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Konzultační dny  
České obchodní inspekce
Zástupce České obchodní inspekce bude 
připraven odpovídat na dotazy z oblasti práv 
spotřebitelů v úterý 18. 10. od 9.00 do 12.00 
hod. na Obecním živnostenském úřadu MěÚ 
Strakonice, Na Stráži čp. 270. Více informací 
poskytne J. Vadlejchová, tel.: 383 700 330.

Dárkové poukázky pro jubilanty
Město Strakonice i nadále věnuje občanům, 
kteří letos oslaví 75, 80, 85, 95, 100 let,  
dárkovou poukázku v hodnotě 200 Kč.  
Žádat může nejen jubilant, ale i člen rodiny 
či známý. Formulář je k dispozici v Infocent-
ru pro seniory, U Sv. Markéty, kontakt tel.:  
383 700 777.

Během Týdne knihoven se noví 
čtenáři zaregistrují zdarma
Šmidingerova knihovna bude v rámci akce 
Týden knihoven od 3. do 8. října zdarma 
registrovat nové čtenáře. Kromě toho nabízí 
na hradě i ve své pobočce Za Parkem 
ke koupi vyřazené knihy za symbolické ceny.

Strakonické kopce – kampaň Ukliďme svět 8. 10.

98. výročí vzniku samostatného Československa 28. 10.
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AUTOSERVIS ŠRACHTA s.r.o.
Písecká 513, 386 01  Strakonice
Tel.: 383 322 227, www.srachta-autoservis.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Připravili jsme pro vás zimní servisní 
prohlídku vašeho vozu. Provedeme
test autobaterie, diagnostiku, 
zkontrolujeme podvozek a mnoho 
dalšího. Samozřejmostí je výhodná 
nabídka zimních kompletních kol 
a možnost přezutí nebo uskladnění 
kol za skvělé ceny. Myslíme i na vaši 
bezpečnost. K nové sadě předních 
stěračů vám jako bonus přibalíme 
1 l nemrznoucí kapaliny do ostřikovačů. 
Sháníte-li zimní příslušenství nebo
novou autobaterii, bude se vám hodit
až 15% sleva. 

Sezonní uskladnění
vašich kol za 299 Kč

PEČOVAT 
JE NORMÁLNÍ

Untitled-1416   1 22.9.2016   11:32:11

Zvítězí u celé rodiny!

Měsíční splátka

4 185 Kč  

Včetně sady zimních kol

Volkswagen Golf  
Maraton Edition.
Získat výjimečně vybavený vůz Volkswagen Golf, Golf Variant, Golf 
Sportsvan nebo Polo z řady Maraton Edition to je výhra pro celou 
rodinu. Díky výhodnému financování od Volkswagen Financial 
Services získáte sadu zimních kol a komplexní pojištění včetně 
připojištění GAP. Pří výkupu starého vozu na protiúčet v programu 
Das WeltAuto navíc ušetříte 25 000 Kč. 
Rozběhněte se k nejbližšímu autorizovanému prodejci, třeba  
s celou rodinou a vyberte si svého šampiona z nabídky Volkswagen 
Maraton Edition se zvýhodněním až 87 600 Kč.

Akční nabídka platí do 31. 12. 2016. Cenové zvýhodnění modelu Maraton Edition vzhledem k výbavové linii Comfortline činí 87 600 Kč. Vzorový příklad 
úvěru na vůz Golf Maraton Edition 1,2 TSI v ceně 465 900 Kč, splátka předem 232 950 Kč (50 %), výše úvěru 232 950 Kč, poplatky za uzavření a vedení 
smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 274 648 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 344 280 Kč, RPSN vč. pojištění 13,770 %, délka úvěru 60 měsíců, 
poslední nerovnoměrná splátka 93 180 Kč, měsíční splátka úvěru 3 024 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 4 185 Kč, úroková sazba p. a. 4,99 %. Pojištění 
obsahuje značkové TOP Volkswagen havarijní pojištění s nadstandardním krytím vč. pojištění GAP (5% spoluúčast) a povinné ručení s uznáním bonusů 
za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců). Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 3,9–7,1 l/100 km, 
101–165 g/km. Vyobrazení vozu je ilustrativní a vůz může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

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

V srpnu proběhl XXII. ročník 
MDF. Vaše FB zprávy, maily 
i dopisy mě přesvědčily o tom, 
že ač nový, byl pěkný. Moc 
vám za podporu děkuji. Další 
názory? Někteří z těch, co do-
stávali dříve VIP vstupenky zdar-
ma, nám vytýkali, že je festival 
zdarma, rodiny za to naopak 
děkovaly. Někomu vadil bigbít, 
jiní jej oslavovali. Ale pochvaly 
zcela převažovaly nad zápor-
ným hodnocením. Díky všem. 
I kritika je pro mě přínosná, 
vede k odstranění chyb, které 
jsme také udělali – příliš hlasitá 
scéna u Forbesu, předčasně 
zavřená lávka a další. Vždy, 
když uděláme chybu, řekněte 
to nám. Pokud ji nenapravíme, 
pak to řekněte ostatním – tak 
se jedná na rovinu, a to bych si 
moc přál. Děkuji všem pořada-
telům – státní i městské policii, 
vojákům, hasičům, zdravotníkům, 
zaměstnancům města, množství 
dobrovolníků. A především – 
kulturnímu středisku. A i vám, 
divákům – v době oslav se 
nestal žádný trestný čin a bylo 
řešeno minimum přestupků. 
Děkuji i všem místním soubo-
rům – Prácheňáku, Nektarce, 
Mladé dudácké muzice a desít-
kám ostatních. Vaše vystoupení 
bylo vždy profesionální a moc 
pěkné. Prosím maminky dvou 
děvčat, co mi pomáhaly s ky-
tarou, aby se opravdu ozvaly. 
Pozvání stále platí. 

Zeleň na Podskalí a co příště…?

Z iniciativy starosty města Břetislava 
Hrdličky byl zahájen projekt čtvrteč-
ních setkání s občany. 
První setkání proběhlo v komornější a klid-
né atmosféře ve čtvrtek 8. září ve velké 
zasedací místnosti Městského úřadu Stra-
konice. Tématem byla zeleň na Podskalí. 
Majiteli pozemků ve zmíněné lokalitě ost-
rova jsou město Strakonice a dvě soukromé 
osoby. Soukromí vlastníci si téměř ve všech 
případech, kdy se ukázala nutnost kácení 
stromů, stěžovali na mnohdy nesmyslná 
odvolání převážně členů spolků na ochranu 
přírody. Jejich odvolání a připomínky nejen 
zatěžují úředníky, ale především zdržují 
od nutných úprav zeleně. Odbor životního 
prostředí, který byl na setkání zastoupen 
vedoucím Jaroslavem Brůžkem a referen-
tem Ondřejem Kofroněm, detailně vysvětlil 
problematiku a nabídl pomoc při řešení ne-
standardních situací, což majitelé pozemků 
kladně kvitovali.

Přestože na jednání bylo dáno téma, 
dostavili se i občané, kteří se dotkli zcela 
jiné problematiky. Například pobíhajících 
psů právě v lokalitě Podskalí a kritického 
stavu komunikací, konkrétně ulice Krále 
Jiřího z Poděbrad.

Psi a jejich neukáznění majitelé jsou 
problémem, který netrápí pouze Strakoni-
ce, ale i ostatní města. To samozřejmě není 
náplast na novodobou bolest, nicméně řeše-
ní je opravdu velmi problematické a složité. 
Aby bylo možné sankcionovat majitele 
volně pobíhajícího psa, musela by městská 
policie zasáhnout přesně v ten okamžik, 
kdy se tak děje. Městská policie nemá 

takovou personální obsazenost, aby stihla 
kontrolovat všechna místa ve městě. Proto 
starosta města vyzval přítomné diskutující, 
aby byli sami nápomocni. Porušení veřejné 
vyhlášky zdokumentovali a předali věc 
k šetření na městskou policii. Jen společ-
nými silami bude možné podniknout proti 
tomuto nešvaru obranné kroky.

Tristní stav komunikací je natolik ože-
havé téma, že by samo o sobě bylo náplní 
delší diskuse.

Starosta města Břetislav Hrdlička 
přislíbil rekonstrukci ulice, o které již 
vedení města jedná s firmou zabývající se 
opravami vozovek. Hledají se co nejméně 
finančně zatěžující možnosti oprav, ovšem 
zároveň takové, které budou trvanlivé, tedy 
výhodné jak finančně, tak užitkově.

Každé další setkání se uskuteční vždy 
v sudý čtvrtek pravidelně od 16.00 hodin.

Již nyní můžeme oznámit, že 20. října 
proběhne mimořádně setkání v kulturním 
domě Strakonice a tématem bude veřejné 
projednání studie přednádražního prostoru.

Pokud byste sami chtěli projednat někte-
rý z problémů, pak neváhejte a téma sdělte 
na adresu: marketa.bucokova@mu-st.cz. 
Rádi jej zpracujeme, připravíme podklady 
a prodiskutujeme. 

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

Spadlý strom na Podskalí  Foto: archiv města

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
PŘEDNÁDRAŽNÍ PROSTOR

20. 10. 2016 – 16.00 HODIN

DŮM KULTURY STRAKONICE

připravena prezentace vizualizace  
budoucí podoby přednádražního prostoru
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Záchranáře čeká velké  
taktické cvičení v Přádelně
Budova Přádelny se 11. října stane dějištěm 
velkého taktického cvičení Zdravotnické 
záchranné služby Jihočeského kraje. Zdra-
votníci, hasiči, státní a městští policisté budou 
zasahovat u simulovaného výbuchu na ne-
povolené party s velkým počtem zraněných. 
Smyslem cvičení je vyzkoušet si reálný zásah 
v terénu ve ztížených podmínkách, informoval 
za organizátory Jaroslav Šmolík.

Cvičení v Přádelně začne v 10.00 hodin 
a potrvá do zhruba 14.00 hodin. Budou 
tu nejen sanitky, ale i velký vůz záchranářů 
určený pro nasazení při mimořádných udá-
lostech, auta hasičů i policie. Za zvuku sirén 
sem přijedou nejen místní záchranáři, ale 
i jejich kolegové z Písku, Prachatic a Českých 
Budějovic. Vyzkouší si práci za špatné viditel-
nosti, kdy se budou muset postarat o více než 
50 zraněných figurantů. Organizátorem je 
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského 
kraje, oblastní středisko Strakonice.  
 (red)

Kontrolní výbor má nového člena
Zastupitelstvo města zvolilo na svém 
zářijovém zasedání Jaroslavu Fornbaumo-
vou do kontrolního výboru. Jeho členkou je 
od 14. září. Výbor má nyní sedm členů.  (red)

Realizaci technologického 
parku zajistí nová společnost
Strakonice založí společnost s ručením ome-
zeným nazvanou TC Přádelna Strakonice, 
která bude zajišťovat realizaci a následný 
provoz technologického parku v budově 
Přádelny. Záměr v září projednalo a schválilo 
zastupitelstvo města. Společnost bude zříze-
na, aby podpořila intenzitu, kvalitu a rychlost 
šíření inovací a transferu technologií do praxe 
s důrazem na progresivní (high-tech) techno-
logie. Bude ji ze 100 procent vlastnit město. 
Jednateli budou starosta Břetislav Hrdlička, 
radní Rudolf Oberfalcer a Filip Brada ze 
společnosti Smart Dialog, s. r. o. Dozorčí 
rada nebude zatím zřizována.  (red)

Testování na HIV 
Dům světla vypraví 12. října do Strakonic 
mobilní ambulanci, v níž se lidé budou 
moci nechat testovat na HIV. Sanitka bude 
stát od 10.00 do 13.00 hodin na Velkém 
náměstí. Výsledek se klient díky rychlotestu 
dozví do 20 minut. Testování zajišťují zdra-
votníci.  (red)

Výskyt potkanů nahlaste
Žádáme občany, aby v případě nálezu nory 
od potkana na veřejném pozemku v majetku 
města tuto skutečnost nahlásili na e-mail petr.
stastny@mu-st.cz. V e-mailu uveďte místo, 
kde se nora nachází, případně parcelní číslo 
pozemku nebo číslo popisné nejbližšího ob-
jektu. Město bude provádět likvidaci potkanů 
pomocí přístroje Rodenator.

Petr Šťastný, odbor životního prostředí

Pravidelnou deratizaci čili hubení hlodavců 
v kanalizaci města Strakonice zajišťuje spo-
lečnost Technické služby Strakonice,  
s. r. o., jako provozovatel vodovodů 
a kanalizací. Službu zajišťujeme 
prostřednictvím specializova-
ných firem. Deratizace kanali-
zační sítě města je prováděna 
každoročně ve dvou etapách – 
na jaře a na podzim. Letošní 
podzimní deratizace bude 
provedena od 10. do  
12. října, kdy bude na vytipovaná místa polo-
ženo 200–250 kg otrávených návnad. Poklád-
ka návnad neohrozí domácí ani hospodářská 

zvířata, návnady se dávají nejčastěji do kanali-
začních šachet. Přibližně po 14 dnech od polo-
žení bude v problémových místech provedena 
ještě tzv. opakovaná deratizace. 

Mezi nejproblémovější místa patří dvory, 
sklepní prostory domů a hlavně sídliště s vel-

kou koncentrací odpadu. Doporučujeme, 
aby občané i firmy, které vlastní nebo 

spravují nemovitosti na území 
města, provedli deratizaci 
na svých pozemcích a ob-

jektech v tomto termínu. Jedině tak může být 
zajištěn maximální efekt. 

Ludvík Němejc, 
ředitel Technických služeb Strakonice 

V říjnu se budou ve městě hubit hlodavci

Česká maltézská pomoc 
již 20 let poskytuje své služby na jihu Čech
Česká maltézská pomoc České Budějovice 
(dále jen ČMP) byla založena v roce 1996 
jako pomocná organizace Suverénního řádu 
maltézských rytířů. ČMP je zavázána řídit 
se řádovými hesly. Jsou jimi Obsequim 
pauperum – služba a pomoc nemocným a po-
stiženým, uprchlíkům a všem lidem v nouzi 
a Tuitio fidei – ochrana víry každého člověka. 

Mezi naše hlavní cíle patří poskytování 
charitativní pomoci v oblasti zdravotnické, 
záchranné, sociální a humanitární, zejména 
však v oblasti péče o děti s postižením.

K těmto činnostem má ČMP zřízené tři 
pracovní skupiny. První skupina je registro-
vaným poskytovatelem sociálních služeb dle 
zákona č. 108/2006 Sb. § 42 – Průvodcovské 
a předčitatelské služby. Jedná se zejména 
o doprovázení dětí, mládeže a osob s tě-
lesným, mentálním, zrakovým, sluchovým 
a kombinovaným postižením v rámci Jiho-
českého kraje do speciálních škol, zařízení 
a stacionářů v Českých Budějovicích.

Dále nabízíme alternativní doprovázení 
osob. Cílem této činnosti je doprovázení seni-
orů, osob s různým postižením, lidí imobil-
ních, kteří nemají nárok na sanitní dopravu. 
Dopravní prostředky, zejména autobusy jsou 
pro ně nevhodné a taxislužba je s vozíkem 
nebo asistenčním psem neodveze. 

Druhá pracovní skupina poskytuje zdra-
votní a humanitární pomoc. Při zajišťování 
první pomoci úzce spolupracuje se Zdra-
votnickou záchrannou službou Jihočeského 
kraje se sídlem v Českých Budějovicích. 
Tato skupina úspěšně působila například při 
povodních. 

Třetí pracovní skupina se zaměřuje na psy-
chosociální pomoc – adopci seniorů. Pomoc 
je určena osobám starým, osamělým, nemoc-
ným, upoutaným na lůžko, žijícím v domo-
vech pro seniory či doma. Uskutečňuje se 
prostřednictvím přátelských setkávání našich 
dobrovolníků s nimi, povídání si, doprováze-
ní při procházkách, či jiných aktivitách vy-
plňujících volný čas. Tato činnost je na bázi 
dobrovolnické a vykonává se v Českých 
Budějovicích, Strakonicích, Borovanech, 
Jindřichově Hradci a nově i v Domažlicích. 

V Českých Budějovicích je navíc zřízen Klub 
pro seniory.

Milí dobrovolníci, i tímto se vás snažíme 
oslovit. Neváhejte obětovat část svého volna  
pro vyplnění prázdného času osamělých lidí. 
Po odborném vyškolení se dobrovolníkem mů-
žete stát i vy, protože každý z nás má a umí  
něco, co může nabídnout ostatním. Kontakty:  
www.cmpcb.cz, e-mail: cmpcb@cmpcb.cz,  
tel. 387 312 898, 602 469 466, Na Sadech 19, 
České Budějovice 370 01. Jan Rada, 

ředitel České maltézské pomoci ČB

Když pomáháme  Foto: archiv ČMP



ZPRÁVY

5Zpravodaj města Strakonice  říjen 2016

RV
16
01
06
6/
01

INZERCE

Přijďte nakoupit a prodat  
na Podzimní blešák
Rada seniorů ve spolupráci se STARZ Strako-
nice pořádá podzimní blešák v sobotu 8. 10. 
od 8.00 do 11.00 hodin v letním plaveckém 
areálu. Prodej sortimentu je bez omezení. 
Více informací získáte na tel.: 602 811 600 
nebo na e-mailu: iparkosova@seznam.cz. 
Přihlášky jsou přijímány od 28. 9. Vstup pro 
prodejce je od 7.30 hodin. 

Marie Žiláková, Infocentrum pro seniory

Změna v redakční radě 
Zpravodaje
Od září má redakční rada Zpravodaje 
nové složení. K Evě Janochové a Marcele 
Křiváčkové byla namísto Lucie Šnajdrové 
jmenována Petra Měšťanová. Kontakt na re-
dakci zůstává stejný: zpravodaj@mu-st.cz.  

(red)

Poděkování
Ráda bych poděkovala pracovníkům Tech-
nických služeb města Strakonice za péči 
o skalky, které jsem vybudovala v Lidické 
ulici pod nemocnicí. 

Marie Havelková

Město Strakonice vyhlásilo 1. dubna soutěž 
o nejhezčí květinovou výzdobu oken, výloh 
balkonů a předzahrádek na území města. 
Jedním z důvodů, proč se ji město rozhodlo 
vyhlásit, bylo přání, aby procházky městem 
byly příjemnější, voňavější, romantičtější.

Soutěž byla určena všem, kteří milují květenu 
a pečlivě se o ni starají. Lidé se hlásili zasláním 
fotografií, které byly umístěny na www.souteze.
strakonice.eu a hlasující měli možnost zvolit deset 
nejhezčích soutěžních fotografií květin. Hlasovalo 
se od 15. srpna do 16. září. Ve druhém kole vy-
brala hodnoticí komise společně s místostarostou 
města pět nejhezčích květinových výzdob. 

Soutěž Strakonice kvetou vyhrála Marie 
Havelková, druhá skončila Hana Nová-
ková, třetí byla Hana Sedláčková, čtvrtá 
Jiřina Vokáčová a pátá Erika Krupková. 
Výherkyně obdrží diplomy a finanč-
ní odměny – za první místo 8 000 Kč, 
za druhé 6 000, třetí 4 000, čtvrté 2 000 
a za páté 1 000 korun. Odměny budou 
předány na společném setkání s vedením 
města. Ostatní soutěžící dostanou pamětní 
list a jako poděkování dárek z městského 
zahradnictví.

 Marie Žiláková, 
Infocentrum pro seniory

Soutěž Strakonice kvetou zná vítěze

Vítěz soutěže – skalka paní Marie Havelkové v Radomyšlské ulici Foto: archiv města
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PRO OBČANY
Lokalita přednádražního prostoru ve Strakonicích
Město Strakonice ve spolupráci s ČSAD 
STTRANS, a. s., architekty, odborníky 
na dopravní problematiku a dotčenými 
subjekty zadalo zpracování urbanis-
tické studie jedné z nejvýznamnějších 
městských lokalit, a to přednádražního 
prostoru, území mezi vlakovým ná-
dražím, ulicí Dopravní, ulicí Textiláků 
a komunikací I/4. 

V roce 2015 dostaly konkrétnější podobu 
záměry investorů ČSAD STTRANS, a. s., 
a Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), 
státní organizace, na výstavbu společného 
dopravního terminálu autobusové a vlakové 
dopravy. SŽDC provedla v posledních letech 
rekonstrukci kolejiště na strakonickém nádra-
ží, které bylo doplněno novým podchodem 
k jednotlivým nástupištím. Podchod 
rovněž vytváří důležité propojení 
částí města oddělených železniční 
tratí. V další etapě plánuje dopravce 
rekonstrukci nádražní budovy 
a vytvoření vlastního provozního 
zázemí. ČSAD STTRANS, a. s., 
zvažuje přesun autobusového 
nádraží do prostoru v přímé ná-
vaznosti na vlakové nádraží a jeho 
nové, moderní a uživatelsky kom-
fortnější pojetí. Oba záměry spolu 
korespondují a musí být doplněny 
dostatečným počtem odstavných 
stání, veřejným parterem s odpoví-
dajícím mobiliářem a zelení.

Záměry obou investorů vytváří 
požadavky na úpravu a nové kon-
cepční řešení celého přednádražní-
ho prostoru. Město Strakonice jako 
vlastník větší části pozemků, na kte-
rých je záměr zvažován, má značný zájem 
o kultivaci předmětného území vedoucí 
ke zvýšení komfortu cestujících a tento 
záměr podporuje. Zároveň je nezbytné z hle-
diska veřejného zájmu a z hlediska kultivace 
urbanistického vývoje města neponechat 
volný průchod individuálním zájmům jed-
notlivých investorů.

Město Strakonice klade velký důraz na ur-
banisticky a architektonicky kvalitní řešení, 
které zohlední širší vazby a vztahy v rámci 
celého města. Cílem je vytvoření kvalitního 
prostředí pro návštěvníky i obyvatele města 
(od estetického hlediska po ryze účelové a hy-
gienické standardy) s ohledem na zachování 
podmínek pro komfortní veřejnou dopravu 
v dlouhodobém horizontu. Z těchto důvodů 
bylo doporučováno uspořádat architekto-
nicko-urbanistickou soutěž dle Soutěžního 
řádu České komory architektů, která měla 
být podkladem pro další navazující investiční 
záměry jednotlivých investorů. Předmětem 
soutěže mělo být zpracování architektonic-
ko–urbanistického návrhu na řešení předná-
dražního prostoru. Návrh zadání soutěžních 
podmínek byl připraven a bylo dohadováno 
jeho znění s Českou komorou architektů. 

V březnu 2016 byla Ministerstvem pro 
místní rozvoj ČR vyhlášena výzva č. 24 Vý-

stavba a modernizace přestupních terminálů. 
Záměrem investora ČSAD STTRANS, a. s., 
bylo podat do této výzvy žádost o dotaci 
na realizaci autobusového nádraží ve Strako-
nicích. Ukončení příjmu žádostí o podporu 
bylo do začátku září 2016, k žádosti musel 
žadatel o dotaci doložit mimo jiné územní 
rozhodnutí, žádost o stavební povolení nebo 

ohlášení a projektovou dokumentaci pro 
vydání stavebního povolení nebo ohlášení 
stavby. Z tohoto důvodu nebylo možné časově 
skloubit uspořádání architektonicko-urbani-
stické soutěže a na ni navazující zpracování 
projektových dokumentací.

Rada města Strakonice na tuto skutečnost 
reagovala ustanovením odborného pracovního 
týmu, který koordinoval zájmy města a dotče-
ných subjektů a měl být zárukou kvalitního, 
komplexního a nadčasového řešení. Z jednání 
vyplynula jednoznačná potřeba zpracování 
urbanistické studie, která měla definovat zá-
kladní požadavky na řešení dotčeného území. 
Město zadalo zpracování předmětné studie 
Ing. arch. Vladimíru Krajícovi z Písku. Záměr 
investorů na realizaci přestupního terminálu 
byl v průběhu zpracování konzultován a členy 
pracovní skupiny připomínkován.

Studie přednádražního prostoru navrhuje 
komplexní urbanistické a architektonické 

řešení širšího prostoru mezi vlako-
vým nádražím, ulicí Dopravní, ulicí 
Textiláků a komunikací I/4. V tomto 
prostoru je řešen návrh tří základ-
ních funkčních souborů – doprav-
ního terminálu – zeleně a veřejného 
prostoru – obchodu a služeb.

Řešení přednádražního prostoru 
má především vytvářet uživatelsky 
komfortní prostředí pro obyvatele 
i návštěvníky města Strakonice, 
které zohlední širší vazby a vztahy 
v rámci celého města. Hlavním 
zájmem je zajištění podmínek pro 
plnohodnotné a dlouhodobé fungo-
vání veřejné dopravy. Řešené území 
by mělo fungovat jako polyfunkční 
dopravní uzel založený na pestrosti 
a synergii funkcí (vlakové nádra-
ží, autobusové nádraží, městská 

hromadná doprava, pěší, cyklodoprava, 
veřejný parter, služby, obchod a komerce, 
veřejná zeleň, parkování).

Pokud máte zájem blíže se seznámit s plá-
novanými úpravami přednádražního prostoru 
ve Strakonicích, rádi vás uvítáme na veřej-
ném projednání, které se uskuteční 20. října 
od 16.00 hodin v kulturním domě.

MARTA SLÁMOVÁ, VEDOUCÍ ODBORU ROZVOJE

Vizualizace nového přestupního terminálu Foto: archiv města

Detail nové podoby autobusového nádraží                Celková situace nové podoby přednádražního prostoru        Foto: archiv města
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Vandalismus i umění
S  poškozováním fasád a jiných ploch 
v městském parteru postříkáním barvou 
nebo pomalováním silným fixem se potýkají 
všechna města. Ve Strakonicích zatím toto 
vandalství není naštěstí tolik rozšířené jako 
ve větších městech.

Graffiti vytvářejí v podstatě dvě odlišné 
skupiny lidí. Jedni se snaží výtvarně realizo-
vat a chtějí tvořit hodnotná díla. Z jejich úsilí 
vznikly zajímavé výtvory, které se stávají 
vítaným oživením fádních ploch. Druhou 
skupinu tvoří vandalové, kteří vezmou sprej 
nebo fix a cokoliv počmárají. Těžko říci, co si 
tím dokazují, každopádně za nimi zůstávají 
značné škody. Postříkané sloupy glorietu 
v parku krátce po rekonstrukci, vzkazy, kdo 
koho miluje, na fasádách domů, pomalova-
né herní prvky a městský mobiliář jsou jen 
smutnými příklady.

Ve Strakonicích se ustálily dvě plochy 
vhodné pro realizaci graffiti – zeď před pla-
veckým stadionem a podchod u pivovaru. 
Začátkem roku 2007 na podkladě poža-
davku uživatelů skateparku město umožnilo 
využití zdi u „skateparku“ na pozemku  
p. č. 1224/4 v k.ú. Strakonice pro realizaci 
graffiti. Předtím provozní řád skateparku 
přímo zakazoval jakoukoliv úpravu této zdi. 
Vymezení konkrétní plochy přispělo k omeze-
ní vzniku graffiti na nevhodných místech.

Nečekaným, ale o to příjemnějším 
počinem je zřízení galerie pod širým nebem 
ArtWall v ul. Želivského (projekt byl odstar-
tován 5. května 2012, finanční prostředky 
využité k vytištění velkoformátových fotografií 
a výrobě vitrín byly získány z grantu nadace 
O2 – Think Big, realizace proběhla pod hla-
vičkou neformální skupiny Jsme Strakonice). 
Na začátku této iniciativy byla právě snaha 
tvůrců graffiti ve spolupráci s městem vyhle-
dat vhodnou plochu pro jejich tvorbu.

Poměrně dobrou kvalitu zpracování graffiti 
bylo možno sledovat v podchodu u pivovaru. 
Docela mne mrzí, že několik velice zdařilých 
především figurálních námětů bylo poško-
zeno a přestříkáno, ale to k tvorbě graffiti 
zřejmě patří.  

David Andrlík, architekt města

Tvůrci graffiti se dopouštějí trestného činu, hrozí jim vězení
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Fasády domů a zdi na řadě míst ve městě hyzdí 
nasprejované znaky nebo malůvky zvané graffiti. 
Pokud lidé na sprejery policii přímo neupozor-
ní, je jen málo možností, jak pachatele odhalit. 
Sprejeři se přitom dopouštějí trestného činu po-
škození cizí věci a hrozí jim vězení na jeden rok, 
pokud způsobí škodu velkého rozsahu, může je 
soud poslat do vězení na dva roky až šest let. 

Jeden z posledních případů sprejerství řešila 
policie v první polovině září. Učňovskému 
středisku v Tovární ulici někdo postříkal vrata, 
fasádu, okno a asfaltovou plochu před hlavním 
vstupem. Pachatel způsobil škodu 15 000 Kč.

„Během roku řešíme jednotlivé případy spre-
jerství, dá se říci, do deseti za rok,“ uvedl velitel 
městské policie Michal Michálek. Nejlepší podle 
něj je, když je pachatel přistižen při činu. Pokud 
strážníci nové graffiti naleznou, předají případ 
jako podezření z trestné činnosti Policii ČR. Ta 
pak musí pachatele vyhledat a trestnou činnost 
mu dokázat. Michal Michálek apeluje na občany, 
aby v případě, že se stanou svědky ničení majet-
ku, volali na linku 156, 158 nebo 112.

Mluvčí strakonické Policie ČR Jaromíra No-
váková připomněla, že v případě sprejerství není 
rozhodující škoda, kterou pachatel způsobil. „Sa-
motný úmysl poškodit majetek tímto jednáním 
je trestný a pachatel se tak dopouští přečinu,“ 

uvedla. Počet případů sprejerství ve Strakoni-
cích je z dlouhodobého pohledu na snižující 
se úrovni. V roce 2013 strakoničtí policisté 
evidovali 13 skutků, v roce 2015 osm a letos 
čtyři. Objasněnost této kriminality se pohybuje 
okolo 30 procent. 

„Často se nejedná o klasické graffiti, ale 
o méně zdařilá díla tvůrců. Převažují jedno-
barevné nápisy. V této problematice bývají 
zahrnuty i případy vandalismu, postříkání bar-
vou, zpravidla z osobních sporů,“ poznamenala 
Jaromíra Nováková. 

Lokality, kde častěji dochází k těmto jevům, 
jsou garáže za hřbitovem, spodní části přemos-
tění řeky Otavy, okolo nádraží, protihlukové 
stěny komunikací, trafostanice, objekty vodáren. 
Vzhledem k tomu, že se pachatelé tohoto jednání 
dopouštějí zejména v odlehlých místech, v noční 
době a beze svědků, bývá objasnění případů 
sprejerství náročné, doplnila Jaromíra Nováková.

Policie ČR v rámci preventivních besed 
ve školách zmiňuje uvedený trestný čin, kdy se 
zaměřuje na popis skutku, tresty a klade důraz 
na sdělení informace týkající se vzniklých škod, 
které nejsou pro toto protiprávní jednání rozho-
dující. Stejně tak informuje širokou veřejnost, 
a to prostřednictvím regionálních sdělovacích 
prostředků.  (red) 

Graffiti v podchodu u pivovaru Foto: archiv města

- 60,5 kg
MILÁ EVO, PRÁVĚ VÁM CHCEME PODĚKOVAT ZA NAŠEHO 
ZDEŇKA, KTERÝ S VAŠÍ MILOU POMOCÍ DOKÁZAL DÍKY 
NATURHOUSE  ZHUBNOUT NEUVĚŘITELNÝCH 60,5 KG! 

S očekáváním jsme vstoupili do nově otevřené výživové poradny, 
Vy jste se nás ochotně ujala a pustili jsme se do společné práce. 
Nejprve jste Zdeňka vyzpovídala, jaký je jeho zdravotní stav, pitný 
režim a jak se stravuje. Bioimpedanční analýza, která následovala, 
nás upřímně šokovala – hmotnost 172,8 kg a hodnoty tuku a 
vody v těle takové, že extrémně ohrožovaly Zdeňkův další život. 

Tehdy jsme si uvědomili, že jsme skutečně přišli tzv. za pět minut 
dvanáct a že pomoc personálu z NATUHOUSE  je naší poslední 
šancí. A tak začal náš společný boj s nadbytečnými kily. Hned 
první kontrola, která následovala po týdnu dodržování jednoduché 
metody, nás ujistila, že je vše na dobré cestě – úbytek na váze 
7,8 kg je přece tak úžasně motivující!
    Dnes, po 20 měsících, je ze Zdeňka nový člověk, kterého všichni 
chválí. Největší odměnou pro nás všechny byla pochvala od pana 
doktora, že se Zdeňkovi mnohem zlepšily jeho zdravotní výsledky.
    Děkujeme tímto mnohokrát výživové poradkyni Evě Kotounové 
za její trpělivost, profesionální přístup, milá slova a vstřícnost. 

Chcete také bez hladu a natrvalo odložit svá kila? Výživová poradna NATURHOUSE Strakonice
Kochana z Prachové 119, tel.: 383 134 384, e-mail: strakonice@naturhouse-cz.cz
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ŽIVOT VE MĚSTĚ
Klostermann opět bodoval

Na letošním 59. ročníku žatecké Dočes-
né Klostermann opět bodoval a do stra-
konického pivovaru přivezl ocenění 
z prestižní degustační soutěže v kategorii 
polotmavá piva, o které Měšťanský 
pivovar Strakonice rozšířil svou sbírku. 
Nepasterovaný polotmavý ležák s obsa-
hem alkoholu 5,1 % obj. obsadil báječné 
třetí místo. 

Poděkování patří sládkovi strakonického 
pivovaru Dušanu Krankusovi za stabilní 
chuť a kvalitu piva. Jak sám říká, zásluhy 
ovšem nepatří pouze jemu samotnému, ale 
celému týmu, který se o přípravu a výrobu 
piva stará. 

„Každý úspěch nám dává energii a chuť 
do další práce. Děkuji všem, kteří se o pivo 
v našem pivovaru starají, bez poctivé práce 
každého jednotlivce bychom úspěchů jen 
stěží dosahovali,“ řekl Dušan Krankus. 

Gratulace do pivovaru přišla i od vedení 
města. „Děkujeme za vynikající kvalitu 
strakonického piva a zároveň za propagaci 
města Strakonice,“ vyjádřil starosta města 
Břetislav Hrdlička. 

Po úspěšném festivalovém ležáku mohli 
strakoničtí fajnšmekři ochutnat pouťový 
speciál – Václavský ležák a samozřaejmě 
se mohou těšit na sváteční vánoční medové 
pivo.    

Markéta Bučoková, PR 

ZE ZÁPISNÍKU MĚSTSKÉ POLICIE
Opilý řidič ohrožoval chodce
Na základě telefonického oznámení 
dopadla hlídka městské policie 8. 8. 
v podvečer opilého řidiče. Strážníci přijali 
oznámení o tom, že z ulice Dr. Jiřího Fifky 
odjíždí vozidlo, které řídí muž pod vlivem 
alkoholu. Hlídka jej spatřila poprvé v ulici 
Zvolenská a pokoušela se ho zastavit 
pomocí modrých výstražných světel. Řidič 
však s vozidlem vjel na chodník, kde stálo 
několik osob, a rychlou jízdou pokračoval 
několik metrů po chodníku. Strážníkům se 
vozidlo podařilo dojet na křižovatce ulic 
Zvolenská a Husova, kde muž zastavil. 
Vzhledem k tomu, že jevil značné známky 
opilosti, byl vyzván k orientační decho-
vé zkoušce. Přístrojem Dräger mu bylo 
naměřeno 1,98 promile alkoholu v dechu. 
Strážníci na místo ihned přivolali hlídku 
Policie ČR, která si celou událost převzala 
k dořešení.  Milan Michálek,  
 velitel MP Strakonice

Za dudáky do Strakonic
Při své první cestě do Skotska jsem spatřil 
neskutečný výjev. Vyjel jsem na vrcholek úžasné 
skotské vysočiny a přede mnou stál dudák 
v kroji a hrál na dudy. Neskutečné. Jen my dva 
ve starém favoritu, dudák v kiltu do červené 
barvy a kolem zvlněná krajina. Takovýto výjev 
mi zůstal v paměti a neustále mě provází. 

Začátkem letošního roku jsem kdesi v Praze 
objevil leták ze Strakonic, kde hlavní upoutávka 
byla na Mezinárodní dudácký festival. Leták 
jsem si založil a úplně na něj zapomněl. Ale jak 
už se říká, vše přijde v pravý čas. I já jsem ho 
opět objevil necelý týden před začátkem tohoto 
svátku. A bylo rozhodnuto. Ve středu jsem 
vyrazil do Strakonic. Ovšem nastal problém, 
kde bydlet. Všechno bylo obsazeno. Jel jsem dál 
a stále hledal bydlení, až jsem nakonec skončil 
v Lenoře. Jelikož jsem Šumavu téměř neznal 
a lepší počasí jsem si nemohl přát, do soboty 
jsem jí projel na kole velký kus. A v neděli brzy 
ráno jsem byl ve Strakonicích a těšil se na dudá-
ky. Už první dojem ze Strakonic mě nadchl. 
Jelikož bylo docela brzy po ránu, lidí bylo ještě 
málo, prodejci začínali připravovat stánky, bylo 
to pro mne hodně idylické. V tomto stavu jsem 
si celé centrum města i hradní prostory prohlédl. 
A hlavně jsem si vyhlédl místo, kde budu sle-
dovat závěrečný průvod. Nakonec to bylo úplně 
jedno, protože soubory šly dlouhou trasu a každý 
z nich bylo možné vidět minimálně dvakrát. 

Dopolední program se mi moc líbil. Ale to, co 
jsem viděl odpoledne, bylo úžasné. Pochod všech 
souborů městem, davy přihlížejících a nadšených 
lidí. Úžasná atmosféra. A to nebyl ještě konec. 
Závěr v letním kině to vše završil. První kapela, 
která tam nastoupila, byl dudácký soubor ze 
Skotska. Když zahráli první skladbu, Amazing 
Grace, myslel jsem si, že nic lepšího již nelze 
slyšet. Hluboce jsem se mýlil. Ne v tom, že by 
nebyli vynikající. Mýlil jsem se v přesvědčení. 

Defilé všech souborů hodnotím v superlativech. 
Každé vystoupení bylo jedinečné a úžasné. 
Pořad gradoval až k samému závěru. Mohutné 
dudácké těleso je schopno vytvořit  úžasný zvuk. 
Jejich nasazení do programu také bylo podle 
mého názoru perfektně načasované. První kapela 
– Skotové, uprostřed programu – Španělé, závěr 
programu – Francouzi. Prostě dokonalé.

I když jsem pobyl ve Strakonicích pouze jeden 
den, smekám před všemi, kdo se ujali pořadatel-
ství. A to, že vedení města umožnilo parkování 
a hlavně vstupy zdarma, je další velký bonus 
k tomu, aby tato akce byla vysoce hodnocena.

Jelikož už svým prvním setkáním s dudákem 
jsem dudám dokonale propadl a v návaznosti 
na to i keltské kultuře, v mém diáři teď budou 
nesmazatelně kralovat navždy dvě data. Poslední 
víkend v červenci festival v Nasavrkách a hlavně 
poslední víkend v srpnu festival ve Strakonicích.

Nadšený návštěvník z Jilemnice  
Jan Skopeček

Každému z nás podle dostupných pramenů 
vznikne ročně až 16 kg nepotřebných oděvů 
a textilních materiálů, které mnohdy končí 
jako příměs směsného komunálního odpadu, 
a to dokonce až ve výši 7% z jeho celkového 
objemu. Kvůli možnému snížení množství 
směsného komunálního odpadu separací texti-
lu, oděvů, obuvi a hraček se město Strakonice 
rozhodlo pro rozšíření sběrné sítě právě o tyto 
kontejnery. Nově budou od začátku října k dis-
pozici bílé kontejnery firmy TextilEco, a. s., 
pro sběr textilu zejména v satelitních částech 
města, a to konkrétně na těchto místech:

a  Virt – stávající stanoviště kontejnerů 
a  Starý Dražejov – stanoviště na návsi
a  Nový Dražejov – stávající stanoviště 

v ulici Na Hrázi
a  Habeš – stávající stanoviště v ulici Vodá-

renská
a  Sídliště 1. máje – 2. stávající stanoviště 

ze shora sídliště
a  Radomyšlská ulice – stanoviště za ne-

mocnicí
a  Tovární ulice – stávající stanoviště 

naproti č. p. 67

a  Hajská – u železničního viaduktu
a  Modlešovice – stanoviště na návsi
Do kontejneru můžete vkládat:
a  bytový textil (prostěradla, přikrývky, 

záclony atd.)
a  obuv
a  oděvy
a  hračky
Čisté a suché oděvy vkládejte zabalené 

v zavázaných igelitových pytlích. Předcházíte 
tím znečištění textilu, který se v kontejneru 
nachází, ale i toho, který do něj odevzdáváte.

Do kontejneru nevhazujte:
a  mokrý, plesnivý a znečištěný materiál
a  komunální odpad
a  netextilní materiály
Veškeré sebrané oděvy, textil, obuv i hračky 

budou po vytřídění ve stacionárním zaříze-
ní poskytovány charitativním organizacím 
a ty již nevyužitelné recyklovány na tkaniny 
k technickým účelům. Ze získaných prostřed-
ků firma zároveň podporuje nemalými částka-
mi neziskové a charitativní projekty. Zapojte 
se i vy a předcházejme tak vzniku odpadů! 

Radka Mrkvičková, odbor životního prostředí

Ve městě se objeví další kontejnery na textil

Ředitel pivovaru se sládkem   Foto: archiv města
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STARZ – 380 422 761 (plavecký stadion, pokladna)

VÝSTAVY 
5.–31. 10.
Poslední strakonický nakladatel „OF“.  
45 let služby svobodě.
výstava Ondřeje Fibicha
místo: vstupní hala ŠK, info: ŠK
7.–30. 10.
Babí léto
výstava obrazů, figurální kresby, několika 
oděvních modelů a módních návrhů Alžběty 
Vláškové, vernisáž 6. 10. v 17.00 hod.
místo: Maltézský sál, info: MěKS
8. 10.–12. 11. 
Rejžák
obrazy strakonického autora Jaroslava „Rejžáka“ 
Rejžka, vernisáž 8. 10. v 17.00 hod. 
místo: Artwall, Želivského ulice, info: ArtWall
do 30. 10.
Obrazy – plastiky: Karel Bečvář, Jan 
Samec, Jiří Kožíšek
místo: hradní palác, info: MSP
do 30. 10.
Hrady a zámky západní Šumavy 
a Pošumaví – Augustin Liška
místo: Zámecká galerie, info: MSP

KINO OKO 
1.–2. 10., 17.30 hod.
Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti 3D
USA, dobrodružný/fantasy, dabing, 128 minut, 
přístupný všem

1.–3. 10., 20.00 hod.
Anthropoid 
VB/ČR/Fran, životopisný/thriller, titulky, 121minut, 
2D, přístupné od 12 let

3. 10., 17.30 hod.
Pára nad řekou
Slovensko/ČR, dokument, titulky, 83 minut, 2D, 
přístupné od 12 let

4.–5. 10., 17.30 hod.
Obr Dobr 3D
USA, rodinný/fantasy, dabing, 117 minut, 
přístupné všem

4.–5. 10., od 20.00 hod.
Sedm statečných
USA, western/akční,132 minut, 2D, přístupné od 15 let

INZERCE

RV
16
00
96
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01

6.–9. 10., od 17.30 hod.
Kubo a kouzelný meč 3D
USA, rodinný/animovaný/dobrodružný, dabing, 
101 minut, přístupné všem

6.–9. 10., 20.00 hod.
Instalatér z Tuchlovic
ČR, smutná komedie, 85 minut, 2D, přístupné 
od 12 let

10.–11. 10., 17.30 hod.
Vlk z Královských Vinohrad
ČR/Fra/Slo, biografický/drama/komedie, 68 
minut, 2D, přístupné od 12 let

10.–12. 10., 20.00 hod.
Dívka ve vlaku
USA, mysteriózní/thriller, titulky, 112 minut, 2D, 
přístupné od 15 let

12. 10., 17.30 hod.
Až na severní pól
Fra/Dán, animovaný/dobrodr./rodinný/drama, 
dabing, 81 minut, 2D, přístupné od 8 let

13.–16. 10., čt 17.30 a 20.00,  
pá–so 20.00, ne 17.30 hod. 
Bezva ženská na krku
ČR, komedie, 97 minut, 2D, přístupný všem

14.–15. 10., 17.30 hod.
Cesta do fantazie
Japonsko, animovaný/dobrodružný, dabing,  
124 minut, 2D, přístupné všem

16.–18. 10., 20.00 hod.
Inferno
USA/Jap/Tur, mysteriózní/thriller, titulky, 122 
minut, 2D, přístupné od 12 let

17.–19. 10., 17.30 hod.
Zilionáři
USA, akční komedie, titulky, 94 minut, 2D, 
přístupné od 15 let

20.–23. 10., 17.30 hod.
Lichožrouti
ČR, dobrodružný animovaný film, 86 minut, 2D, 
přístupné všem 

20.–22. 10., 20.00 hod.
Ostravak ostravski 
ČR, komedie, 90 minut, 2D, přístupné od 12 let

23.–24. a 26. 10., 20.00 hod.
Jack Reacher: Nevracej se

OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ & PODLAH
Strakonice, ul. Písecká (výpadovka na Prahu –budova Garantstav)  
tel.: 777 594 930, vzorkovna 739 657 450
www.dverepodlahy.com, e-mail: info@dverepodlahy.com

USA, akční/mysteriózní, titulky, 2D, přístupné 
od 12 let

24.–26. 10., 17.30 hod. 
Já, kocour
Fra/Čína, komedie/rodinný, dabing, 87 minut, 
2D, přístupné všem

25. 10., 20.00 hod.
Kiss Rocks Vegas
USA, koncert, částečně titulkováno, 115 minut, 
2D, přístupné všem

27.–28. 10., 17.30 hod.
Čapí dobrodružství 3D
USA, animovaný/rodinný, dabing, přístupné všem 

27.–28. 10., 20.00 hod.
Doktor Strange 3D
USA, akční/dobrodr., dabing, 130 minut, 
přístupný od 12 let

29.–31. 10., 17.30 hod.
Komici s.r.o. The Tour
ČR, roadshow/komedie, 95 minut, 2D, přístupné 
od 12 let

29.–30. 10., 20.00 hod. 
Tenkrát v ráji
ČR/SR, dobrodružný/drama/romantický, 99 
minut, 2D, přístupné všem

31. 10., 20.00 hod.
Zúčtování
USA, drama/krimi/thriller, titulky, 128 minut, 2D, 
přístupné od 15 let

DĚTSKÉ SOBOTY

1. 10., 15.30 hod.
Krtek a oslava
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 63 minut

8. 10., od 15.30 hod.
Za kamarády z televize 5.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 63 minut

15. 10., 15.30 hod.
Do pohádky za zvířátky I.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 63 minut

22. 10., 15.30 hod.
O princezně, která všechno viděla
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 63 minut
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POZVÁNKY
1. 10.
Výlov Blatského rybníka
info: www.rybari.strakonice.cz

1. 10., 10.00 hod.
Běh okolo Kuřidla
místo: areál koupaliště v Habeši, info: Ski-Klub 
Strakonice

2. 10., 6.50 hod.
Výlet do Ražic
Festival ptactva (kroužkování, výklad)
sraz: před nádražím ČD, info: pobočka ŠK Za Parkem

3. 10., 19.00 hod.
KPH – Kalabis quintet
Hudba barev
místo: dům kultury, info: MěKS

3.–7. 10.
Týden s Astrid Lindgrenovou
kreslení, křížovka, výstava o spisovatelce a čtenářský 
příběh
místo: ŠK oddělení pro děti, info: ŠK

4. 10., 9.00 a 13.00 hod.
Kurzy počítačové gramotnosti
internet I – první e-mail, základní vyhledávání 
(začátečníci) od 9.00, powerpoint (pokročilí) 
od 13.00, místo: studovna ŠK, info: ŠK

4. 10., 9.00 hod.
James Herriott
čtené i poslechové ukázky z knih
místo: čítárna ŠK, info: ŠK

6. 10., 18.00 hod.
Zastavení v čase. Krátké setkání, ztišení.
verše – Karel Čapek, poetická próza – Ondřej Fibich
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem

6. 10., 19.00 hod.
Přednáška Arnošta Vašíčka – Labyrint záhad
beseda s autorem knih o tajemnu
místo: Rytířský sál, info: MěKS

7. 10., 13.00–17.00 hod.
Farmářské trhy
místo: Velké náměstí (pod radnicí)
přihlášky: jan.juras@knih-st.cz, tel.: 721 658 244,  
info: Ekoporadna ŠK

7. 10., 16.00 hod.
Přírodovědný kroužek MOP – procházka 
na Šibeniční vrch
sraz: před hradem u Zámecké galerie, info: pobočka 
ŠK Za Parkem

29. 10., 15.30 hod.
Do pohádky za zvířátky II. 
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 62 minut

SENIORSKÉ STŘEDY
19. 10., 9.30 hod.
Sezn@mka
ČR, komedie, 90 minut, 2D, promítání pro seniory 
a handicapované

FILMOVÝ KLUB – KINO OKO
19. 10., 20.00 hod.
Rodinné štěstí
Maďarsko, drama, titulky, 80 minut, 2D, přístupné 
od 12 let

PLAVECKÝ STADION 
KRYTÝ BAZÉN
Po
6.00–8.00 – kondiční plavání
12.30–13.30 – plavání pro invalidy
13.30–15.30
17.00–20.00 – ½ bazénu

Út
12.30–13.30
14.30–15.30
20.00–22.00

St
6.00–8.00 – kondiční plavání
12.30–13.30 – plavání pro důchodce
13.30–16.00 (15.30–16.00 – ½ bazénu)
20.00–22.00

Čt
14.30–15.30 – plavání pro těhotné
14.30–16.00 (15.30–16.00 – ½ bazénu)
20.00–22.00 (kromě 13. 10.)

Pá
6.00–7.30 – kondiční plavání
12.00–22.00 (15.30–19.00 – ½ bazénu), 
pátek 28. 10. (13.00–20.00)

So
13.00–20.00 (kromě 8. 10.)

Ne
13.00–20.00

SAUNA
Út 10.00–22.00 ženy
St 10.00–22.00 muži
Čt 10.00–22.00 společná
Pá 10.00–22.00 ženy
So 10.00–17.00 společná

FITNESS
Po 8.00–12.00 13.00–19.30
Út–Pá 8.00–12.00 13.00–21.00
So   14.00–18.00
Ne   14.00–18.00

BOHOSLUŽBY

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
www.farnost-strakonice.cz

Nedělní bohoslužby
8.00 hod. kostel Podsrp
9.30 hod. kostel sv. Markéty

každé úterý, 18.10–19.00 hod.
možnost tiché modlitby, rozhovoru s knězem

2. 10., 9. 30 hod., kostel sv. Markéty
nedělní eucharistie s promluvou pro děti

7. 10., 17.30 hod., kostel Panny Marie 
Bolestné na Podsrpu
bohoslužba

8. 10., 17.30 hod., kostel sv. Markéty
bohoslužba s udílením svátosti pomazání 
nemocných

22. 10., 16.00 hod., kostel sv. Markéty
bohoslužba s udílením svátosti biřmování

1. 11., 17.30 hod., kostel sv. Markéty
slavnost Všech svatých, bohoslužba s modlitbou 
za zemřelé

2. 11., 17.30 hod., kostel sv. Václava
památka věrných zemřelých – bohoslužby 
za zemřelé

MANA, APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
www.manacirkev.cz

Nedělní bohoslužby
9.30 hod., Lidická 194

Zamyšlení nad Biblí
každý čtvrtek, 17.00 hod., Lidická 194

8. 10., 8.00–11.00 hod.
Strakonický blešák
místo: letní plavecký areál, info: iparkosova@seznam.cz

8. 10., 10.00–16.00 hod.
Zlatý posvícení
podzimní veselice, zabijačkové speciality, čerstvě 
pečený chléb, místo: Vodní mlýn Hoslovice, info: MSP

8. 10., 14.00 hod.
Strakonické kopce
úklidová akce v rámci mezinárodní kampaně 
Ukliďme svět
sraz: vrch Šibeník (u vysílače), info: ŠK

9. 10., 7.30 hod.
Autobusový zájezd – Pořežany, Bechyně aj.
info a přihlášky: pobočka ŠK Za Parkem,  
tel: 383 422 720, e-mail: hrdlickova@knih-st.cz

9. 10., 10.00–18.00 hod.
Workshop – výroba kožených barefoot 
sandálů s Bohumilou Brůnovou
místo a info: RC Beruška

9. 10., 15.00 hod.
Taneční odpoledne s písničkou
k poslechu a tanci hraje skupina Přímý přenos
místo: dům kultury, info: MěKS

11. 10., 17.00 hod.
Beseda k 20. výročí působení České 
Maltézské pomoci v Jihočeském kraji
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK

11. 10., 18.00 hod. 
Kurzy zdravého veg(etari)ánského vaření – 
pokročilí
místo: ZŠ Povážská, info a přihlášky: jan.juras@knih-st.cz, 
tel.: 721 658 244

11. 10., 19.00 hod.
Divadelní předplatné A – Divadlo Radka 
Brzobohatého
Marc Camoletti – Tři letušky v Paříži
místo: dům kultury, info: MěKS

12. 10., 18.00 hod.
Zelené otazníky: Jaká je energetika 
budoucnosti?
přednášející Ivan Beneš
místo: Bavorova 20 (bývalý Baobab), info: ŠK

12. 10., 19.00 hod.
Australský deník
přednáška Kateřiny Pojarové a Milana Pojara o Aus-
trálii, včetně hudebního programu a autorského čtení
místo: Rytířský sál, info: MěKS

13. 10., 18.00 hod. 
Kurzy zdravého veg(etari)ánského vaření – 
začátečníci
místo: ZŠ Povážská, info a přihlášky: jan.juras@knih-st.cz, 
tel.: 721 658 244

14. 10., 16.00 hod.
Přírodovědný kroužek MOP – procházka 
na Podskalí
sraz: před hradem u Zámecké galerie, info: pobočka 
ŠK Za Parkem

14. 10., 18.00 hod.
Beseda a autorské čtení z knížky Recepty 
pro život Jana Žáka
místo: restaurace Na Protivínské, info: Jednota K. H. 
Borovského Strakonice

14. 10., 20.00 hod.
Relaxační večer pro maminky – oddechový 
večer s kosmetickou poradkyní a vizážistkou
místo a info: RC Beruška

15. 10., 19.00 hod.
Koncert smíšeného sboru Janáček
místo: kapitulní síň, info: MSP

16. 10., 18.00 hod.
Hraní nejen na kantely
hraní, zpěv, poslech i pro veřejnost ve spolupráci se 
spolkem Spona, místo a info: pobočka ŠK Za Parkem
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17. 10., mezi 17.00–19.00 hod.
Tvořivý podvečer s Alenou Šimáčkovou –  
Co nám v arteterapii prozradí stromy?
materiál připraven, ale možno přinést vlastní 
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem

17. 10., 19.00 hod.
Jazz, folk a country – Trio Malina – Liška – 
Nejtek
místo: Rytířský sál, info: MěKS

18. 10., 9.00 a 13.00 hod.
Kurzy PC gramotnosti
Internet II. – cestování s internetem (pro začátečníky) 
od 9.00, správa složek a souborů (pokročilí) od 13.00
místo: studovna ŠK, info: ŠK

18. 10., 17.00 hod.
Veselá trojka Pavla Kršky
hrají a tvoří pro všechny, kdo si rádi poslechnou 
lidovou písničku
místo: dům kultury, info: MěKS

18. 10., 18.00 hod.
Strakonické příběhy XXXIV.
Karel Skalický. Město Strakonice a jeho šlechtičtí 
sousedé kolem roku 1400.
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK

19. 10., 17.15 hod.
Zahajovací žákovský koncert
místo: zámecký sálek, info: ZUŠ

19. 10., 19.00 hod.
Koncert k 5. narozeninám  
smíšeného sboru Hlasoň
průvodní slovo Alfréd Strejček, spoluúčinkuje 
Pošumavská dudácká muzika a Pěvecká skupina 
prácheňského souboru, místo: Rytířský sál, info: MěKS

20. 10., 17.00 hod.
Doktorka z domu Trubačů
přednáška o MUDr. Vlastě Kálalové-di Lottiové
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK

21. 10., 10.00 hod.
Seminář o látkových plenách
místo a info: RC Beruška

21. 10., 13.00–17.00
Farmářské trhy
místo: Velké náměstí (pod radnicí)
přihlášky: jan.juras@knih-st.cz, tel.: 721 658 244, 
info: Ekoporadna ŠK

21. 10., 16.00 hod.
Přírodovědný kroužek MOP – oheň 
na zahrádce u Taschnerových
sraz: před hradem u Zámecké galerie  
info: pobočka ŠK Za Parkem

21. 10., 18.00 hod.
Meditační večer – Očistná a léčivá meditace
místo a info: RC Beruška

24. 10.
Vzdělávací pořady pro 2. třídy 
strakonických ZŠ
místo: Rytířský sál, info: ZUŠ

24. 10., 17.30 hod.
Přednáška Petra Pavlíka: Příroda Brazílie – 
Pantanal a Iguazú
místo: promítací sál gymnázia, info: gymnázium

24. 10., 19.00 hod.
Divadelní předplatné B – Divadlo Kalich
Jaan Tätte – Každý den, šťastný den!
místo: dům kultury, info: MěKS

25. 10.
Vzdělávací pořady pro 3. třídy strakonických ZŠ
místo: Rytířský sál, info: ZUŠ

25. 10., 17.00 hod.
Přednáška Miroslava Šobra – Zahradou 
poznání aneb Zasadím jablůňku u cesty bílé…
místo: promítací sál gymnázia, info: ŠK

25. 10., 19.00 hod.
KPH – Velikáni Mozart – Beethoven – Brahms
Pražské komorní trio, místo: dům kultury, info: MěKS

26.–27. 10., 7.00–16.00 hod.
Příměstský tábor pro děti 1. st. ZŠ
místo a info: RC Beruška

26. 10., 8.00–16.00 hod.
Výlet do Sladovny Písek
sraz a info: DDM Strakonice, tel.: 383 322 216

26. 10., 16.30 hod.
Zastavení v čase. Krátké setkání, ztišení.
verše – Ondřej Fibich, poetická próza – Josef Váchal
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem

27. 10., 8.00–16.00 hod.
Den plný her
přírodovědné hry, kvízy, krmení zvířátek
místo: CEV Podskalí, info: DDM Strakonice

27. 10., 8.00–11.00 hod.
Tvořivá dílnička pro děti – prstové 
prostírání
místo: oddělení pro děti ŠK, info: ŠK

27. 10., 19.00 hod.
Společné turné Gaia Mesiah + Kurtizány  
z 25. Avenue + Lili Vilit 
místo: dům kultury, info: MěKS

Podzimní příměstský tábor s Beruškou
26.–27. 10. 2016

každý den 6:30–16:00
Co děti zažijí?

TVOŘENÍ – výtvarné, praktické, hudební
HUDEBNÍ VYŽITÍ – zpívání, hraní s kytarou, 
bubnování
POHYBOVÉ TRDLOVÁNÍ – od tance po opičí dráhu
HRY – týmové hry, společně bez soutěžení
PROCHÁZKY A HLAVNĚ SDÍLENÍ RADOSTI 
S DALŠÍMI KAMARÁDY

CENA: 250 Kč
(cena zahrnuje obědy, svačiny, pitný režim, 

pedagogický dozor a pojištění)

MUSÍTE RÁNO BRZY DO PRÁCE, ODPOLEDNE 
NESTÍHÁTE VYZVEDÁVAT SVÉ DĚTI ZE ŠKOLY 

A VODIT JE NA KROUŽKY? 

Máme pro Vás řešení:
Zapojte se do projektu

ZAMĚSTNANÍ RODIČE, SPOKOJENÉ DĚTI
pro rodiče dětí 1. st. ZŠ

od ZÁŘÍ 2016

DOPROVOD DĚTÍ
do školy, ze školy a na kroužky

DĚTSKÝ KLUB Beruška
otevřený po-pá 5:30–8:00 a 13:00–19:00

hlídání dětí zdarma, pestrý program, tvoření, hry, dvakrát měsíčně 
kouzelník,možnost zakoupení svačiny, výběr z kroužků...

SLUŽBY JSOU ZDARMA
Přihlášky a více informací najdete na

www.rcberuska.cz
tel.: 605 115 541

PŘIHLÁŠKY ke stažení na 
www.rcberuska.cz nebo k vyzvednutí přímo v Berušce

KONTAKT: 773 165 696 · info@rcberuska.cz 
Lidická 194, Strakonice 
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NÁZORY ZASTUPITELŮ

V červencovém Zpravodaji jsem se „opovážil“ 
vyjádřit svůj názor na zrušení dotace města naší 
nemocnici. 

Dočkal jsem se urážek, pomluv a nepodložených 
nařčení. Je to běžný způsob jednání současných 
představitelů města v okamžiku, kdy jim dochází 
argumenty. Navíc byla překročena další myslitel-
ná hranice – Zpravodaj města byl poprvé ve své 
historii zneužit k osobnímu osočování a útoku 
na jednotlivce! Nebudu se snižovat na stejnou 
„úroveň“. Pouze chci věcně reagovat na neprav-
du, která se v různých obměnách objevuje od ná-
stupu nové reprezentace města: „Na nic nejsou 
peníze – naši předchůdci špatně hospodařili 
a zanechali nám samé dluhy.“

Rád bych proto uvedl pár čísel, která obsa-
hují oficiální dokumenty města a jsou, na rozdíl 
od řady tvrzení současného vedení, dohledatel-
né a doložitelné. 

Ano, využili jsme úvěry v objemu 526 mil. Kč, 
v době nástupu současného vedení byly již z 1/3 
splaceny. Použili jsme je k realizaci důležitých 
investic, zejména do infrastruktury města – čis-
tička odpadních vod, vodárna Hajská a Pracejo-
vice, investice do sociální oblasti, ZŠ Povážská, 
byty a bytové domy, parcely na Jezárkách 
a Muškách, rekonstrukce hradu, Velké náměstí 
a mnoha dalších. Celková hodnota majetku města 
pořízeného v době našeho „vládnutí“ byla větší 
jak 2,5 miliardy Kč. Stačí se podívat kolem sebe. 
Kdo chce, vidí. Zkrátka, zvládali jsme významně 
investovat a vedle toho i splácet úvěry. 

Z pravidelných příjmů města jsme neměli víc 
peněz, než má současná radnice. Vlivem změn 
rozpočtového určení daní a zvýšení daňové 
výtěžnosti má současné vedení dokonce k dis-
pozici peněz více. Přesto neinvestuje a ani úvěry 
nesplácí rychleji, ale jen dle původně smluvené-
ho splátkového kalendáře. 

V čem byl rozdíl? Nefňukali jsme, nestěžova-
li jsme si na naše předchůdce, ale jezdili jsme, 
vyhledávali kontakty, sháněli informace a při-
pravovali projekty. Naše město pak získávalo 
současným vedením tolik kritizované dotace, 
které významně podpořily jeho rozvoj. 

Ano, také jste se s tím už setkali? S pravdou je možné 
všelijak manipulovat, upravovat ji, interpretovat, a to 
dokonce i s odvoláním na veřejný zájem. 

Předpokládám, že už jste z toho, naši milí čtená-
ři, poněkud znechuceni, ale protože ze strany ve-
dení města rozhodně nejsou tendence k politické 
cenzuře, předkládáme reakci na další reakci.

Tak tedy stručně: město Strakonice čerpalo 
úvěry ve výši 523 352 965  Kč a ne 526 mil., jak 
uvádí pan zastupitel. Mýlit se o více než 2,6 milio-
nu? Podívejme se na splácení. K 31. 12. 2014 bylo 
splaceno 157 897 220 Kč, což je 30 % z čerpaných 
úvěrů. Nejedná se tedy o jednu třetinu, jak říká 
pan bývalý starosta. Rozdíl je sice jen 3,33 %, 
ale v penězích to představuje 16,5 mil. korun. 
Mít anebo nemít 16,5 milionu korun v rozpoč-
tu znamená opravit anebo neopravit například 
ulici Švandy dudáka. To už je hmatatelnější, že. 
To ale zdaleka nejsou všechny závazky, které 
pan zastupitel zanechal. Uzavřel termínovanou 
smlouvu na vybudování prameniště pro vodárnu 
v Pracejovicích za 72 mil. korun. Koupil na dluh 
stánky na tržnici. Máme tomu rozumět tak, že tyto 
věci se do závazků nepočítají?

S úvěry, půjčkami a dluhy je to takto. Na koupi 
pivovaru použit úvěr 69,171 mil. korun. Úvěry 
na výstavbu ZŠ Povážská 200 mil. korun, na 
rekonstrukci úpravny vody Hajská 18,733 mil. 
a 22,448 mil. na intenzifikaci čistírny odpadních 
vod. Dále město využívá směnečný program 
ve výši 213 mil. na refinancování kontokorentního 
úvěru 149,336 mil. a 63,664 mil. na refinanco-
vání investičního úvěru na rekonstrukci čistírny 
odpadních vod. Žádné investice do sociální oblasti, 
žádné byty a bytové domy, žádné parcely, ale ani re-
konstrukce Velkého náměstí nebo hradu se z úvěrů 
neplatily. O smyslu takto investovaných financí by-
chom mohli vést dlouhé diskuze. S rychlostí splá-
cení úvěrů to je takto. Od roku 2003 do konce 
roku 2014 bylo splaceno 157,897 mil. korun. 

Od roku 2015 do roku 2018 musíme splatit více 
než 171 mil. korun. Je velký rozdíl splácet v prů-
měru 14,3 mil. nebo téměř trojnásobek 42,9 mil. 
korun. Co je platné, že dostaneme více peněz 
z daní, když musíme splácet zbytečné a mnohdy 
i odbyté stavby. Namísto toho, abychom je bez-
problémově užívali, hradíme právníky a soudní 
poplatky.

Ano, nemáme peníze na pomníky jako je ZŠ 
Povážská. Raději se soustředíme na léta zanedbá-
vanou údržbu komunikací, hledáme možnosti, jak 
co nejefektivněji a hospodárně opravit chodní-
ky, vozovky. Hospodaříme s každou korunou 
a investujeme s rozmyslem. Za necelé dva roky 
jsme opravili sportovní halu, první stupeň školy 
v Dukelské ulici, MŠ Svojsíkova, zimní stadion, 
sociální zařízení na stadionu Na Sídlišti, filtry 
a malý bazén na plaveckém stadionu, povrchy ulic 
na Střele, parkoviště ve Zvolenské ulici, na sídlišti 
Mír a u pivovaru. Vybudovali jsme nové elevační 
hlediště v kulturním domě, dětské hřiště v Renne-
rových sadech a v Modlešovicích. 

Naše prostředky jsou omezené, a proto se 
snažíme, aby u nás investovali jiní. Připravena 
je stavba společného nástupního terminálu 
na nádraží. Příští rok se bude stavět nový most 
v sousedství restaurace U Města Prahy a s ním 
spojená kanalizace. Mimo nezůstanou ani 
protizáplavová opatření v Ptákovicích. Těsně 
před zahájením je stavba severního dopravního 
půloblouku. Právě v těchto dnech je připravován 
rozpočet a v něm bude místo pro zásadní opravu 
městských komunikací.

Jde to ztuha, ale nepláčeme, jen při mnohých 
dotazech předkládáme nezvratné argumenty, 
a v tom je velký rozdíl. Nehodláme brečet nad 
rozlitým mlékem, ale pracovat pro vás, „Stra-
koňáky“. A pokud bychom k tomu měli klid 
a nemuseli neustále řešit útoky a napadání, byla 
by práce o to radostnější. Stále pevně věřím 
ve zdravý rozum a společnou práci ve prospěch 
města, nikoliv na neustálé šarvátky, pomluvy, 
napadání a pachtění se přes klacky pod nohama. 

V čem je rozdíl?

V čem je rozdíl? Například v pravdě…

PAVEL VONDRYS, ZASTUPITEL MĚSTA

MILAN JUNGVIRT, MÍSTOSTAROSTA 

28. 10., 14.30 hod.
Slavnostní shromáždění u příležitosti 98. výročí 
vzniku samostatného Československa
místo: pomník obětem války (u hřbitova), info: MěKS

28. 10., 17.00 hod.
Dušičkový lampionový průvod
místo: II. hradní nádvoří, info: RC Beruška

2. 11.
Koncert skupiny Jelen – Vlčí srdce tour 2016
místo a info: MěKS

8. 11., 18.30 hod.
Sherlock Holmes and the Mystery of the 
Aquilla Diamond
studentské představení v rámci Dne otevřených dveří 
Gymnázia Strakonice, místo a info: gymnázium

9. 11.
Caveman
slavná one man show, místo a info: MěKS

30. 9.–2. 10.
Dny architektury 2016 – Strakonice 
extenzivní/intenzivní?
30. 9.
18:30 – Rostoucí město a suburbanismus – 
přednáška, Na Dubovci. Růst města od počátku  
20. století do současnosti
20:00 – Lidský rozměr – promítání, Na Dubovci

1. 10.
14:00 – Město za viaduktem – historicko-
architektonická procházka po části Bezděkova 
a celých Předních Ptákovicích, sraz na schodech pod 
kostelem sv. Václava
18:30 – Pozorování západu slunce z nadchodu 
u Míru 
19:30 – Strakonice extenzivní/intenzivní? – diskuse 
s odborníky a architekty, Na Dubovci
21:00 – Koncert – Kalle, Jaywalker, Lika, Na Dubovci

neděle 2.10. 
13:30 – Sever/Od hradeb až na Habeš – 
komentovaná procházka s architekty, sraz v glorietu 
Rennerových sadů

Změna programu vyhrazena.

Plánované přerušení 
dodávek elektřiny
7. 10. 11:30–14:30
Strakonice, Střela – celá obec včetně podni-
katelských subjektů

6. 10. 8.00–14.30 
Nový Dražejov, ulice Na Hrázi –  levá 
strana ulice Sadové od Skalní nahoru k ulici 
Na Hrázi, Slunečná, Lipová, Nová, U Větro-
lamu, Na Rozhledech, včetně všech podnika-
telských odběrů v těchto ulicích

Nový Dražejov, Virt, ulice Virtova od křižo-
vatky s ulicí Na Hrázi od č. p. 13 směr Starý Dra-
žejov k č. p. 1 po křižovatku s ulicí K Dražejovu 
včetně podnikatelských odběrů v této části obce

Starý Dražejov, celá obec včetně všech 
podnikatelských odběrů, areál Vykov, a. s. 
(bývalé ZD)

Dražejov, Otavská
Strakonice, Hajská
Strakonice lokalita Habeš, ulice Pod Hájovnou 

a Vodárenská od křižovatky s Březovou dozadu, 
Březová včetně podnikatelských odběrů v těchto 
ulicích Zdroj: portal.eon.cz/odstavky/
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AKTUÁLNĚ

Město Strakonice a rada seniorů pořádaly  
6. září na hradním nádvoří a v zámeckém 
parku zábavné odpoledne Sportovní hry 
seniorů. Téměř 60 soutěžících absolvovalo 
osm disciplín, jako kulkovrh, kroket, ruské 
kuželky, hod míčem na koš či kvízy. 

Odpoledne zahrála pro všechny návštěv-
níky v sále U Kata Malá muzika Nauše 
Pepíka a v 17:00 hodin bylo zahájeno 
slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců. 
V kategorii žen 60–70 let vyhrála Ludmila 
Rubešová, druhá byla Jaroslava Chynová 
a třetí Anna Rajnochová. V kategorii žen 
nad 70 let byla nejlepší Irena Benešová, 
druhá skončila Helena Vojtová, třetí Zdeňka 
Bezpalcová. 

Mezi muži v kategorii 60–70 let kraloval 
Jiří Moc, druhý byl Václav Kabát, třetí Josef 
Kotoun. V kategorii mužů nad 70 let vyhrál 
František Válek, druhý skončil František 
Matěja a třetí Bohumil Mikeš.

Velký zájem byl o měření tlaku a choleste-
rolu a své zájemce si našel i stánek zdravých 
produktů ZeměDar. Policie ČR umožnila 
prohlídku vozidla kriminalistického technika 
SKPV (služba kriminální policie a vyšetřo-
vání) a rozdávala reflexní pásky, křížovky 
a brožury s radami, jak se chránit před 
okradením.

Město Strakonice a rada seniorů děkují 
všem partnerům I. sportovních her seniorů. 
Se zajištěním akce pomohly: Jihočeský kraj, 
městské kulturní středisko, muzeum střední-
ho Pootaví, městský ústav sociálních služeb, 
Šmidingerova knihovna, dům dětí a mládeže, 
Nemocnice Strakonice, Strakonická televize, 
Strakonický deník, Policie ČR a strakonické 
spolky Český červený kříž, Junák – český 
skaut, Sdružení zdravotně postižených, Svaz 
diabetiků.

Marie Žiláková, 
Infocentrum pro seniory

Sportovní hry seniorů přilákaly přes 100 lidí
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Jednou z disciplín byl nordic walking Foto: archiv města

Adventní farmářské  
trhy na náměstí
Město Strakonice ve spolupráci s Ekoporadnou 
při Šmidingerově knihovně připravuje pro 1., 
3. a 4. adventní neděli volné pokračování 
farmářských trhů s adventní tematikou. Prodávat 
tu budou nejen farmáři, výrobci regionálních 
potravin a produktů pocházejících z podzimní 
sklizně, ale i řemeslníci. Chybět tu nebude 
ani občerstvení. Adventní farmářské trhy budou 
vždy od 13.00 do 17.00 hod. 27. listopadu, 11. 
a 18. prosince na Velkém náměstí pod radnicí. 
Účastnický poplatek je 100 Kč, se zapůjčením 
stánku 200 Kč. Prodejci se mohou hlásit na:  
jan.juras@knih-st.cz, tel.: 721 658 244. 

Jan Juráš,  
 Ekoporadna při Šmidingerově knihovně 

Univerzita třetího věku
Místní akční skupina Strakonicko, z. s., ve spo-
lupráci s Provozně ekonomickou fakultou 
České zemědělské univerzity v Praze zahajuje 
ve Strakonicích výukový program genealogie 
– hledáme své předky. Kurz začne 4. 10. 
v 9.00 hodin na Palackého nám. V Katovicích 
bude 5. 10. zahájen kurz včelařství. Více 
informací poskytne Iveta Švelchová, tel.: 
601 335 540, e-mail: prachensko.st@seznam.cz. 

Marie Žiláková, Infocentrum pro seniory

Sraz absolventů 
Ostravská univerzita letos slaví 25. výročí 
svého založení a při té příležitosti pořádá sraz 
absolventů. Uskuteční se 27. října ve vítkovické 
multifunkční aule Gong. Více informací ke srazu 
absolventi získají na www.absolventi.osu.cz 
nebo www.25.osu.cz.  (red)
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DOTACE  
Rozdělení finančních prostředků na sport – 2. výzva
Opatření 2 – Podpora na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice pro mládež – v tělocvičnách základních škol zřizovaných městem Strakonice

Opatření 6 – Podpora jednorázových sportovních a volnočasových akcí

Částka (Kč) Příjemce, účel

20 000 Basketbalový klub Strakonice – na úhradu nákladů za nájemné v tělocvičně Základní školy Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad a v tělocvičně Základní školy Strakonice, 
Dukelská pro mládež za období od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016

2 250 Dům dětí a mládeže Strakonice, střelecký kroužek – na nájemné v tělocvičně Základní školy Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad pro mládež za období od 1. 10. 2016 
do 31. 12. 2016

7 800 SK Basketbal Strakonice – na úhradu nákladů za nájemné v tělocvičně Základní školy Strakonice, Dukelská pro mládež za období od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016

18 000 SK Basketbal Strakonice – na úhradu nákladů za nájemné v tělocvičně Základní školy Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad pro mládež za období od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016

3 825 TJ ČZ Strakonice, oddíl volejbalu – na úhradu nákladů za nájemné v tělocvičně Základní školy Strakonice, F. L. Čelakovského pro mládež za období od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016

24 120 TJ ČZ Strakonice, oddíl stolního tenisu – na úhradu nákladů za nájemné v tělocvičně Základní školy Strakonice, F. L. Čelakovského pro mládež za období od 1. 9. 2016 
do 31. 12. 2016

20 000 TJ ČZ Strakonice, oddíl volejbalu – na úhradu nákladů za nájemné v tělocvičně Základní školy Povážská Strakonice pro mládež za období od 1. 9. do 31. 12. 2016

8 960 Sportovní klub JUDO 1990 Strakonice – na úhradu nákladů za nájemné v tělocvičně Základní školy Strakonice, Dukelská pro mládež za období od 1. 9. do 31. 12. 2016

4 800 Fbc Strakonice – na úhradu za nájemné v tělocvičně Základní školy Povážská Strakonice pro mládež za období od 1. 9. do 31. 12. 2016

6 120 TJ Dražejov – na úhradu za nájemné v tělocvičně Základní školy Strakonice, F. L. Čelakovského, Základní školy Povážská Strakonice, Základní školy Strakonice, Krále Jiřího 
z Poděbrad, Základní školy Strakonice, Dukelská pro mládež za období od 1. 11. do 31. 12. 2016

7 200 Tělovýchovná jednota Fezko Strakonice – na úhradu nájemného v tělocvičně Základní školy Strakonice, Dukelská pro mládež na období od 1. 9. do 31. 12. 2016

19 650 FK Junior Strakonice – na úhradu nájemného v tělocvičně Základní školy Povážská a Základní školy Strakonice, F. L. Čelakovského pro mládež na období od 1. 9. do 31. 12. 2016

Částka (Kč) Příjemce, účel

20 000 TJ ČZ Strakonice – na organizaci, ceny a materiál na akci XXII. ročník Běhu městem Strakonice konané 21. 8. 2016

10 000 SKI–KLUB Strakonice – na pronájem areálu a sálu, ozvučení, zajištění časomíry, nákup věcných cen, diplomů, medailí, triček s logem na 36. ročník Běhu okolo Kuřidla 
jako XVI. ročníku memoriálu Františka Kováře konaného 1. 10. 2016 v lokalitě Strakonice-Habeš

10 000 Tělovýchovná jednota Fezko Strakonice – na nákup pohárů, medailí, pronájem sportovního zařízení, výdaje na rozhodčí na plavecké závody Vánoční cena 2016, které 
se budou konat 21. 12. 2016

6 000 Kanoistický klub Otava Strakonice – na pořízení cen pro mládežnické kategorie a technické zajištění 27. ročníku závodů ve vodním slalomu Strakonické slalomy konaných 
na Podskalí – Ostrov 9.–10. 7. 2016

5 000 Tělovýchovná jednota Fezko Strakonice – na nákup pohárů, medailí, výdaje za rozhodčí na turnaj mládeže ve vodním pólu Czech Open 2016, který se konal  
29.–31. 7. 2016 ve sportovním areálu Na Sádkách ve Strakonicích

10 000 Česká tábornická unie TK Podskalí Strakonice – na autobusovou přepravu, palivové dřevo, opravy a obnovu materiálu pro tábornickou školu, benzin do elektrocentrál 
a cestovné pro externí lektory při Jihočeské oblastní tábornické škole ve dnech 14.–28. 8. 2016

3 000 SK Basketbal Strakonice – na ceny pro nejlepší družstva a hráče, rozhodčí a materiální zabezpečení Minibasketbalového vánočního turnaje 2016 pořádaného ve spor-
tovní hale STARZ Strakonice a tělocvičně TJ ČZ Strakonice 27.–29. 12. 2016

5 000 SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Strakonice I – na zapůjčení mobilních toalet, časomíry, stanů a přístřešků, cestovné pro rozhodčí, úrazové pojištění, pořízení pohárů 
a dalších cen na soutěž v požárním sportu, 14. ročník soutěže O putovní pohár starosty města Strakonice na ploše pod Hvězdou konané 3. 9. 2016

5 000 Tělocvičná jednota Sokol Strakonice – na zajištění dopravy závodníků do Prahy na republikovou soutěž družstev v akrobacii a skocích na malé trampolíně TEAMGYM v prosinci 2016

3 000 Tělocvičná jednota Sokol Strakonice – na materiální zajištění závodníků a jejich dopravu na oblastní soutěž družstev v akrobacii a skocích na malé trampolíně TEAMGYM 
Písek v listopadu 2016

2 000 SK Basketbal Strakonice – na pořízení cen pro nejlepší družstva a hráče, na rozhodčí a materiální zabezpečení Přípravného turnaje žáků U15 ve sportovní hale STARZ 
a tělocvičně TJ ČZ Strakonice. Akce se uskuteční v září nebo říjnu, podle losu basketbalových soutěží.

2 000 Tělovýchovná jednota Fezko Strakonice – na pořízení pohárů pro družstva a některé ceny pro jednotlivce na 36. ročník turnaje čtyř družstev v kuželně TJ Fezko konaného 
3.–4. 9. 2016

2 000 Tělovýchovná jednota Fezko Strakonice – na nákup pohárů a některé ceny na sportovně kulturní akci Vánoční cena žáků a mladšího dorostu v kuželně TJ Fezko dne 11. 12. 2016

2 000 TJ ČZ Strakonice, oddíl nohejbalu – na nákup cen pro soutěžící družstva, náklady na rozhodčí při tradičním nohejbalovém turnaji trojic v areálu Habeš – Strakonice  
27. 8. 2016

2 000 Tělocvičná jednota Sokol Strakonice – na odměny pro účastníky akce Noc Sokoloven – celorepublikové akce pro děti i dospělé konané 23. 9. 2016

2 000 SK Basketbal Strakonice – na ceny do dovednostních soutěží, rozhodčí a materiální zabezpečení akce „Přípravná utkání minižáků U12“ konané 22.–27. 8. 2016

2 000 SK Basketbal Strakonice – na ceny do dovednostních soutěží, rozhodčí a materiální zabezpečení akce „S basketbalem mířím výš…“ konané v září 2016

2 000 TJ ČZ Strakonice, oddíl nohejbalu – na pořízení cen pro soutěžící družstva krajského nohejbalového turnaje trojic v areálu Habeš – Strakonice 10. 9. 2016

2 000 TJ ČZ Strakonice, oddíl badmintonu – na materiálně–technické zabezpečení akce, poháry, medaile, ceny a rozhodčí na badmintonový turnaj přípravek v tělocvičně TJ ČZ 
Strakonice konaný 12. 11. 2016

3 000 Občanskému sdružení Strakoband Strakonice – na úhradu nájemného za hřiště, nákup dresů a fotbalových míčů, cen, nákladů za rozhodčí a lajnování hřiště na fotbalový 
turnaj pro dorost a žáky na hřišti Na Křemelce konaný 16. 7. 2016

2 000 TJ ČZ Strakonice, oddíl badmintonu – na materiálně-technické zabezpečení akce, poháry, medaile, ceny, výdaje za rozhodčí na badmintonový turnaj přípravek v tělocvič-
ně TJ ČZ Strakonice konaný 15. 10. 2016
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SPORT
Nadějní sportovci z Poděbradky

V pátek 9. a v sobotu 10. září se v Brně 
na stadionu VUT  konalo republikové 
finále Odznaku všestrannosti olympijských 
vítězů. 
Od pátečního rána do sobotního odpoledne se 
utkali ti nejlepší z celé republiky. Účast na této 
akci si vybojovali i žáci ZŠ Jiřího z Poděbrad, 
Tomáš Lukeš a Tadeáš Pelc z 5. B a Michal 
Tíkal ze 6. A. Jan Janout z 5. B se pro zranění 
nemohl závodů zúčastnit. Mezi více než 
600 závodníky z celé ČR se kluci rozhodně 
neztratili.

První den sportovci absolvovali shyby na  
šikmé lavičce, skok přes švihadlo, běh na  
60 metrů, skok daleký a hod medicinbalem. 
Druhý den začal soutěží v trojskoku snožmo, 
následovaly kliky, leh-sedy, hod kriketovým 
míčkem a závěrečný běh na 1 000 metrů.

Z našich dosáhl nejlepšího výsledku Tomáš 
Lukeš, který skončil na krásném 6. místě. V zá-
vodu nasbíral 6758 bodů. Mezi jeho nejsilnější 
disciplíny patřil hod míčkem, kdy výkonem 
44,25 m jasně vyhrál svou kategorii. Dále se mu 

dařilo v hodu medicinbalem, klikách a běhu 
na 60 metrů. Tadeáš Pelc obsadil 17. místo 
a získal 5792 bodů. Michal Tíkal získal 6423 
bodů a obsadil 25. mí sto. K jeho královské 
disciplíně patřil skok do dálky. Skočil 5,06 m 
a ve své kategorii přesvědčivě vyhrál. Škoda, 
že podmínky při hodu míčkem Michalovi 
neumožnily ukázat jeho další skvělý výkon, 
umí hodit i 67 m.

Během závodů měli všichni účastníci mož-
nost sledovat exhibici reprezentantů v disci-
plínách odznaku všestrannosti. Setkali se se 
Šárkou Kašpárkovou, Kateřinou Kudějovou, 
Michaelou Hrubou, viděli skákat Romana 
Jušku, kladivář Lukáš Melich hodil medicin-
balem 30 metrů. Měli možnost se odreagovat 
a vyzkoušet třeba šplh na horolezecké stěně, 
zumbu nebo surfový trenažér. Zážitkem bylo 
také setkání s bývalými i současnými olympio-
niky a reprezentanty. 

Našim klukům děkujeme za předvedené 
výkony a perfektní reprezentaci školy. 

Evženie Bezpalcová,
učitelka ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad

Moderní pětibojař Jiří Prokopius se narodil 
v roce 1967 ve Strakonicích. V jednadvaceti 
letech se probojoval na olympiádu v Soulu 
(1988) a o čtyři roky později nechyběl ani 
na olympiádě v Barceloně (1992). Parkur, 
šerm, 300 metrů plavání volným stylem, střel-
ba z malorážky a čtyři kilometry běhu. Tak 
vypadal moderní pětiboj, ve kterém dosáhl 
světových úspěchů. Odmalička miloval pohyb, 
jako pětiletý začal ve Strakonicích plavat. 
Když mu bylo čtrnáct, všimli si jeho vše-
stranného sportovního nadání v tréninkovém 
středisku mládeže v Plzni. Začal s pětibojem, 
nejraději měl šerm. Líbilo se mu napětí, čtení 
soupeře, možnost vystihnout správný okamžik 
k výpadu. Ze zdravotních důvodů vrcholo-
vý sport po olympiádě v Barceloně opustil. 
Nebylo to jednoduché období. Kvůli sportu šlo 
předtím všechno stranou, i škola. 

Dnes, jak říká, se opět nezastaví. Podniká 
a znovu sportuje, i když jen rekreačně. K po-
hybu vede i své tři dcery. Za svůj největší 
sportovní úspěch považuje 5. místo na Mis-
trovství světa juniorů v Soulu v roce 1987. 
Duši sportovce a chuť vítězit neztratil ani 
po letech. Před časem s družstvem šipkařů 
vyhrál I. ligu.

Do sportovní síně slávy byl uveden při 
vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec 
Strakonicka v roce 2011. 

Tak Jiřího Prokopiuse představil jeden 
z informačních panelů na výstavě Strakoničtí 
olympionici, která je v současnosti trvale 
umístěna ve sportovní hale v Máchově ulici. 

(red)

INZERCE

Trojice zástupců ZŠ Jiřího z Poděbrad podala skvělé výkony Foto: archiv ZŠ Jiřího z Poděbrad
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Dalším strakonickým 
olympionikem je Jiří Prokopius

 Foto: archiv J. Prokopiuse
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provoz  Strakonice

nabízí pracovní uplatnění
pro profesi

KREJČÍ, ŠIČKA
n vyučení v tomto oboru výhodou,

n nevyučené zaučíme

NABÍZÍME:
n pracovní doba 8 hod. denně
n jednosměnný provoz

n časová mzda
n možnost úpravy pracovní doby

Další informace, které Vám mohou pomoci  
při Vašem rozhodování Vám ochotně podáme na 

tel. čísle 733 670 691

 Moderní pracovní prostředí
 Týden dovolené nad rámec zákona
 Odpovídající mzdu, pololetní/roční bonusy
 Dotované závodní stravování
 Příspěvek na dopravu atd.

DURA Automotive CZ
hledá pro své závody ve 
Strakonicích a Blatné tyto pozice

Kontakt:
Lucie Horejšová, tel.: 383 342 076, E-mail: horejsova.l@duraauto.com, 
osobně: návštěvní vrátnice DURA/ČZ Strakonice, Tovární 202

OPERÁTOR VE VÝROBĚ

Požadujeme: vyučení, platné řidičské oprávnění na VZV, praxe 
v oboru, základní znalost práce s PC

Firma DURA svým zaměstnancům nabízí:

ŘiDič vZv

Požadujeme: vyučení, praxe v oboru, svářečský průkaz

ZámečníK, SEŘIZOVAČ

Požadujeme: vyučení, manuální zručnost, ochotu pracovat ve 
směnném provozu, pečlivost

Lucie Horejšová, tel.: 383 342 076, E-mail: horejsova.l@duraauto.com,  
osobně: návštěvní vrátnice DURA/ČZ Strakonice, Tovární 202
Hana Růžičková, tel.: 383 451 212, E-mail: ruzickova.h@duraauto.com,  
osobně: Riegrova 495, Blatná
Jana Hanesová, tel.: 702 197 931, E-mail: hanesova.j@duraauto.com

ZVEME VÁS DO NOVĚ OTEVŘENÉ PRODEJNY

BAREV A LAKŮ 
(v sídlišti Stavbařů)

Nabízíme kompletní sortiment materiálů pro malíře 
a natěrače. Tónujeme interiérové a fasádní barvy 
mnoha tisíc odstínů. Mícháme autolaky (metalízy, 
akryláty) včetně plnění do sprejů. Nabízíme 
vysokou kvalitu za příznivou cenu. 

PRODEJNY

BAREV A LAKŮ 

BARVY Strakonice, Stavbařů 226, 386 01 Strakonice, tel.: 730 890 925
Po–Pá 8:00–17:00, So 8:00–12:00


