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Prázdniny skončily a od 
1. září se ranní poklidné 
ulice města opět zaplnily 
dětmi a studenty.
Začal další školní rok. Jaký asi 
bude? Co nového nám přinese, 
ptají se rodiče i děti. Pro mnohé se 
začíná psát nová kapitola jejich 
života, někteří se těší, jiní jsou 
smutní. Zkrátka pocity jsou růz-
né. Málokdo si však uvědomuje, 
jaké vlastně mají naše děti štěstí. 
Především mají vás – své rodiče 
a prarodiče, své domovy, možnost 
svobodně navštěvovat mateřské 
školy, bezplatně získávat vědo-
mosti na základních školách, po-
kračovat podle svých schopností 
i přání v dalších studiích či odbor-
ných dovednostech. Stalo se to 
pro nás zcela automatické a ni-
kdo nepřemýšlí o tom, že by to 
mohlo být jinak. Denně však nás 
média poučují o skutečnosti, že 
jsou na světě země, kde toto zda-
leka samozřejmostí není. 
Važme si tedy toho a využívejme 
všech těchto možností. Ale neza-
pomínejme přitom na základní 
lidské vlastnosti: úctu, pokoru 
a toleranci.
Ať mohou i nadále platit slova 
jednoho z klasiků evropské litera-
tury 19. století, že v našich dětech 
jsou uloženy všechny velké šance 
tohoto světa.
Přejeme rodičům a jejich dětem 
hodně zdraví a jen samé úspěchy 
v novém školním roce.
Ivana Říhová, místostarostka 
města

STRAKONICKÁ TEPLÁRNA SLAVÍ

Někteří z nás byly ještě děti, když 
si naši rodiče a prarodiče četli 
v prvním ročníku červencového 
Zpravodaje města Strakonice 
z roku 1999 o tom, že severní 
obchvat přestává být dalekou 
budoucností. Přitom myšlenka na 
tzv. severní obchvat je známa již 
od 30. let 20. století. Nejméně tři 
generace mohou na tyto smělé 
plány vzpomínat, protože původ-
ní dopravní napojení od silnice 
Písecké až po Katovickou dozna-
lo během jejich života bezpočtu 
změn.
Severní půloblouk je stále živé 
a hojně diskutované téma. Obča-
né se na nás pochopitelně obra-
cejí také s dotazy v jaké fázi se 
nachází příprava stavby nebo kdy 
lze předpokládat vydání staveb-
ního povolení. Tuto skutečnost 
potvrdil před časem také pan 

Miroslav Beránek svými příspěv-
ky na našich stránkách, kde mimo 
jiné uvedl: „Občanská veřejnost 
se zajímá o zahájení tak důležité 
stavby pro město.“ Souhlasíme 
a uvědomujeme si, že ne každý 
má přístup k internetu nebo mož-
nost online sledovat postup v této 
věci. Proto jsme se rozhodli vy-
užít Zpravodaj, který každý měsíc 
putuje do schránek všech občanů 
našeho města.
Zaprvé. Stavba „I/22 Strakoni-
ce – dopravní severní půloblouk 
města Strakonice“ je plně v re-
žii státu. Stavebníkem je v tomto 
případě Ředitelství silnic a dálnic 
České republiky, Správa České 
Budějovice (dále jen „ŘSD ČR“), 
které dle posledního sdělení před-
pokládá, že by výstavbu mohlo 
zahájit už v příštím roce. Město 
Strakonice se snaží tuto investici 

podpořit, ovšem uvědomme si, 
že jeho možnosti nasměrovat tok 
státních financí do dopravních 
staveb jsou značně omezené. 
Město Strakonice bude v souvis-
losti se stavbou severního půlob-
louku financovat celé veřejné 
osvětlení, nové chodníky (napří-
klad u chystané okružní křižo-
vatky Katovické), ale hlavně pře-
krytý zářez do městského lesa 
a nadchod v ulici MUDr. K. Hra-
deckého.
Zadruhé. Městský úřad Strako-
nice vychází stavebníkovi „ob-
chvatu“, kterým je ŘSD ČR, ma-
ximálně vstříc. Zdejší odbor 
dopravy, jako speciální stavební 
úřad již ŘSD ČR povolil následu-
jící objekty (všechna stavební po-
volení jsou pravomocná):
1) Účelová komunikace 1 a lávka 

pro pěší přes silnici I/22 ve 

SEVERNÍ PŮLOBLOUK POSTUPUJE VPŘED

Letos si připomí-
náme 60. výročí 
založení podniku 
a 20. výročí vzniku 
akciové společnos-

ti Teplárna Strakonice, která 
v současnosti dodává teplo přibliž-
ně do 8 000 našich domácností, 
řady průmyslových podniků a dal-
ších institucí a organizací. „Když 
se řekne TEPLÁRNA, okamžitě se 
mi vybaví dlouhodobost a spolehli-
vost v zásobování Strakonic teplem 
a také TEPLÁRNA jako tradiční 
partner kulturních, společenských 
a sportovních akcí,“ uvedl mís-
tostarosta města Ing. Pavel Pavel.
Historicky spadá vznik teplárny ve 
Strakonicích do roku 1946, kdy 
bylo rozhodnuto o jejím vybudo-
vání. Stavba teplárny byla zaháje-
na v roce 1948 a její provoz v roce 
1954. Právní forma – akciová spo-
lečnost – byla založena Fondem 
národního majetku České republi-
ky v roce 1993 a do obchodního 
rejstříku zapsána 1. 1. 1994. Hlav-
ním předmětem podnikání společ-
nosti je výroba tepla, rozvod tepla 
a výroba elektrické energie. Od ro-
ku 2005 má společnost plně certi-

fikovaný integrovaný systém říze-
ní (ISŘ), který zahrnuje řízení 
jakosti, ochrany životního prostře-
dí a bezpečnosti práce dle poža-
davků mezinárodních norem.
V současné době společnost vyna-
kládá přes půl miliardy korun na 
modernizaci svých zařízení uvnitř 
areálu i mimo něj. Tyto rozsáhlé 
investice realizuje díky dotacím 
z fondů EU a z úvěru.
„Investujeme do rozšiřování sítí do 
nových stavebních lokalit a do mo-
dernizace stávajících parních a tep-
lovodních rozvodů za účelem mi-
nimalizace ztrát. Díky náhradě 
parovodních rozvodů za teplovodní 
v severní části města byla dosažena 
výrazná úspora,“ potvrdil dlouhole-
tý generální ředitel Teplárny Stra-
konice Ing. Aleš Seitz a dále vy-
světlil: „Také nově budované kotle 
budou mít vyšší účinnost spalování 
uhlí, umožní spoluspalovat biomasu 
a obstojí přísnějším ekologickým po-

žadavkům. Cílem těchto investic je 
nejenom plnit emisní limity do roku 
2022 a legislativní nařízení, ale 
i minimalizovat výrobní náklady.“
Od 15. 9. do konce září bude vý-
stava přesunuta do foyer Městské-
ho domu kultury Strakonice.
Od října bude možné výstavu zhléd-
nout v prostorách společnosti.
Teplárna Strakonice, a. s., dále při-
pravuje podzimní Den otevřených 
dveří, na kterém ráda přivítá 
všechny zájemce o nové informace 
nejen z dění a činnosti teplárny, ale 
i budoucnosti teplárenství obecně. 
O termínu konání Vás budeme 
včas informovat, neboť se odvíjí 
od situace na staveništi u právě 
rekonstruovaného kotle K1.
Se souhlasem Teplárny Strako-
nice, a. s., byly v článku využity 
oficiální informace, dostupné na 
webových stránkách – více na 
www.tst.cz
Marie Kotlíková, PR

Přijměte pozvání na výstavu fotografií, mapující šest desetiletí exis-
tence strakonické teplárny, která se uskuteční u příležitosti oslav 
v Maltézském sále na hradě od 5. do 9. září (mimo pondělí 8. 9.), 
vždy mezi 9.00–16.00 hodinou. Návštěvníci se mohou těšit na dobo-
vé fotografie, historické dokumenty a fotodokumentaci z výstavby. 

Strakonicích (stavební povole-
ní ze dne 4. 10. 2012). 
Jedná se o dva stavební ob-
jekty: dvoupruhovou obou-
směrnou komunikaci s asfal-
tovým povrchem a chodníkem 
z betonové zámkové dlažby 
a železobetonovou lávku, kte-
rá převádí stezku pro cyklis-
ty a pěší přes přeložku silnice 
I/22.

Pokračování na straně 2.
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SEVERNÍ PŮLOBLOUK POSTUPUJE VPŘED Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Rada města projednala: 

151. jednání dne 16. 7. 2014

ÚSPORA ENERGIÍ 
VE SPORTOVNÍ HALE
zadání podlimitní veřejné zakázky 
na zateplení a výměnu oken spor-
tovní haly STARZ. 

Na zateplení a výměnu oken 
sportovní haly STARZ má měs-
to Strakonice přislíbenou dotaci 
z Operačního programu životní 
prostředí. 

PARKOVIŠTĚ ZA POŠTOU
V NOVÉM
zadání podlimitní veřejné zakázky 
na revitalizaci veřejného prostran-
ství parkoviště Podskalská. 

Město Strakonice vypsalo výbě-
rové řízení na opravu parkoviště 
pod restaurací U Papeže. Parko-
viště získá nový povrch z velko-
formátové betonové dlažby. 

DALŠÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA 
BUDE ZATEPLENA
zadání výzvy na zateplení MŠ Spo-
jařů. 

Strakonice mají na zateplení Ma-
teřské školy Spojařů přislíbenou 
dotaci z Operačního programu ži-
votní prostředí.

152. jednání dne 30. 7. 2014 

ZVÝŠENÍ KVALITY ŽIVOTA 
MÍSTNÍCH 
vyhodnocení výběrového řízení na 
stavební úpravy ulice Mlýnské, 
Hradební a Ellerovy. Nejvýhodnější 
nabídka byla podána společností 
Znakon, a. s., za cenu cca 12 100 
tis. Kč (včetně DPH). 

Více informací naleznete v srp-
novém Zpravodaji 2014 na stra-
ně 4.

Usnesení z jednání rady města
je na www.strakonice.eu.

2) Účelové komunikace 2 a 3, 
Raisova ulice, Lidická ulice 
(stavební povolení ze dne 5. 5. 
2014). 
Účelová komunikace (označe-
ná 2) opět navržena jako dvou-
pruhová, asfaltová, komunika-
ce (označená 3) jednopruhová, 
obousměrná, také asfaltová. 
V případě Raisovy ulice jde 
o opravu krytu stávající místní 
komunikace v části cca několi-
ka desítek metrů a úpravu vjez-
du do areálu firmy Jihospol 
a na přilehlé parkoviště. A ko-
nečně Lidická ulice – je jednou 
z větví okružní křižovatky Pí-
secké, její začátek je na kon-
ci ochranného ostrůvku této 
okružní křižovatky. V první 
třetině navržené trasy bude 
provedena nová konstrukce 
vozovky, ve zbytku bude pro-
vedeno odfrézování a nahra-
zení novým krytem. Posledně 
zmiňovaný objekt zahrnuje 
i úpravu křižovatky s místní 
komunikací Nerudovy ulice.

Zatřetí. Do konce letošního roku 
má být ze strany ŘSD ČR zahá-
jena stavba kruhového objezdu 
na Katovické. Jde o výstavbu 
I. části stavby „I/22 Strakonice – 
dopravní severní půloblouk měs-
ta Strakonice“. Realizace II. čás-
ti této stavby je předpokládána 
v letech 2015–2016, je však pod-
míněna dostatkem finančních 

prostředků ve státním rozpočtu. 
V současné době probíhá stavební 
řízení vedené Krajským úřadem 
Jihočeského kraje v Českých Bu-
dějovicích pro zdejší stavby inves-
tované ŘSD ČR. Ve Strakonicích 
má být z jejich strany prostavěno 
více než 300 milionů korun. A ani 
související podíl města nebude 
zanedbatelný.
Výstavba okružní křižovatky zahr-
nuje úpravu stávající stykové kři-
žovatky silnice I/22 (Katovická) 

a stávající silnice III/139 11 (bu-
doucí I/22) na okružní křižovat-
ku. Okružní křižovatka Katovická 
bude v budoucnu součástí nově 
navrhované komunikace – silnice 
I/22, tzv. Severního půloblouku, 
jenž propojí stávající silnici I/4 
Praha – Strážný a silnici I/22 
Domažlice – Vodňany. Do této 
okružní křižovatky bude napoje-
na i komunikace od obchodního 
domu TESCO. Vybudování této 
okružní křižovatky bude mít po-
zitivní vliv na bezpečnost sil-
ničního provozu v dané lokalitě. 
Okružní křižovatka je navržena 
jako pětiramenná o vnějším prů-
měru 50 m, jízdní pruh mezi obru-
bami má šířku 6 m. Průměr stře-
dového ostrova je 34 m. V rámci 
výstavby okružní křižovatky bude 
nutno provést i úpravy a přelož-
ky stávajících inženýrských sítí 
a úpravu parovodu. Dále bude 
provedeno nové trvalé dopravní 
značení a ochranná zeleň. Na vý-
stavbě okružní křižovatky se bude 
podílet i město Strakonice, a to 
vybudováním chodníků a veřej-
ného osvětlení. Realizace stavby 
bude probíhat za plného provozu 
a nebude nutno stanovovat žádné 
objížďkové trasy.
„Jelikož stavba není věcně ani ča-
sově vázána na stavbu Severního 
půloblouku, předpokládáme její re-
alizaci ve druhém pololetí roku 
2014. V současné době se připra-

vují podklady pro zahájení výběro-
vého řízení na zhotovitele stavby,“ 
potvrdila tisková mluvčí Ředitel-
ství silnic a dálnic ČR Mgr. Nina 
Ledvinová, která poskytla také 
předchozí podrobné informace 
k výstavbě okružní křižovatky 
Katovické.
Pokud obdržíme jakékoli další 
informace ze strany ŘSD ČR tý-
kající se výstavby, budeme Vás 
o nich neprodleně informovat.
Marie Kotlíková, PR

Pokračování z předchozí strany.

Schematický návrh okružní křižovatky Katovické.

Volby do zastupitelstev 
obcí a Senátu Parla-
mentu ČR proběhnou 
už brzy: 10.–11. října. 
V zákonem stanoveném termínu 
5. 8. 2014 do 16.00 hodin byly 
převzaty kandidátní listiny ze 
všech 49 obcí POÚ Strakonice i ze 
samotných Strakonic, takže se 
volby do obecních zastupitelstev 
mohou v našem obvodu uskuteč-
nit.
Na celkem 215 kandidátních lis-
tinách se o přízeň voličů bude 
ucházet 936 kandidátů do obec-
ních zastupitelstev. „V roce 2010 
jsme převzali celkem 202 kandi-
dátních listin s 966 kandidáty,“ 
zavzpomínala vedoucí správní-
ho oddělení Milada Švihálková 
a upřesnila: „Za Strakonice bylo 
do letošních voleb podáno 11 kan-
didátních listin s celkem 227 kan-
didáty a pro volby do Senátu jsme 
převzali 10 přihlášek.“ 
Kopie všech kandidátních listin 
byly odevzdány na Český statistic-

ký úřad, aby se vše ná-
sledně připravilo k tis-
ku hlasovacích lístků. 
Všichni kandidáti byli 

zkontrolováni přes registr obyva-
tel a pokud se objevil rozpor (tzn. 
nesouhlasný údaj), byla potřebná 
data vyhledána obratem přes 
Czech Point. 
V termínu do 23. 8. 2014 bylo 
všem starostům obcí zasláno roz-
hodnutí o registraci, stejně tak 
zmocněncům volebních stran 
a nezávislým kandidátům. Nyní už 
jistě víte, kdo v našem městě kan-
diduje – proto pečlivě vybírejte, 
přemýšlejte.
Český statistický úřad bude úplné 
výsledky voleb do zastupitelstev 
obcí a Senátu Parlamentu ČR opět 
zveřejňovat na svém výsledkovém 
webu www.volby.cz a nejdůle-
žitější stránky s výsledky pak bu-
dou paralelně k dispozici na speci-
álně zřízeném a posíleném webu 
www.volbyhned.cz.
Marie Kotlíková, PR

VOLEBNÍ PŘÍPRAVY VRCHOLÍ 

KOMPOSTÉRY OD MĚSTA DOSTANETE ZDARMA
Už jste si požádali? Pokud ano, obdržíte kompostér v druhé polovině 
září ve sběrném dvoře U Blatenského mostu. Bližší informace budou 
v průběhu září uveřejněny v místním tisku, vyhlášeny v rozhlase a uve-
deny na www.strakonice.eu. Máte další otázky? Rádi je zodpovíme – 
volejte 383 700 849 nebo 383 700 333.
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Kdo by neznal krásnou veršova-
nou pohádku od mistra poety 
Františka Hrubína o Budulínko-
vi, který sedí v chaloupce, čeká, 
z okna vyhlíží svou maminku 
a statečně odolává slibům prorad-
né lištičky…

Jabloň, toť milá vzpomínka na 
dětství, kdy jsme s rodiči na 
podzim trhali krásně vymalova-
ná jablíčka, kdy nám babičky 
pekly voňavý štrúdl. Jabloň, toť 
krásný strom na jaře, kdy je 
obalený narůžovělými květy, v lé-
tě sytě zelený, kdy nám poskytu-
je stín a úkryt mnoha živoči-
chům, na podzim s chutnými 
dužnatými plody i v zimě, sně-
hem zavátý, kdy si na jeho vět-
vích krátí cesty mrazivým vět-
rem nejeden ptáček.
V našich zahradách i mimo ně jab-
loní opět přibývá – také díky čin-
nosti pracovníků odboru životní-
ho prostředí. „Jde o šestiletý 
projekt města Strakonic, nazvaný 
ZAHRADOU POZNÁNÍ 2013–
2018, realizovaný odborem život-
ního prostředí Městského úřadu 
Strakonice ve spolupráci s obce-
mi, základními školami a domo-
vy seniorů,“ představuje projekt 
Ing. Miroslav Šobr, který se myš-
lenkou na výsadbu původních 
odrůd ovocných dřevin zabýval 

dlouho, až se mu nakonec podaři-
lo uvést ji v život. 
Smyslem výsadeb původních 
odrůd ovocných dřevin na tzv. 
pamětních zastaveních (kámen 
s informační tabulkou, lavička 
a výsadby od 5 do 12 dřevin vždy 

na obecním pozemku) je přiblížit 
významné osobnosti a události re-
gionu Prácheňska. Zatím proběh-
ly dva cykly, Putování románovou 
krajinou 2013 a Putování básnic-
kou krajinou 2014.
Během nich bylo při jarních 
(2013, 2014) a podzimních (2013)
výsadbách vysazeno 360 kusů pů-
vodních druhů jabloní (více než 
40 odrůd).
Dosud se zúčastnilo 5 měst (Stra-
konice, Blatná, Vodňany, Volyně, 
Horažďovice), 26 obcí, 7 škol a 3 
Domovy seniorů a bylo připome-
nuto 30 významných osobností, 
spjatých životem a dílem s Prá-
cheňskem.
„Projekt pokračuje letošními pod-
zimními výsadbami v říjnu, o které 
projevilo zájem 8 obcí. Město Stra-
konice si své významné osobnosti, 
F. L. Čelakovského a J. Šmidingera 
připomnělo loňskou výsadbou sadu 
32 jabloní při silnici ze Starého 
Dražejova na Krty,“ uvedl závě-
rem Ing. Miroslav Šobr.
Marie Kotlíková, PR

DEJ JABLÍČKO, JABLONI…

Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti 
zákon č. 186/2013 Sb., o stát-
ním občanství České republiky 
a o změně některých zákonů. No-
vá právní úprava plně opouští 
princip jediného státního občan-
ství a naopak se zcela přiklání 
k možnosti existence dvojího (či 
vícerého) státního občanství. Stát-
ní občanství ČR se například 
nabývá narozením, určením ot-

STÁTNÍ OBČANSTVÍ

Dne 27. července 2014 město 
zabodovalo na Českomoravské 
komoditní burze, kde výhodně 
nakoupilo silovou energii pro od-
běrná místa města Strakonice, 
organizací zřizovaných městem 
a dále odběrná místa Technických 
služeb Strakonice, s. r. o., a spo-
lečnosti DUDÁK – Měšťanský pi-
vovar Strakonice, a. s., na období 
let 2015, 2016 a 2017.
Vysoutěžená cena v hladině níz-
kého napětí činí 954 Kč bez 
DPH na období 1. 1. 2015 – 
31. 12. 2017 a v předpokládaném 
množství odběru 12 710 MWh 
bude úspora 6 304 000 Kč bez 
DPH (ve srovnání s cenou roku 
2014). Vysoutěžená cena v hladi-

ně vysokého napětí činí 918 Kč 
bez DPH na období 1. 1. 2015 – 
31. 12. 2017 a v předpokládaném 
množství odběru 5 397 MWh 
bude úspora 4 922 000 Kč bez 
DPH (ve srovnání s cenou roku 
2014).
„V úspoře nejsou započteny roky 
2015 a 2016 u Technických služeb 
Strakonice a rok 2015 v případě 
STARZ, které již mají sjednanou 
cenu z doby dřívější. V úspoře není 
dále započten snižující koeficient 
0,8 za 1 MWh z ceny 954 Kč za 
odběr elektrické energie veřejného 
osvětlení,“ objasnil energetik ma-
jetkového odboru Michal Bezpa-
lec.
Marie Kotlíková, PR

NĚKOLIKAMILIONOVÁ ÚSPORA PRO MĚSTO

Veškerý stavební ruch v hradním 
areálu byl v měsíci srpnu přizpůso-
ben s ohledem na 21. Mezinárodní 
dudácký festival, který ve Strakoni-
cích letos proběhl 21.–24. srpna. 
Během festivalu se pokračovalo na 
méně exponovaných místech, po 
jeho skončení se práce opět roze-
běhly naplno. Staveb-
ně má být další etapa 
revitalizace strakonic-
kého hradu hotova do 
konce roku 2014.
Byla opravena fasáda 
na objektu dětského 
oddělení knihovny, 
měnila se krytina zde 
i na budově bývalého 
purkrabství a dorazi-
li též archeologové, 
aby bádali v útrobách 
hradní studny, kte-
rou čeká vyhloubení. 
V nitru studny byly 
dosud objeveny stře-
py a zvířecí kosti, 
ale kdo ví, třeba se 
v ní ukrývá i poklad. 
A proč by nemohl být 
zlatý? V blízkosti zla-
tonosné řeky Otavy? 

Na místě s pohnutou historií mů-
že být podobných pokladů bezpo-
čet. Nechme se překvapit a naše 
romantické představy mohou pře-
kvapivě rychle nabýt reálných ob-
rysů. Úspěchy archeologů bude-
me pro vás monitorovat.
Marie Kotlíková, PR

NAJDEME ZLATÝ POKLAD?

covství, prohlášením, osvojením, 
nalezením na našem území, dále 
také v souvislosti se svěřením do 
ústavní, pěstounské nebo jiné for-
my náhradní péče.
Státní občanství České republi-
ky lze také udělit, ale právní ná-
rok na to není. Žadatel musí spl-
nit taxativně stanovené podmínky 
a musí být do společnosti v naší 
republice zapojen po stránce ro-
dinné, pracovní nebo sociální. 
Kroky, které musí žadatel o uděle-

ní státního občanství podstoupit, 
nejsou vůbec snadné. Možná by 
na tomto místě byla vhodná úvaha 
o tom, jak málo pro některé rodilé 
Čechy znamená občanství České 
republiky ve srovnání s touhou 
dalších je získat… 
„V uplynulém období jsme na 
Městském úřadě Strakonice slav-
nostně udělovali státní občanství 
celkem dvakrát: Ljudmile Volfové 
a Oksaně Smole,“ uvedla vedoucí 
oddělení matrik Anežka Lukešo-

vá. V obou případech šlo o mladé 
ženy, které se dostaly do naší re-
publiky pracovně, našly si tu part-
nery, založily rodiny, žijí řádným 
životem rodinným, společenským 
i pracovním – jedna našla uplat-
nění v technické profesi a druhá 
jako vedoucí obchodního oddělení 
místní firmy.
V článku byly využity oficiální in-
formace Ministerstva vnitra České 
republiky.
Marie Kotlíková, PR

Výsadba ve Strakonicích.  Foto: Archiv MěÚ

Při úpravách druhého nádvoří strakonického 
hradu byla v roce 2006 objevena středověká 
hradní studna. Ta bude do konce letošního roku 
vyhloubena.                             Foto: Archiv MěÚ
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ZPRÁVY

Odbor rozvoje vykonává činnosti na úseku samostatné 
působnosti, do nichž spadá práce architekta města, 

oblast externího financování a územního plánování – nejen pro město 
Strakonice, ale i pro dalších 68 obcí našeho správního obvodu. Pracuje 
zde 11 zaměstnanců v čele s vedoucí odboru rozvoje Ing. arch. Martou 
Slámovou. Úřad územního plánování a architekt města sídlí v nádvorní 
budově Na Stráži čp. 137 v přízemí. Oddělení rozvoje sídlí v budově Na 
Stráži čp. 270 ve 3. patře (objekt bývalé Komerční banky).
Oddělení – úřad územního plánování
Zásadní náplní je územně plánovací činnost nejen pro město Strakoni-
ce, ale i pro 68 obcí ve správním území. Na jedné straně jsou zde vytvá-
řeny podmínky pro výstavbu a využití určitých území v každé obci, na 
druhé straně jsou části území ochraňovány a výstavba či jiné využití 
jsou omezovány, a to vždy s ohledem na uspokojení potřeb současné 
generace, aniž by byly ohrožovány podmínky života generací budoucích.
Novinky v územním plánu města Strakonice 
Dne 2. ledna 2012 nabyl účinnosti nový Územní plán Strakonice (dále 
jen územní plán), na jehož přípravě a projednání se pracovalo čtyři ro-
ky. Při jeho pořizování bylo potřeba respektovat plochy a koridory, kte-
ré byly již schváleny v nadřazené územně plánovací dokumentaci – Zá-
sadách územního rozvoje Jihočeského kraje. Tímto způsobem se do 
územního plánu nově dostal tzv. východní obchvat města, který by měl 
v budoucnu propojit hlavní komunikace na Prahu a Strážný a přitom se 
šetrně vyhnout městu, dále koridor pro budoucí obchvat osady Střela 
a koridor pro novou trasu železnice v lokalitě Bažantnice, která souvisí 
s plánovanou přeložkou kolejí v obci Pracejovice.
Co se změnilo a co zůstalo beze změn
Nový územní plán reagoval na narůstající zájem o parcely pro rodinné do-
my. Oproti předchozí územně plánovací dokumentaci z roku 1998 byly za 
tímto účelem nově navrženy plochy v lokalitách Modlešovice, Hajská, 
Podsrp, Přední Ptákovice, Dražejov a Nový Dražejov. Takřka beze změn 
zůstalo vymezení průmyslových zón, které se nacházejí z větší části ve vý-
chodní části města. Rovněž plochy pro komerční využití, vymezené ponej-
více kolem komunikace Katovická, nedoznaly větších změn. Beze změny 
zůstal také např. limit pro stavby rekreačních objektů, které lze stavět 
pouze v územích vymezených v územním plánu jako plochy rekreace. Ty-
to stavby nesmí překročit půdorys 50 m2 a výšku 6 metrů. Územně pláno-
vací dokumentace města a obcí ve správním území jsou k dispozici na we-
bových stránkách města pod odkazem podnikatel – územní plánování.
Architekt města
Činnost městského architekta Ing. arch. Davida Andrlíka je také velmi 
pestrá. Od vyjadřování se a spolupráce na různých projektech, přes rea-
lizace dětských hřišť, osazování městského mobiliáře, až po návrhy a re-
alizace světelné dekorace a vánoční výzdoby. Architekt města je přede-
vším garant estetické kvality, a to nejen městského prostředí. „Mám 
radost, že i naše město dospívá a postupně získává novou tvář,“ vyjadřuje 
optimisticky a dodává: „Vzhled města ovlivňují nejen zásadní investiční 
akce realizované městem a dalšími investory, ale i ty drobné. Je možné 
sledovat znatelný posun v jejich estetické zodpovědnosti, snahu o co nej-
hodnotnější řešení, a to se pak pozitivně odráží na vzhledu města.“ Ve 
městě se upravilo několik pěších tras, které nabízejí příjemný prostor 
k procházkám – především se propojil střed města novou lávkou s hrad-
ním areálem. Sám hrad získal v nedávné době reprezentativní podobu 
odpovídající jeho významu. Revitalizací panelových sídlišť Mír a Máj 
došlo k vytvoření pobytově příjemných prostor nejen pro jejich obyvate-
le. Postupnou obměnou a údržbou městského mobiliáře dochází k jeho 
sjednocení a zkvalitnění. V městském parteru se daří realizovat výtvar-
ná díla. „Velice mne těší akce skupiny Jsme Strakonice, které pomáhají 
navracet kulturní život nejen do Rennerových sadů,“ potvrzuje architekt 
města. Do budoucna nás čeká řešení zcela zásadních otázek spojených 
s dořešením Velkého náměstí, vybudováním severního dopravního pů-
loblouku a s ním spojené řešení území Lázeňská–Podskalská.
Oddělení rozvoje
Pro představu o činnosti oddělení jistě postačí, když si prohlédnete pří-
lohu tohoto Zpravodaje. Pokud Vás zajímají další podrobnosti o čin-
nosti odboru rozvoje a jeho jednotlivých součástí, směle vstupte na ad-
resu www.strakonice.eu/content/odbor–rozvoje. (PR)

MĚSTSKÝ ÚŘAD STRAKONICE
 ODBOR ROZVOJE

Uběhl právě jeden měsíc od doby, 
kdy nám s úklidem a údržbou 
města začali pomáhat dlouhodobě 
nezaměstnaní. Město Strakonice 
ve spolupráci s místním kontakt-
ním pracovištěm Úřadu práce ČR 
podpořilo program aktivní politi-
ky zaměstnanosti, který má za cíl 
aktivizaci dlouhodobě nezaměst-
naných. Na následující otázky od-
povídal vedoucí kanceláře tajem-
níka Ing. Stanislav Štěpánek.
Co je to aktivizační program?
Je to program pro lidi, kteří nemo-
hou dlouhodobě sehnat práci a jsou 
v evidenci úřadu práce. Nyní pro 
město Strakonice pracuje v rámci 
programu celkem 16 lidí na doho-
du o provedení práce. Každý kalen-
dářní týden pracuje jiná čtyřčlenná 
skupina, na jejíž činnost dohlíží 
koordinátor – pověřený pracovník 
Městského úřadu Strakonice. Ten 
byl přijat v režimu veřejně pro-
spěšných prací a také vykonává 
potřebné pomocné práce. Náklady 
spojené s jeho platem i s uzavřený-
mi dohodami o provedení práce 
budou městu zpětně hrazeny úřa-
dem práce formou dotace.
Co se již podařilo zrealizovat?
Naši pracovníci provedli komplet-
ní úklid na hradě a v přilehlých 
prostorách – vyčistili a odplevelili 
okolí Jedárny, vypleli parkoviště 
u hradu a přilehlé nábřeží, opravili 
poškozené oplocení. V parčíku 
u hradu posekali trávu, opravili 
cestičky – vytrhali z nich plevel, 
dosypali je štěrkem a prosypali, 
aby došlo k jejich zpevnění a zlep-
šení odolnosti vůči splavování při 
deštích. Také uklidili hřiště v loka-
litě na Barvínkově, ostříhali a vy-
čistili zdejší neudržovaný živý 
plot. Infocentrum pro seniory má 

díky nim vzorně uklizené nádvo-
říčko. Uklidili ulici Komenského 
(od teplárenského parkoviště po 
křižovatku před OD Prior, také 
ulici Hradební (od autobusové za-
stávky po výměník) a vykonali 
mnoho dalších prací.
Jak jste s pracovníky spokojeni?
Zatím jsme velmi spokojeni i mile 
překvapeni. Ze zapojení nezaměst-
naných do aktivizačního progra-
mu pro ně neplyne přílišná finanč-
ní výhoda, protože jim ve výsledku 
zůstává minimum za odpracova-
nou hodinu. Na druhou stranu se 
jim prodlouží doba, po kterou zů-
stanou v evidenci úřadu práce 
a bez významu nejsou také refe-
rence, které od nás obdrží pro své 
budoucí potenciální zaměstnava-
tele. Zatím můžeme dát na všech-
ny pracovníky reference výhradně 
kladné. Dodržují pracovní kázeň, 
jsou spolehliví, ochotní a vstřícní.
Jaké jsou vaše další plány?
Čekají nás opravy nátěrů v hrad-
ním areálu – u stodoly, která slou-
ží jako sklad pro hradní Safari, 
u plotu mezi parčíkem a hradním 
příkopem. Uklízet budeme další 
ulice. Ve spolupráci s pracovníky 
Technických služeb, s. r. o., nás 
čekají drobné stavební opravy 
a úpravy v okolí kulturního domu. 
A konečně ve výhledových plánech 
máme také opravy městských 
vývěsních tabulí. Je před námi 
spousta práce a od října bychom 
opět rádi v programu pokračovali. 
Po uplynutí tří měsíců je totiž nut-
né ke spolupráci přizvat nových 
16 lidí z důvodu splnění dotačních 
podmínek. Přejeme si, aby volba 
dobrých pracovníků byla stejně 
šťastná jako v případě stávajících.
Marie Kotlíková, PR

NEZAMĚSTNANÍ POMÁHAJÍ S ÚKLIDEM VE MĚSTĚ

Období školního vyučování ve 
školním roce 2014/2015 začne ve 
všech základních školách, střed-
ních školách, základních umě-
leckých školách a konzervatořích 
v pondělí 1. září 2014. 
Vyučování bude v prvním pololetí 
ukončeno ve čtvrtek 29. ledna 
2015. Období školního vyučování 
ve druhém pololetí bude ukonče-
no v úterý 30. června 2015.
Podzimní prázdniny připadnou 
na pondělí 27. října a středu 
29. října 2014.
Vánoční prázdniny budou zaháje-
ny v pondělí 22. prosince 2014 
a skončí v pátek 2. ledna 2015. 
Vyučování začne v pondělí 5. led-
na 2015.

Jednodenní pololetní prázdniny 
připadnou na pátek 30. ledna 
2015.
Jarní prázdniny v délce jednoho 
týdne jsou pro okres Strakonice 
stanoveny na termín od 9. února 
do 15. února 2015.
Velikonoční prázdniny připadnou 
na čtvrtek 2. dubna a pátek 
3. dubna 2015.
Hlavní prázdniny budou trvat od 
středy 1. července 2015 do pon-
dělí 31. srpna 2015.
Období školního vyučování ve 
školním roce 2015/2016 začne 
v úterý 1. září 2015.
Dagmar Havlanová, odbor školství 
a CR

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015
v základních školách, středních školách, základních uměleckých 
školách a konzervatořích
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STRAKONICKÝ SUPERÚPLNĚK 9. 9. 2014
Prohlídka města za magického úplňku začne u městského opevnění 
pod Rennerovými sady v 19 hod. Přijďte potěšit své děti a dozvědět se 
něco, co možná o Strakonicích nevíte. Prohlídka bude zakončena spe-
ciálním nočním osvětlením II. nádvoří strakonického hradu. 

Strážníci pomohli 
řidičce
V odpoledních hodi-
nách dne 4. 7. spat-
řili strážníci městské 

policie při kontrole ulice Lidické 
ženu, která měla u svého vozidla 
prázdnou pneumatiku. Hlídka 
městské policie na místě zastavila 
a jala se řidičce s problémem po-
moci. Na místě vyměnili strážníci 
u vozidla kolo a řidička mohla dál 
pokračovat v jízdě.

Zaklíněná srna běžela volná za 
pár okamžiků do lesa
V neděli 13. 7. jsme přijali ozná-
mení od muže, který při procház-
ce kolem Vajaxu uviděl v plotě za-
klíněnou srnu. Jelikož se mu ji 
nepodařilo vyprostit, požádal nás 
tímto o pomoc. Za chvíli byla srna 
vyproštěna.

Mladíky bude řešit za jejich cho-
vání odbor vnitřních věcí MÚ
Krátce po šesté hodině ranní dne 
17. 7. jsme přijali oznámení od 
obsluhy čerpací stanice v ulici Ka-
tovické, že jsou zde dva drzí mla-
díci, kteří tady jezdí s vozíkem 
z Kauflandu. Strážníci na místě od 
obsluhy zjistili, že mladíci se vydali 
směrem na Dražejov. Při kontrole 
okolí oba mladíky strážníci nalezli. 
Ti tlačili nákupní vozík, ve kterém 
měli vytržený patník. Vzhledem 
k tomu, že byli oba silně pod vli-
vem alkoholu a přestupek s nimi 
nebylo na místě možno vyřešit, bu-

dou své chování obhajovat u ko-
mise pro přestupky na MÚ Stra-
konice.

Díky všímavosti oznamovatele 
se peněženka vrátila majiteli
Poděkování patří muži, který nám 
dne 24. 7. oznámil, že při průjez-
du ulicí Komenského zahlédl ve 
vozovce peněženku. Vzhledem 
k provozu nemohl v danou chvíli 
zastavit. V peněžence poté strážní-
ci nalezli kromě slušného finanč-
ního obnosu i různé vizitky a pla-
tební karty. Podle nich byl nalezen 
majitel, kterému se ztracená peně-
ženka vrátila během několika oka-
mžiků.

Exkrementy po psu uklízí maji-
tel
Dne 28. 7. spatřila hlídka měst-
ské policie v Katovické ulici 
mladíka se psem. Pes na chod-
níku vytvořil hromádku, které 
se jeho majitel moc nevšímal. 
Proto byl za své chování stráž-
níky vyřešen na místě v blo-
kovém řízení. Poté exkrement 
z chodníku odstranil.

Všem oznamovatelům děkujeme.

Vzhledem k tomu, že tyto řádky 
čtete již v měsíci září, všem školou 
povinným přeji co nejúspěšnější 
vstup do nového školního roku, 
ostatním pak co nejpříjemnější ba-
bí léto a krásný, barevný podzim.
Milan Michálek, velitel strážníků 
MP Strakonice

ZE ZÁPISNÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

ZDRAVÉ MĚSTO STRAKONICE

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ 
DEN BEZ AUT

Pořádá odbor životního prostředí MěÚ Strakonice ve spolupráci 
s Městskou policií Strakonice, Policií ČR, Českým červeným křížem, 
STARZem Strakonice, HUSOTem, Občanským sdružením Cestou vůle 
a s žáky základních škol.
Radka Mrkvičková a Stanislav Mrkvička, odbor životního prostředí 

Podrobný program Evropského týdnu mobility:

Termín Akce

Úterý 16. září

l Jízda městem na dopravním prostředku po-
háněném vlastní silou, již 9. ročník tradič-
ní jízdy městem, například na kolečkových 
bruslích, na koloběžkách, na kolech. Sraz je 
v 16.30 hod. u tribuny stadionu Na Sídlišti, 
start jízdy je v 17.00 hod. Trasa povede přes 
sídliště Jezárky, dále severní částí města, pak 
lávkou přes řeku Otavu, most Jana Palacha, 
ulici Bezděkovskou a Na Ohradě. Cíl cesty je 
před plaveckým stadionem STARZ Na Kře-
melce. Každý účastník bude mít možnost bez-
prostředně po dojezdu k plaveckému areálu 
navštívit bezplatně krytý bazén, zároveň pro-
běhne losování o hodnotné ceny.

Čtvrtek 18. září

l Běh naděje – humanitární akce na podporu 
boje proti rakovině.

l Den v pohybu s dopravní tematikou zahrnují-
cí soutěže, bezpečnost v dopravě, zdravovědu, 
zorganizuje pro žáky Základní speciální školy 
a klienty ÚSP Strakonice Občanské sdružení 
Cestou vůle.

Sobota 20. září

l ZOO Plzeň a dinopark – akce je organizova-
ná turistickým oddílem Husot, sraz účastníků 
v 8.30 hod. před vlakovým nádražím, návrat 
vlakem v 19.06 hod.., s sebou 260 Kč, svači-
nu, pití a pláštěnku, bližší informace u pana 
Milana Hankovce na tel. č. 737 82 55 21 nebo 
na e–mailu: Husot@seznam.cz.

Neděle 21. září

l Strakonická šifra – questingová hra se 14 
zastaveními na hradě, okolí pivovaru, Pod-
skalí, Palackého náměstí a centra města. Po 
úspěšném vyluštění tajenky zavede cesta 
účastníky až do cíle, kde na ně čeká odměna.

Pondělí 22. září

l Sčítání dopravy na frekventovaných křižo-
vatkách města a na příjezdových komunika-
cích do města prostřednictvím žáků základ-
ních škol.

Od 16. září do 22. září 2014 se již třináctým rokem Strakonice připo-
jí k celoevropské akci Evropský týden mobility. Letošním heslem je 
Naše ulice, naše volba. 
Kampaň má za cíl vysvětlit problémy, se kterými se města a obce potý-
kají, chce vyvolat změny v chování a učinit pokrok směrem k vytvoření 
udržitelnější dopravní strategie.
Již devátým rokem v našem městě proběhne Evropský den bez aut 
formou společné jízdy „Strakonicemi na dopravním prostředku 
poháněném vlastní silou“, a to v úterý 16. 9. 2014. 

Dvoudenní putování podél řeky Volyňky a Otavy
4.–5. 10. 2014
1. DEN: Slavnostní otevření cyklotrasy Volyňka
l registrace a start: Kubova Huť 9.00 hod., 10.00 hod.
l možnost doregistrace na trase: Vimperk (11.00–12.00), Volyně 

(12.00–16.00)
l cíl: strakonický hrad, III. hradní nádvoří
 – od 16.00 hod. kulturní program
2. DEN: Podél Otavy do Písku
l start: strakonický hrad, III. hradní nádvoří, 11.00 hod.
l možnost doregistrace na trase: Strakonice (od 10.00 hod.)
l cíl: Areál CykloŠvec, U Hřebčince 2509, Písek
 – slosování účastníků o horské kolo Galaxy, kulturní program
 – od 13.30 hod. cyklistický závod dětí a mládeže Galaxy CykloŠvec
Předběžná registrace bezplatné dopravy
l předběžná registrace a složení vratné kauce (100 Kč) na infocentru 

do 1. 10. 2014
l na startu obdrží účastník registrační kartu a popis trasy

OFICIÁLNÍ UKONČENÍ CYKLISTICKÉ SEZONY

DNY ZDRAVÍ 2014
Osmé Dny zdraví se ve Strakonicích uskuteční od pátku 
3. do neděle 5. října. 

Program naleznete v říjnovém Zpravodaji, na plakátovacích plochách 
a webu a facebooku Zdravého města Strakonice.
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AKCE/POZVÁNKY

OKÉNKO PRO SENIORY

9. 9. v 15.00 hodin vás opět čekáme u cvičebních strojů na Podskalí.

1. 10. Mezinárodní den seniorů
Přijďte si od 10 do 12 hod. do IC pro seniory popovídat o tom, co Vás 
trápí, co zlepšit i s čím jste spokojeni.
Zájemci o nordic walking hlaste se v IC pro seniory nejpozději do 
10. 9. 2014, kde se dozvíte podrobnosti. Touto akcí bychom rádi pod-
pořili říjnové Dny zdraví.

PODZIMNÍ STRAKONICKÝ BLEŠÁK
Sobota 20. 9. 2014 • 8.00–11.00 • Letní plavecký areál 
Přihlášky od 11. 9. 2014. Vstup pro prodejce od 7.30 hodin, ubrus 
(prostěradlo) s sebou. Nájem 50 Kč/místo.
Informace: tel.: 602 811 600, iparkosova@seznam.cz

Rada seniorů Vás zve na besedu ve středu 16. 9. 2014 ve 14 hod. 
do Městského domu kultury Strakonice, 1. p., č. dv. 45 na téma

JAK SPRÁVNĚ PRACOVAT S PENĚZI A JAK SVÉ PENÍZE 
CHRÁNIT
Jde o další setkání v rámci akce Na co si dát pozor – poradíme, upo-
zorníme. Poprvé jsme se sešli v budově Policie ČR a popovídali si 
o bezpečnosti a ochraně seniorů. Ve druhém setkání se budeme za-
bývat financemi – kdo a jak dnes nabízí peníze/zboží/služby, cenové 
triky, finty obchodních zástupců, na co si dát pozor, jak na rodinný 
rozpočet a co ho ohrožuje, jak s penězi pracovat ve svůj prospěch, jak 
neohrozit svoje finance, jak prodejci využívají emoce při prodeji.
Nenechte si ujít dobré rady.

Každou středu Aqua aerobic pod vedením lektorky Mi-
chaely Homolové – 20.00–21.00 hod. 
Kontakt e-mail: misha.homolova@seznam.cz, tel.: 777 17 
96 96

Změny programů vyhrazeny!

KRYTÝ BAZÉN
PO 6.00–8.00 k. p. 12.00–13.30 14.30–15.30 17.00–20.00x
ÚT   14.30–15.30 20.00–22.00
ST 6.00–8.00 k. p. 13.30–14.30* 14.30–17.00 20.00–22.00
ČT  (14.30–15.30o) 14.30–16.30 20.00–22.00
PÁ 6.00–7.30 k. p.  12.00–22.00 (15.30–20.00x)
SO  13.00–20.00
NE  13.00–20.00
Vysvětlivky:  k. p. – kondiční plavání (bez parní lázně), x – polovina bazénu
                       * – plavání pro důchodce, o – plavání pro těhotné

SAUNA
Pondělí zavřeno
Úterý 10.00–22.00: ženy
Středa 10.00–22.00: muži
Čtvrtek 10.00–22.00: společná
Pátek 10.00–22.00: ženy
Sobota 10.00–17.00: muži
Neděle zavřeno

FITNESS PLAVECKÝ STADION
 

Bonusové, slevové akce – info ve 
fitness
Pondělí
  8.00–12.00 13.00–19.00
Úterý–Pátek
  8.00–12.00 13.00–21.00
Sobota–Neděle 14.00–19.00

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
   Rodiče + děti
   do 10 let     Společné
 6. 9. 13.30–14.30 15.00–16.00
 9. 9. 16.00–17.00 17.30–18.30
16. 9. 16.00–17.00 17.30–18.30
20. 9. 13.00–14.00 14.30–15.30
21. 9. 13.00–14.00 14.30–15.30
23. 9. 16.00–17.00 17.30–18.30
30. 9. 16.00–17.00 17.30–18.30

BRUSLENÍ PRO SENIORY
4. 9., 11. 9., 18. 9., 25. 9.
  9.30–10.30

Společnost ČZ a.s. ve spolupráci s městem Strakonice 
a příznivci značky ČZ
pořádá setkání k 95. výročí vzniku firmy pod názvem

MOTOCYKLY ČZ, JÍZDNÍ KOLA ČZ A HISTORICKÉ 
AUTOMOBILY
Společnost ČZ a.s. si v letošním ro-
ce připomíná již pětadevadesáté vý-
ročí založení továrny v roce 1919. 
Bohatou historii jednoho z největ-
ších strojírenských podniků v jiho-
českém regionu si připomene mimo 
jiné setkáním majitelů motocyklů 
ČZ, jízdních kol ČZ a historických 
automobilů československé výroby.
Výstava vozidel se uskuteční v so-
botu 13. září 2014 v prostoru par-
kovišť před průčelím areálu firmy. 
Návštěvníci akce budou mít mož-
nost navštívit firemní muzeum 
ČZ, zhlédnout předváděcí jízdu, 
být přítomni slavnostnímu vyhlá-
šení vítězů jednotlivých kategorií 
a křtu knihy „Katalog motocyklů 
ČZ“ autorů Jana Vošalíka a Duša-
na Šebka. V prostorách výstavy je 
čeká i další doprovodný program 
včetně kulturních vystoupení.
Vystavené exponáty budou hod-
noceny a oceněny v kategoriích:
1. – Kola ČZ
Motocykly ČZ:
2. – cestovní do roku 1946

3. – cestovní od r. 1947 – 1997
4. – cestovní – sportovní
5. – závodní silniční
6. – závodní soutěžní
7. – závodní terénní
8. – prototyp
Pořadatelé uvítají oblečení účast-
níků v dobovém oblečení.
Předváděcí jízda povede z prosto-
rů výstavy podél areálu firmy smě-
rem na Radošovice, do Mutěnic, 
Sousedovic, Pracejovic, na Stra-
konice – okolo letiště do Mutěnic 
a podél areálu firmy zpět do pro-
storů výstavy. V průběhu celého 
programu budou mít návštěvníci 
možnost občerstvení.
Vedení akciové společnosti ČZ 
a pořadatelé setkání srdečně zvou 
všechny příznivce značky ČZ 
a historických vozidel.
Přihlášky a podrobnější informace: 
www.czas.cz, na e-mailové adrese: 
iva.loudova@czas.cz, na telefonním 
čísle Iva Loudová: 383 342 925 a ad-
rese ČZ a.s., odbor personalistika, 
Tovární 202, Strakonice 386 15.

V rámci oslav výročí proběhne 6. 9. 
2014 soutěž v požárním sportu pod 
restaurací Hvězda od 13 hodin. 
Soutěžit se bude O putovní pohár 
starosty města Strakonic v kategorii 
muži, O putovní pohár od Náhonu 
v kategorii ženy a O pohár starosty 
SDH Strakonice I. v kategorii vete-
ráni. Od 12 hodin bude probíhat 
doprovodný program. Budete moci 

vidět historickou a současnou po-
žární techniku, provedení požár-
ních útoků mladých hasičů v kate-
gorii mladší a starší, vystoupení 
tanečních skupin ze Strakonic. Od-
polednem bude provázet Jan Holek.
Dne 20. 9. 2014 se uskuteční slav-
nostní schůze.
O historii sboru se dočtete v násle-
dujících Zpravodajích.

140. VÝROČÍ VZNIKU SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
STRAKONICE I. 18742014

Místní akční skupina 
LAG STRAKONICKO, o. s.,
ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou
České zemědělské univerzity v Praze

                        zahajuje 

zimní semestr 2014/2015 Virtuální Univerzity třetího věku 
v konzultačním středisku Strakonice.

Výukový program OSOBNÍ FINANCE

Začínáme v úterý 30. 9. 2014 od 9.00 hodin ve Strakonicích ve výuko-
vém středisku Akademie rozvoje venkova, Palackého náměstí čp. 1090, 
Strakonice.
Další informace Vám poskytne:
                            Ing. Iveta Švelchová, tel.: 601 335 540,
                           e-mail: prachensko.st@seznam.cz
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PRANOSTIKA

Pranostiku nakreslili žáci 
z výtvarného oboru ZUŠ 
Strakonice pod vedením 
Mgr. Ivany Schwarzové.

„Teplé září 
– dobře se ovoci a vínu daří.“

l 2. 9. 1894 – zemřel Vojtěch 
Náprstek, zakladatel muzea, 
mecenáš cestovatelů (120. vý-
ročí úmrtí)

l 7. 9. 1914 – narodila se Lída 
Baarová, filmová herečka 
(100. výročí narození)

l 23. 9. 1884 – narodil se Josef 
Váchal, grafik, řezbář a proza-
ik (130. výročí narození)

l 23. 9. 1939 – zemřel Sigmund 
Freud, psychiatr a psycholog 
(75. výročí úmrtí)

l 23. 9. 1944 – narodil se Ivan 
Martin Jirous, básník a vý-
tvarný kritik (70. výročí naro-
zení)

l 27. 9. 1924 – narodil se Josef 
Škvorecký, prozaik, překlada-
tel a exilový nakladatel (90. vý-
ročí narození)

Regionální osobnost:
l 5. 9. 1934 – zemřel Josef Bo-

sáček, malíř, vyzdobil průčelí 
budovy radnice ve Strakoni-
cích (80. výročí úmrtí)

ZÁŘIJOVÁ KŘÍŽOVKA

JIŘÍ PROKOPIUS
Moderní pětibojař Jiří Prokopius se 
narodil 1. července 1967 ve Strako-
nicích. V jednadvaceti letech se 
probojoval na olympiádu v Soulu 
(1988) a o čtyři roky později nechy-
běl ani na olympiádě v Barceloně 
(1992). Parkúr, šerm, 300 metrů 
plavání volným stylem, střelba 
z malorážky a čtyři kilometry běhu. 
Tak vypadal moderní pětiboj, ve 
kterém Jiří Prokopius dosáhl světo-
vých úspěchů. Od malička miloval 
pohyb. Jako pětiletý začal ve Stra-
konicích plavat. Když mu bylo čtr-
náct, všimli si jeho všestranného 
sportovního nadání v tréninkovém 
středisku mládeže v Plzni. A začal 
s pětibojem. Nejraději měl šerm. 
Líbilo se mu to napětí, čtení sou-
peře, možnost vystihnout správný 
okamžik k výpadu. Ze zdravotních 
důvodů vrcholový sport po olympi-
ádě v Barceloně opustil. Nebylo to 
jednoduché období. Kvůli sportu 
šlo předtím všechno stranou, i ško-
la. Ještě mladý, ale již bývalý spor-
tovec, zažil pocity prázdnoty.
Dnes, jak říká, se opět nezastaví. 
Podniká a znovu sportuje, i když 

jen rekreačně. K pohybu vede i své 
tři dcery. Chodí spolu plavat, 
bruslí, lyžují… Stejně tak je do-
provází do základní umělecké ško-
ly, kde se jedna učí hrát na klavír 
a dvě na housle. Za svůj největší 
sportovní úspěch považuje páté 
místo na Mistrovství světa juniorů 
v Soulu v roce 1987. Duši sportov-
ce a chuť vítězit však neztratil ani 
po letech. Před časem s družstvem 
šipkařů vyhrál I. ligu.
Do Síně sportovní slávy byl uve-
den v roce 2011. 
Zdroj: Archiv MěÚ Strakonice

Jiří Prokopius.
Foto: Archiv Jiřího Prokopiuse

VÝSLEDKY PRÁZDNINOVÉHO KVÍZU
 1) Naučná stezka Švandy dudáka
 2) Sedm
 3) Na vrchu Kalvárie
 4) Nástrojovému složení dudy, housle, klarinet
 5) Josef Kajetán Tyl
 6) Josef Slavíček, Jan Matásek, Alois, Karel a Jiří Malkovských, 

Jaroslav Formánek (žil v Praze, ale hlásil se ke strakonické 
dudácké tradici)

 7) Osmnáctý
 8) Strakonický dudáček
 9) Generální převor johanitského řádu v Čechách 
 – Jan III. z Rožmberka
10) Švanda, žahour

Ceny jsou v městském informačním centru připraveny pro Milenu Čížko-
vou, Libora Čížka a Blaženu Votrubovou. Děkujeme za zaslané odpovědi.
Redakce Zpravodaje

Eliška Slavíčková, 10 let

UDÁLOSTI A ŽIVOTNÍ VÝROČÍ OSOBNOSTÍ V ZÁŘÍ

1/ ministerstvo vnitra, skládat na 
látce záhyby

2/ ulamovati malé kousky
3/ kousíček, obléct
4/ holá, Rukopis královédvorský, 

hle
5/ ztratila svěžest, plynný uhlo-

vodík
6/ zkratka strany, funkce PC, 

chem. zn. astatu
7/ SPZ Kolína, získávati zlato 
8/ něm. babička, 2. část taj.
9/ neházet, lyže

a/ pan, suchý pukavý plod, osob-
ní zájmeno

b/ 1. část taj., samohláska
c/ chem. zn. fosforu. zvýšený tón 

D, setina ha, počítačová paměť
d/ milá, SPZ Německa, druh po-

krmu
e/ obyvatel Pyrenejí, spočívat
f/ sociálně slabá žena lidově, luš-

těnina
g/ barva na vejce, druh sametu
h/ překážet, tisk. agent. SSSR
i/ angl. v, hora v Řecku, nápor
j/ chem. prvek Ti, domácky Tom

Osamělost člověka není... Stendhal

Zuzana Lašáková, 8 let

Marek Vejmelka, 8 let
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INFORMACE

Pohybové studio Život v kondici Vás zve na „Den otevřené náruče“ ve 
čtvrtek 18. 9. 2014 v Lidické ulici 194 (zrušená základní škola).
Přijďte si zdarma vyzkoušet a užít speciální lekce Pilates, H.E.A.T. pro-
gramu a Spalovacího formovacího cvičení.
Po celou dobu konání lekcí Analýza těla pomocí váhy Tanita.
Více od 1. 9. na www.heatstrakonice.cz, www.zivotvkondici.webnode.cz.

AKCE ČESKO SE HÝBE I VE STRAKONICÍCH

SOUČASNOST LYŽOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH
Pokračování historie lyžování naleznete v dalším čísle Zpravodaje.

Brazilské bojové umění kombinující tanec, boj a akrobatické prvky. Ve 
Strakonicích vede tréninky přímo brazilec Manso vždy ve středu od 
16.30–17.30 hod. Nábory proběhnou během září. První nábor bude ve 
středu 10. 9. 2014. Je určen pro děti 6–10 let. Dále se konají kurzy pro 
mládež a dospělé vždy ve středu od 17.30–18.30 hod. a v pátek 17.30–
18.30 hod. Vše v tělocvičně ZŠ Dukelské.
Více informací, ceny a rozvrhy najdete na www.capoeiratribo.com, 774 
332 499, capoeiratribo.cz@gmail.com.

NÁBOR DĚTÍ DO KURZU CAPOEIRA

Sportovní klub JUDO – 1990 Strakonice
pořádá nábor chlapců a děvčat ve věku 7–14 let.
Informovat se můžete u trenérů v průběhu pravidelných tréninků (od 
4. září každé ÚT a ČT od 16.30 hod. v tělocvičně ZŠ Dukelská), dále pak 
na mobilu: 723 760 597; 739 155 371.www.judostrakonice.cz

Oddíl házené TJ ČZ
a DDM Strakonice
zvou chlapce a děvčata z 1. tříd a předškoláky do

VŠEOBECNÉHO SPORTOVNÍHO KROUŽKU
Pravidelné cvičení se koná v tělocvičně TJ ČZ Strakonice, Máchova ulice 
čp.108, a to každou středu od 16.00–17.00 hodin, poprvé 10. září 2014, 
možno nezávazně vyzkoušet.
Děti z 2.–3. tříd mohou navštěvovat přípravku házené, která má trénin-
ky rovněž v těl. TJ ČZ každé pondělí a čtvrtek, začátek od 4. září 2014, 
možno nezávazně vyzkoušet. 
Bližší informace na mobilu 721 244 825, nebo přímo v tělocvičně TJ ČZ 
v Máchově ulici čp. 108.

Turistický oddíl HUSOT Strakonice
přijímá nové zájemce ve věku 8–12 let.
Pravidelné schůzky v oddílové klubovně v Poděbradově 
ulici čp. 772 (v areálu dopravního odboru města Stra-
konic). Každý čtvrtek v 16.15–18.15 hodin.

V rámci schůzek a akcí sportovní, pohybové, deskové, poznávací, dra-
matické a tvořivé hry, turistické a tábornické dovednosti, pro zájemce 
i šprtec – stolní hokej (od října – středy16.15–18.00 hodin).
2x měsíčně výpravy či jiné víkendové akce. Letní tábor.
Kontakt: e-mail: Husot@seznam.cz, MT 737 82 55 21 (M. Hankovec); 
www.husot.strakonice.cz nebo lze přijít přímo na schůzku.

Sportovní klub Basketbal Strakonice 
hledá nové hráče roč. 2002 a ml. do družstva minižáků 
a roč. 2004 a mladší do přípravky klubu.
Staň se i Ty členem tohoto týmu, prožij krásné chvíle 
s basketbalem, který je nejrozšířenější sportovní hrou 

na světě. Tento sport má ve Strakonicích tradici více než 50 let a naším 
klubem prošla celá řada vynikajících hráčů. V současné době hrají muži 
II. ligu a mládežnická družstva sbírají úspěchy v oblastním přeboru. 
Tréninky: úterý 16.00–17.00 hod. tělocvična ZŠ Poděbradova, pátek 
15.15–16.15 hod. tělocvična ZŠ Poděbradova
Trenér: Milan Janda (tel.: 605 575 181)
První tréninky pro nové hráče v úterý 2. 9. 2014 a v pátek 5. 9. 2014 v tě-
locvičně ZŠ Poděbradova.

Tělovýchovná jednota Dražejov – fotba-
lový oddíl 
pořádá nábor chlapců a dívek ročníků 2009–2000. 
Více informací o nás na: www.tjdrazejov.wz.cz nebo na 
tel. číslech: 777 726 315 (p. Hoch), 724 806 828 (p. Mach).

Příspěvky na činnost oddílu prvního půlroku zdarma. Přijďte mezi nás, 
jste vítáni.

FK Junior Strakonice, o. s.
ve spolupráci s Fotbalovou asociací České republiky
vyhlašuje FOTBAL: ZÁŘÍ – MĚSÍC NÁBORŮ 
Místo konání: Sportovní areál Na Sídlišti, Máchova ulice 
Kontakt na šéftrenéra střediska mládeže KFS a informace: Mgr. Daniel 
Myslík, tel.: 775 313 975 
Přiveďte svého malého fotbalistu/fotbalistku do našeho fotbalového klu-
bu. Více informací na www.fkjuniorstrakonice.cz.

BASKETBALOVÝ KLUB
pořádá nábor dívek ročníků 2004 a mladších
Sportování dětí je zaměřeno na všestranný pohybový rozvoj a míčové 
hry.
Přípravka BK Strakonice (tělocvična ZŠ Poděbradova): pondělí a čtvr-
tek 15.30–16.30 hod. nejmladší, 16.30–18.00 hod. pokročilí
Info: R. Drnková, tel.: 733 186 560, J. Bernasová, tel.: 602 115 758
Kroužek na ZŠ FLČ: pátek: 13.00–13.45 hod. 1. + 2. třídy, 13.45–
14.30 hod. 3. + 4. třídy. Info: R. Drnková, tel.: 733 186 560
Kroužek na ZŠ Povážská: úterý a pátek od 14.30 hod., info: M. Von-
dřička, tel.: 603 743 745
Kroužek na ZŠ Dukelská: úterý a čtvrtek od 16.30 hod., info: J. Petráš, 
tel.: 722 713 787
Kroužek na ZŠ Poděbradova: info: J. Johanes, tel.: 777 303 600 

BAVÍ TĚ COUNTRY? 
Country taneční skupina Osm a půl opice Strakonice přijme nové členy
Rozpis zkoušek:
Neděle 17.30–20.00 zkouška, taneční sál, DDM Strakonice
Úterý 16.30–17.30 country – přípravka, sál 207, DDM Strakonice
Úterý 17.30–19.00 country – děti, sál 207, DDM Strakonice
Středa 18.00–19.00 pohybová taneční průprava (přípravka, děti), 
  taneční sál, DDM Strakonice 
Středa 19.00–21.00 country taneční pro všechny, taneční sál, 
  DDM Strakonice 
Více na www.osmapulopice.cz

Pošumavská dudácká muzika Vás zve na 

KONCERT U PŘÍLEŽITOSTI 25 LET ZALOŽENÍ MUZIKY
Sobota 4. října 2014 od 19.00 hodin • Kapitulní síň strakonického hradu
Po ukončení koncertu bude pokračovat zábava s muzikou a tancem 
v restauraci Baobab.
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FOKUS PÍSEK, POBOČKA STRAKONICE
Sdružení pro péči o duševně nemocné
Bezděkovská 216, 386 01 Strakonice, www.fokus-pisek.cz
Tel.: 608 271 800, e-mail: ambulancest@fokus-pisek.cz
Služby sociální rehabilitace ambulantní i terénní formou
(nutno předem objednat)
Otevírací doba: Pondělí, úterý, čtvrtek: 8.00–16.00, středa: 13.00–16.00, 
pátek: 8.00–14.00

STD Kopretina – denní aktivity (bez objednání)
Každé pondělí od 10.00 vaření, od 14.30 francouzština pro začátečníky
Každý pátek od 9.00 hod. posezemí u kávy a čaje
TDZ – týdny pro duševní zdraví – i pro veřejnost
15. 9. 10.00–15.00 Den otevřených dveří
16. 9. Zahradní slavnost ve Fokusu (Teátr Víti Marčíka, tvořivé dílny)
18. 9. 9.00–16.00 Bazárek
STD Kopretina – pracovní činnosti (nutno předem objednat), mobil: 
734 200 971; e-mail: dilnast@fokus-pisek.cz
Více na www.fokus-pisek.cz

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
Město Strakonice, firma Tříska Strakonice a Technické služby 
Strakonice, s. r. o.
zvou na výstavu soutěžních prací

NEJKRÁSNĚJŠÍ HNĚTYNKA
Vyhlášení výsledků soutěže proběhne 17. 9. 2014 od 15.00 hod. 
před budovou Městského úřadu Strakonice na Velkém náměstí.
Vystoupí dětský pěvecký sbor ZŠ F. L. Čelakovského.
Městské informační centrum Strakonice, Velké náměstí 2,
tel.: 383 700 700, infocentrum@strakonice.eu, www.strakonice.eu

MATEŘSKÉ CENTRUM BERUŠKA
Lidická 194, Strakonice, www.mcberuska.cz
PROGRAM PROJEKTU 
„VĚDOMÉ RODIČOVSTVÍ TŘETÍHO 
TISÍCILETÍ“ – podpořeno dotací MPSV

Předporodní kurz – Bc. Hana Hanzlíková – každé ÚTERÝ od 9. 9., 
17.30–18.30 hod.
l dechová cvičení, příprava na porod, na období mateřství a psychiku 

matky
l zvýhodněná cena 400 Kč za měsíční kurz (4 lekce), přihlášky na tel.: 

725 714 301
Cvičení pro těhotné – Bc. Martina Bláhová – každou STŘEDU, 
16.30–17.30 hod. ve studiu „Život v kondici“ (50 Kč)
l cvičení jako prevence ochabnutí pánevního dna a břišní stěny v těho-

tenství
l přihlášky a informace na tel.: 607 657 109 
Silní pro život – výchova k psychické odolnosti dítěte – PhDr. Simo-
na Hoskovcová, SOBOTA 6. 9., 10.00–17.00 hod.
l co psychická odolnost znamená, co ji ovlivňuje, jaké máme vlastní 

styly zvládání zátěže a jak můžeme podpořit své děti na cestě k osa-
mostatňování a překonávání „výzev“ vývoje? 

l zvýhodněná cena 300 Kč pro maminky, 500 Kč pro páry, přihlášky na 
tel.: 777 242 490

Bezpečnost dětí na internetu – Mgr. Markéta Bajerová – 11. 9. 
ČTVRTEK, 16.00–18.00 hod. (40 Kč) 
l přihlášky 777 242 490
Příprava dítěte na docházku do školy – PhDr. Alexandra Hergetová 
– 18. 9. ČTVRTEK, 17.00–18.30 hod. 
l kurz 5 lekcí/150 Kč

Více na www.mcberuska.cz

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ
ŠKOLA, STRAKONICE

KOCHANA Z PRACHOVÉ 263
tel./fax: 383 332 166

e-mail: zus-strakonice@cmail.cz
http://zus.strakonice.cz

PRVNÍ SETKÁNÍ S UČITELI V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE
Pondělí 1. září 2014: 
Setkání rodičů žáků přípravných ročníků (1. třída ZŠ) v budově 
Kochana z Prachové:
Taneční obor: 11.00 hod. učebna tanečního oboru – I. patro
Výtvarný obor: 14.00 hod. učebna výtvarného oboru – I. patro
Hudební obor: 13.30 hod. učebna hudební nauky – III. patro
Setkání žáků 1. a vyšších ročníků: 
Taneční obor – společné setkání s přípravnými ročníky v 11 hod. 
Kochanka I. patro
Ostatní obory dle domluvy s vyučujícími nejpozději do pátku 5. 9.
Individuální výuka zahájí v úterý 2. 9.
Pravidelná kolektivní výuka bude zahájena v pondělí 8. 9.!

SRDEČNĚ ZVEME V ZÁŘÍ DO MANY
Pondělí od 18.00 hod. 
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ 
Ve zdravém těle zdravý duch (tel.: 731 571 973)
Čtvrtek od 17.00 hod.
NA STOPĚ KŘESŤANSTVÍ
Příležitost prozkoumat křesťanství a studovat knihu knih – Bibli
Pátek od 16.00 hod. 
AWANA/ kroužek pro děti
Dětský zábavný klub s pestrým programem pro děti od 6 do 13 let (začí-
náme 19. 9.)
Neděle od 9.30 hod. 
BOHOSLUŽBA 
Živá hudba, inspirující slovo a program pro děti
Kde: Mana, Apoštolská církev, Lidická 194, Strakonice

Státní okresní archiv Strakonice
si Vás dovoluje pozvat na malou výstavu

SVĚTOVÁ VÁLKA A STRAKONICKO
Kde: Státní okresní archiv Strakonice, Smetanova 351, Strakonice
Kdy: 30. 7.– 31. 12. 2014, po–pá 8.00–14.00
Výstava nabízí pohled do života obyvatel Strakonicka během první svě-
tové války. Na základě ukázek četných archivních dokumentů přibližuje 
problémy a starosti, které museli lidé v této době řešit. Věnuje se dále i le-
gionářům ze Strakonicka. Sleduje jejich osudy, přináší dobové fotografie 
a úryvky z jejich deníků, které si vedli během své vojenské služby.
Těšíme se na Vaši návštěvu! 

Dušan Vávra
Československá obec legionářská jednota Strakonice
si vás dovoluje pozvat na 

SLAVNOSTNÍ KŘEST KNIHY MUŽI NA SPRÁVNÉ STRANĚ II. DÍL
Životní osudy občanů Strakonicka v pozemních jednotkách na bojiš-
tích II. světové války
Pěší jednotky – Západ
Slavnostní křest proběhne v sobotu 13. 9. 2014 v 10.00 hodin v kapi-
tulní síni strakonického hradu za účasti válečného veterána Pavla 
Vranského, účastníka bojů u přístavu Tobruk a operačních letů v rámci 
československé 311. bombardovací perutě. Součástí křtu bude dobo-
vý tábor na III. hradním nádvoří vojenských historických klubů s vý-
strojí a výzbrojí našich zahraničních vojáků ve Velké Británii v letech 
1940–1945.
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Pátek 26. září
Do 23.00 Provoz lunaparku – areál pod Hvězdou
14.00 Vernisáž výstavy ručních prací nejen seniorů – Domov 

pro seniory, Lidická ulice
20.00 Pouťová taneční zábava Hradní sklípek
21.00 Pouťový speciál, díl 1 – Music club Inferno
21.15 Velký OHŇOSTROJ – areál pod Hvězdou

Sobota 27. září
Do 23.00 Provoz lunaparku – areál pod Hvězdou
 7.00–17.00 Chovatelská výstava králíků, holubů a drůbeže – tržnice 

(Podsrpenská)
 7.30–11.00 Burza sběratelů kuriozit – sokolovna
 8.00–12.00 ČZ a.s. – Den otevřených dveří
 9.00–17.30 Strakonický fez, soutěž parašutistů v přesnosti přistání – 

letiště
10.00–17.00 XII. ročník výstavy ručních prací nejen seniorů – Domov 

pro seniory, Lidická ulice
17.30 Mše svatá – kostel sv. Václava na hřbitově
20.00 Pouťová veselice s dudáckou muzikou – Hradní sklípek
21.00 Pouťová diskotéka s DJ Romanem Andělem a Barborou 

Tlučhořovou (moderátoři rádia Kiss jižní Čechy) – Dům 
kultury Strakonice

21.00 Pouťový speciál, díl 2 – Music club Inferno

Neděle 28. září
Do 20.00 Provoz lunaparku – areál pod Hvězdou
 7.00–11.00 Chovatelská výstava králíků, holubů a drůbeže – tržnice 

(Podsrpenská)
 8.00 Mše svatá – kostel sv. Václava na hřbitově
10.00–13.00 Strakonický fez, soutěž parašutistů v přesnosti přistání – 

letiště
10.00–17.00 XII. ročník výstavy ručních prací nejen seniorů – Domov 

pro seniory, Lidická ulice
10.00 Mše svatá – kostel sv. Václava na hřbitově

Hudební program na veřejném prostranství pod nemocnicí
Sobota 27. září

13.30–22.00 Parovod, Wait For, Twist and Shout, When It Rains, 
MaMuMa, Z Ničeho Nic, Hamr

Neděle 28. září 
Dechová a lidová hudba s přehlídkou folklorních krojů
 9.30 Dechová kapela Nektarka, Prácheňský soubor písní 

a tanců, MAS Vršatec – Slovensko 
13.00 Dětský folklorní soubor Prácheňáček, Mladá dudácká 

muzika, Pošumavská dudácká muzika, Vlastenecko–
dobročinná obec baráčnická Vitoraz, Obec Baráčnická 
Pištín

15.30 PARKÁN – koncert
Kulturní program DDM Strakonice

Pátek 26. září
19.00–22.00 Country kapela Na Chvíli, výuka a ukázka tanců – ven-

kovní pódium 

Sobota 27. září
 9.30–10.30 Kapela Jistem Strakonice – venkovní pódium
11.30–12.00 Kapela Pianko Strakonice 
13.00 Soutěžní přehlídka v country tancích a cloggingu s výu-

kou tanců 
18.00–22.00 Kapela Scéna Strakonice – venkovní pódium
19.00–1.00 Country bál s kapelou W&C Pauza Strakonice – sál

Neděle 28. září
Program Českého rozhlasu České Budějovice
 9.00–10.30 Kapela Votvíráci Písek
10.30–11.00 Taneční vystoupení kroužků DDM
11.00–13.00 Zpěvačky Pavlína Jíšová a Adéla Jonášová
13.00–14.30 Charlie Blažek a jeho band
14.30–15.00 Taneční vystoupení kroužků DDM
15.00–17.30 Rybníkáři České Budějovice

Sportovní utkání
Sobota 27. září

10.00 Fotbal krajský přebor žáci, FK Junior Strakonice U15 – 
Třeboň/Břilice – Na Křemelce

11.15 Hokej – žákovská liga 6. tříd, HC Strakonice – HC Tábor 
– zimní stadion

12.00 Fotbal – krajský přebor žáci, FK Junior Strakonice U13 
– Třeboň/Břilice – Na Křemelce

13.15 Hokej – žákovská liga 8. tříd, HC Strakonice – HC Tábor 
– zimní stadion

18.00 Hokej – krajská liga mužů, HC Strakonice – HC Sobě-
slav – zimní stadion

Neděle 28. září
 9.30 Hokej – žákovská liga 5. tříd, HC Strakonice – HC 

Č. Krumlov – zimní stadion
10.00 Fotbal – 1.A třída žáci, FK Junior Strakonice U14 – AFK 

Písek/Hradiště – Na Křemelce 
11.30 Hokej – žákovská liga 7. tříd, HC Strakonice – HC 

Č. Krumlov – zimní stadion
12.00 Fotbal – 1.A třída žáci, FK Junior Strakonice U12 – AFK 

Písek/Hradiště – Na Křemelce 
13.45 Hokej – Turnaj v minihokeji 4. tříd – HC Strakonice – 

HC J. Hradec, HC Č. Budějovice
16.30 Fotbal – III. třída muži, FK Junior Strakonice – TJ Rado-

šovice – Na Křemelce

Strakonický hrad – Muzeum středního Pootaví
Hradní palác (9.00–16.00)

– stálá expozice, vyhlídková věž Rumpál, kapitulní síň, černá kuchyně
– výstava děl akad. mal. Jiřího Řeřichy

Zámecká galerie (9.00–12.00)
– výstava Jaroslava Gutha, vstup zdarma

Maltézský sál
– Jaroslav Šusta – Objekty, obrazy, kresby

Otevřená galerie ArtWall, ul. Želivského, sobota 27. 9., 17.00 hod.
– Jak jsem potkal lidi – vernisáž fotografií z veřejné výzvy

Změna programu vyhrazena.

PROGRAM

Letošní program Václavské pouti bude opět velmi bohatý a město 26.–28. 9. 2014 ožije růz-
nými akcemi. Kromě pouťových atrakcí a stánků vás čekají výstavy, koncerty, sportovní utká-
ní i diskotéky. ČZ a.s. připravila Den otevřených dveří, proběhne burza sběratelů kuriozit, 
soutěž parašutistů v přesnosti přistání, turnaje ve fotbale a hokeji. Veřejné prostranství pod 
nemocnicí v sobotu rozezní strakonické rockové kapely, v neděli si zde na své přijdou po-
sluchači dechové i folklorní hudby a nově vás čeká přehlídka lidových krojů. I letos bude 
připraven program na venkovní scéně před DDM Strakonice, například v duchu country.

Malované perníkové srdce je tradičním pouťovým 
dárkem.  Foto: Archiv MěÚ

VÁCLAVSKÁ POUŤ

Město Strakonice
vás srdečně zve na tradiční akci

26.–28. ZÁŘÍ 2014
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l 3.–29. 9. Naše duše promlou-
vají – výstava obrázků klientů 
občanského sdružení Fokus – 
Písek, o. s. – pobočka Strako-
nice. ŠK, vstupní hala. 

l 9. 9. Kurzy počítačové gra-
motnosti, přednostně pro čte-
náře ŠK. Pro začátečníky: Zá-
klady práce s OS Windows 8. 
ŠK, studovna, 13.00–14.30 hod. 
Pro pokročilé: Souborový-
systém. ŠK, studovna, 15.30–
17.00 hod. Přihlášky osobně, 
proti vratné kauci 100 Kč.

l 18. 9. Čtení sluší každé-
mu – knihy, které frčí. Přijď-
te se inspirovat a poslechnout 
si ukázky ze zajímavých kniž-
ních novinek. Můžete se po-
dělit o úryvky i z vašich oblí-
bených knih. ŠK, studovna, 
15.00–17.00 hod.

l 25. 9. Tvořivá dílnička pro 
děti – Tiskneme housenku. 
ŠK, oddělení pro děti, 8.00–
11.00 hod.

l 5. 9., 19. 9. Strakonické far-
mářské trhy. I. hradní ná-
dvoří, 13.00–17.00 hod. Více 
informací a aktualizované se-
znamy prodejců na www.far-
marsketrhy.strakonice.eu.

Upozornění! Oddělení pro děti 
bude z důvodu celkové rekon-
strukce budovy v pondělí 1. 9. 
zavřené. Ve středu 3. 9. bude 
znovu otevřené v náhradních 
prostorách na druhém hradním 
nádvoří, kde bude umístěno do 
konce ledna 2015.

POBOČKA ŠK A ČSOP ZVOU:
l 1. 9.–1. 10. Dudácké festivaly 

objektivem p. B. Kocka. Vý-
stavka v pobočce Za Parkem 
(Husova 380), otevřeno PO 
a ČT 13–18, ST 8–12 hod.

l ÚT 9. 9. K. Skalický: Strako-
nické příběhy IX. Místosudí 
Jan. Přední český humanistický 
vzdělanec, mecenáš a podporo-
vatel básníků, řepický vrchnost-
pán a majitel domu na Malém 
městě Jan starší Hodějovský 
z Hodějova a na Řepici (1496–
1566) a střípky jeho světa. Dal-
ší vyprávění regionálního histo-
rika, doprovázené projekcí. Od 
18.00 hod. v restauraci Baobab 
(Bavorova 20).

l ČT 11. 9. Tvořivý podvečer 
s pí A. Šimáčkovou: Zvířátka 
ze slámy. Mezi 17.00 a 19.00 
hod. (lze přijít kdykoliv v tuto 
dobu) v půjčovně pobočky. Po-
můcky a materiál k předvedení 
budou připraveny, ale je možné 
přinést si i vlastní (sláma, nůž-
ky, stuhy, nitě, karton, lepidlo…).

l SO 13. 9. výlet na Dny vědy 
a techniky. Sraz v 8.40 hod. 
před nádražím ČD, v 8.53 je-

de vlak do Plzně, kde pří-
mo v ulicích se hravou formou 
předvádějí dětem i dospělým 
zajímavosti ze světa fyziky, che-
mie, biologie aj. (viz http://
akce.plzen.eu/2014_dny–vedy).

l NE 14. 9. přírodovědný vý-
let s šumavským průvodcem 
Ing. J. Peckou do okolí Zá-
toňské hory (zbytky přiroze-
ných porostů tzv. květnatých 
bučin s výskytem vzácných 
rostlin a bohatým mechovým 
patrem). Poplatek 100 Kč. Po-
drobnosti a přihlášky v poboč-
ce, na hrdlickova@knih–st.cz 
nebo na tel. 380 422 720.

l ÚT 16. 9. procházka po okolí 
Štěkně (bývalý žulový lom, po-
mník T. G. Masaryka, hájovna, 
bývalá tvrz, altánek Lesů ČR, 
Slatina...) s vyprávěním o kraji-
ně a s ukázkami lesnických pra-
cí (např. dosazování, nátěr proti 
okusu atd.). Sraz v 16.30 hod. 
na zastávce MHD pod Hvězdou 
(Ellerova). V 16.42 jede mladějo-
vický autobus do Štěkně, kde nás 
na zastávce Dobrá Voda bu-
de v 17.01 čekat náš průvodce 
PaedDr. V. Žitný. Zpět v 18.54 
s přesedáním v Čejeticích.

l ST 17. 9. promítání a vyprá-
vění – Fotografie z letních 
pobytů v přírodě (vých. Slo-
vensko, Orlické hory...). Od 
17.00 hod. v sále strakonické-
ho gymnázia. Se svými sním-
ky se mohou připojit i ti, kdo 
se předem ohlásí v půjčovně 
Za Parkem nebo na hrdlicko-
va@knih-st.cz.

l NE 21. 9. hraní na kantely, 
i další nástroje. Od 18.00 hod. 
v pobočce Za Parkem ve spo-
lupráci s o. s. Spona. 

l Schůzky přírodovědného 
kroužku MOP – pro men-
ší děti s rodiči, ale případně 
i pro starší školáky, kteří by 
si mohli založit samostatný 
oddíl. Scházet se mohou i do-
spělí bez dětí. Pomoc při vede-
ní schůzky je vítaná, ale není 
nutná. Sraz každý týden v pá-
tek (kromě 5. 9.) v 16.00 hod. 
před hradem u CK CIAO. Za-
hájíme 12. 9., kdy si ukážeme 
naši klubovnu, ale půjdeme 
i ven, 19. 9. jsme pozváni na 
zahrádku rodiny Skalických, 
26. 9. si připravíme vlastní 
pouť.

Více na www.csop-strakonice.net.

ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA
Zámek 1

386 11 Strakonice II
www.knih-st.cz

HRADNÍ PALÁC 
Otevřeno: Út–Ne 9.00–16.00 hod.

Akad. mal. Jiří Řeřicha
Do 31. 10.
Výstava děl akad. mal. Jiřího Řeři-
chy. 
Výběr děl z autorova působení me-
zi lety 2000–2014. 
Velká plátna, přípravné kresby 
k obrazům a grafické práce tech-
nikou suchá jehla. Figurální a pří-
rodní motivy. 
Vstupné: 40 a 20 Kč.
Historie ČZ v obrazech
Do 31. 10.
Výstavka dobových fotek z výroby 
a historie České zbrojovky ve Stra-
konicích.

Předmět měsíce
Papírová platidla rakouskouher-
ská a československá z různých 
dob.

KAPITULNÍ SÍŇ

Dudy
aneb To nejzajímavější ze sbírky 
strakonického muzea
Do 14. 9. 
Výstava představí dudy ze sbírky 
strakonického muzea doplněné 
o umělecká díla s dudáckou te-
matikou.
Otevřeno: Út–Ne 13–16 hod. (9–
12 hod. na požádání v pokladně 
muzea). 
Vstupné: 20 a 10 Kč.

ZÁMECKÁ GALERIE 

Úterý–pátek 13.00–16.00 hod.
Sobota a svátky 9.00–12.00 hod. 

Jaroslav Guth – Inspirováno 
XYZ
2.–28. 9.
Výstava volné fotografické tvorby.
Vstupné dobrovolné.

VODNÍ MLÝN HOSLOVICE
Otevřeno: Út–Ne 9.00–16.00 hod.

Den dřeva
20. 9., 10.00–16.00 hod.

Ukázky zpracování dřeva – dřevo-
řezba, tesání trámů, výroba koryt 
a dřeváků, pletení košíků atd.
Pečení chleba. 
Aktivity pro děti.
Akce bude doplněna ukázkou 
zpracování ryb a nabídkou rybích 
specialit.
Vstupné zdarma.

OSTATNÍ AKCE

Léto pod Rumpálem
Paganini
11. 9., 20.30 hod., II. nádvoří stra-
konického hradu
Rockový muzikál. 
Předprodej 180 Kč/na místě 200 
Kč. Předprodej v Infocentru CIAO 
na strakonickém hradě.

Odborná přednášková činnost
Archeologické výzkumy na Strako-
nicku v letech 2013 a 2014 
10. 9., 17.00 hod., zasedací síň 
muzea, vstup do kanceláří 
Výsledky archeologických výzku-
mů, které muzeum realizovalo 

v letech 2013 a 2014 na území 
okresu Strakonice. 
Přednáší: Mgr. Eduard Červenka, 
archeolog muzea.
Vstupné: 20 a 10 Kč.

120 let muzea ve Strakonicích 
24. 9., 17.00 hod., zasedací sál 
muzea, vstup do kanceláří
Muzeum od jeho počátků po sou-
časnost. 
Přednáší: Mgr. Blanka Jirsová, 
historička muzea.
Vstupné: 20 a 10 Kč.

VÍTE ŽE…
v roce 2014 uplyne 

l 45 let od doby, kdy se ve věži 
Jelence konal první ročník ve-
čerů hudby a poezie tzv. stra-
konické nokturno (1969)

l 95 let od založení Jihočeské 
zbrojovky s. r. o. (1919)

l 145 let od narození Fran-
tiška Pecna (1869–1944), 
správce Pošumavské tiskár-
ny a muzejních sbírek v letech 
1930–1944

Více na www.muzeum-strakonice.cz, najdete nás též na facebooku a twitteru.

VEGET FEST
FESTIVAL ZDRAVÉ VÝŽIVY A VEGETARIÁNSTVÍ
Sobota 4. 10. od 15 hodin v Rennerových sadech
Akci pořádá Ekoporadna při ŠK ve spolupráci s o.s. Sunshine Cabaret. 
Koná se v rámci Dnů zdraví Strakonice.
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USA, fantasy, sci–fi, titulky, 89, 2D
Doporučená přístupnost: od 12let
DÁRCE
Vstupné: 110 Kč
Úterý 16.–středa 17. září
POZOR!!! od 17.00 a 20.00 hod.
USA, drama, titulky, 166, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
CHLAPECTVÍ
Vstupné: 110 Kč
Čtvrtek 18.–neděle 21. září
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
ČR, drama, 108, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
MÍSTA
Vstupné: 110 Kč
Čtvrtek 18.–neděle 21. září
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
USA, akční sci–fi, titulky, 114, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
LABYRINT: ÚTĚK
Vstupné: 120 Kč
Pondělí 22.–středa 24. září
Od 17.30 a 20.00 hod.
USA, drama, 106, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
ZŮSTAŇ SE MNOU
Vstupné: 120 Kč

Čtvrtek 25.–neděle 28. září
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
USA, drama/sci–fi, titulky, 114, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
VÝCHOZÍ BOD
Vstupné: 110 Kč

Čtvrtek 25.–neděle 28. září
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
USA, akční, thriller, titulky, 132, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
EQUALIZÉR
Vstupné: 140 Kč

Pondělí 29.–úterý 30. září
Od 17.30 a 20.00 hod.
USA, mysteriózní/thriller, titulky, 
92, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
DŘÍV NEŽ PŮJDU SPÁT
Vstupné: 110 Kč

SENIORSKÉ STŘEDY

Středa 10. září 
POZOR!!! od 9.30 hod.
ČR, načernalá komedie, 104, 2D
Promítání pro seniory a handicapované
DÍRA U HANUŠOVIC
Vstupné: 60 Kč

FILMOVÝ KLUB – KINO OKO

Pondělí 15. září
Od 20.00 hod.
ČR, drama, 67, 2D
Doporučená přístupnost: všem
ZTRACEN 45
Vstupné: 80 a 65 Kč

30. 10.
„Furtluftdurch tour“ – zábavný 
program populárního baviče 
Zdeňka Izera
8. 10.–2. 11.
Jak básníkům chutná obraz – 
výstava experimentální poezie 
Ralfa Mošty
7. 10. v 17.00 hod. vernisáž v Mal-
tézském sále spojená s autorskou 
recitací, hudebním doprovodem 
a chutným občerstvením těla i ducha

KINO OKO STRAKONICE
Pondělí 1.–středa 3. září
Od 17.30 a 20.00 hod.
Něm, komedie, dabing, 118, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
FAKJŮ PANE UČITELI
Vstupné: 120 Kč
Čtvrtek 4.–sobota 6. září
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
ČR, rodinný/pohádka, 90, 2D
Doporučená přístupnost: všem
TŘI BRATŘI
Čtvrtek 4.–sobota 6. září
POZOR!!! jen od 20.00 hod. 
USA, akční, krimi, thriller, titulky, 
103
Doporučená přístupnost: od 12 let
SIN CITY: ŽENSKÁ PRO KTE-
ROU BYCH VRAŽDIL 3D
Vstupné: 130 Kč
Neděle 7.–pondělí 8. září
Od 17.30 a 20.00 hod.
USA, horor, titulky, 89, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
POD ZEMÍ
Vstupné: 110 Kč
Úterý 9.–středa 10. září
Od 17.30 a 20.00 hod.
USA, drama/romantický, titulky, 
122, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
LÁSKA NA KARI
Vstupné: 100 Kč
Čtvrtek 11.–sobota 13. září
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
USA, animovaný, dabing, 88, 2D
Doporučená přístupnost: všem
POŠŤÁK PAT
Vstupné: 100 Kč 
Čtvrtek 11.–sobota 13. září
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
USA/Něm/VB, thriller, titulky, 121, 
2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
NEJHLEDANĚJŠÍ MUŽ
Vstupné: 120 Kč
Neděle 14.–pondělí 15. září
POZOR!!! NE od 17.30 a 20.00 hod., 
PO jen od 17.30 hod.

11. 9.
Přednáška Pavla Šustra o Skan-
dinávii 
Rytířský sál, začátek 19.30 hod.
Spojeno s projekcí.
15. 9.
„Kavárenské historky“ – klubo-
vý pořad Ivana Mládka
Rytířský sál, začátek 19.30 hod.
Mluvené slovo prokládá Ivan Mlá-
dek a jeho tři hudebníci písnička-
mi Banjo Bandu.
16. 9.
Divadelní předplatné „B“ – Di-
vadlo R. Brzobohatého – Tan-
čírna 
Dům kultury, začátek 19.30 hod.
Hrají: Jan Révai, Petr Vágner/
Ondřej Brzobohatý ad.
17. 9.
Divadlo Krapet: Zahrada – škol-
ní představení pro děti
Dům kultury, začátek v 10.00 hod.
19. 9.
Rapa–Nui project – podpora 
kulturního rozvoje Velikonoční-
ho ostrova 
Rytířský sál, začátek 19.30 hod.
Taneční a hudební vystoupení 
spojené s přednáškou Ing. Pavla 
Pavla o Velikonočních ostrovech. 
21. 9.
Taneční odpoledne s písničkou
Dům kultury, začátek 15.00 hod.
K poslechu a tanci hraje skupina 
RYTMIX, zpěv Láďa Pavelka. 
22. 9.
Ze Soboty na Šimka po 40 letech
Dům kultury, začátek 19.30 hod.
Vzpomínkový pořad u příležitosti 
desátého výročí odchodu Milosla-
va Šimka. Účinkují: Luděk Sobo-
ta, Petr Vondráček a Vítek Fiala
23. 9.
KPH – „Rok české hudby 2014“ 
Dům kultury, začátek 19.30 hod.
Dvořákův komorní orchestr Pra-
ha, dirigent: Jaroslav Vodňanský, 
sólista: Robert Pacourek – klarinet
27. 9.
Pouťová diskotéka s DJ Roma-
nem Andělem a Barborou Tlu-
čhořovou 
Dům kultury, začátek 21.00 hod.

29. 9.
Divadelní předplatné „A“ – Di-
vadlo pod Palmovkou – Mefisto
Dům kultury, začátek 19.30 hod.
Hrají: Jiří Langmajer, Klára Isso-
vá, Ondřej Kavan ad.
Román jedné kariéry odehrávají-
cí se na pozadí nástupu totalitní 
moci.

10. 9.–2. 10.
Výstava: Jaroslav Šusta 
– OBJEKTY, OBRAZY, KRESBY
9. 9. v 17.00 hod. vernisáž v Mal-
tézském sále

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN
6. 10.
Dvě na jednoho – Yvonne Pře-
nosilová, Jana Chládková a Vlas-
timil Harapes
9. 10.
Divadelní předplatné „B“ 
Milan Kundera: Jakub a jeho 
pán – Pocta Denisi Diderotovi, 
Divadlo Bez Zábradlí
11. 10.
Rockový koncert BLUE STARS 
69 & hosté
13. 10.
Identity Tour – koncert Ondřeje 
Brzobohatého s doprovodem
14. 10.
Setkání s Robertem Vano – 
přednáška o jeho životě a tvorbě
19. 10.
Taneční odpoledne s písničkou
21. 10.
Nebojte se Kolumbie – cestopis-
ná přednáška s filmovou projek-
cí v podání Jany Dvorské a Milo-
še Kašpara
22. 10.
KPH
„Známé/Krásné koncertní melo-
die“ – Bohemini Flute Quartet
24. 10.
Slet bubeníků 
29. 10.
Divadelní předplatné „A“
Robert Thomas: Mandarínková 
Izba, Hudobné divadlo Teatro 
Wüstenrot Bratislava 

Předprodej a rezervace vstupenek
DŮM KULTURY – přízemí tel.: 383 311 535,
otevřeno: PO–PÁ 10.00–12.00, 13.00–16.00

KINO OKO – tel.: 383 322 625, otevřeno: PO–NE 16.30–20.00
Rezervace vstupenek také na: www.kultura.strakonice.cz

Rezervované vstupenky je nutno vyzvednout nejpozději 24 hodin
před začátkem představení, jinak se rezervace ruší

!ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
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STRAKONICE
– NAŠICH 10 LET S DOTACEMI

 PŘÍLOHA ZPRAVODAJE

Uteklo to jako voda… Letos je tomu právě 10 let, kdy se Česká republika stala plnoprávným členským státem Evrop-
ské unie (dále jen „EU“). Ať jste příznivcem členství naší země v EU či patříte k táboru euroskeptiků, jednu nespor-
nou výhodu nám v uplynulých letech pobyt v tomto uskupení jednoznačně přinášel – DOTACE. Takzvaný „Princip so-
lidarity“, na jehož základě bohatší země EU přispívají na rozvoj chudších států a regionů, totiž v uplynulých letech 
přinesl naší zemi tučné finanční injekce. Pojmy strukturální fondy či fondy EU se v uplynulé desetiletce skloňovaly ve 
všech pádech a umožnily v jednotlivých regionech naší vlasti uskutečnit řadu projektových záměrů, na jejichž realizaci 
z vlastních rozpočtů bychom nikdy nebo ještě hodně dlouho nedosáhli.
Také město Strakonice bylo v uplynulé desetiletce relativně úspěšné v získávání externích finančních prostředků z evrop-
ských zdrojů. Jen posuďte sami… 

Příběh evropských dotací ve Strakonicích nás však nutí vrátit se 
ještě před zlomový rok 2004. První zkušenost s evropskými fondy 
jsme učinili zcela neplánovaně v roce 2002, a to díky nepříjem-
ným událostem, které postihly velkou část České republiky – po-
vodním. Tehdy bylo v rámci Národního programu PHARE 2001 
vyhlášeno tzv. Grantové schéma na podporu odstraňování povod-
ňových škod. Tento program měl velmi zjednodušená pravidla 
pro podávání žádostí i následnou administraci, takže byl pro nás, 
město dosud nedotčené evropskými penězi, dobrou školou do za-
čátku. I přes určitou míru zjednodušení nám však umožnil poznat 
základní principy financování z evropských zdrojů. Z finančních 
prostředků tohoto dotačního titulu jsme v průběhu roku 2003 
vybudovali novou lávku pro pěší a cyklisty přes řeku Volyňku 
v místní části Barvínkov, která byla v průběhu povodní zcela 
stržena.

Původní podobu lávky na Barvínkově si už pamatuje jen málokdo... ... velmi brzy ale vyrostla lávka nová.

... a takhle to vypadalo v srpnu 2002...

PRVNÍ SETKÁNÍ S EVROPSKÝMI FONDY



Ještě předtím než se vrhneme do aktuálně končícího finančního 
období EU ve Strakonicích, dovolte nám jen stručnou, nicméně 
pro naše město velmi významnou odbočku. Zcela zásadní a jedi-
nečné postavení mezi veškerými projektovými záměry města 
Strakonice má bezesporu strakonický hrad. Jeden z největších 
hradních komplexů v celé České republice, který byl v roce 1995 
prohlášen národní kulturní památkou, se od počátku stal jakýmsi 
pilotním projektem při rozvoji našeho města. Z hlediska dotační-
ho je na tomto komplexu unikátní fakt, že při jeho obnově bylo až 
do této chvíle využito již šest různých dotačních titulů, a to v rám-
ci osmi samostatných projektových záměrů. A to vše za pouhých 
10 let! Navíc řada z vás jistě zaznamenala, že se v současné době 
na hradě opět buduje. To proto, že naše město bylo úspěšné s de-
vátým projektovým záměrem, tentokráte v rámci Regionálního 
operačního programu NUTS II Jihozápad. Do poloviny příštího 
roku by měla komplexní revitalizací projít budova dětského oddě-
lení Šmidingerovy knihovny, dále bude zrekonstruována střecha 
bývalého purkrabství a dojde k vyhloubení hradní studny. Možná 
v ní najdeme i zlatý poklad, kdo ví... 
O strakonickém hradu toho však bylo za uplynulá léta řečeno 
a napsáno mnoho, proto jsme pro vás připravili již jen následující 
tabulku, kde naleznete přehled veškerých projektových záměrů 
zrealizovaných v hradním areálu v letech 2004–2015.
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První nezkrácené programové období EU nám ve finanč-
ním vyjádření nabízelo částku 26,7 mld. EUR, tj. v přepoč-
tu cca 750 mld. Kč. Česká republika si však své působení 
na dotačním kolbišti hned od začátku dosti zkomplikovala. 
Na složitý, neprůhledný a administrativně náročný systém 
dotací si stěžovali všichni, kdo se s dotacemi pustili do 
křížku. Tento komplikovaný systém tak logicky generoval 
i  rozličné korupční aféry, které po celé programové období 
plnily hlavní vysílací časy zpravodajských relací i stránky 
novin.

Nabídka pro potenciální žadatele byla opravdu velmi široká – cel-
kem 26 operačních programů (dále jen OP):
l 7 Regionálních OP (tzv. ROP) 
l 8 Tematických OP – tj. Doprava, Životní prostředí, Podniká-

ní a inovace, Výzkum a vývoj pro inovace, Lidské zdroje a za-
městnanost, Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Integro-
vaný operační program, Technická pomoc

l 2 OP Praha (Konkurenceschopnost, Adaptabilita)
l 7 OP Přeshraniční spolupráce
l Speciální programy – ESPON 2013, INTERACT II

Strakonický hrad – rekordman v počtu využitých dotačních titulů. Před 
10 lety to tu vypadalo úplně jinak...

STRAKONICKÝ HRAD  FENOMÉN V DOTAČNÍM SVĚTĚ

PROGRAMOVÉ OBDOBÍ EU 20072013

ZKRÁCENÉ PROGRAMOVÉ OBDOBÍ EU 20042006
Pro znalce dotační problematiky má letošní rok ještě další zásad-
ní význam. Financování v rámci EU totiž funguje v sedmiletých 
cyklech, tzv. programových obdobích Evropské unie. Česká re-
publika po svém začlenění do Evropské unie stihla už jen konec 
programového období 2000–2006, programové období 2007–
2013 však již absolvovala kompletní a s plnou parádou. Rok 2014 
je pak startovacím rokem nového programového období Evrop-
ské unie 2014–2020, jehož spuštění se v rámci naší republiky 
právě připravuje. 
Ve zkráceném programovém období EU 2004–2006 podalo měs-
to Strakonice celkem šest projektových žádostí o podporu svých 

rozvojových záměrů, a to jak investičního, tak neinvestičního cha-
rakteru. Všechny podané žádosti byly nakonec úspěšné. Nejštěd-
řejší k nám byl v tomto programovém období jednoznačně tzv. 
Společný regionální operační program, který se podílel na finan-
cování dvou projektů („Obnova a nové využití strakonického hra-
du pro rozvoj cestovního ruchu na Strakonicku“ a dále „Metropo-
litní síť moderního města – Strakonice.net“). Významné finanční 
prostředky na projekt „Hrad Strakonice – infrastruktura cestovní-
ho ruchu“ jsme získali rovněž z Národního programu PHARE 
2003. Celkový výčet projektů i s konkrétními údaji je uveden 
v souhrnné tabulce na stranách IV–V této přílohy.
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Úvodem několik statistických údajů z oblasti dotační politi-
ky města. Za uvedené období podalo město Strakonice 
celkem 89 projektových žádostí o podporu svých rozvojo-
vých záměrů. Je třeba zdůraznit, že se stále bavíme pouze 
o dotacích ze zdrojů Evropské unie. Ostatní dotační mož-

nosti, tj. dotace státní, regionální (krajské), státní fondy, 
nadace atd., necháváme v tuto chvíli stranou. Co se úspěš-
nosti týká, pak 38 projektových žádostí bylo schváleno, 43 
bylo zamítnuto a o osudu 8 žádostí v tuto chvíli ještě není 
rozhodnuto.

PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY REALIZOVANÉ V AREÁLU STRAKONICKÉHO HRADU V LETECH 2004–2015

Zdroj financování Priorita / Oblast podpory Název projektu Realizace Náklady
(v tis. Kč)

Dotace
(v tis. Kč)

Národní program 
PHARE

Grantové schéma na podporu 
turistické infrastruktury

Hrad Strakonice – infrastruktura 
cestovního ruchu 2005–2006 33 333 21 113

Společný regionální 
operační program

Rozvoj cestovního ruchu 
– Podpora regionální a místní 
infrastruktury cestovního ruchu

Obnova a nové využití strakonic-
kého hradu pro rozvoj cestovního 
ruchu na Strakonicku

2006–2007 29 474 16 158

Regionální operační 
program Jihozápad Rozvoj cestovního ruchu

Revitalizace strakonického hradu 2009–2010 16 364 11 744

Revitalizace strakonického hradu 
– II. etapa 2014–2015 9 700 8 146

Operační program 
Životní prostředí

Zkvalitnění nakládání s odpady 
a odstraňování starých ekologic-
kých zátěží

Hrad Strakonice 
– Sanace podzemních prostor 2012 22 380 19 186

Finanční
mechanismy
EHP/Norska

Obnova historického a kulturního 
dědictví v regionech

Hrad Strakonice – obnova národní 
kulturní památky a její využití pro 
další rozvoj regionu

2008–2010 57 848 39 718

Grantový program
Jihočeského kraje

Nemovité kulturní památky

Obnova domku u západní brány 
hradu Strakonice 2007 862 124

Hrad Strakonice – oprava fasád 
a západní brány 2010 386 200

Rozvoj infrastruktury podporující 
šetrnou turistiku Hradní SAFARI Strakonice 2007 505 250

CELKEM 170 852 116 639

Poznámka: Stav zpracování k 31. 7. 2014

PROGRAMOVÉ OBDOBÍ EU 20072013 VE STRAKONICÍCH

ŽÁDOSTI O DOTACE Z EVROPSKÝCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ EU 2007–2013

CELKOVÝ POČET PODANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACE 89

POČET ÚSPĚŠNÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACE 38

POČET NEROZHODNUTÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACE  8

NEJVYUŽÍVANĚJŠÍ OPERAČNÍ PROGRAMY:
– Regionální operační program (ROP): celkově/úspěšné
– Operační program Životní prostředí (OPŽP): celkově/úspěšné
– Integrovaný operační program (IOP): celkově/úspěšné

45 / 12 (+ 6 nerozhodnuto)
25 / 16
 7 /  6

Poznámka: Stav zpracování k 31. 7. 2014



Programové období 2004–2006

Zdroj financování Priorita / Oblast podpory Název projektu Realizace Náklady
(v tis. Kč)

Dotace
(v tis. Kč)

Národní program PHARE Grantové schéma na podporu turistické infrastruktury Hrad Strakonice – intrastruktura cestovního ruchu 2005–2006 33 333 21 113

Společný regionální operační 
program

Rozvoj cestovního ruchu 
– Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu Obnova a nové využití strakonického hradu pro rozvoj cestovního ruchu na Strakonicku 2006–2007 29 474 16 158

Rozvoj infrastruktury 
– Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech Metropolitní síť města Strakonice – Strakonice.net 2006–2007 8 572 6 423

Iniciativa společenství Interreg ČR – Bavorsko Otavská cyklistická stezka – informační body 2006 1 708 963
OP Rozvoj lidských zdrojů Adaptabilita a podpora konkurenceschopnosti podniků a organizací Vzdělávání jako základ profesionální služby veřejnosti 2006–2008 1 297 1 297
Komunitární program Europe 
for citizens (Town Twinning) Evropské společenství na podporu evropského občanství Setkání občanů partnerských měst Strakonice (ČR) – Ilsselstejn (NL) 2005 213 162

Programové období 2004–2006 celkem 74 597 46 116

Programové období 2007–2013

Zdroj financování Priorita / Oblast podpory Název projektu Realizace Náklady
(v tis. Kč)

Dotace
(v tis. Kč)

Regionální operační 
program Jihozápad

Rozvoj místních komunikací

Tisová – zásadní komunikace pro dopravní obsluhu na místní úrovni 2008 4 508 4 034 
Obytná zóna Na Muškách – komunikace 2009–2010 39 305 19 921
Zlepšení nevyhovujícího stavu místní komunikace Žižkova 2009 2 215 2 049
Komunikační napojení nové části průmyslové zóny Jelenka ve Strakonicích 2013–2014 7 705 4 252
Komunikační napojení průmyslové zóny U Blatenského mostu ve Strakonicích 2014–2015 8 386 5 392

Stabilizace a rozvoj měst a obcí
Sportareál Na Muškách, Strakonice 2009–2010 18 720 13 145 
Modernizace ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice 2011–2012 17 876 14 345

Rozvoj cestovního ruchu

Lávka u strakonického hradu 2009 63 173 45 939
Revitalizace strakonického hradu 2009–2010 16 364 11 744
Revitalizace strakonického hradu – II. etapa 2014–2015 9 700 8 146
Revitalizace areálu hřbitova u kostela sv. Václava, Strakonice 2014–2015 8 498 5 994
V hlavní roli: Strakonice pro turisty 2009–2010 1 146 857

Operační program 
Životní prostředí

Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
Strakonice – intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace 2010–2011 372 110 202 041
ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace 2013–2015 152 133 88 146

Udržitelné využívání zdrojů energie

Zateplení a výměna oken MŠ Šumavská, Strakonice 2012 8 814 4 182
Zateplení a výměna oken ZŠ Poděbradova, Strakonice 2011 20 757 13 019

Zateplení a výměna oken ZŠ Čelakovského, Strakonice 2012 15 614 11 684

Zateplení a výměna oken MŠ Lidická, Strakonice 2013 7 262 4 065
Zateplení a výměna oken školní jídelny ZŠ Čelakovského, Strakonice 2013 3 251 2 217 
Realizace energetických úspor v objektu Sportovní haly STARZ, Strakonice 2015 24 667 11 016 
Zateplení a výměna oken MŠ Spojařů, Strakonice 2015 7 718 5 924

Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
Hrad Strakonice – Sanace podzemních prostor 2012 22 380 19 186
Sběrný dvůr Strakonice 2011–2012 14 752 10 991
Pilotní projekt separace biologicky rozložitelných odpadů 2014 1 298 1 169 

Zlepšování stavu přírody a krajiny

Mateřské školy Strakonice – regenerace zeleně 2009–2010 1 712 1 461
Regenerace zeleně ve sportovním areálu Na Sídlišti 2011 398 244 
Revitalizace Rennerových sadů 2011–2012 2 388 1 768
Výsadba smíšené aleje v Hajské 2014 703 517

Integrovaný operační program

Zavádění informačních technologií v územní veřejné správě Technologické centrum ORP Strakonice 2011–2012 7 766 5 408 

Národní podpora územního rozvoje

Územně analytické podklady obcí ORP Strakonice 2008 995 995
Revitalizace Velkého náměstí a navazujících prostor ve Strakonicích 2011–2012 83 969 43 215
Revitalizace veřejných prostranství v ul. Čelakovského 2010 8 448 7 181
Revitalizace sídliště Mír, Strakonice – I. etapa 2011–2013 3 467 2 738
Revitalizace sídliště Mír, Strakonice – II. etapa 2012–2013 22 221 18 888

Program rozvoje venkova 
– LEADER Realizace místní rozvojové strategie

Rekonstrukce venkovního areálu MŠ Stavbařů 2010 1 845 1 376
Odpočinková zóna Virt 2011 642 481
Úprava veřejného prostranství u kostela sv. Markéty, Strakonice 2012 2 596 1 157

Finanční mechanismy EHP/Norska Obnova historického a kulturního dědictví v regionech Hrad Strakonice – obnova národní kulturní památky a její využití pro další rozvoj regionu 2008–2010 57 848 39 718

Programové období 2007–2013 celkem 1 043 353 634 602

Poznámka: Stav zpracování k 31. 7. 2014

PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY REALIZOVANÉ V LETECH 20042015
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A nyní letecký exkurz nejvýznamnějšími projekty, které byly 
v minulých letech zrealizovány díky externím prostředkům 
z evropských zdrojů.

Regionální operační program NUTS II Jihozápad

Z hlediska počtu podaných žádostí byl jednoznačně nejvytíže-
nějším dotačním titulem Regionální operační program NUTS II 
Jihozápad (dále jen „ROP“), který mezi potenciální žadatele 
z Jihočeského a Plzeňského kraje rozdělil přes 17 mld. Kč. Do 
ROP město Strakonice zacílilo celkem 45 žádostí, z čehož 12 
bylo úspěšných (6 zůstává stále ještě nerozhodnuto). 
Jednou z primárních oblastí, kterou tento program podporuje, je 
rozvoj místních komunikací. Z této škály vzpomeňme projekt 
„Obytná zóna Na Muškách – komunikace“, díky němuž bylo v le-
tech 2009–2010 v atraktivní lokalitě Předních Ptákovic připrave-
no celkem 26 nových stavebních parcel. Dotace ve výši téměř 20 
mil. Kč byla určena na výstavbu komunikací včetně související 
kanalizace, chodníků a veřejného osvětlení; na své náklady poté 
město vybudovalo vodovod a teplárna zavedla rozvody tepla. 
Z oblasti podpory věnované místním komunikacím město zabo-
dovalo rovněž s projekty na rekonstrukci komunikace Tisová 
v místní části Habeš a komunikace Žižkova. V loňském roce pak 
došlo ke komunikačnímu napojení průmyslové zóny Jelenka, kde 
se připravuje výstavba nového průmyslového závodu. Ke zlepšení 
dopravní situace napomůže ROP také v lokalitě U Blatenského 
mostu, která bude ještě během letošního roku napojena přímo 
z komunikace I. třídy č. I/4 Praha–Strážný.

Nemalý finanční obnos byl v ROP vyčleněn na projekty týkající se 
stabilizace a rozvoje měst a obcí. V těsném sousedství nové obyt-
né zóny Na Muškách tak bylo za přispění ROP ve výši cca 13 mil. 
Kč vybudováno také víceúčelové sportoviště určené pro rekreační 
sport i pro potřeby blízké Základní školy Povážské. Dotace téměř 
15 mil. Kč umožnila kompletně zrekonstruovat rovněž budovu 
Základní školy F. L. Čelakovského v Chelčického ulici včetně 
rozsáhlé zahrady.
Třetí stěžejní oblastí podporovanou z ROP je rozvoj cestovního 
ruchu a revitalizace památek. V roce 2009 vyvolávala velmi živou 

diskuzi výstavba nové „Lávky u strakonického hradu“, která pro-
pojila hrad s Podskalím a navázala na novou cyklostezku k mutě-
nickému jezu. Finance z ROP se dostaly rovněž do hradního are-
álu, kde byla provedena obnova a zpřístupnění černé kuchyně, 
rekonstrukce obřadní síně i objektu, kde sídlí Muzeum středního 
Pootaví Strakonice. Jak již bylo zmíněno dříve, v současnosti pro-
bíhá II. etapa revitalizace hradu, která bude dokončena v první 
polovině příštího roku.

Operační program Životní prostředí

Převedeno do řeči peněz, nejštědřejším evropským programem 
je bez diskuze Operační program Životní prostředí (dále jen 
„OPŽP“). Objemově největší projekt, který byl ve městě Strako-
nice prozatím realizován za přispění prostředků EU, byl zaměře-
ný na rekonstrukci čistírny odpadních vod a rozšíření kanalizační 
sítě. Rekordně vysoká dotace činila cca 202 mil. Kč. Rekordní by-
la i délka přípravy žádosti o dotaci a nakonec i samotná fyzická 
realizace projektu (probíhala od prosince 2009 do listopadu 2012 
– počítáno od podpisu smlouvy o dílo s dodavatelem až po kolau-
daci stavby). Neméně zásadní významem, leč výrazně menší ve 
finančním vyjádření, je právě probíhající projekt na rekonstrukci 

ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE 9/2014

PŘÍLOHA ZPRAVODAJE

VI

Nový multifunkční sportovní areál Na Muškách mohou zájemci z řad ve-
řejnosti využívat ZDARMA.

Lávka u strakonického hradu se stala hojně využívanou spojnicí.

Budova Základní školy Čelakovského v Chelčického ulici září novotou.



a modernizaci úpravny vod Pracejovice, který by měl být dokon-
čen nejdéle do poloviny příštího roku. Tyto gigantické „SUPER-
PROJEKTY“, které probíhají trochu mimo zájem široké veřej-
nosti, pomáhají řešit palčivé problémy v oblasti vodohospodářské 
infrastruktury. Bohužel v tomto případě se opět potvrzuje smutný 
fakt, že většina z nás stamiliony „utopené pod zemí“ nedocení, 
dokud nám vodovod či kanalizace nevypoví služby.

Velmi populárním tématem hojně podporovaným z OPŽP je ob-
last udržitelného využívání zdrojů energie. Kompletního zateple-
ní vnějšího pláště (včetně střechy), výměny oken a dveří se dočka-
la řada objektů ve městě. Za všechny jmenujme např. Základní 
školu Krále Jiřího z Poděbrad a F. L. Čelakovského – Jezárky, 
Mateřské školy Šumavská či Lidická, objekt školní jídelny u Zá-
kladní školy F. L. Čelakovského v Chelčického ulici. V příštím ro-
ce dostanou nový kabát, částečně hrazený z tohoto grantového 
programu, ještě Mateřská škola Spojařů na sídlišti Mír a také 
objekt městské sportovní haly v Máchově ulici (tzv. „STARZ 
ARÉNA“).

Strakonice pro sebe získaly také z hromádky určené na zkvalitňo-
vání nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátě-
ží. Konkrétně na provedení sanace podzemních prostor na strako-
nickém hradě (vyčistění prostor tzv. „Jedárny“) a dále pak na 

vybudování nového sběrného dvora v lokalitě U Blatenského mos-
tu. Aktuálně probíhá nákup kompostérů pro zájemce z řad občanů 
města v rámci pilotního projektu separace biologicky rozložitel-
ných odpadů. Z prostředků OPŽP byla dále realizována řada drob-
ných projektových záměrů, souvisejících se zlepšováním stavu pří-
rody a krajiny, tj. zejména regenerace zeleně v Rennerových 
sadech, ve sportovním areálu Na Sídlišti či v areálu jednotlivých 
mateřských škol (např. MŠ Holečkova, A. B. Svojsíka, Spojařů).

Integrovaný operační program
Městu Strakonice se v roce 2009 podařilo získat nemalé finanční 
prostředky (5 331 992 EUR, tj. cca 145 mil. Kč) z Integrovaného 
operačního programu na realizaci tzv. Integrovaného plánu roz-
voje města Strakonice (deprivované zóny „Sídliště MÍR“). V rám-
ci Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice (dále jen 
„IPRM“) se realizují projekty zaměřené na:
– revitalizaci veřejných prostranství (sem byly zařazeny projekty 

revitalizace sídliště Mír, I. etapa rekonstrukce Velkého náměs-
tí, revitalizace veřejných prostranství v ulici Čelakovského),

– regeneraci bytových domů ve vlastnictví soukromých vlastníků 
nacházejících se ve vymezené deprivované zóně (zateplení, vý-
měny oken, rekonstrukce společných částí domu atd.). 

Tento program je skvělým příkladem fungující symbiózy mezi 
obecnými zájmy města na straně jedné a zájmy jednotlivých vlast-
níků bytových domů na straně druhé. Kromě vylepšení řady ve-
řejných prostranství se totiž z prostředků IPRM podařilo mezi 
vlastníky bytových domů rozdělit celkem 37,3 mil. Kč (uspokoje-
no bylo 63 projektových záměrů, tj. cca 1 290 dotčených bytů). 
Tento program je sice již uzavřen pro vlastníky bytových domů, 
ale pokračují stále ještě aktivity na revitalizace veřejných pro-
stranství. Do konce roku 2015 se zkrášlení dočkají ještě poslední 
plochy na sídlišti Mír (tzv. náměstíčko – prostranství kolem bu-
dovy bývalého Telecomu), komunikace Mlýnská (část směrem 
k Velkému náměstí), parkoviště za poštou či u pivovaru a také 
Rennerovy sady.

 PŘÍLOHA ZPRAVODAJE
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Zateplená Základní škola Krále Jiřího z Poděbrad.

Sídliště Mír prochází kompletní revitalizací, a to nejen veřejná prostran-
ství, ale i jednotlivé bytové domy.

Prozatím největší dotace byla přidělena na rekonstrukci čistírny odpad-
ních vod.
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Dalším, velmi specifickým zdrojem, který byl využit k provedení 
rozsáhlých stavebních úprav v areálu strakonického hradu, byly 
tzv. Finanční mechanismy EHP/Norska. Z nich se povedlo získat 
necelých 40 mil. Kč na přeměnu dosud nevyužívaného objektu bý-
valého pivovaru na víceúčelový sál a dokončení obnovy vstupního 
objektu, v němž sídlí Základní umělecká škola Strakonice (zastře-
šení, fasády). Fyzická realizace probíhala v letech 2009–2010.
Kromě prostředků z Evropské unie se pochopitelně snažíme vy-
užívat rovněž finančních podpor, které nabízí státní a regionální 
zdroje, státní fondy, nadace atd. Zde je množství podaných žá-
dostí o dotace sice mnohonásobně vyšší, ale finanční injekce se 
obvykle pohybují v řádově nižších částkách. Jednou z nejvyšších 
dotací poskytnutých ze státního rozpočtu (Ministerstva zeměděl-

ství ČR) byla podpora na rekonstrukci Úpravny vod Hajská, kte-
rá činila kolem 30 mil. Kč. Poměrně pravidelně také čerpáme 
prostředky z Programu regenerace panelových sídlišť, který kaž-
doročně vypisuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a díky němuž 
připlynulo za uplynulých deset let do rozpočtu města více než 30 
mil. Kč. Dalším zdrojem, jehož prostředků město Strakonice po-
měrně hojně využívá, je Státní fond dopravní infrastruktury, kde 
čerpáme jednak na výstavbu a údržbu cyklistických stezek, jed-
nak na zvýšení bezpečnosti ve městě, které se týká bezbariéro-
vých úprav a osvětlování přechodů pro chodce. Ve výčtu posled-
ní, ovšem nikoliv svým významem, jsou prostředky, které nám 
v rámci rozličných grantových programů poskytuje ze svého roz-
počtu Jihočeský kraj. 

ZÁVĚREM

Strakonice prodělaly za posledních 10 let řadu změn – stačí se jen pořádně rozhlédnout.

OSTATNÍ FINANČNÍ NÁSTROJE A ZDROJE

Tolik tedy krátká exkurze do dění na poli strakonických dotací 
za uplynulou desetiletku. S ohledem na jejich obrovské množství 
není prostor věnovat se jmenovitě všem projektům, proto na stra-
nách IV–V této přílohy přidáváme souhrnnou tabulku s podrob-
ným výčtem úspěšných žádostí o dotace z EU za roky 2004–2015 
včetně zdroje financování, celkových nákladů a výše dotace.
Pozornější čtenáři se možná pozastaví nad faktem, že ačkoliv zde 
popisujeme programové období EU 2007–2013, řada uvedených 
záměrů je stále ještě v realizaci. Vysvětlení je velmi prosté. Hraniční 
rok 2013 byl teoreticky posledním rokem, kdy mohli v daném pro-
gramovém období žadatelé o dotaci požádat, na fyzickou realizaci 
svého záměru pak mají obvykle ještě další dva roky. Poslední projek-
tové záměry realizované z dotací programovavého období 2007–
2013 by tedy v obecné rovině měly být dokončeny do prosince 2015.
A co čeká dotační svět dál? Nové programové období 2014–2020 
s sebou opět přinese výrazné změny systému dotační politiky. 
Doufejme, že se naši zákonodárci dostatečně poučili z minulých 
chyb a do nového období přenesou jen pozitivní zkušenosti. 
Zkrátka, že tentokráte všechny změny budou pouze k lepšímu 
a ve prospěch nás všech!

Závěrem ještě jednu poznámku. Častokrát narážíme na názor, že 
některé investiční akce jsou zbytečné a vynaložené prostředky by 
bylo možné investovat lépe a efektivněji. To je v drtivé většině 
případů zásadní omyl! Řada rozsáhlých investičních akcí by ne-
mohla být realizována bez podpory dotačních prostředků, které 
jsou ovšem účelově vázány jen a pouze na konkrétní typ projek-
tu, který se hodnotitelům zdál originální a jedinečný. Na jiný pro-
jekt, který by se právě vám zdál v danou chvíli možná smyslu-
plnější, bychom finanční injekci v podobě dotace vůbec získat 
nemuseli.
Ačkoliv je příprava projektů do fondů Evropské unie spojena s ce-
lou řadou úskalí a překážek, rozhodně má smysl pustit se s nimi 
do křížku. Značné zdroje z těchto fondů jsou poté sladkou odmě-
nou – umožnily nám totiž uskutečnit i takové projekty, na jejichž 
realizaci bychom z vlastního rozpočtu pravděpodobně ještě dlou-
ho nedosáhli. A pokud vás předchozí řádky přiměly alespoň na 
chvíli se zastavit, rozhlédnout a uvědomit si, co vše za posledních 
10 let v našem městě vyrostlo nového či změnilo svou podobu 
k lepšímu, pak vězte, že většinu z těchto změn umožnily právě do-
tace z Evropské unie. 

Přílohu připravily: Eva Krausová a Jitka Pelešková, odbor rozvoje MěÚ Strakonice. Foto: Archiv MěÚ
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