna programu vyhrazena.

www.stezkakorunamistromu.cz

Zpravodaj města Strakonice 
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PODĚKOVÁNÍ

Dobrých slov není nikdy dost

Ředitelka MěÚSS Lenka Kratochvílová s jedním z klientů

Chci poděkovat všem pracovnicím pečovatelské služby za neuvěřitelnou péči, kterou
poskytují moji kamarádce paní Mileně
Nechanické a jistě i všem ostatním v jejich
působnosti. Jsem z Prahy a moje sestra musí
využívat služeb pečovatelek. Ovšem to, co
děláte pro potřebné ve Strakonicích, je až
neskutečné a mimořádné. Ochota, vyřizování všech přání, přístup velice lidský, zkrátka
nasazení pracovnic pečovatelské služby je
úžasné. Prosím, abyste vyřídili moje veliké
díky těmto pracovníkům, a také chválím
městský úřad za jejich podporu. Můžete být
hrdi na úroveň, na jaké je vaše pečovatelská
služba. Děkuji Jindra Burešová
Takových zpráv je jako šafránu. Ne každý,
byť je se službami, a nehledě na původ
oboru, spokojený, si dá tu práci, aby si sedl
k počítači a své pocity popsal a poděkoval.
Tím spíše si řádky chválící sociální služby
pro seniory zaslouží publicitu. Oni totiž vedle běžných úkonů potřebují i neobyčejnou
dávku trpělivosti, kterou jim pečovatelky
mohou dát. Ne každý z nás se s ní narodí.
Právem si tedy tyto ženy zaslouží dík.
Jak se na to dívá ředitelka domova
pro seniory Lenka Kratochvílová?
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Potěšila vás doručená pochvala?
Přece jenom dobrých zpráv není
nikdy dost.
Samozřejmě, že potěšila. Obzvláště,
když poskytujeme sociální služby téměř
sedmi stům klientů v pobytových,
terénních i ambulantních službách. Lidé
mívají obecně problém s vyjádřením
pochvaly, v písemné formě o to více.
V dnešní době je spíše moderní nekonstruktivně kritizovat a jízlivě komentovat. Přitom pochvala má neuvěřitelnou moc. Nejen v pracovním životě,
ale i osobním. Pochvala slouží nejen
jako zpětná vazba za vykonanou práci
zaměstnanců, ale také jako důležitý motivační prostředek. Na všechny naše zaměstnance jsou kladeny vysoké nároky.
Jejich pracovního nasazení a velké míry
empatie, tolik potřebné pro práci v sociální sféře, si nesmírně vážím, a proto je
pro mě opravdu velkým potěšením jim
takto krásně napsanou pochvalu předat.
Jedna věc je povinnost vyplývající
z vaší práce ve vztahu k zajištění potřeb klientů, ale druhá strana mince
obnáší i určitou nadstavbu v podobě
kreativity, jak klientům zařízení zpří-

jemnit pobyt. Jak se to u vás děje?
Tato nadstavba, jak ji v otázce nazýváte,
je zcela zásadní k vytvoření pozitivního
klimatu domova. Profesionální zajištění základních potřeb našich klientů je
sice alfou a omegou naší práce, ale jak
správně naznačujete, ruku v ruce s tím
souvisí i velká míra kreativity a invence
na skladbu volnočasových aktivit našich
seniorů ze strany všech zaměstnanců.
Z tohoto důvodu je kladen stejný důraz
i na tuto oblast péče tak, aby každý klient mohl využít právě tu aktivitu, která
mu vyhovuje a činí radost. Snažíme
se uživatelům zpříjemnit jejich volné
chvíle, zkvalitnit trávení volného času,
také podporovat, potažmo co nejdelší
dobu udržet jejich kognitivní schopnosti a umožnit jim zažívat pocit radosti
a vítězství z každé činnosti, do které
investují svou energii a odhodlání.
Poskytujeme individuální a skupinové
terapie, tréninky paměti, nácvik postupů
k zvládání běžných životních situací,
společné pečení, arteterapie, muzikoterapie, vycházky, výlety, návštěvy kulturních a společenských akcí v zařízení
i mimo ně.
Je něco, na co byste si v systému
sociálních služeb postěžovala, a co
naopak přináší úlevu a pomoc pro
personál?
V loňském roce jsme bojovali s vyšší fluktuací pracovníků v sociálních
službách. Nebyl problém zaměstnance
získat, ale někteří po několika službách
zjistili, že je pro ně práce příliš stresující a fyzicky neúnosná. Na stávající
zaměstnance byla kladena ještě navíc
zátěž související s vysvětlováním a zaučováním nových pracovníků. Trvalo
nám téměř půl roku, než se nám podařilo ustálit kolektiv. I přestože při přijímacích pohovorech seznamujeme nové
uchazeče s náročností péče o klienty,
nedovedou si někteří přímou péči a její
specifika dostatečně představit. Stabilizovaný a profesionální personál, kde
každý zaměstnanec pracuje samostatně
a zodpovědně, je obrovskou přidanou
hodnotou pro celý kolektiv.
Markéta Bučoková, PR
Zpravodaj města Strakonice

Střípky z historie strakonického pivovaru

HISTORIE

Kam mířil strakonický zlatý mok v roce 1940

Základem prosperity každého výrobního
chod zařízení sama.
podniku je mít dostatečný odběr svého
Pivovar si o svých odběratelích, předezboží na trhu. Jenom tak může generovat
vším v podnicích, které pronajímal, vedl
zisk a dál se rozvíjet. Stejná pravidla
podrobné záznamy. Můžeme si tak udělat
platila i v řemesle pivovarském a musel
stručnou představu o rozsáhlosti a vyse s nimi potýkat i Parostrojní pivovar
bavenosti jednotlivých provozů ve čtyřiprávovárečného měšťanstva Strakonice.
cátých letech dvacátého století. Zjistíme
Podnik se snažil udržet a pravidelně
tak, že v hostinci U Zlatého koflíku se
rozšiřovat počet odběrných míst, kam
nacházelo 19 stolů, 175 židlí a dvě leddodával své pivo. Základem úspěchu
ničky. Hotel U Bílého vlka disponoval 93
bylo zásobování kvalitním produktem
stoly, k tomu dokonce čtyřmi určenými
v dostatečném množství podle výše
speciálně pro karetní hry, a ještě k nim
daných objednávek.
evidoval ve svém vybavení 411 židlí.
Dne 11. prosince roku 1941 vydal ČesStrakonické pivo nabízeli svým zákazkomoravský svaz pro chmel, slad a pivo
níkům, jak již bylo napsáno, i živnostníoběžník, ve kterém žádal jednotlivé
ci mimo Strakonice. Celkově jich bylo
pivovary, aby mu podaly zprávu o dodle dochovaného hlášení čtyřiaosmdesát
dávkách piva pro své odběratele za celý
a jednalo se převážně o hostince. Způsob
rok 1940. Vypracované hlášení mělo
dopravy se zde rozšiřoval kromě povozu
být členěno podle politických okresů
či automobilu i na vlakové spojení. Cela dochovalo se nám i pro politický okres
kově dvaadvacet podniků bylo zásoboStrakonice. Můžeme tak skrze tento
váno i pomocí dráhy, avšak žádný z nich
statistický historický pramen zjistit, kdo
pouze tímto způsobem. Z hlediska vzdávšechno od pivovaru v rámci strakoniclenosti můžeme zařadit k těm nejbližším
kého okresu pivo bral, jakým způsobem
a dosažitelným hostince na Střele, Podmu bylo dováženo a o jaký se jednalo
Pozvánka na valnou hromadu
foto: strakonický archiv srpu, v Předních Ptákovicích, Dražejově
objem chmelového produktu.
nebo Droužeticích. Trasa do těchto míst
Celkově dodával strakonický pivovar své
návky zvládat vlastními dopravními zdroji.
nepřekračovala pět kilometrů. Naopak
zboží k roku 1940 sto sedmnácti odběPokud budeme sledovat odběr piva v hekk nejvzdálenějším obcím patřily Defurovy
ratelům, z čehož třiatřicet sídlilo přímo
tolitrech, přímo v rámci Strakonic najdeLažany, Velešice, Kvášňovice, Těchonice
ve městě, zbytek byl rozmístěn v podstatě
me mezi prvními pěti živnostmi kantýnu
a Jetenovice, kde se počet kilometrů blížil
po celém okrese. Z hlediska typu živnosti
ve firmě ČZ, podnik Karla Vachty, hotel
hranici třicet. Některá místa byla zásobobychom přímo ve Strakonicích nalezli dvě
U Bílého vlka, hostinec U Zlatého koflíku
vána přímo z pobočných skladů pivovaru,
kantýny, čtyři hostince, čtyři hotely, dva oba provozovnu Josefa Šavela. Přes odběr tisíc
které byly umístěny například v Žichovicích
chody a devatenáct restaurací, kde nabízeli
hektolitrů se dostali dva odběratelé, a to
a v Zelené Hoře u Nepomuka.
strakonické pivo. Nutné ještě upozornit, že
kantýna ČZ a restaurace Karla Vachty.
K nejpilnějším hostincům s největším odse nemuselo vždy jednat o pivo čepované.
Právě zmíněná kantýna přitom nepatřila
běrem zlatavého nápoje patřily ty ve StřelEvidována byla podrobně i lahvová forma
k podnikům ve městě, který by měl nějakou
ských Hošticích, Mnichově, Radomyšli nebo
chmelového nápoje. Do dvou zařízení dovádlouhou tradici a historii. Vznikla až v roce
Olšanech. Pouze v Střelských Hošticích se
žel pivovar zboží pouze povozem, do zbytku
1934, kdy uzavřel Parostrojní pivovar
však odběr dostal nad 500 hektolitrů za rok,
využíval kombinovanou formu, automobil
právovárečného měšťanstva ve Strakoniostatní zmíněné hostince atakovaly hranici
a povozy. Pro stále vyšší využívání a všeocích smlouvu s firmou Česká zbrojovka,
200–300 hektolitrů.
becně snadnější dostupnost automobilů byly
akciová společnost, v Praze. Ta mu poskytla
Pokud se pro srovnání přesuneme do soupostupně povozy vytlačovány. Nebylo napřípozemek ke stavbě. Náklady na výstavčasnosti, pak podle zpráv přímo z pivovaru
klad nutné jako ještě na začátku dvacátého
bu nesl pivovar a získal za to možnost
patří mezi největší odběratele piva podniky
století, aby si firma smlouvala ještě koňské
pronajímat živnost výčepní a hostinskou.
Jiskra, Červotoč a Sokolovna. V rámci
povozy od soukromých osob, jež měly být
Zbrojovka s volbou osoby, jíž pivovar tuto
bývalého okresu Strakonice najdeme mezi
připravené, pokud by podnik nestíhal své
živnost svěřil, musela souhlasit. Množství
nejvzdálenějšími místa odběru Bavorov
produkty rozvézt včas. Tyto nasmlouvané
dodávaného piva pro kantýnu se dle statistik
a Bělčice. Úplně nejdál potom expandují
povozy dokonce držely povinně celodenní
po roce 1940 stále zvyšovalo, například pro
dodávky strakonického piva do ciziny,
pohotovost, kdyby bylo jejich služeb náhorok 1943 se uvádí odběr 6 356 hektolitrů.
konkrétně do maďarské Budapešti a ukradou potřeba. Ruku v ruce s modernizací se
Po druhé světové válce přešlo nájemní právo
jinského Užhorodu.
však snažil pivovar postupně všechny objedpřímo na Zbrojovku, která si poté již řídila
Libor Staněk
Zpravodaj města Strakonice 
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