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Zasedání ZM v roce 2023

Plán termínů zasedání Zastupitelstva města 
Strakonice v prvním pololetí roku 2023:
8. 3., 10. 5., 28. 6.
Jednání budou probíhat tradičně ve velké 
zasedací místnosti Městského úřadu 
Strakonice s tím, že začátek každého 
zasedání bude v patnáct hodin. 

Výzva strakonického muzea

K chystané jarní výstavě věnované 
kuchařskému umění sháníme rukopisné 
kuchařské knihy či samostatné rukopisné 
recepty zapsané před rokem 1950 a starší. 
V případě, že byste předměty mohli zapůjčit, 
kontaktujte prosím etnografku Irenu Novotnou:  
irena.novotna@muzeum-st.cz či tel. 380 422 609. 

Nový přístupový systém 
do budov MěÚ 

Bezpečnostní přístupový systém umožňuje 
volný vstup do budov městského úřadu  
15 minut před začátkem a po skončení 
úřední doby. Mimo uvedený čas budou 
dveře uzavřeny. Více  na internetových 
stránkách www.strakonice.eu.

MISTROVSTVÍ ČR 
V KRASOBRUSLENÍ  

3.–4. 2. 2023
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Autorizovaný prodejce Volkswagen 

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

Multivan 6.1

Auto, po kterém touží každý vyznavač tvrdé práce, aktivního životního stylu a výletů s rodinou. Volkswagen Multivan 6.1 získáte 
s motorem o výkonu 2.0 TDI 150 kW v nejnovější generaci ve výbavách Comfortline či Highline již od 1 579 000 Kč vč. DPH.

Na obrázku je model s výbavou na přání.
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Multivan 6.1: 8,4–8,6 l / 100 km a 220–226 g/km.

Klasika 
dotažená k dokonalosti

Zvýhodnění 
až 368 000 Kč

TDI 150 kW
4MOTION

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
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ÚVOD
Mama taxi ohrožuje vaše děti  

Obvykle obří snaha pomoci a chránit 
své nejbližší a nejzranitelnější se obrátí 
v pravý opak a výsledek může mít fatál-
ní dopad.  

O čem je řeč? O dětech a snaze rodičů 
jim nastavit co nejsnazší cestu životem. 
Ale ruku na srdce, je tohle opravdu 
správný směr? Nebylo by lepší děti 
odnaučit pohodlnosti, a naopak naučit 
je odpovědnosti za sebe 
sama, za svůj život? 

Strážníci městské 
policie dohlížejí každé 
ráno na přechodech pro 
chodce na bezpečnost dětí při přechá-
zení. Už to je špatně. Řidiči by měli, 
a obzvlášť v centru města, respektovat 
pravidla a být obezřetní. Děti by naopak 
měly vědět, že zebra ještě neznamená 
suverénní bezpečí, které je zbaví zodpo-
vědnosti za způsob přecházení. 

A teď zpět na začátek textu. Novodobý 
nešvar, kdy si rodiče zvykli dovézt děti 
před školu, tam jim odnést školní brašnu 
až do třídy, a to vše za „vydatné pomoci“ 
aut ponechaných na blikačkách na chod-
nících tak, aby zdatně blokovala příjezd 
ke škole. Možná si to neuvědomujete, ale 

v takové chvíli jsou vaše děti ohroženy 
mnohem více. Zatímco se auta s ner-
vózními řidiči chaoticky točí a střídavě 
přijíždějí a odjíždějí od školy, dochází 
ke kolizím s dětmi, které se ve změti 
proplétají a povětšinou ani za velkými 
auty nejsou vidět. Situace, která doslova 
nahrává neštěstí, které na sebe nenechá 
dlouho čekat. 

Strážníci městské policie tedy nutně 
musí zasáhnout. Upozorňujeme rodiče, 
že od února budou hlídkující strážníci 

střídavě dohlížet na přechody 
a školy. Apelovat na rodiče 
a trpělivě vysvětlovat, jak se 
chovat s auty u škol. Kvůli 
tomu, že mnozí rodiče bezo-

hledně ohrožují ostatní děti, musí strážníci 
zasahovat v těchto místech. Až uvidíte 
přechod bez strážníka, není to proto, že 
by se jim zkrátka k přechodu nechtělo, ale 
proto, že hlídají vaše děti v okolí škol před 
vámi samotnými.  

Vážení rodiče, pojďte společně s měst-
skou policií udělat z našeho města bez-
pečné místo pro naše děti. Projděte s nimi 
město, ukažte jim možná úskalí. Náležitě 
je poučte, jak správně přecházet vozov-
ku. Jeden pohled vpravo, vlevo nestačí. 
Jde o minimální investici s maximálním 
ziskem. 

Břetislav Hrdlička, starosta

Za obrovské „pomoci“ televizí jsme 
zvolili prezidenta. To je ode mne 
k volbám vše. Asi cítíte, že máme svo-
bodu a demokracii, ale že ve státních 
otázkách jsme jen mravenci. To nás 
ale nesmí zastavit, otrávit a unavit, je 
to sice práce a život v nižších patrech 
mraveniště, ale zase trochu v teple. 
Nejhorší, co můžeme udělat, je hádat 
se se sousedem kvůli jinému názo-
ru. Kdo chce řešit politiku, ať do ní 
vstoupí.
Když se vrátím k pověstným mraven-
cům, přece se můžeme starat o své 
chodbičky a komůrky, je to sem sice 
z povrchu daleko, ale bývalo to kdysi 
mnohem dál. Tady si to můžeme dělat 
hezčí a čistší, budovat si hezká místa 
k odpočinku a žít spolu v klidu tam, 
kde jsme doma. A spolupracovat. 
Snažit by se měl každý podle svých 
možností, a to alespoň informací, 
nápadem, nebo trochou osobní 
pomoci. Začněme maličkostí – napište 
nám, kde by se dala vybudovat třeba 
nějaká „psí hřiště“. Nebo něco jiného. 
A pro dobrou náladu – blíží se maso-
pust a 4. února budeme s kamarády 
ze Slávie v hospůdce Na Křemelce 
od rána prodávat (i sparťanům a vů-
bec všem) polévku, jitrnice, ovárek, 
tlačenku, strakonické pivo i pečené 
prase. Přijďte si odpočinout a pak 
v pondělí budeme zase pracovat. 

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR 

„STRÁŽNÍKŮM 
DOCHÁZÍ TRPĚLI-
VOST. ZAČNOU 
HLÍDAT ŠKOLY.“

Ranní shon před základní školou foto: Markéta Bučoková



4 únor 2023 Zpravodaj města Strakonice

PIVOVAR V NOVÉM

4

Název se mění, tradice zůstává… 
Po třech nelehkých letech, kdy gastro prů-
mysl dostával na frak a napříč republikou 
se zavírají pivovary, přichází ze strakonic-
kého veskrze pozitivní zprávy. 

Nepřehlédnutelnou změnou je název 
společnosti – Pivovar Strakonice 1649, a. s.

Jak úspěšný rok 2022 byl a co pivovarské 
vedlo ke změně názvu, prozradí ředitel 
Dušan Krankus. 

„Rok 1649 je zlomovým letopočtem, 
od kterého se datuje počátek pivovaru, a zá-
roveň jej činí jedním z nejstarších pivovarů 
v Čechách. Novým názvem chceme zdůraz-
nit jeho dlouhou historii a také sounáležitost 
s majoritním vlastníkem, tedy městem Stra-
konice. Nové logo poukazuje na historický 
vzhled pivovaru, který se podařilo zachovat 
dodnes.“ Na vysvětlenou hned na úvod 
našeho povídání prozradil ředitel. 

Podařilo se vám pivovar provést poměrně 
složitým obdobím, kdy pandemii střídala 
energetická krize a ukrajinský konflikt. 
Jak uplynulé tři roky hodnotíte? 
Přesné výsledky nyní ještě nejsou k dispo-
zici. Přesto ale mohu říci, že prodejně byl 
rok 2022 úspěšnější než roky 2020 a 2021. 
Po covidu přišly úplně jiné problémy, 
vysoká inflace a zvyšující se ceny ener-
gií. Patrně si budeme muset zvyknout, že 
ekonomický blahobyt zkrátka skončil. Uza-
vřely se, co do produkce a velikosti, s námi 
srovnatelné pivovary v Žatci a Pardubicích. 
V tomto ohledu lze náš prodejní rok hod-
notit jednoznačně jako pozitivní.

Těsně před závěrem roku jste dokončili 
investici v řádu 6 milionů korun z vlast-
ních prostředků. Nová scezovací káď 
nahradila dosluhující. 
Naše společnost neustále investuje 
do kvality svých piv, jen tak lze obstát 
v konkurenčním prostředí. V listopadu 

začala odložená rekonstrukce scezovací 
kádě. Proces scezování je pro kvalitu piva 
klíčovou záležitostí.

Původní nádoba již neodpovídala 
současným požadavkům, a proto jsme 
přistoupili k její rekonstrukci. 

Co rekonstrukce obnášela? 
Předně bylo vyměněno celé vnitřní oblože-
ní kádě, které je nyní z nerezové oceli, dále 
bylo vyměněno scezovací dno a kypřicí 
stroj. V tuto chvíli je již tato nádoba 
na špičkové technologické úrovni. 

Co si pod pojmem scezování má laik 
představit? 
Scezování je fyzikální proces, při kterém 
dochází k oddělení sladiny a mláta. Tento 
proces trvá asi tři hodiny a na jeho konci 
získáme požadovaný objem sladiny a stup-
ňovitost budoucího druhu piva. 

Pivovar se rozhodl jít cestou soběstač-
nosti a začíná realizovat fotovoltaickou 
elektrárnu. 
Současná nestabilní doba k podobným 
investicím přímo vybízí. Ceny energií rostou, 
což se následně projevuje v cenách finálních 
produktů. Proto jsme se rozhodli být alespoň 
částečně nezávislí na cenách elektřiny. To 
do jisté míry umožní snížení energetických 
nákladů a zachování cen naší produkce. 

To je dobrá zpráva na závěr…
I přes rostoucí náklady zdražování doneko-
nečna není možné. O naše piva je stále zájem, 
což ukazují prodeje i v tak turbulentní době, 
jakou ta současná je. Proto bych chtěl po-
děkovat všem našim zákazníkům za přízeň 
a dát jim slib, že Pivovar Strakonice 1649 si 
místo na pivní mapě zajistí vždy.

Děkuji a Dej Bůh štěstí. 
Markéta Bučoková, PR 

Komunikovat elektronicky je in 
Po nějakém čase se na vás, občané, obracíme s výzvou registrace do elektronické komunikace s úřadem. Jde o službu, díky které budete vždy 
včas informováni o plánovaných uzavírkách, odstávkách elektrické energie či vodovodních haváriích. 

K tomu, abyste dostávali čerstvé zprávy, stačí hodně málo. Na webových stránkách města Strakonice se pod odrážkou komunikace s ob-
čany www.strakonice.eu/komunikace zaregistrujete kratičkým formulářem, kde uvedete své spojení. Po odeslání budete dostávat pravidelné 
zprávy a chystá se i radniční newsletter. 

Těšíme se na vás! Markéta Bučoková, PR 

Změnu názvu doplňuje nové logo
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BEZPEČNOST NADEVŠE
Skatepark Na Křemelce je zkolaudovaný, na slavnostní otevření čeká

Kolaudační řízení završilo výstavbu nového 
areálu skateparku Na Křemelce. Slavnostní 
otevření s exhibicí jezdců ale novou stavbu 
teprve čeká. Jakmile klimatické podmínky 
dovolí, s otevřením se nebude otálet. 

Nový skatepark město Strakonice vybu-
dovalo na základě poptávky po tomto dru-
hu volnočasového vyžití a samozřejmě také 
proto, že stávající u rampy před plaveckým 
stadionem už má své odslouženo. Areál se 
rozkládá na ploše téměř 1 300 m2 a jeho 
součástí je skladba překážek a na sebe 
navazujících prvků různé obtížnosti. 

Investiční akce města za více než  
10 milionů korun byla zahájena v květnu. 
Její dokončení v termínu překazily dodací 
podmínky stavebních komponentů, ale také 
vysoké teploty, panující během loňského léta, 
které prodlužovaly stavební technologické 
postupy. 

Výstavbu parku podpořila Nadace ČEZ 
z grantového programu Oranžové hřiště 
2022 částkou 805 150 korun. 

V současnosti je okolo skateparku ochran-
ný plot, což znamená, 
že je veřejnosti uza-
vřen. O jeho otevření 
do režimu zkušebního 
provozu budeme včas 
informovat. 

Park dostane 
do správy městská or-
ganizace STARZ. Pro 
uživatele bude platit 
provozní řád vyvěšený 
v areálu skateparku. 
Bezpečnost uživatelů 
je na prvním místě, 
stejně jako udržování 
pořádku. 

Prosíme o respektování zákazu vstupu 
do skateparku po dobu dokončovacích 
prací!

text a fota Markéta Bučoková, PR 
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Info tabule umístěná v areálu skateparku

Pohled na skatepark

INZERCE

Nástrojař
Šič / Šička
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POCTIVÁ PRÁCE OCEŇOVÁNA
V pivovaru ožívají starodávná řemesla 

Řemeslo má zlaté dno. Dávná moudrost, která 
obzvlášť v dnešní době dostává realističtější 
obrysy. Věřme tomu, že tatam je doba, kdy 
byla řemesla a poctivá práce zatracována...

Řemeslný strakonický pivovar již po něja-
kou dobu používá slogan „Řemeslo s pěnou“ 
a díky němu se zrodila myšlenka poohlédnout 
se po lidech, kteří dostali do vínku pověstnou 
šikovnost a pracovitost českých rukou.

Prvním, kdo se do hledáčku pivovarských 
dostal, je varhanář Peter Nožina. To díky 
němu se opět v plné kráse po dvouleté pauze 
rozezněly varhany v kostele svatého Prokopa. 
„Nemusí to ale být nutně řemeslníci ze Strako-
nic. Chceme nějak odměnit ty mistry, kterých 
je v jejich oboru velice málo nebo patří jejich 
řemeslo mezi unikátní či mizející,“ uvádí 
Dušan Krankus, ředitel Pivovaru Strakonice 
1649, a. s.

Varhany byly před restaurováním v pů-
vodním stavu. Až na dílčí opravy, které měly 
charakter údržby, to pro varhany byla první 
generální rekonstrukce. „Pozornost jsem 
věnoval i té nejposlednější plstičce a zákoutí. 
Za těch 130 let se na varhanách podepsal 
zub času a pak zub červotoče, na některých 
místech i předchozí varhanáři. Při restauro-
vání tedy rukama prošel každý z těch všech 
elementárních dílků, a to nejméně čtyřikrát 
každý, a dílků to bylo věru hodně, zhruba 
100 000,“ shrnuje Peter Nožina, který má 
zcela unikátní povolání.

To se u nich v rodině dědí již ve třetí 
generaci. Varhanářskou linii začal dědeček 
Petera Nožiny, který se do varhan začal podle 
jeho vlastních slov tak trochu „vrtat“ v jižních 

Čechách a posléze dal v 60. letech do učení 
své tři syny, Františka, Jiřího a Peterova otce 
Petra. 

„Své řemeslo jsem tedy z části podědil. 
Pak mezi 15. a 24. rokem jsem se varhanařině 
bránil, jak jsem mohl. Nakonec jsem jedno-
ho krásného dne při procházce povltavskou 
stezkou ucítil tak velikou touhu věnovat se 
varhanám, že od té doby se tomu se zapálením 
věnuji. Pro mě to bylo tehdy to ‚mé‘ povolání,“ 
vzpomíná.

Nejraději podle svých slov vrací život 
varhanům, které už neměly šanci na záchranu, 
a existovala reálná možnost, že zaniknou. Tře-
ba i chyběla většina píšťal, nebo byly zdevasto-
vané či nevhodně opravené. Peter tak měl před 
sebou úkol navrátit jim původní podobu, vcítit 
se do stavitele, jako by se díval pod jeho ruce 
a obnovil vše s respektem k jeho odkazu.

V celých jižních Čechách je Peter Nožina 
jediným řemeslníkem ve svém oboru. 

V Degustovně pivovaru se ocenění zúčast-
nili i pánové z vedení města Strakonice jako 
majitele pivovaru, Rudolf Oberfalcer a Jaro-
slav Horejš. 

Markéta Bučoková, PR
Pavel Pechoušek, PR 

Za své řemeslo byl pivovarem oceněn Peter Nožina foto: archiv pivovaru

Ztráty a nálezy
Lidé stále něco ztrácejí a jiní to nalézají, 
avšak často ti, kteří ztratili, se o nálezu 
nedozví, a ten pak čeká odložený někde 
ve skladu městského úřadu. Na strán-
kách periodika budeme přinášet nově 
rubriku Ztráty a nálezy, kde budou každý 
měsíc zveřejněny nalezené věci. 
Poctiví nálezci odevzdali dne  
3. 11. mobilní telefon, 9. 11. křovinořez, 
25. 11. dámské jízdní kolo,  
29. 12. mobilní telefon, 3. 1. jízdní kolo.
Pokud tyto věci postrádáte, informace 
obdržíte na podatelně Městského úřadu 
Strakonice.  Markéta Bučoková, PR
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INZERCE

ZIMNÍ FOTOGRAFIE S DOBOVOU PATINOU,  
SKVĚLÉ JÍDLO I ROZHLEDY ZE STEZKY
Letošní skvělou novinkou je Seidelův zimní fotokoutek v hotelu Element. 
Od 1. února do 16. března si můžete každou středu a čtvrtek vytvořit 
dobové zimní fotografie se starou patinou. K dispozici budou i dobové 
doplňky jako sáně, lyže, oblečení. Díky doplňkům a dobovým kulisám 
můžete se vrátíte v čase do doby našich babiček a prababiček. A domů 
přijdete se skvělou vzpomínkou na letošní zimu na Lipně.
I v zimě je skvělý nápad zajít na Stezku korunami stromů, je otevřená 
celoročně a výhledy na ztichlou a zasněženou krajinu působí krásně 

uklidňujícím dojmem. Při jasném počasí možná uvidíte až vzdálené Alpy. 
Bez pevné půdy pod nohama, na kterou jste zvyklí, možná uvidíte mnohé 
věci s větším nadhledem a vrátíte se zpátky na zem s trochu větším 
klidem. Po cestě nevynechte edukační a adrenalinové zastávky, kterými 
je Stezka vyšperkovaná.
Pokud hledáte nadstandardní služby a výjimečné zimní zážitky, vyrazte 
v zimě na Lipno!

PERFEKTNĚ UPRAVENÉ SVAHY PRO CELOU RODINU A ŠPIČKOVÉ SLUŽBY  
NAJDETE VE SKIAREÁLU LIPNO

SKIAREÁL LIPNO JE IDEÁLNÍ VOLBOU PRO JARNÍ PRÁZDNINY. POKUD HLEDÁTE PERFEKTNĚ UPRAVENÉ SJEZDOVKY, BEZPEČNÉ 
LANOVKY, ŠPIČKOVOU LYŽAŘSKOU ŠKOLU, PŮJČOVNU A PLNĚ VYBAVENOU PRODEJNU SPORTOVNÍCH POTŘEB A K TOMU 

VYNIKAJÍCÍ GASTRONOMII, PAK JE LIPNO JASNÁ VOLBA. PRO RODINY S DĚTMI NAVÍC V LETOŠNÍ SEZÓNĚ PŘICHÁZÍ 
S VÝJIMEČNOU NABÍDKOU 20% SLEVY NA JEDNODENNÍ VÍKENDOVÝ SKIPAS. VÝHODNÁ CENA PLATÍ O VÍKENDECH 

A O POLOLETNÍCH PRÁZDNINÁCH. RODINY S DĚTMI DÍKY NÍ LYŽUJÍ VE SKIAREÁLU LIPNO DOKONCE LEVNĚJI NEŽ LONI.

www.lipno.info

Srdce dárců byla otevřená
Tříkrálová sbírka letošního roku je u konce 
a sečtena. Doba vůbec není lehká a každý, 
kdo vyndavá byť jednu korunu z kapsy, 
musí hodně dobře počítat, kam ji investovat 
a za co vynaložit. Přesto, anebo možná 
právě proto byla srdce dárců otevřená 
a během patnácti lednových dnů roku 2023 
se vybralo krásných 926 090 korun. Všem, 
kteří do zapečetěných kasiček charity či 
přes on line platby přispěli, patří veliké 
poděkování. 

Peníze budou použity na projekt 
přístavby nového Domova klidného stáří 
sv. Anny v Sousedovicích. V kompetenci 
místní charity je vybrat si účel sbírky. 
Ten ovšem musí schválit Českobudějovic-
ká diecéze. A protože se tak stalo, bude 
možné za předpokladu, že na projekt bude 
poskytnuta dotace, přispět i výtěžkem 
z Tříkrálové sbírky.  

Poděkování si zaslouží i malí koledníčci. 
Letos, pravda, je nesužovaly kruté a třes-
kuté mrazy jako v předešlých letech, kdy 
do našich domovů a kanceláří nakukovali 

se zmrzlými nosíky. I tak si pět stovek dětí 
nesoucích koledu náš vděk zaslouží. 

Milé děti, děkujeme a zase za rok. 
Markéta Bučoková, PR 

Tři králové v Domanicích foto: archiv charity
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KALENDÁŘ AKCÍ
VÝSTAVY 
4. 1. – 27. 6.
Sabina Zlochová – Akryly
výstava přístupná v době konání společenských akcí
místo: společenský sál ŠK 

11. 1. – 27. 2.
Jan Zrzavý ilustrátor
výstava prezentuje rozsáhlý soubor faksimilií ilustra-
cí J. Zrzavého i knihy samotné
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.)

19. 1. – 9. 3. 
Bavorov a Helfenburk očima Marie Jakší
místo: Státní okresní archiv Strakonice  
otevírací doba: ve všední dny od 8:00 do 14:00 hod.

Výstavka větviček na určování podle pupenů
Pokračují i dlouhodobé akce – Místa s přírodní-
mi zajímavostmi, Nejmilejší knihy
místo: pobočka ŠK Za Parkem

KINO OKO 
1. 2., 17:30 hod.
Kocour v botách: Poslední přání
Kocour v botách si bude v dobrodružné jízdě 
plnit poslední přání.
USA, animovaná komedie, dabing, 101´, 2D, všem

1. 2., 20:00 hod.
Ve znamení býka
Portrét světoznámého rappera, který bojuje se sa-
motou a depresemi a pomalu se propadá do spi-
rály plné drog, prostitutek a alkoholu, přestože 
se na první pohled topí v luxusu. 
USA, drama, 98´, 2D, od 15 let

2.–6. 2., 17:30 hod.
Asterix a Obelix: Říše středu
Dva nerozluční hrdinové se s princeznou vydávají 
na výpravu za záchranou císařovny i celé Číny… 
Francie, rodinný/dobrodružný/komedie, dabing, 
2D, přístupný

2.–6. 2., 20:00 hod.
Ostrov
Pro záchranu a přežití jim nezbývá nic jiného, než si 
začít znovu naslouchat a najít k sobě cestu zpátky. 
ČR, komedie/romantický/dobrodružný, 100´, 
2D, od 12 let 

7.–8. 2., 17:30 hod.
Víly z Inisherinu
Na odlehlém ostrově západně od pobřeží Irska 
sledujeme celoživotní přátele, kteří se ocitnou 
v nejednoduché situaci. 
Ir/VB/USA, drama/komedie, 114´, 2D, od 12 let

7.–8. 2., 20:00 hod.
Někdo klepe na dveře
Byli byste ochotni učinit neuskutečnitelné, kdyby to 
byl jediný způsob, jak zachránit svět? 
USA, horor/thriller, titulky, 102´, 2D, od 15 let

9.–13. 2., 17:30 hod.
Mumie
Vypravíme se do Egypta, kde se v útrobách země 
nachází 3 000 let staré město mumií.
USA, animovaný, dabing, 2D, všem

9.–12. 2., 20:00 hod.
Bez kalhot: Poslední tanec
…má neodolatelnou nabídku..., ale také vlastní 
tajný plán.
USA, komedie/drama, 107´, 2D, od 15 let

14.–15. 2., 17:30 hod.
Přání k narozeninám
Komedie o jedné hodně bláznivé oslavě narozenin. 
ČR, komedie, 93´, od 15 let

13.–15. 2., 20:00 hod. 
Spravedlnost pro Emmetta Tilla

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

Skutečný příběh, který v roce 1955 otřásl Amerikou.
USA, životopisný/drama, titulky, 130´, 2D, od 12 let

16.–19. 2., 17:30 hod.
Ant-Man and the Wasp: Quantumania 3D
…další dobrodružství dvojice superhrdinů zvaných 
Ant-Man and Wasp.
USA, akční/dobrodružný/komedie, dabing, všem

16.–19. 2., 20:00 hod.
Muž jménem Otto
Příběh o lásce, ztrátě a životě ukazuje, že rodinu 
lze najít na nejneočekávanějších místech.
USA, drama/komedie, 126´, titulky, 2D, všem

20.–22. 2., 17:30 hod.
Zoubková víla
…dobrodružství začíná!
Luc/Něm, animovaný, dabing, 85´, 2D, všem

21.–22. 2., 20:00 hod.
Julie, co by bylo kdyby…
Byl její život plný náhod, nebo byla její cesta 
předem napsaná?
Fra, drama, titulky, 121´, 2D, od 12 let

23.–28. 2., 17:30 hod.
Děti Nagana
Příběh o přátelství, sportu, sociálních vztazích 
nejen na sídlišti, hrdosti, euforii ze sportovní udá-
losti a hlavně outsiderech, kterým někdo dá šanci 
vyniknout a jít si za svými sny.
ČR, rodinný, 98´, 2D, všem

23.–24. 2., 20:00 hod.
Láska podle plánu
Láska jako romantický výbuch citů nebo pragma-
tická otázka rozumu?
VB, romantická komedie, titulky, 108´, 2D, všem

25.–27. 2., 20:00 hod.
Medvěd na koksu
Pašeráci drog, policisté, turisti, záškoláci, starostlivá 
matka jednoho z nich a hlavně medvěd k prasknutí 
nacpaný kokainem jsou hrdiny černé komedie. 
USA, komedie/thriller, 95´, 2D, od 15 let

28. 2., 20:00 hod.
Nezvěstná
Když June odhalí tajemství o své matce, zjistí, že ji 
vlastně vůbec neznala. 
USA, drama/mysteriozní/thriller, titulky, 111´, 2D, 
od 15 let

SENIORSKÁ STŘEDA
15. 2., 9:30 hod.
Vánoční příběh
Snímek plný nečekaných situací, emocí, dojemných 
chvil, ale i zábavy odkrývá rodinné vztahy u Skálů. 
ČR, komedie, 118´

FILMOVÝ KLUB
20. 2., 20:00 hod.
Šťastně až na věky
Film o lásce a vztazích ve 21. století. 
ČR, dokument, 98´, 2D, všem ŠMIDINGEROVA 

KNIHOVNA
2. 2., 9:30 hod.
Bookstart – S knížkou do života
místo: oddělení pro děti ŠK

4. 2., sraz 9:00 hod. před nádražím ČD
Přírodovědná procházka v okolí Lázu,  
prohlídka plastik J. Křivancové
více na www.csop-strakonice.net

6. 2. – 27. 3., pondělky, 17:00 hod.
Kurz češtiny pro cizince – začátečníci
místo: společenský sál ŠK

7. 2., 16:00 hod.
Úterní zastavení
setkání s literaturou, např. s dílem Jaroslava Haška
místo: pobočka ŠK Za Parkem 

7. 2. – 28. 3., úterky, 18:00 hod.

Divadelní představení, které patří v posledních 
letech mezi nejúspěšnější divadelní hry všech 
světových jevišť. 

21. 2., 19:00 hod.
Koncert Piánko
místo: sálek Čezeta

26. 2., 15:00 hod.
Dětský karneval s divadlem VeTři
program plný písniček, soutěží a tancování

DŮM KULTURY
2. 2., 19:00 hod.
Králičí nora – divadlo J. K. Tyla 
Emočně silné rodinné drama o manželství, které 
prochází zásadní životní zkouškou. 
divadelní předplatné B

7. 2., 19:00 hod.
My Own Way – Vilém Veverka Trio
hoboj, klavír, kontrabas / KPH

11. 2., 16:00 hod.
Folkoví písničkáři zrají stejně jako víno
Festivalem provede muzikant a dlouholetý mode-
rátor Country Rádia Milan Schmidt.

14. 2., 19:00 hod.
Důkaz – Tyjátr Horažďovice

POD ŠIRÝM NEBEM
25. 2., 10:00–17:00 hod.
Strakonické hodování v Panské zahradě
Přijďte ochutnat čerstvé zabijačkové pochoutky. 
V nabídce budou i šťavnaté klobásky, uzená 
masa, ale i něco zdravého a sladkého. Atmosféru 
doplní živá hudba: 13:00–13:45 a 15:00–15:45 
Orchestr Péro za kloboukem, vstup zdarma 
místo: Panská zahrada 

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MÍR / 
U MRAVENČÍ SKÁLY
5. 2., 14:30 a 16:30 hod.
Začarovaný les
pohádka, LS Radost

12. 2., 14:30 hod.
O Dobré duši
loutková pohádka, Rodiče a přátelé MŠ Lidická

19. 2., 14:30 a 16:30 hod.
Zlatovláska
pohádka, LS Radost

VÍCEÚČELOVÉ SÁLY NA HRADĚ
9. 2., 19:00 hod.
Rumunsko – Země hor a pastevců
cestovatelská přednáška Tomáše Kubeše
místo: Rytířský sál

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. a 14. 2., 10:00–12:00 hod.
Výroba tkaných náramků z korálků
tvoření při šikovné dílně, materiál zajištěn
registrace u pí Hrdličkové, tel.: 777 118 646

MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ
hradní palác a nové expozice jsou do  
28. 2. uzavřeny  

VODNÍ MLÝN HOSLOVICE
do 31. 3. uzavřen 
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Kurz češtiny pro cizince – pokročilí
místo: společenský sál ŠK

8. 2., 17:00 hod.
Vícehlasy 29
mimořádná setkávání s inspirativními osobnostmi 
– profesionální průvodce Šumavou Josef Pecka 
a amatérský poutník Strakonickem Vilém Hrdlička, 
večerem bude provázet Robert Malota
místo: společenský sál ŠK

12. 2., 18:00 hod., 13. 2., 10:00 hod.
Mezigenerační klub PARK
sraz před pobočkou ŠK Za Parkem

13.–18. 2.
Rande naslepo s knihou
tradiční akce k svátku všech zamilovaných, máte-li 
rádi překvapení, půjčte si knihu „naslepo“
místo: oddělení pro dospělé i pro děti a pobočka 
ŠK Za Parkem

14. a 16. 2., 18:00 hod.
Kurzy zdravého vaření 
lektor: Jan Juráš, přihlášky na jan.juras@knih-st.cz 
nebo 721 658 244 
místo: ZŠ Povážská (Nad Školou 560)

15. 2., 17:00 hod.
S teleobjektivem přírodou jižních Čech
beseda s imunologem a fotografem Janem Ko-
peckým – zkušenosti s technikou a maskováním, 
zážitky, promítání
místo: společenský sál ŠK

22. 2., 18:00 hod.
Zelené otazníky – (Jak) funguje svobodné 
vzdělávání dětí?
promítání filmu Svobodné děti a beseda s lidmi 
z Ráje. Co je to svobodné neboli sebeřízené 
vzdělávání dětí? Co se děje ve školách, kde děti 
nemusí chodit na vyučování?..., po promítání filmu 
bude následovat beseda se zakladatelem svo-
bodné školy Ráj Martinem Chvostou a učiteli
místo: společenský sál ŠK

22. 2.
Kurz trénování paměti pro začátečníky
zájemci od 60 let v 10:00–11:15 hod., od 45 
do 60 let v 16:00–17:30 hod., 6 lekcí
přihlášky osobně v knihovně, na tel.: 380 422 702 
nebo na e-mailu: jitka.kotalova@knih-st.cz
místo: společenský sál ŠK

23. 2., 8:00 hod.
Tvořivá dílnička pro děti – talířový klaun
místo: oddělení pro děti ŠK

3., 10., 17. 2., 16:00 hod.
Ledňáčci
sraz před zámkem u vývěsky ŠK  

KALENDÁŘ AKCÍ

ČAJOVNA POD STOLEM
1. 2., 17:00 hod. 
5 o´clock Tea Talk
8. 2., 19:00 hod. 
Podivnější než ráj – Jim Jarmusch 
další ze série promítání filmů amerického režiséra 
Jima Jarmusche, v originále s českými titulky 

17. 2., 19:00 hod. 
Folkový večer Pod stolem s Pepou Pelánem 
a jeho hosty 
host Josef Gušlbauer – pražský muzikant, skla-
datel, textař a divadelník, ale též zakladatel, 
autor a hybatel projektu Landštejnské legendy

23. 2., 17:00 hod. 
Poezie na křídlech hudby 
Václav Jun, Václav Novák, děti z DDM

ČAJOVNA NA PŮDĚ
2. 2., 17:00 hod.
Klub přátel Bruna Gröninga 
přihlášení nutné na tel.: 605 586 112

7. 2., 17:00 hod.
Proč potřebujeme tmu? 
interaktivní přednáška – Alena Cardová

8. 2., 17:00 hod. 
BuďSob – setkání skupiny lokální 
soběstačnosti
10. 2., 18:00 hod. 
Mentawajské dobrodružství – Ostrov 
Siberut 
přednáška – Vladimíra Kastnerová

11. 2., 18:00 hod. 
Ochutnávka Puerh čajů II. 
přihlášení nutné na tel.: 602 452 075

14. 2., 18:00 hod. 
Klub deskových her
21. 2., 18:00 hod. 
Kreativitou k relaxaci – hudební lázně, 

malování 
přihlášení nutné na tel.: 774 522 218

23. 2., 17:00 hod. 
Klub přátel Bruna Gröninga 
přihlášení nutné na tel.: 605 586 112

24. 2., 18:30 hod. 
Relaxační večer pro ženy s Yoga Deny 
přihlášení nutné na tel.: 775 312 808 

25. 2., 15:00 hod. 
ZuBylinka – kurz výroby přírodní 
kosmetiky 
přihlášení nutné na tel.: 773 500 444

26. 2., 17:00 hod. 
Čaj o páté... 
setkání, beseda na volné téma

28. 2., 18:00 hod. 
Klub deskových her

Po 27. 2.
6:00–8:00 k.p., 9:00–12:30, 13:30–20:00 
(19:00–20:00x)
Út 7., 14., 21. 2.
14:30–15:30, 20:00–22:00
Út 28. 2.
9:00–19:00, 20:00–22:00
St 1., 8., 15., 22. 2.
6:00–8:00 k.p., 13:30–17:00, 20:00–22:00
Čt 2. 2. 
14:30–16:00
Čt 9., 16., 23. 2.
12:30–13:30, 14:30–16:00, 20:00–22:00
Pá 3. 2.
6:00–8:00 k.p., 9:00–16:00, 18:00–20:00x, 
20:00–22:00 
Pá 10., 17., 24. 2.
6:00–8:00 k.p., 12:30–22:00 (15:30–20:00x)
So 4. 2. 
13:00–18:00
So 11., 18., 25. 2. 
13:00–20:00
Ne 5., 19., 26. 2.
13:00–20:00
Ne 12. 2. 
14:00–20:00
Vysvětlivky:
k.p. – kondiční plavání
x     – ½ bazénu 
Plavání pro důchodce: 
každou středu 12:30–13:30
Plavání pro zdravotně postižené: 
každé pondělí 12:30–13:30
Plavání pro těhotné:
každý čtvrtek  14:30–15:30

Sauna – viz www.starz.cz

ZIMNÍ STADION 
Veřejné bruslení
   rodiče s dětmi  společné 

do 10 let
So 11. 2. 11:15–12:15 12:30–13:30
So 18. 2. 11:45–12:45 13:00–14:00
So 25. 2. 11:15–12:15 12:30–13:30

Jarní prázdniny
Po 27. 2.   10:00–11:30
Út 28. 2.   10:00–11:30
St 1. 3.   10:00–11:30
Čt 2. 3.    10:00–11:30
Pá 3. 3.   10:00–11:30

Bruslení seniorů
Čt 9., 16., 23. 2.    10:00–11:00
S ohledem na uzávěrku Zpravodaje může dojít 
ke změně programu, sledujte www.starz.cz

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

2. 2., 17:30 hod., kostel Podsrp 
Svátek Uvedení Páně do chrámu, 
bohoslužba s žehnáním svící 
5. 2., 9:30 hod., sv. Markéta 
Nedělní eucharistie s promluvou pro děti
5. 2., 15:00 hod., fara 
Setkání pro manžele a rodiny
17. 2., 19:00 hod., sv. Markéta 
Večer chval: hudba, zpěv, možnost 
přímluvy na konkrétní úmysly
22. 2., 17:30 hod., sv. Markéta 
Popeleční středa, bohoslužba s udílením 
popelce, začátek postní doby

RODINNÉ CENTRUM BERUŠKA 
1. a 15. 2., 17:00 hod.
Šachy
kroužek pro děti od 6 let, přihlášení nutné

2. 2., 10:00 hod. 
Šátkování 
kurz nošení dětí v šátku, přihlášení 
na 603 473 712

4. 2., 11:00–16:00 hod.
Valentýnské focení 
v ateliéru fotografky Oxy (www.photobyoxy.cz)

6. 2., 15:30 hod. 
Anglické zpívánky s pohybem 
nový kurz pro děti 3–6 let, přihlášení na tel.: 
773 165 696

7. 2., 15:30 hod. 
Výroba slovenských oplatek a trubiček 
s ochutnávkou 
lektor Peter Kurek

13. 2., 10:30 hod.
Setkání s dulou 
poradna s dulou a certifikovanou laktační poradky-
ní Ivou Fajovou, přihlášení na tel.: 723 045 420

14. 2., 16:30 hod. 
Vaření pro děti 
5–12 let, přihlášení nutné

24. 2., 19:00 hod. 
Osobnosti plus aneb Jak cholerik v lásce 
může zvládnout žít s flegmatikem a naopak 
dámské posezení nad povahami partnerů, přihlá-
šení u Nicole Valeš na tel.: 731 017 820

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

PLAVECKÝ STADION 
Krytý bazén 
Po 6., 13., 20. 2. 
6:00–8:00 k.p., 13:30–14:30, 18:00–20:00x
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MISTROVSTVÍ ČR VE MĚSTĚ

POZVÁNKA
6. 2., 18:00 hod.
S gymnáziem na cestách
průvodcem po Mexiku bude Václav Štětina
místo: sál gymnázia

10. 2., 20:00 hod.
Pivovarský ples
hraje kapela Scéna, místo: sokolovna

Národní týden manželství Strakonice
13.–19. 2.  Stezka lásky 
14. 2., 14:00–16:00 hod.  
Setkání na tržnici: hudební vystoupení, jídlo, fotokoutek
19. 2., 9:30 hod.   
Slavnostní bohoslužba, Mana, Lidická 194
Bližší informace na tel.: 608 079 461

KONCERTNÍ SÁL ZUŠ 
1. 2., 16:30 hod. 
Třídní koncert pí uč. M. Homolkové 
8. 2., 17:15 hod. 
Interní koncert žáků 
15. 2., 17:15 hod. 
Interní koncert žáků 
20. 2., 17:00 hod.
Třídní koncert p. uč. P. Karase
22. 2., 17:15 hod. 
Interní koncert žáků 
23. 2., 9:00 hod.  
OK soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou 
dechových nástrojů

SÁL LDO KOCHANKA 
2. 2., 15:30 hod. 
Třídní koncert p. uč. M. Lukeše 
místo: třída M. Lukeše (přízemí) 

MANA, APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Bohoslužby – každou neděli od 9:30 hod.
Čtvrteční setkání od 17:00 hod.
Každý pátek pro mládež od 14:30 hod. 
Quest hry, larpy, deskovky, zamyšlení a diskuse

\fbydgynnfdgnf 

Mistrovství ČR v kategoriích Juniorů, TP žactva, 
Přebor seniorů

Zimní stadion Strakonice, 3. – 4.2.2023

Pátek 3. 2. 2023 

tréninky 

08,30 – 09,15  PT + VT žactvo 
09,15 – 09,45  KP seniorky 
10,00 – 10,30  KP juniorky I. Skupina 
10,30 – 11,00  KP juniorky II. Skupina 
11,15 – 11,45  KP juniorky III. Skupina 
11,45 – 12,15  KP junioři 
 

Závody 

13,00 – 13,45  PT žactvo 
13,45 – 14,15  KP seniorky 
14,30 – 17,15  KP juniorky 
17,30 – 18,15  KP junioři 
18,30 – 19,30  VT žactvo 

Sobota 4.2.2023 

tréninky 

06,00 – 06,30  VJ seniorky  
06,30 – 07,00  VJ juniorky I. Skupina 
07,15 – 07,45  VJ juniorky II. Skupina 
07,45 – 08,15  VJ juniorky III. Skupina 
08,30 – 09,00  VJ junioři  
  
 

Závody 

09,30 – 10,00  VJ seniorky 
10,15 – 13,30  VJ juniorky 
13,30   oběd 
14,00 – 14,30  VJ junioři  První Strakoňáček až druhého ledna 

Strakonice si na své první miminko nového 
roku musely počkat až do druhého ledna. 
Chlapec Tran Dinh Duc se podle termínu 
měl sice narodit již 28. prosince, s příchodem 
na svět si dal ale načas. V rodném listě bude 
mít zapsané datum narození 2. ledna, 57 minut 
po půlnoci. Místostarosta Jaroslav Horejš 
maminku i novorozeně navštívil den poté 
v porodnici, aby za město popřál prvnímu 
strakonickému miminku šťastný a spokojený 
život a jeho rodině pevné zdraví a radost z ma-
lého Trana. „Obvykle všichni chodí s přáním 
novorozenému miminku a na maminky, 
které jsou v těchto příbězích tak důležité, se 
zapomíná, proto květina a dárková taška byly 
určeny právě novopečené mamince již druhé-
ho potomka,“ vysvětlil místostarosta. 

Maminka Nguyen Thin Lan Phuong pro-
zradila, že doma na Trana čeká jeho tříapůlletá 
sestřička.  Markéta Bučoková, PR Paní Nguyen přijímá od místostarosty blahopřání k narození potomka foto: Markéta Bučoková 

\fbydgynnfdgnf 
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MĚSTSKÉ DOTACE 
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INZERCE

 18. ledna 2023, 18. ledna 2023,  8. února
 20238. února 2023

        a 8. března 20
23 

        a 8. března 20
23 

                vždy od 15 do
 17 hodin.vždy od 15 do 17 hodi

n.

Srdečně vás zveme na

DNY OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ

cesko anglicka zakladni skola 

< <- - -

-

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

www.skolavolynka.cz

Strakonice, Podsrp 30

VE 
STRAKONICÍCH

Podpora kultury v roce 2023

Název Alokovaná částka Termín pro podání žádostí

Opatření 1 Podpora celoroční činnosti v oblasti kultury 420 000 1.–28. 2. 2023

Opatření 2 Podpora jednorázových kulturních akcí a projektů 300 000 1.–28. 2. 2023

Více informací získáte na MěÚ Strakonice na odboru školství u Lucie Kalinové, tel.: 383 700 844, e-mail: lucie.kalinova@mu-st.cz.

Dotace na tělovýchovu, sport a ostatní volnočasové aktivity pro rok 2023

Název Alokovaná částka Termín pro podání žádostí

Opatření 1 Podpora na nájemné ve sportovních zařízeních města Stra-
konice pro mládež – spravovaných STARZem Strakonice

7 548 890 1.–28. 2. 2023

Opatření 2 Podpora na nájemné ve sportovních zařízeních města 
Strakonice pro mládež – v tělocvičnách základních škol 
zřizovaných městem Strakonice 

900 000 1.–28. 2. 2023

Opatření 3 Op. 3.1. – Podpora sportovní činnosti mládeže   
Op. 3.2. – Podpora volnočasové činnosti mládeže

910 000 1.–28. 2. 2023

Opatření 4   
1. výzva
2. výzva

Podpora jednorázových sportovních a volnočasových akcí 
pořádaných na území města Strakonice 160 000 

130 000
1.–28. 2. 2023 
1.–30. 6. 2023

Opatření 5 Podpora provozu, oprav a údržby sportovišť ve vlastnictví 
žadatele

250 000 1.–28. 2. 2023

Případné dotazy zodpoví na odboru školství MěÚ Strakonice Martina Dubová, tel.: 383 700 847, e-mail: martina.dubova@mu-st.cz.

Dotační programy pro letošní rok vyhlášeny
Zastupitelstvo města Strakonice na svém prosincovém zasedání schválilo dotační programy vyhlašované městem Strakonice pro rok 2023, 
a to konkrétně na podporu kultury, tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit a pro sociální oblast. 

Znění jednotlivých programů včetně formulářů žádostí a příloh naleznete na internetových stránkách města www.strakonice.eu – samo-
správa – dotace.

Dotace na tělovýchovu, sport a ostatní volnočasové  
aktivity dospělých 2023

Název Alokovaná 
částka

Termín pro podání 
žádostí

Podpora celoroční činnosti dospělých 1 250 000 1.–28. 2. 2023

Vaše dotazy směřujte na Martinu Dubovou z odboru školství MěÚ Strakonice, 
tel.: 383 700 847, e-mail: martina.dubova@mu-st.cz.

Finance pro sociální oblast v roce 2023

Název Alokovaná 
částka

Termín pro podání 
žádostí

-  podpora registrovaných služeb 
poskytovaných dle zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních 
službách

-  podpora jednorázových nebo 
dlouhodobých služeb a programů, 
které se sociálními službami souvisejí, 
navazují na ně nebo s nimi úzce 
spolupracují, tj. služeb a programů 
nedefinovaných zákonem o sociál-
ních službách

700 000 6.–24. 2. 2023

Bližší informace poskytne: MěÚ Strakonice, odbor sociální, Šárka Vávrová, tel.: 
383 700 273, e-mail: sarka.vavrova@mu-st.cz. 

Ilustrační foto foto: Markéta Bučoková
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AKTUÁLNÍ ZPRÁVY
IVECO DAILY – nový pomocník dobráků 
Devátého prosince v podvečer-
ních hodinách na prostranství 
Pivovaru Strakonice 1649, a. s., 
požehnal farář Roman Dvořák 
novému autu Iveco Daily, které 
nahradilo již přesluhující automo-
bil Avia, starý již třiatřicet let.

Nové auto budou pro přepravu 
hasičů k zásahům využívat jed-
notky SDHO Strakonice. 

Bohatá výbava šitá na míru 
jednotce, která ho bude použí-
vat, obsahuje plovoucí čerpadlo, 
kalová čerpadla, hadice, řetězo-
vou pilu, elektrocentrálu, ženijní 
nářadí a další.

Vybavení vozidla zvyšuje dosavadní 
akceschopnost jednotky, zabezpečuje plnou 
samostatnost posádky řešit složité úkoly při 
požárech, větrných smrštích, bleskových 
povodních.

Vozidlo bylo pořízeno za 2 661 000 Kč. 
K nákupu byly čerpány dotace od GŘ 
HZS ČR 450 000 Kč a Jihočeského kraje 
300 000 Kč. Zbývající částku, necelé 

2 000 000 Kč, hradilo město Strakonice. 
V rámci večera poděkoval starosta města 

za příkladnou práci v uplynulém roce 
dobrovolným hasičům, zejména v začátku 
června, kdy naši oblast postihly bleskové 
povodně, u kterých jednotky zasahovaly 
nepřetržitě několik dnů. 

Dva z dobrovolných hasičů oslavili 
významná životní jubilea. Richard Dub 
z jednotky JSDHO Přední Ptákovice –  

60 let, Aleš Vrána z jednotky 
JSDHO Strakonice 50 let. Z úst 
starosty Břetislava Hrdličky 
a místostarosty Jaroslava Horejše 
zaznělo přání především pevného 
zdraví. 

Nechybělo poděkování od ve-
dení města za obětavý přístup při 
likvidaci následků bleskových 
povodní v roce 2022 jednotce 
SDHO Strakonice, jednotce SDHO 
Dražejov, jednotce SDH Modle-
šovice. Dále za obětavou práci při 
přípravě mladých hasičů obdržel 
poděkování Václav Staněk.

Poděkovalo se i krizovému pracovníku 
Peteru Kurekovi za obětavou práci pro 
jednoty hasičů. 

Určitě si nikdo zásahy hasičů nepřejeme. 
Když ale přijde svízelná situace, asi každý 
oceníme jejich vybavení, nasazení, díky 
kterým nám podají rychlou pomoc. 

Děkujeme, chlapci, jste borci, a to vám 
nikdo nevezme.

text a foto Markéta Bučoková, PR 

Nové auto hasiči převzali na pivovarském dvoře 

Cenu stočného již mimořádné opatření neovlivňuje 

Cena vodného pro letošní rok je nadále 
ovlivněna a definována na základě mimo-
řádného opatření SFŽP ČR pro vodohos-
podářské projekty OPŽP. V souvislosti 
s energetickou krizí uplatňuje Státní fond 
životního prostředí inflační index spotřebi-
telských cen ve výši 3,8 %. 

Při použití tohoto indexu je stanovena 
výše ceny vody pitné na částku 65,48 Kč 
bez DPH, s DPH pak 72,03 Kč. U vody 

odpadní se v letošním roce již výše ceny 
ve vztahu k Mimořádnému opatření SFŽP 
ČR již nesleduje, monitoring dotace skon-
čil v roce 2022. Cena vodného a stočného 
a její kalkulace nadále podléhají regulaci 
cen podle platných výměrů MF.

Z důvodu zachování výše nájemného 
v kalkulaci na rok 2023 došlo k navýšení 
ceny vody pitné na 68,88 Kč bez DPH 
oproti minimální variantě, cena vody od-
padní je na částce 40,11 Kč bez DPH. 

Zvýšení cen představuje 6,6 procentních 
bodů, což je vzhledem k výši inflace zane-
dbatelná částka. 

Vybrané finanční prostředky město vrací 
zpět do vodohospodářské infrastruktury. 
V letošním roce tak budou pokryty z části 
náklady na rekonstrukci vodovodních a ka-
nalizačních sítí v ulici Volyňská. 

Pokud se v letošním roce začne projekt 
opravy Volyňské ulice, kde výběrové řízení 
na zhotovitele podává ŘSD ČR, realizovat, 
pak město čeká jedna z největších investic 
poslední doby. Částka téměř 100 milionů 
korun bude hrazena plně z prostředků města. 

Markéta Bučoková, PR 

Cenu vody zvyšují mimořádná opatření SFŽP  
foto: Lucie Kalinová

Jak to bylo s miminky 
v roce 2022
V porodnosti jsme si v roce 2022 ve Stra-
konicích pohoršili. Oproti roku 2021 se 
vloni narodilo celkem 569 dětí (o rok 
dříve to bylo 681 dětí, pozn. redakce). 
Z toho 307 chlapců a 262 děvčat.
Děti přišly na svět v místní porodnici, až 
na jedno dítě, které se narodilo v domá-
cím prostředí. 

Mezi nejoblíbenějšími jmény vedl 
Matyáš, Jakub a Filip. Pro děvčata 
volili rodiče nejčastěji Annu, Viktorii, Sofii 
a Terezu. 

Ani dvě jména nejsou již neobvyklá. 
V loňském roce narození chlapci jsou 
nositeli těchto jmen: Antonín Jose, Alan 
Peter, Jonathan Nick. U dívek se dvě 
jména objevila častěji: Anna Marie, 
Aurélie Anna, Denisa Olga, Emilie Eva, 
Elizabeth Ema, Katrin Michaela, Kateřina 
Květoslava, Liliana Gizela, Martina Edith, 
Rose Marie.

Všem narozeným miminkům a jejich 
rodičům přejeme především hodně štěstí 
do života a pevné zdraví. 

Markéta Bučoková, PR 
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ŠKOLSTVÍ INFORMUJE

Nezapomeň za mě zaplatit 
Poplatek za vašeho čtyřnohého parťáka 
je nutné poukázat na účet města do  
31. 3. 2023. Pro platbu si můžete zvolit tři 
způsoby: prostřednictvím SIPO, úhradou 
složenky, nebo bezhotovostně na základě 
podkladů zaslaných finančním odborem 
na vaši e-mailovou adresu. Hotově i kar-
tou pak zaplatíte na pokladně Městského 
úřadu Strakonice v úředních hodinách, 
a to pondělí, středa, pátek. 

Výše poplatku se nemění. 
Sazba pro rodinný dům: 600 Kč, 

za druhého a dalšího psa o 50 % více. 
Sazba pro bytové domy: 1 000 Kč, 

za druhého a dalšího psa o 50 % více.
Sazba pro části města: Hajská, 

Modlešovice, Bažantnice, Střela, V Holi 
a ulice U Židovského hřbitova 300 Kč, 
za druhého a dalšího psa 500 Kč. 

Sazba pro majitele, kteří dosáhli v prů-
běhu kalendářního roku 2023 věku 65 
let a starší, 200 Kč, za druhého a dalšího 
psa 300 Kč.

Veškeré potřebné informace k poplat-
ku za psy podá Petra Šmolíková,  
tel.: 383 700 520, e-mail:  
petra.smolikova@mu-st.cz.   

Markéta Bučoková, PR 

Novoroční pochod MŠ Šumavská

A je tu nový rok 2023! S naší školkou jsme 
vloni založili tradici novoročního pocho-
du, která měla veliký ohlas, tak jsme v ní 
pokračovali i letos. Chtěli jsme po vánoč-
ních svátcích rozhýbat ztuhlá těla, vést děti 
ke zdravému životnímu stylu, podporovat 
dětská přátelství a spolupráci s rodiči, sejít se 
všichni dohromady, těšit se ze společného se-
tkání. Sešlo se na dvě stovky lidí, vycházelo 
se od školky, trasa byla dlouhá asi 1,5 km, šli 
jsme na vyhlídku pod lesem. Zde jsme pak 
všichni čekali na příchod tří králů za slav-
nostních královských fanfár. Společně s nimi 
jsme si zazpívali koledu My tři králové a poté 

si paní učitelky a ostatní zaměstnanci mateř-
ské školy připili s dětmi ze své třídy dětským 
šampusem a popřáli si šťastný nový rok. Celá 
akce byla zakončena světelnou show, malým 
dětským ohňostrojem pro radost dětí. 

Novoroční pochod jsme si náramně užili 
a těšíme se na další společné aktivity v na-
stávajícím roce. Děkuji všem dětem, rodi-
čům, zaměstnancům a ostatním partnerům 
školy za spolupráci. Více fotografií z akce 
a informací o naší mateřské škole naleznete 
na www.ms-sumavska.strakonice.eu.

Veronika Tomanová, 
ředitelka MŠ

Tradiční pochod si užili jak malí, tak velcí  foto: archiv MŠ

Na ZŠ FLČ přemýšlíme i sportujeme
Novinkou se stal v loňském roce Klub 
nadaných dětí, který se snaží nabídnout za-
jímavé aktivity mimo vyučování v různých 
oblastech. V loňském roce jsme společně 
navštívili Karlovu univerzitu a místní 
gymnázium, vytvořili vánoční časopis, 
vypravili jsme se po stopách F. L. Čela-
kovského, zahráli si únikové a společenské 
hry, vyzkoušeli si pokusy. Také jsme začali 
spolupracovat s Mensou ČR – organizací 
na podporu nadání. Žáci naší školy se 
zúčastnili v loňském i letošním roce jejich 
Logické olympiády. Letošní ročník byl 
pro naše žáky velmi úspěšný. Sedm žáků 
se umístilo v první stovce soutěžících. 
Velmi nás potěšilo, že mezi nimi byli i naši 
prvňáčci. Do krajského kola postoupil 
Vojtěch Straka z 5. ročníku a Jan Beníšek 
z 3. ročníku. Vojta Straka v kraji zabodoval 
a postoupil z 2. místa do celostátního finále 
28. 11. v Praze. Celá škola mu držela palce. 
Vojtovi můžeme gratulovat ke krásnému 
úspěchu. Ve velké konkurenci se umístil 

na 18. místě mezi 65 nejlepšími řešiteli 
z celé republiky.

V naší škole se ještě před začátkem škol-
ního roku 2021/2022 rozhodlo o možnosti 
zapojení našich, zejména „prvostupňových“ 
žáků, do projektu „Děti na startu“, jimž 
je primárně určen. Garantem celorepub-
likového projektu je Český svaz aerobiku 
a fitness FISAF.cz, který umožňuje všem 
dětem od 4 do 10 let po celé České repub-
lice už několik let cvičit s radostí a bez 
stresu z výkonů. Děti tak mají příležitost 
rozvíjet svou základní pohybovou mo-
toriku, koordinaci, obratnost, rychlost 
a sílu a získat základ pro další pohybovou 
a sportovní činnost i celoživotní pozitiv-
ní vztah k pohybu, sportu a aktivnímu 
trávení volného času. Zrod střediska „Děti 
na startu“ v naší škole a zajištění odbor-
ného proškolení trenérů i instruktorů bylo 
tedy prvořadým úkolem, jenž byl splněn 
prostřednictvím Sportklubu Kladno, z. s., 
a díky dobré spolupráci vedení naší školy. 

Také se podařilo získat dotaci od Národní 
sportovní agentury z výzvy „Podpora čin-
nosti sportovních trenérů na MŠ a ZŠ“. Pod 
vedením patřičně proškolených trenérek 
z řad učitelek a vychovatelek naší školy tak 
mohly probíhat tréninky v souladu se vše-
mi „předepsanými“ projektovými pravidly 
v nově založeném středisku. Velmi náročná 
práce se výrazně zúročila, protože se nám 
do sportovních aktivit podařilo ve školním 
roce 2022/23 zapojit 147 žáků a žákyň, 
rozšířili jsme i řady trenérů a asistentů 
a zajistili odpovídající prostory.

Jana Rohová, Jitka Miglová

Ve škole vzniklo sportovní středisko Děti na startu 
 foto: archiv ZŠ
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ŠKOLSTVÍ INFORMUJE PO STOPÁCH HISTORIE 
Erbovní výzdoba kostela sv. Prokopa
Areál strakonického hradu je velkou 
učebnicí dějin architektury, výtvarné-
ho umění i vzácným místem setkávání 
řady místních institucí – Šmidingerovy 
knihovny, Muzea středního Pootaví, 
MěKS Strakonice, ZUŠ Strakonice 
a Římskokatolické farnosti Strako-
nice. Díky čerstvé rekonstrukci bude 
opět možné navštěvovat také vzácný 
hradní, dříve děkanský, klášterní 
a konventní kostel sv. Prokopa – ná-
rodní kulturní památku. Kostel byl budován 
jako řádový od 13. století, kdy Bavorové ze 
Strakonic pozvali řád johanitů (maltézských 
rytířů) do východní části hradu, který později 
po vymření panského rodu získali rytíři celý. 
Poté, co husité v Praze vyplenili roku 1420 
komendu a velkopřevorství u Panny Marie 
pod Řetězem (na Malé Straně u kamenného 
mostu), bylo velkopřevorství přeneseno právě 
do Strakonic a kostel sv. Prokopa se tak stal 
ústředním svatostánkem českého velkopře-
vorství johanitského řádu až do sklonku 17. 
století, kdy se velkopřevorství stěhovalo zpět 
do již barokní Prahy. Přesto se i nadále do jeho 
výzdoby otiskovali mnozí z komturů a vel-
kopřevorů. Jménem římskokatolické farnosti 
můžeme návštěvníky pozvat také ke zhlédnutí 
tohoto vzácného heraldického bohatství. 

Výběrově zde můžeme upozornit kupří-
kladu na následující erby a jejich historicky 
významné majitele: Bavor I. ze Strakonic 
(nahoře) – dobrodinec a zakladatel strako-
nické komendy johanitů (1243), který se dle 
legendy zúčastnil křížové výpravy, kde se 
s řádem johanitů setkal, a proto rytíře na svůj 

hrad pozval. Erb zobrazuje bílý heroldský 
kříž na červeném poli a uťatou hlavu sv. Jana 
Křtitele – řádového patrona, podkladem je 
osmihrotý johanitský kříž (hroty symbolizují 
osmero blahoslavenství – duchovní program 
řádu). 

Velkopřevorský erb Jošta (II.) z Rožm-
berka (vlevo), který byl velkopřevorem řádu 
v letech 1451–1467. Na čtvrceném erbu vidíme 
rožmberské červené pětilisté růže na bílém 
poli, bílé johanitské kříže a podklad opět tvoří 
osmihrotý řádový kříž. Zajímavými figura-
mi jsou dále procesní kříž, biskupská mitra 
a berla, které upozorňují na vysoké církevní 
postavení velkopřevora – v době pohusitské, 
kdy české arcibiskupství nebylo obsazeno, 
byl Jošt z Rožmberka de facto nejvyšším 
církevním hodnostářem v království a také 
vratislavským biskupem.

Benedikt z Bračic (vpravo), převor stra-
konického konventu (1454–1472) proslul 
rozšířením špitálu u sv. Markéty, který později 
pohltila přestavba kostela do dnešní podoby. 
Také on ze svého titulu zastával úřad v úrovni 
biskupa, jak vidíme (opět) v symbolech mitry 

a berly. 
Mezi více než dvaceti dochovanými 

a restaurovanými heraldickými výjevy 
v kostele sv. Prokopa můžeme dále 
spatřit erby velkopřevorů a hrabat 
Kolowratů, hraběte Othenia Lich-
nowského z Werdenbergu (proslulého 
zřízením slavných maltézských sanit-
ních vlaků), stavitele podsrpenského 
poutního kostela Panny Marie Bolest-
né a zakladatele jednoho ze strako-

nických špitálů hraběte Michaela Ferdinanda 
z Althannu, který ve Strakonicích vybudoval 
školu a zřídil nadaci pro chudé 8 tisíc zlatých.

Dalším pozoruhodným otiskem řádových 
dějin v heraldické výzdobě našeho kostela je 
erb diplomata, čelního velitele řádového loď-
stva na Maltě i stavitele poutního kostela sv. 
Jana Křtitele v Radomyšli hraběte Gundakara 
Poppo z Ditrichštejna. Ve Strakonicích přispěl 
k barokním úpravám kostela sv. Prokopa 
a hřbitovního kostela sv. Václava s řádovou 
hrobkou maltézských rytířů. Nad hlavní lodí 
mezi vrcholy klenebních oblouků spatříme 
také erbovní znamení Matouše Děpolta z Lob-
kovic, císařského rady Rudolfa II., hejtmana 
Prácheňského kraje a místodržícího, který jen 
o vlásek unikl pražské defenestraci. Dále zde 
uvidíme erb Království českého a bavorov-
skou střelu na zlatém poli a ještě řadu dalších. 
Do nově otevřeného kostela sv. Prokopa vás 
ovšem zveme nejen za heraldikou. Naše 
památkově unikátní stavba přináší městu 
bohatství kulturní a duchovní. 

Miroslav Žitný

Hledět dál
„To je krása! Tady to prokouklo!“ Nebudu 
zastírat, že mne pochvalná slova na adresu 
znovuotevřeného kostela sv. Prokopa potě-
šila. Znovu a znovu mne naplňuje vděčnost 
Bohu a mnoha lidem, díky nimž se celé 
dílo uskutečnilo!

Uspořádání a výzdoba kostela však 
nejsou samoúčelné, jak již několik měsíců 
sledujeme na některých prvcích. Každé 
období mělo své akcenty, každé se vyja-
dřovalo jinak. Odpovídalo to vnímavosti 
člověka i technickým možnostem. V go-
tických chrámech nás může překvapit, že 
osa kostela je mírně zalomena na rozhraní 
lodi a presbytáře. Naznačovalo to Ježíšovu 

hlavu skloněnou na kříži. Mnohé kostely se 
stavěly právě do tvaru kříže. Využívalo se 
i jiných symbolů (např. hvězda). V baroku 
nás fascinuje pravidelnost, zejména práce 
se světelným paprskem. To vše mělo dát 
celistvý dojem nejen o lidském díle, ale 
také o Božích vlastnostech.

Každý z nás si různým způsobem uspo-
řádá svou domácnost a vybaví doplňky, 
které jsou mu blízké. Buď stylem, nebo 
protože mu připomínají něco či někoho 
z jeho života. Vyobrazení biblických udá-
lostí či světců v kostele není zbožšťováním 
díla lidských rukou. Jsou připomínkou 
toho, co Bůh koná pro člověka, a povzbuze-
ním ve víře. V případě světců k naději, že 
i my jednou máme patřit do jejich spole-

čenství, že i mé lidství je pozváno k věč-
nému životu. Zároveň motivací, abychom 
následovali našeho Pána Ježíše Krista jako 
daný světec či světice a inspirovali se jeho 
(jejím) příkladem. 

Architektura a výzdoba kostela, ať už 
pravidelná či různorodá, bohatá či strohá, 
to vše nás odkazuje k pohledu dál a hlou-
běji. Ano, k samotnému Tvůrci. Máme 
smysly. Vidění je jedním z prostředků, jak 
hledat a vidět Boha. Ne v lidských výtvo-
rech, ale „za nimi“.

Při jízdě v autoškole mi radil instruktor: 
„Abys projel zatáčku plynule bez cukání vo-
lantem, musíš koukat až za ní.“ Hledět „dál“ – 
věřím, že to nám pomůže v plynulosti života!

Roman Dvořák, farář

Heraldické výjevy na severní zdi chóru kostela foto: Michal Klečka
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správné místo  

pro Vaši dokonalou svatbu
www.zameklnare.cz
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