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Strakonické retro  
– od umění ke sportu
V hradním paláci se až do 31. října koná 
výstava nazvaná Strakonické retro – od umění 
ke sportu, která přibližuje nejvýznamnější 
události z oblasti kultury, společenského 
života a sportu od konce druhé světové války 
v roce 1945 do roku 1989.

Nová trhací mapa města
Město Strakonice vydalo novou informační 
mapu v měřítku 1:8 000. Její výřez zahrnuje 
centrum města a hlavní výjezdové trasy. 
Na zadní straně jsou základní informace 
o turistických atraktivitách. Projekt byl 
podpořen v rámci dotačního programu 
Jihočeského kraje.

Výlov Blatského rybníka 7. 10.
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Ve speciální nabídce Maraton Edition teď můžete mít nový Golf Variant a další 
modely vozů Volkswagen za mimořádně výhodných podmínek, mj. i s cenovým 
zvýhodněním 75 800 Kč a s balíčkem nadstandardní výbavy. Zeptejte se 
u nejbližšího prodejce vozů Volkswagen.

www.maratonedition.cz

Mnoho otázek, jedna odpověď.

„Firma se hezky rozjíždí, ale v čem budu jezdit já?“

Vzorový příklad úvěru na model VW Golf Variant 1.0 TSI v  ceně 532 900 Kč, splátka předem 266 450 Kč (50 %), výše úvěru 266 450 Kč, poplatky za uzavření a  vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 304 455 Kč, celkové platby za úvěr  
vč. pojištění  382 815 Kč, RPSN vč. pojištění 12,557 %, délka úvěru 60 měsíců, poslední nerovnoměrná splátka 106 580 Kč, měsíční splátka úvěru 3 298 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 4 604 Kč, úroková sazba p. a. 3,99 %. Pojištění obsahuje 
značkové Volkswagen pojištění s nadstandardním krytím (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 modelu Golf Variant: 4,0–7,3 l/100 km, 103–166 g/km. Vyobrazení vozu je ilustrativní a model může 
obsahovat prvky příplatkové výbavy.

A co třeba nový Golf 
Variant již za 4 700 Kč 
měsíčně se zárukou 
na 5 let a bohatou 
výbavou?

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

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Autoservis Šrachta s.r.o.
Písecká 513
386 01  Strakonice
Tel.: 383 322 227
www.srachta-autoservis.cz

  TĚŠÍTE
 SE NA
     ZIMU?

Zimní servisní prohlídka za 199 Kč
včetně zátěžového testu autobaterie

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 zimního 
koncentrátu do ostřikovačů. Sháníte-li zimní 
příslušenství nebo novou autobaterii, bude se vám
hodit až 15% sleva.

Untitled-753   1 15.9.2017   12:46:08
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Břetislav Hrdlička
STAROSTA

Vážení Strakoničtí, 
srpnové oslavy 650 let města 
a celý ten čas po nich až dodnes 
ve mně zanechaly dojem zlep-
šujících se mezilidských vztahů, 
nástupu slušnosti, dobré nálady. 
Dovolte mi tedy vrátit se v čase 
a říci jen část toho, co již mnou 
řečeno bylo. 

Lidský život je pouhou vteřinou 
ve srovnání s věky, které utvářely 
naše město. Město, které vzniklo 
v dobách nelehkých a které prová-
zely časy dobré, stejně jako ty zlé. 
Přesto zůstalo městem důstojným, 
zdravým, vzdělaným. A to přede-
vším díky vám, lidem, kteří zde žijete 
a pracujete. To vy tvoříte město, 
které ponese přesně takové znám-
ky a rysy, jakými jste vy sami. My 
všichni dohromady tvoříme jeden 
dokonale fungující mechanismus. Ať 
už to někdy jde snáze a jindy s ob-
tížemi, důležité je umět najít společ-
nou řeč. Myslím, že se nám to daří. 
Mnohé představy a ideály se po-
malu začínají naplňovat a dostávat 
reálnou podobu. Jsem přesvědčen, 
že máme být na co hrdi, máme 
historii postavenou na pevných 
základech, máme odvahu. Ne-
kraťme si zbytečnými půtkami čas, 
který nám byl vymezen strávit zde 
v tomto společenství na tomto místě. 
Mějme to na paměti a hledejme 
v druhých vždy to lepší.

Přeji vám, abyste prožili klidný 
podzim, plný barev a radosti.

Ohlédnutí za oslavami města

Srpnové oslavy 650. výročí udělení 
městských práv městu Strakonice jsou 
již minulostí, přesto mně dovolte krátké 
ohlédnutí a shrnutí.
Program na čtyřech scénách pokryl poptávku 
snad po všech žánrech, které hudební scéna 
nabízí. Na své si přišel každý návštěvník, kte-
rý slavnosti 25.–27. srpna navštívil. Nechy-
běly zahraniční soubory, tradičně zastupující 
ve Strakonicích legendární dudácké umění, 
stejně jako mladé rockové skupiny. Bylo by 
mylné domnívat se, že dechovková scéna 
u pivovaru patřila výhradně dříve narozeným. 
Opak je pravdou.
Sobotní průvod městem nebyl replikou pr-

vomájových průvodů, ale byl důstojnou ukáz-

kou toho, kdo a co jsou Strakonice. Množství 
souborů, spolků, klubů, škol a sdružení uká-
zalo, jak pestrá je nabídka vyžití a jak šikovní 
a pracovití lidé ve městě žijí. 
Velmi nerad bych v dlouhém výčtu na ně-

koho zapomněl, a proto bych rád poděko-
val všem, kteří se jakýmkoliv způsobem 
podíleli na přípravách a samotném průběhu 
slavností. Poděkování patří i vám, ukázně-
ným divákům a návštěvníkům. Po celé tři 
dny radosti a veselí se nepřihodilo nic, co 
by oslavy narušilo nebo snad pokazilo. I to 
je úctyhodný výkon, uvážíme-li, že městem 
prošly tisíce lidí. 
Šest set padesát let je mimořádné ju-

bileum, které si žádalo velkolepé oslavy. 
A ty se více než vydařily. Snad jen nedělní 
odpolední déšť, který překazil pověstnou 
třešničku na dortu – Symfonický orchestr 
hl. m. Prahy FOK, jenž měl vystoupit se 
Smetanovou Mou vlastí, mohl rozladit 
návštěvníky. Ale nestalo se tak. Naopak. 
Atmosféra v letním amfiteátru byla napros-
to fantastická. Promoklí lidé do poslední 
chvíle zůstali na svých místech a čekali, 
zda se přece jenom přírodní živel neu-
moudří. Už, už to vypadalo a zazněly první 
tóny harfy. Ty však umlčela prudká průtrž 
mračen. I přesto zněl amfiteátrem aplaus. 
Tak snad někdy příště… Chtěl bych podě-
kovat všem, kteří jste vydrželi a neopustili 
letní kino, děkuji za atmosféru pospolitosti 
a sounáležitosti, za přízeň. Věřím, že Sme-
tana ve Strakonicích zazní.

Velkolepým zahájením oslav byla laserová show  Foto: I. Řandová

Sobotní průvod městem  Foto: M. Bučoková

BŘETISLAV HRDLIČKA
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Autovraky v ulicích
Město Strakonice odstranilo během letních 
měsíců z ulic tři tzv. autovraky. Městská 
policie vede ročně ve svých statistikách 
více než stovku vozidel, která jsou na našich 
komunikacích, parkovištích svými majiteli 
zaparkována na delší dobu a mohla by 
vykazovat znaky autovraku. Ne každé 
odstavené vozidlo, jak bychom se mohli při 
pohledu na naše komunikace domnívat, je 
však vrak. O tzv. autovracích pojednává 
jak zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
tak i zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích. Role městské policie v této 
problematice je vyhledávat takováto vozidla, 
případně kontaktovat jejich majitele. Má-li 
strážník podezření z porušení příslušných 
paragrafů výše uvedených zákonů, předá 
tyto informace příslušným orgánům obce, 
které jsou kompetentní věc dále řešit. 

Milan Michálek, velitel městské policie

Konzultační dny ČOI 
a insolvenční poradny
Zástupce České obchodní inspekce bude 
zájemcům odpovídat na dotazy z oblasti 
práv spotřebitelů v úterý 5. října od 9.00 
do 12.00 hod. na Obecním živnostenském 
úřadu Městského úřadu Strakonice, 
Na Stráži 270. Více informací poskytne  
J. Vadlejchová, tel.: 383 700 330.
Bezplatná insolvenční poradna bude 
zájemcům k dispozici ve čtvrtek 5. 10. 
od 14.00 do 16.00 hod. na obecním 
živnostenském úřadu. Na dotazy bude 
odpovídat Eliška Ketzerová.  (red)

Nabídka bytové jednotky 
k přímému prodeji
Rada města na svém jednání dne  
13. 9. rozhodla obsadit níže uvedenou 
bytovou jednotku přímým prodejem 
do osobního vlastnictví dle zákona č. 
72/1994 Sb., v platném znění, na základě 
nejvyšší nabídky: byt č. 12 o velikosti 3+1 
v domě čp. 1225, ul. Spojařů, Strakonice I, 
o výměře 78,20 m2, minimální cenová 
nabídka 1 250 000 Kč.
Vyhodnocení nabídek se uskuteční 
v pondělí 30. října od 15.00 hodin v malé 
zasedací místnosti MěÚ Strakonice. Bližší 
informace na tel.: 383 700 303 nebo 
na úřední desce MěÚ. 

Eva Charvátová, odbor majetkový

Dluhová poradna nově 
ve Strakonicích
V budově bývalé základní školy v Lidické 
ulici čp. 194 funguje od 1. října dluhová 
poradna. Konzultace poskytuje odborný 
poradce v oblasti dluhové problematiky. 
Její provoz zajišťuje nezisková organizace 
Amálka, která nabízí svým klientům 
individuální přístup. Více informací 
získáte na tel. 775 037 023, e-mailu 
dluhovaporadnaamalka@seznam.cz.
 (red)

Nové šatny pro obloukovou halu

Extraligové zápasy házenkářů mohou od le-
tošního podzimu probíhat i ve Strakonicích, 
a to díky podpoře vedení města. 
To vyslyšelo prosby házenkářů a zajistilo 

stavbu odpovídajícího šatnového zázemí 
pro hráče. Šatny byly hlavní podmínka, 
kterou strakoničtí házenkáři museli splnit 
právě proto, aby zápasy tohoto druhu mohly 
probíhat i v našem městě. Díky tomu mohou 
Strakonice nabídnout divákům extraligovou 
podívanou a hráčům odpovídající zázemí.  
Šatny byly zbudovány v rekordním čase tří 

měsíců, a to včetně přepracování projektové 
dokumentace, poptávkového řízení, zajištění 

rozpočtového opatření a samotné realizace 
za částku 2 200 000 Kč. 
V sobotu 16. září se starosta Břetislav Hrd-

lička zúčastnil prvního extraligového zápasu 
strakonických házenkářů proti týmu Jičína. 
V úvodním slovu popřál sportovcům hodně 
úspěchů a symbolicky předal šatny k užívání. 
Zástupci oddílu házené naopak poděkovali 
městu za pomoc a rychlé jednání ve věci 
zbudování šatnového zázemí. Extraligového 
utkání se dále zúčastnili místostarosta Milan 
Jungvirt a radní Josef Štrébl a František 
Christelbauer. 

Markéta Bučoková, PR 

Město Strakonice tradičně spolupracuje 
se studenty vysokých škol, především se 
studenty fakult architektonického, stavebního 
a dopravního zaměření. Tato spolupráce je 
oboustranně výhodná. Student získává reálné 
zadání a kvalitní podklady, město pak může 
získat výstup jeho práce.

Město Strakonice může poskytnout:
a  spolupráci při zpracování zadání stu-

dentských prací
a  digitální mapové podklady – výřezy 

digitální technické mapy města (viz 
Pravidla pro bezplatné poskytování 
výřezů digitální technické mapy města 
Strakonice studentům vysokých škol)

a  odbornou pomoc při zpracování práce 
– především formou odborných kon-
zultací se specializovanými pracovní-
ky MěÚ.

Studentskými pracemi byly v minulos-
ti prověřovány možnosti řešení několika 
lokalit ve městě (např. nové využití objektu 
Přádelny, soubor staveb Přádelny + areálu 
Ideal Automotiv, okolí kostela U Sv. Markéty, 
zástavba proluky na Velkém náměstí, dostav-
ba nároží proti České spořitelně, zklidnění 

komunikace Katovická, revitalizace lokality 
Ostrov – centrum).
Uvedený seznam prezentuje některá vhodná 

zadání studentských prací – jedná se o proluky 
ve městě, soubory staveb, veřejná prostranství, 
urbanismus, zeleň, revitalizaci území apod. 
Rozsah řešeného území a podrobnosti zpraco-
vání je možné upravit podle potřeb studentů 
a dle zadání jejich studentské práce.
Město Strakonice vítá spolupráci se stu-

denty vysokých škol. Jejich mnohdy ničím 
neovlivněné názory a invence v řešení prací 
jsou pro město přínosem, a mohou tak být 
cenným podkladem při rozhodování o dalším 
rozvoji města.
Podklady pro spolupráci naleznete 

na webových stránkách města Strakonice 
na adrese: http://www.strakonice.eu/content/
namety-k-reseni-studentske-prace. V případě 
potřeby je možné se obrátit na: Ing. arch. 
Martu Slámovou, vedoucí odboru rozvoje 
MěÚ Strakonice, tel. 383 700 800, e-mail: 
marta.slamova@mu-st.cz nebo na Ing. arch. 
Davida Andrlíka, architekta města, odbor 
rozvoje MěÚ Strakonice, tel. 383 700 751, 
e-mail: david.andrlik@mu-st.cz.

Marta Slámová, odbor rozvoje

Starosta Břetislav Hrdlička symbolicky předal šatny házenkářům  Foto: J. Kosák

Náměty k řešení – studentské práce
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INZERCE

Oznámení pro občany
Ve dnech 20.–21. 10. 2017 proběh-
nou volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky. 

n  Pro volby do Poslanecké sněmovny Par-
lamentu České republiky je možné volit 
na voličský průkaz v každé volební míst-
nosti na území ČR i na zastupitelských 
a konzulárních úřadech ČR v zahraničí. 
Od vyhlášení voleb volič může požádat 

o vydání voličského průkazu:
a  v listinné podobě s ověřeným podpi-

sem voliče do 13. 10. 2017
a  v elektronické podobě zaslané pro-

střednictvím datové schránky do  
13. 10. 2017

a  osobně s vyplněnou žádostí o vydání 
voličského průkazu do 18. 10. 2017

Městský úřad Strakonice nejdříve 15 dní 
přede dnem voleb, tj. od 5. 10. 2017, zašle 
voličský průkaz na adresu uvedenou 
v žádosti nebo předá voličský průkaz 
osobně voliči – při osobním požádání 
a předání voličského průkazu nemusí být 
úředně ověřený podpis voliče.

n  Ve Strakonicích dochází ke změně ve vo-
lebním okrsku č. 24 – volební místnost 
je v bývalých kasárnách Armády ČR, 
Tovární ulice čp. 395 (dříve byla volební 
místnost v učebně v Autoškole PELLA).

n  Ve volebním okrsku č. 26 budou mít 
voliči z Podsrpu možnost opět odvolit 
v budově bývalé ZŠ Podsrp v pátek  
20. 10. 2017 v době od 15.30 do 16.00 
hodin. V pátek 20. 10. 2017 od 14.00 
do 22.00 i v sobotu 21. 10. 2017 od 8.00 
do 14.00 hodin pak mohou voliči odvolit 
standardně ve volební místnosti č. 26 
v jídelně ZŠ Povážská.

n  Upozorňujeme všechny členy okrs-
kových volebních komisí (dále OVK) 
delegované od volebních stran i dode-
legované členy starostou Strakonic, že 
při neúčasti na I. zasedání OVK, tak 
i v každém volebním dni, se odměna 
krátí na základě příslušné vyhláš-
ky Ministerstva vnitra ČR. Důvody 
neúčasti nejsou rozhodné, tzn., že i při 
řádné omluvě se odměna krátí a omluva 
se neuznává. Pokud se delegovaný člen 
nemůže zúčastnit, je třeba toto nahlásit 
na tel. 383 700 221, 383 700 210 nebo 
724 232 888. V případě nutnosti uvolnění 
ze zaměstnání na za sedání OVK i na dny 
voleb je mzda členovi refundována. 

n  Hlasovací lístky se budou roznášet 
do poštovních schránek voličů ve dnech 
12.–15. 10. 2017. Pokud volič nedostane 

v tomto termínu hlasovací lístky do své 
schránky, může si je vyzvednout po  
15. 10. 2017 na podatelně Městského 
úřadu Strakonice nebo ve dnech voleb 
přímo ve volební místnosti. V této 
souvislosti žádáme voliče s trvalým 
pobytem ve Strakonicích, aby si řádně 
označili jménem své poštovní schránky, 
popř. jmény, pokud jsou voliči s různým 
příjmením v jedné bytové jednotce. 

n  Na webových stránkách www.strakonice.eu 
můžete pod odkazem městský úřad  
(2. okénko v liště), a dále volby  
(3. sloupec, předposlední řádek) klikem 
otevřít výše uvedené informace o volbách 
s mapkou umístění volební místnosti pro 
okrsek č. 24 a vzorem Žádosti o vydání 
voličského průkazu. 

odbor informatiky  
a provozu, správní oddělení
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Staň se moderním

makléřem

prodáme i vaši

nemovitost

hledáme nové kolegy

vyplácíme

rychlé řešení
do 48 hodin

vlastní IT

mobilní aplikace
a osobní web

realizujeme

nemovitosti
v hotovosti

zajistíme

pro Vás a Vaši
nemovitost

nabízíme

s nejni�ším
úrokem

nejrozsáhlejší

na realitním
trhu

náborový

pro nováčky
do začátku

strakonice@mmreality.cz 731 261 728
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ZPRÁVY

Při cvičení hasiči likvidovali simulovaný požár obecního úřadu  Foto: Peter Kurek

Svoboda – a co s ní?
„Na svobodu jsme se dlouho těšili, některé 
ale jako kdyby zklamala. Není to také tím, 
že jsme si pod svobodou představovali 
něco jiného, anebo že jsme se s ní dosud 
nenaučili zacházet? Co můžeme od svo-
bodného státu a demokratické vlády 
čekat a co už ne? Znamená svoboda, že 
si člověk může dělat, co chce?“ To jsou 
témata, o nichž se bude hovořit na besedě 
s profesorem Janem Sokolem 15. listopadu 
v Rytířském sále strakonického hradu. 
Na akci srdečně zve Římskokatolická 
farnost Strakonice a město Strakonice.

Markéta Bučoková, PR

Připomínky k jízdním řádům
S plánovanou změnou jízdních řádů MHD 
je možné zasílat připomínky nejpozději 
do pondělí 23. 10. 2017 na odbor 
dopravy k rukám vedoucího Václava 
Býčka na elektronickou adresu: vaclav.
bycek@mu-st.cz, případně je možné vhodit 
je do schránky u hlavních vstupních dveří 
do budovy Městského úřadu Strakonice. 

Markéta Bučoková, PR 

Dudáka koupíte v nové prodejně 

Vedení pivovaru Strakonice v zastoupení 
sládka Dušana Krankuse a místopředsedy 
představenstva Josefa Štrébla společně se 
zástupcem dodavatelské společnosti Prima 
Strakonice, a. s., Stanislavem Bočánkem 
poklepáním na základní kámen zahájili vý-
stavbu nové pivovarské prodejny. Moderní 
prodejní místo by mělo vyrůst na místě bý-
valého prodejního stánku. Pokud vše půjde 
hladce, první zákazníky by milá obsluha 
měla přivítat v prosinci letošního roku. 

text a foto Markéta Bučoková, PR

Burza středních škol
Žákům osmých a devátých tříd základních 
škol je určena tradiční akce nazvaná Burza 
středních škol, která se uskuteční v úterý 
31. října od 9.00 do 15.00 hod. ve stra-
konickém domě kultury. Na burze se bude  
prezentovat téměř 40 učilišť, středních 
a vyšších odborných škol. Akci pořádá 
Jihočeská hospodářská komora, oblastní 
kancelář Strakonice.  (red)

Dobrovolní hasiči trénovali

V pátek 8. září se stejně jako každým ro-
kem uskutečnilo cvičení sborů dobrovol-
ných hasičů. Tentokrát se cvičilo v Před-
ních Zborovicích, kde proběhl simulovaný 
požár obecního úřadu. Cvičení se zúčast-
nily čtyři jednotky SDHO ze Strakonic, 
Dražejova, Modlešovic a Předních Ptáko-
vic. Velitelem zásahu byl Václav Císařov-

ský. Po nahlášení požáru byly jednotky 
do 15 minut na místě požáru. 
Akce se zúčastnil i starosta Břetislav 

Hrdlička, který po ukončení poděkoval 
všem dobrovolným hasičům za jejich obě-
tavou a především dobrovolnou práci. 
Zásahu přihlížela zhruba padesátka 

diváků.  Markéta Bučoková, PR 

Vážení čtenáři strakonického Zpravodaje, 
dovolte, abych vás pozdravil, poděkoval 
za bezvadnou letní sezonu, která přinesla 
mnoho krásných letních dnů, hodně sportov-
ních zážitků, a v krátkosti vás seznámil s tím, 
na co se můžete těšit v krytém plaveckém 
stadionu ve Strakonicích.
Během prázdnin, kdy má krytý bazén 

pravidelnou odstávku, zde proběhla instalace 
zcela nové vířivky pro ještě větší odpočinek 
a zrelaxování po sportu nebo náročném 
dni. Je umístěna vedle vstupu do dámských 
šaten a svým vyvýšením nad okolí poskytuje 
výhled po celé bazénové hale. V provozu je 
vždy v hodinách veřejného plavání s pravi-
delným cyklem - 20 minut chodu (střídání 

všech funkcí) a 10 minut pauzy. Informace 
o průběhu funkcí a teplot všech tří bazénů 
bude podávat informační panel nad ní.
Vířivka je vybavena mnoha funkcemi, 

které lze považovat za vrchol komfortu 
v komerčních vířivkách v ČR, a je určena pro 
10-12 osob, teplota vody je 36 °C. Dispo-
nuje 36 tryskami hydromasáží, airmasáží 
(perličkou) a krční masáží (vodopády) – to 
vše se zesíleným výkonem dmychadla i počtu 
čerpadel, ohřevem masážního vzduchu, 
vnitřní světelné terapie i osvětleného scho-
diště k vířivce. V rámci prací byla kvůli její 
instalaci vyměněna také část skel ve stěně 
bazénové haly. 
Při této odstávce bylo provedeno i několik 

dalších zajímavých prací. Předně byl revitali-
zován vnitřní tobogan a jeho dojezdový bazé-
nek, osvětlení 25m bazénu, dosazení nejmo-
dernějšího parního generátoru s automatickou 
aromaterapií do parní lázně, nový čisticí stroj. 
Od září jsme také začali přijímat zaměstna-
neckou benefitní kartu MULTISPORT, která 
umožňuje každodenní návštěvy bazénu nebo 
sauny na maximálně dvě hodiny. Řekněte si 
o ni u svého zaměstnavatele. 
Pevně věřím, že tyto úpravy přispějí 

k ještě větší spokojenosti a komfortu našich 
návštěvníků, které tímto zvu a těším se na se-
tkání v sezoně podzim 2017 u nás na plavec-
kém stadionu.  Karel Dvořák,  
  vedoucí plaveckého stadionu

Plavecký stadion má novou moderní vířivku

Nasvícená vířivka   Foto: K. Dvořák
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INZERCE

Licencovaná metoda výuky Direktes Deutsch. 
UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA!
www.jazykystrakonice.cz

tel.: 605 833 849
www.jazykystrakonice.cz

tel.: 605 833 849

Licencovaná metoda výuky Direct Method for Englisch.  
UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA!
www.jazykystrakonice.cz

tel.: 605 833 849

NAUČÍME VÁS NĚMECKY I MYSLET! NAUČÍME VÁS ANGLICKY I MYSLET!

V souvislosti se začátkem zimního svozu 
směsného komunálního odpadu dojde od října 
letošního roku u svozu bioodpadu k navrácení 
svozových dní do původního režimu. Vzhledem 
k předpokládanému zvýšenému výskytu bio-
odpadu ze zahrad u rodinných domů bude svoz 
ve čtrnáctidenních intervalech zachován až 
do konce listopadu, a to vždy v lichých týdnech. 
V zimních měsících, počínaje prosincem, pak 
proběhnou svozy v měsíčních cyklech. 
První svozy dle změněného režimu budou 

uskutečněny od 41. týdne, tedy od 9. 10. 2017. 
Termíny svozu jsou následující:

• čtrnáctidenní interval svozu:
41. týden: 9. 10., 10. 10., 11. 10., 12. 10.
43. týden: 23. 10., 24. 10., 25. 10., 26. 10.
45. týden: 6. 11., 7. 11., 8. 11., 9. 11.
47. týden: 20. 11., 21. 11., 22. 11., 23. 11.
• měsíční interval svozu:
51. týden: 18. 12., 19. 12., 20. 12., 21. 12.
V lednu příštího roku bude svoz bioodpadu 

uskutečněn ve 3. týdnu, tedy 15. 1., 16. 1., 17. 1., 
18. 1. a v únoru pak v 7. týdnu 12. 2., 13. 2., 14. 2., 
15. 2. Další termíny svozu budou včas oznámeny.
Svoz bioodpadu probíhá z jednotlivých ulic 

následovně:

Pokračující svozy bioodpadu

Den Ulice

Pondělí B. Havlasy, Boubínská, Bučkova, Českých lesů, Hallova, Hraniční, Chmelenského,  
K. Dvořáka, Lesní, Na Muškách, Na Stráni, Nad Školou, Podsrp, Podsrpenská, Pohraniční 
stráže, Povážská, Přední Ptákovice, Ptákovická, Strojařů, Šumavská, Trachtova, U Studánky, 
U Vodojemu, U Zahrádek, Václavská, Volyňská 

Úterý 5. května, Alf. Šťastného, B. Němcové, Bavorova, Bezděkovská, Čelakovského, Družstev-
ní, Dukelská, Heydukova, Holečkova, Hrnčířská, Husova, Jeronýmova, Klostermannova, 
Kosmonautů, Luční, Mírová, Mládežnická, Mlýnská, Na Ohradě, Nábřežní, Obránců míru, 
Palackého nám., Pionýrská, Podskalská, Prácheňská, Sídl. 1. máje, Sokolovská, Spojařů, 
Stavbařů, Školní, Tržní, U Nádraží, U Sv. Markéty, Zeyerovo nábřeží  

Středa Bavorova, Erbenova, Havlíčkova, Chelčického, Jezerní, K Dražejovu, Kopretinová, Kosatco-
vá, Krále Jiřího z Poděbrad, Labutí, Leknínová, Liliová, Máchova, Mikoláše Alše, P. Bezruče, 
Plánkova, Pod Kuřidlem, Podskalí, Prof. Skupy, Prof. A. B. Svojsíka, Pomněnková, Sasanková, 
Sv. Čecha, Švandy Dudáka, Tylova, U Vrbiček, Vodní, Zahradní, Zvolenská, Želivského, 
Žižkova 

Čtvrtek Arch. Dubského, Baarova, Blatenská, Borová, Březová, Budovatelská, Buková, Dr. Jiřího 
Fifky, Jedlová, Jiráskova, Lidická, Mánesova, MUDr. K. Hradeckého, Na Výsluní, Nerudova, 
Pod Hájovnou, Pod Hliničnou, Pod Lesem, Radomyšlská, Raisova, Šmidingerova, Tisová, 
Vodárenská, Vrchlického 

V žádném případě prosím nevhazujte bioodpad do speciálních nádob v igelitových sáčcích!
Radka Mrkvičková, odbor životního prostředí

Ze zápisníku městské policie
DĚTI LIKVIDOVALY PÍTKO 
Dne 1. 8. volala na linku 156 žena, že 
na sídlišti Mír nějací mladíci pravděpodob-
ně rozebírají pítko. Po příjezdu strážníků 
byly dopadeny tři děti, které k tomu všemu 
vytáhly i ochrannou mřížku, pod kterou 
se nacházel plastový koš na nečistoty, se 
kterým hrály fotbal, než se rozbil. Vzhle-
dem k nízkému věku přistižených hochů je 
strážníci předali rodičům a závadu nahlásili 
na městský úřad. 

NEDOVOLENÉ KOUPÁNÍ
„Na plavecký stadion vlezlo asi sedm lidí, 
koupají se v bazénu a dělají zde nepořá-
dek,“ nahlásil muž 3. 8. v noci na linku 156. 
Strážníci na místě zajistili sedm mladých 
lidí, kteří se koupali ve velkém plaveckém 
bazénu. Přiznali se, že přelezli oplocení 
plaveckého stadionu v místech, kde nebyl 
ostnatý drát. Všichni se omluvili a svého 
nerozvážného počínání litovali. Vzhledem 
k tomu, že nešlo o jediný takovýto případ, 
bude se celou záležitostí zabývat komise 
pro přestupky MěÚ Strakonice. 

NARUŠIL NOČNÍ KLID
Dne 9. 8. jsme přijali na linku 156 oznámení 
od ženy, že v Havlíčkově ulici mají sousedé 
opět velmi hlasitě puštěnou hudbu. Na místě 
byl skutečně slyšet velký hluk. Strážníci zašli 
do bytu, odkud hluk vycházel a kde probí-
hala bujará oslava. Majitel bytu však odmítl 
se strážníky cokoli řešit. Vzhledem k tomu, že 
se nejednalo o první stížnost na jeho osobu, 
bude se přestupkem  zabývat komise MěÚ 
Strakonice. 

POŽÁR V ZAHRÁDKÁŘSKÉ KOLONII
„V zahrádkářské kolonii Na Vyhlídce hoří 
chata,“ ohlásil muž 11. 8. na linku 156. 
Oznámení bylo ihned telefonicky předáno 
hasičskému záchrannému sboru a na místo 
byla vyslána hlídka městské policie, která 
tam za pomoci Policie ČR korigovala dopra-
vu. Díky pohotovosti hasičů byl oheň uhašen 
dříve, než stihl napáchat škody i na okolních 
chatách. Oznamovateli patří naše poděko-
vání za pohotovost. 

Milan Michálek, velitel městské policie

Rada seniorů města Strakonice zorganizovala 
společně s městským kulturním střediskem  
a infocentrem pro seniory II. sportovní hry seni-
orů, které se konaly 5. 9. na III. hradním nádvoří. 
Senioři závodili v osmi disciplínách, jako je hod 
míčem na koš či vědomostní kvíz. Strakonické 
seniory přijeli podpořit kolegové a kolegyně 
z Českých Budějovic, Volyně a Prachatic, kteří si 
s nimi také zasoutěžili. Doprovodnými akcemi 
bylo dechové a protahovací cvičení s Libuší 
Holečkovou, stánek VZP a Policie ČR – územ-

ní sdružení Strakonice. Novinkou her byly 
kategorie soutěžících nad 81 let, které nezůstaly 
neobsazeny. 
Slavnostní vyhlašování výsledků proběhlo 

v Rytířském sále za přítomnosti starosty 
Břetislava Hrdličky, zastupitele Josefa Zocha, 
senátora Karla Kratochvíleho a předsedy 
Krajské rady seniorů Jihočeského kraje 
Bohumila Bezemka. Předávání věcných cen 
a dárkových poukazů předcházelo vystoupení 
Malé muziky Nauše Pepíka. 

Marie Žiláková,  
infocentrum pro seniory

Sportovní hry seniorů
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Práce na střechách strakonických kostelů

Další etapa oprav krovů a střešní krytiny 
na kostele sv. Prokopa a také první fáze 
rekonstrukce kostela Panny Marie Bolestné 
na Podsrpu proběhly díky příspěvku Minis-
terstva kultury ČR.
Na kostele sv. Prokopa se jedná o fázi 

s rozpočtem necelých 800 000 Kč, která 
nás posouvá k dokončení oprav střech. 
Zejména se jednalo o západní část, kde 
bylo třeba pracovat i na tesařských kon-
strukcích. Částečně byla obnovena krytina 
na části severní.

U kostela Panny Marie Bolestné na Podsrpu 
jsme začali první etapou s rozpočtem přes  
830 000 Kč. Největší bolestí je kritický stav 
pozednic a navazujících nosných trámů, 
na nichž se zachraňuje to, co je důležité s ohle-
dem na památkovou péči, a zároveň je zajišťo-
vána potřebná pevnost a výměna krytiny.
Díky všem, kdo s opravami pomáhají a pod-

porují je. Případní dárci mohou přispět při 
sbírkách během bohoslužeb v kostelích nebo 
se obrátit pro informace na farní kancelář.
  Roman Dvořák, farář

Od května do září probíhaly stavební práce 
na nádvorní budově městského úřadu. Dělníci 
zateplili obvodový plášť a střechu, je tu nová 
fasáda, vyměněná okna a garážová vrata. 
Kromě toho budou upraveny také interiéry, 
které by se týkaly výměny poškozené podla-
hové krytiny a výmalby kanceláří. Zateplení 
nádvorní budovy stálo 5 570 000 korun. 
Město na rekonstrukci získalo dotaci téměř 
dva miliony korun. Radnice bude muset navíc 
zaplatit za terénní úpravy a vybudování opěr-
né zdi za nádvorní budovou, které vyjdou 
na zhruba 350 000 korun.
Na listopad je naplánován přesun agendy 

občanských průkazů a cestovních dokladů 
ze Smetanovy ulice do nádvorní budovy. 
Evidence obyvatel pak nově bude na místě 
bývalé podatelny v přízemí budovy na Vel-
kém náměstí.   (red)

Rekonstrukce nádvorní budovy městského úřadu je hotova

Opravy a rekonstrukce  
škol a školek
Během letních prázdnin panoval ve stra-
konických mateřských a základních 
školách jako každý rok čilý stavební 
ruch. Za nejrůznější opravy a rekonstruk-
ce město Strakonice zaplatilo přes 7,2 
milionu korun.

Nejvyšší částku město investovalo 
do ZŠ Dukelská, kde bylo potřeba 
rekonstruovat sociální zařízení u jídelny 
v prvním a druhém patře, zároveň se tu 
měnil výtah v kuchyni. Celkové náklady 
dosáhly více než 2,3 milionu korun. 
Škola pak ze svého rozpočtu zajistila 
dodávku a montáž schodišťové plošiny 
a opravu gymnastického sálu v celkové 
hodnotě 1,4 milionu korun.

V mateřské škole Holečkova 413 
řemeslníci přes prázdniny vyměnili pod-
lahové krytiny a celkové rekonstrukce se 
dočkala elektroinstalace, to vše za téměř 
1,5 milionu korun. V ZŠ Poděbradova 
bylo kvůli havárii potřeba vyměnit kana-
lizační přípojku a kromě toho zde byla 
vybudována zpevněná plocha u školní 
kuchyně, to celkem vyšlo na 630 000 
korun. Rozvody vody byly v létě vymě-
něny v MŠ Školní, investice zde dosáhla 
výše 600 000 Kč.

V MŠ Lidická 625 bylo potřeba 
zrekonstruovat venkovní kanalizaci, tato 
akce vyšla na 420 000 korun. V ZŠ Če-
lakovského nechalo město zrekonstruovat 
osvětlení kuchyně a elektrické rozvody 
za celkovou částku 280 000 korun.

Jana Narovcová, 
odbor majetkový, (red)

Den otevřených dveří  
v ústavu sociálních služeb
Městský ústav sociálních služeb Strako-
nice (MÚSS) pořádá 4. 10. v rámci IX. 
ročníku Týdne sociálních služeb v ČR, 
který se koná 2.-8. 10., ve všech svých 
zařízeních Den otevřených dveří.

Sociální služby, ať už v jakékoli podo-
bě, se dotýkají života každého z nás. 
Jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám 
i skupinám obyvatel, nejčastěji seniorům, 
osobám se zdravotním postižením, ale 
i lidem, kteří jsou ohroženi sociálním 
vyloučením.

V rámci Dne otevřených dveří budou 
v jednotlivých zařízeních MÚSS probíhat 
od 10.00-16.00 hod. prohlídky, budou 
podávány informace o poskytování soci-
álních služeb a budou rovněž připraveny 
workshopy „Ukázky prací z tvořivé díl-
ny“, kde se každý může zapojit a odnést 
si domů svůj vlastní výrobek.

Chceme ukázat široké veřejnosti, že 
naše sociální služby jsou kvalitní, pomá-
hají lidem řešit jejich nepříznivou životní 
situaci formou, která zaručuje zachování 
lidské důstojnosti, ctí individuální potřeby 
a posiluje schopnost začleňování 
do společnosti v přirozeném sociálním 
prostředí.

Městský ústav sociálních služeb 

Oprava střechy kostela sv. Prokopa       Foto: redakce

Opravená nádvorní budova MěÚ Foto: redakce



9Zpravodaj města Strakonice  říjen 2017

www.regiojet.cz  regiojet

PRAHA  90 Kčod

KALENDÁŘ AKCÍMěKS – 383 311 535 (předprodej), Kino – 383 322 625 (pokladna), ŠK – 380 422 700 (hrad), 380 422 720 (pobočka Za Parkem), 
MSP – 380 422 608, DDM – 383 322 216, RC Beruška – 773 165 696, ZUŠ – 383 332 166,  
STARZ – 380 422 761 (plavecký stadion, pokladna)

INZERCE

www.regiojet.cz  regiojet

PRAHA  90 Kčod

RV
17

01
22

8/
02

KINO OKO 
FILMOVÝ KLUB – KINO OKO
1. 10., 17.30 hod.
Víno nás spojuje
FRA, drama, titulky, 113 min., přístupný od 12 let

1.–2. 10., 20.00 hod.
Zahradnictví: Dezertér
ČR, drama, 116 min., přístupné všem

2.–3. 10., 17.30 hod.
Zkrátka kraťas
ČR/SK/HU/PL/SI/HR, kreslený/animace 
do negativu, ČB, barevný, titulky, 69 min., 
přístupné od 12 let

3.–4. 10., 20.00 hod.
Amityville: Probuzení
USA, horor/thriller, titulky, 85 min., přístupné 
od 12 let

4. 10., 17.30 hod.
Pěkně blbě
USA, komedie/romant., titulky, 119 min., přístupné 
od 12 let

5.–8. 10., 17.30 hod.
Esa z pralesa
FR, anim., dabing, 97 min., přístupný všem

5. 10., 20.00 hod.
Slipknot: Day of the Gusano
USA, dokument, titulky, 90 min.

6.–7. 10., 20.00 hod.
Hora mezi námi
USA, akční/dobrodr./drama/romant., titulky, 
103 min., přístupný od 12 let

8.–9. 10., 20.00 hod.
Blade Runner 2049 3D
USA/KAN/VB, sci-fi, titulky, 163 min., přístupný od 12 let

9.–10. 10., 17.30 hod.
Nejsledovanější
ČR, dokument, přístupný všem

10.–12. 10., 20.00 hod.
Wind River
USA, akční/krimi/mysteriózní, titulky, 107 min., 
přístupný od 12 let

11. 10., 17.30 hod.
Život za život
FR/Bel, drama, titulky, 103 min., přístupný od 12 let

12.–15. 10., 17.30 hod.
My Little Pony Film
USA/KAN, anim., dabing, 99 min., přístupný všem

13.–15. 10., 20.00 hod.
Sněhulák
USA, thriller, titulky, 112 min., přístupný od 15 let

16.–18. 10., 17.30 hod.
Alibi na míru
FR, komedie, titulky, 90 min., přístupný od 12 let

16. 10., 20.00 hod.
Scorpions Forever
Něm., biografický/dokument/hudební, titulky, 
100 min.

17.–18. 10., 20.00 hod.
Po strništi bos
ČR, drama/komedie, 111 min., přístupný všem

VÝSTAVY 
do 15. 10.
Růžena Pešková –  
Od nostalgie k abstrakci 
Výstava obrazů strakonické malířky Růženy 
Peškové k jejím 80. narozeninám. 
místo: kapitulní síň, info: muzeum

do 15. 10. 
Josef Benedikt – fotografie 
Výstava dvou souborů fotografií 
místo: ambity za kapitulní síní strakonického hradu, 
info: muzeum

do 15. 10. 
David Sládek – fotografie 
místo: ambity za kapitulní síní, info: muzeum

do 31. 10.
Strakonické retro – od umění ke sportu
Výstava přiblíží TOP události ze světa kultury, 
společenského života a sportu od roku 1945 
do 1989 v našem městě. 
místo: hradní palác, info: muzeum

4.–29. 10.
Bejvávalo – fotografie
Jedinečný pohled na život jihočeské vesničky 
Sedlo před 70 lety prostřednictvím fotografií a ko-
mentářů strakonického fotografa Františka Zemena. 
Vernisáž 3. 10. v 17.00 hod. v Rytířském sále.
místo: sál U Kata, info: MěKS

3.–26. 11.
Vivat Strakonice – Moje město v obrazech
Město očima dětí z výtvarného ateliéru DDM 
Strakonice. Výstava se koná u příležitosti výročí 
města. Vernisáž 2. 11. v 17.00 hod. v sále U Kata.
místo: sál U Kata, info: MěKS

1.–26. 11.
Kráska a zvíře
Výstava obrazů Jiřího Meitnera, oleje a pastely. 
Vernisáž 31. 10. v 17.00 hod.
místo: Maltézský sál, info: MěKS
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OBSLUHA NÁŘEZOVÉHO CENTRA
n��vyučen, SŠ vzdělání
n��praxe v oboru vítaná, není 

podmínkou
n��směnný provoz

OBSLUHA OLEPOVACÍHO CENTRA

n��vyučen, SŠ vzdělání
n��praxe v oboru vítaná, není 

podmínkou
n��směnný provoz

LAMIVEX s.r.o., 
stabilní firma se sídlem ve Strakonicích 

v oblasti výroby nábytku

Hledá pro sériovou výrobu
zaměstnance na tyto pozice:

Nástup: ihned  
Výhody: stravenky, příplatky za práci na směny, odměny, 
odpovídající mzdové ohodnocení

Informace: 606 766 489    
Kontakt: životopisy zasílejte na adresu: vojak@lamivex.cz

SMĚNOVÝ MISTR

n��vyučen, SŠ vzdělání
n��praxe v oboru vítaná, není 

podmínkou
n��směnný provoz

n��částečná znalost práce na PC
n��komunikační schopnosti,

týmová práce



10 říjen 2017 Zpravodaj města Strakonice

KALENDÁŘ AKCÍ www.meks–st.cz | www.knih–st.cz | www.muzeum–st.cz | www.csop–strakonice.net | www.ddmstrakonice.cz  
 www.rcberuska.cz | http://zus.strakonice.cz 

POZVÁNKY
2. 10., 19.00 hod.
KPH – koncert pro soprán, trubku 
a varhany
účinkují: Lenka Pecharová – zpěv, Miroslav 
Laštovka – trubka, Vladimír Roubal – varhany, 
zazní skladby autorů: Caccini, Scarlatti, Pergolesi, 
Vivaldi, Handel…
místo: dům kultury, info: MěKS

19.–23. 10., 17.30 hod.
Bajkeři
ČR, komedie, 95 min., přístupný všem

19.–21. 10., 20.00 hod.
Geostorm: Globální nebezpečí 3D
USA, akční/thriller, titulky, 109 min., přístupný 
od 12 let

22.–24. 10., 20.00 hod.
Matka!
USA, psychologický thriller, titulky, 115 min., 
přístupný od 15 let

24.–25. 10., 17.30 hod.
Lego Ninjago Film
Dánsko/USA, anim./akční/komedie, dabing,  
97 min., přístupný všem

26.–28. 10., 17.30 hod.
Hurvínek a kouzelné muzeum 3D+2D
ČR, anim., komedie, 85 min., přístupný všem

26.–29. 10., 20.00 hod.
Jigsaw
USA, horor/thriller, titulky, 91 min., přístupný 
od 15 let

29.–31., 17.30 hod.
Thor: Ragnarok 3D
USA, akční/dobrodružný/fantasy/sci-fi, dabing, 
125 min., přístupný od 12 let

30.–31. 10., 20.00 hod.
Čára
SVK/UKR/ČR, krimi/thriller, slovenština, 108 min., 
přístupný od 15 let

DĚTSKÉ SOBOTY
7. 10., 15.30 hod.
Mach a Šebestová na prázdninách
ČR, pásmo pohádek

14. 10., 15.30 hod.
Kytice pohádek III.
ČR, pásmo pohádek

21. 10., 15.30 hod.
Loupežnická pohádka
ČR, pásmo pohádek

28. 10., 15.30 hod.
Dobrodružství na pasece
ČR, pásmo pohádek

SENIORSKÉ STŘEDY 
11. 10., 9.30 hod.
Po strništi bos
ČR, drama/komedie

FILMOVÝ KLUB – KINO OKO
25. 10., 20.00 hod.
Brazil
VB, 1985, sci-fi, titulky, 143 min., přístupný od 15 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
3. 10. od 20.00 večerní plavání ZRUŠENO  
(od 20.00 zavřeno)
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
12.00–13.30 (14.30–15.30 plavání pro  
těhotné), 14.30–16.00 (15.30–16.00 ½ 
bazénu), 20.00–22.00
12. 10. večerní plavání ZRUŠENO

BOHOSLUŽBY
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
www.farnoststrakonice.cz 

Modlíme se za Strakonice – během října 
za veřejnou moc, zvolené zastupitele a lidi 
ovlivňující veřejné záležitosti.
Nedělní bohoslužby:
8.00 hod. Podsrp, 9.30 hod. sv. Markéta
Každá středa, 18.00 hod., fara Velké nám. 
– Biblická hodina – výklad s potřebným pozadím 
Nového zákona
Pátek 6. října, 19.00 hod. sv. Markéta – 
Večer chval, kapela Církve bratrské – ELIM, 
možnost prosby za konkrétní věci, díky, svědectví 
o Bohu, který jedná v životě apod.
Neděle 8. října, 9.30 hod. sv. Markéta – 
nedělní eucharistie s promluvou pro děti
Neděle 8. října, 15.00 hod., fara Velké 
nám. 4 – setkání manželů a rodin s dětmi
Pátek 20. října, 16.30 hod., fara Velké  
nám. 4 – zkouška dětské Scholy - zpívání
Neděle 22. října, sv. Markéta – modlitba 
za lidi v misiích, sbírka na pomoc chudým zemím
Středa 1. listopadu, 17.30 hod., sv. Markéta 
– slavnost všech svatých
Čtvrtek 2. listopadu, 17.30 hod. sv. Václav 
– Památka všech věrných zemřelých, bohoslužba 
za zemřelé
Neděle 5. listopadu, 9.30 hod. sv. Markéta 
– nedělní eucharistie s promluvou pro děti

MANA, APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Lidická 194, Strakonice
www.manacirkev.cz 
Bohoslužba – každou neděli v 9.30 hod.
každý čtvrtek, 17.00 hod.
Kurz Objevování křesťanství 
Desetitýdenní cyklus setkání – netradiční kurz pro 
lidi, kteří se chtějí dozvědět, o co v křesťanství 
jde. Je Bible jen stará kniha, anebo mluví k nám 
i dnes? Je víra přežitek anebo i „hory přenáší“?

každý pátek, 16.00 hod.
EXIT KLUB
kreativní klub pro mládež cca od 12 let, 
zábavné hry, moderní hudba, tanec, ankety, 
příběhy, zamyšlení na aktuální etická témata 
(láska, konflikty, víra, strach, image, smysl života, 
předsudky, kluci a holky), info: 774 151 868

2.–7. 10.
Týden s Ondřejem Sekorou
kreslení, křížovka, výstava o spisovateli a tradiční 
čtenářský příběh
místo: ŠK, oddělení pro děti, info: ŠK

3. 10., 9.00 hod.
Prevítem snadno a rychle – humorné 
ukázky z děl Simona Bretta
akce nejen pro nevidomé a slabozraké 
návštěvníky knihovny
místo: čítárna ŠK, info: ŠK

3. 10., 9.00–13.00 hod.
Kurzy počítačové gramotnosti
internet I – první e-mail, základní vyhledávání, 
e-mailová pošta, přednostně pro čtenáře ŠK
místo: studovna ŠK, info: ŠK

3. 10., 16.30–18.00 hod.
Kroužek zdravého vaření pro děti
místo: RC Beruška, info a přihlášky: tel. 
773 165 696, info@rcberuska.cz

4. 10., 14.30 hod.
Jeďte po zelené, jeďte po e-Road! aneb 
Ponořte se do světa elektromobility!
seminář pro veřejnost, zdarma
místo: Rytířský sál, info: MěKS

4. 10., 17.00 hod.
Příroda Středomoří
přednáší přírodovědec a publicista Josef Šindelář, 
doplněno dvěma autorovými krátkými filmy 
o přírodě a památkách
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK Za Parkem

4. 10., 17.00–18.00 hod.
Šachy pro děti
od 6 let, pro začátečníky a mírně pokročilé
místo a info: RC Beruška 

5. 10.
Staň se knihovníkem!
výzva pro šikovné děti, které si chtějí zkusit práci 
knihovníka
místo: oddělení pro děti, info: ŠK

5. 10., 17.00 hod.
Od cechovních dílen k továrnám. Tradice 
textilní výroby ve Strakonicích.
přednáška Miroslava Žitného o vývoji textilní 
výroby ve Strakonicích
místo: společenský sál ŠK, info: muzeum, ŠK

8. 10., 14.30, 16.30 hod.
Perníková chaloupka
loutková pohádka v podání LS Radost
místo: KZ U Mravenčí skály, info: MěKS

8. 10., 15.00 hod.
Taneční odpoledne s písničkou
k poslechu i tanci hraje VV Band Váchovi
místo: dům kultury, info: MěKS

9. 10., 16.00 hod.
Výměnný bazar oblečení
oblečení pro děti a dospělé, doplňky, volná herna 
pro děti
místo: RC Beruška, přihlášky: 606 782 583

9. 10., 17.00 hod.
Legenda mezi časopisy – ABC slaví 60 let!
O zákulisí vzniku a úspěchu nejslavnějšího českého 
časopisu pro děti s jeho spoluzakladatelem a dlou-
holetým šéfredaktorem Vlastislavem Tomanem 
a šéfredaktorem současným – Zdeňkem Ležákem. 
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK

10. 10., 9.45 hod.
Tipy na posílení pánevního dna
beseda s fyzioterapeutkou Štěpánkou 
Halamovou pro maminky s dětmi, vstup zdarma
místo a info: RC Beruška

10. 10., 18.00 hod.
Kurzy zdravého veg(etari)ánského vaření I
Koná se 1x měsíčně až do května, jednotlivé kurzy 
na sebe nenavazují, hlásit se je možné na každý 

Pá
6.00–8.00 kondiční plavání, 12.00–22.00 
(15.30–19.00 ½ bazénu)
So a Ne
13.00–20.00
1. 10. ZAVŘENO
SAUNA 
Po, Ne  ZAVŘENO
Út, Pá  10.00–22.00 ženy
St  10.00–22.00 muži
Čt  10.00–22.00 společná
So  10.00–17.00  společná
FITNESS F2
Po  8.00–12.00, 14.30–19.30
Út– Pá  8.00–12.00, 14.30–21.00
So, Ne  14.00–19.00
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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

zvlášť. Kurzy budou doplněny povídáním o surovi-
nách a postupech. Kurzovné 80 Kč. Přihlášky na: 
jan.juras@knih-st.cz a tel. 721 658 244.
místo: ZŠ Povážská, info: ŠK

10. 10., 19.00 hod.
Koncert Jakuba Smolíka s kapelou
místo: dům kultury, info: MěKS

11. 10., 12.00-18.00 hod.
ZaHRADNÍ slavnost Fokusu v rámci Týdnů 
pro duševní zdraví 2017
od 12.00 rukodělné dílničky, od 15.00 
představení Teátru Víti Marčíka Kolotoč pohádek, 
od 16.00 hod. koncert Petra „Démy“ Škadraby
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK

11. 10., 19.00 hod.
Záhady a změny na planetě Zemi
přednáška badatelky a publicistky Toničky 
Plíškové, jedné z kapacit věnujících se mimo jiné 
kruhům v obilí
místo: Rytířský sál, info: MěKS

12. 10., 17.00 hod.
Podzimní filmový cyklus – 600 let  
Strakonic 1967
První promítání z podzimního filmového cyklu 2017 
nese název 600 let Strakonic 1967. Komponovaný 
pořad je sestaven ze vzpomínek Jaroslava Landsin-
gera na roky 1966 a 1967, snímek začíná příprava-
mi oslav 600 let města Strakonice v roce 1966.
místo: hradní palác – výstavní sál, info: muzeum

12. 10., 17.00 hod.
Spisovatelé do knihoven: Adam Borzič
autorské čtení s debatou s českým básníkem, 
překladatelem, publicistou, terapeutem 
a šéfredaktorem literárního obtýdeníku Tvar
místo společenský sál ŠK, info: ŠK

12. 10., 18.00 hod.
Kurzy zdravého veg(etari)ánského vaření II
čtvrteční lekce jsou určeny i pro ty, kteří kurzy 
v minulých letech nenavštěvovali, přihlášky na: 
jan.juras@knih-st.cz nebo tel. 721 658 244.
místo: ZŠ Povážská, info: ŠK

13. 10., 13.00–17.00 hod. 
Farmářské trhy
místo: Velké náměstí pod radnicí, info: ŠK

13. 10., 19.00 a 20.30 hod.
Noční prohlídka hradu aneb Co se může dít 

v pátek třináctého
sály hradu po setmění neusínají, ale žijí svým životem
místo: muzeum, rezervace: tel. 380 422 607

14.–15. 10., 9.45–18.45 hod.
Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou
základy kresby tužkou, portrét podle předlohy
místo: RC Beruška, info a přihlášky www.
ateliermozaika.cz

14.–15. 10.
Víkendový zájezd na Jindřichohradecko
Sraz v 6.45 hod. před nádražím ČD, v 7.07 
odjezd na Hlubokou (zámek Ohrada, výstava 
Příroda v ilustracích P. Procházky), pak vlakem 
na další místa, nocleh v Jarošově n. Než., návrat 
15. 10. do 19.00. Lze jet i na jeden den.
Podrobnosti a přihlášky: hrdlickova@knih-st.cz, 
380 422 720 nebo na pobočce, více na  
www.csop-strakonice.net.

16. 10., mezi 17.00–19.00 hod.
Drhané náramky přátelství
tvořivý podvečer s Ivanou Ježkovou, pomůcky 
a materiál budou připraveny, ale hodilo by 
se přinést i vlastní (bavlněná příze v různých 
barvách, spínací špendlíky, nůžky)
místo a info: ŠK Za Parkem

16. 10., 19.00 hod.
Divadelní předplatné A – Už je tady zas
Divadlo Na Jezerce, Divadelní společnost Jana 
Hrušínského
Tragikomedie, která si pohrává s představou, co by 
bylo, kdyby Hitler nespáchal sebevraždu, ale třeba 
jen usnul... Hrají: O. Kavan, K. Hrušínská, Z. Hruška, 
M. Kern, M. Šplechtová, M. Sitta, T. Němcová
místo: dům kultury, info: MěKS

17. 10., 9.00–10.30 hod.
Kurzy počítačové gramotnosti
internet II – cestování s internetem – počasí, jízdní 
řády, mapy..., přednostně pro čtenáře ŠK
místo: studovna ŠK, info: ŠK 

17. 10., 16.30–18.00 hod.
Kroužek zdravého vaření pro děti
místo: RC Beruška, info a přihlášky: tel. 
773 165 696, info@rcberuska.cz

17. 10., 18.00 hod.
Strakonické příběhy XLVI.  
Karel Skalický: Chleba z pekhausu. Stálá 
strakonická vojenská posádka v 2. pol. 18. a 1. pol. 

19. století. Další vyprávění regionálního historika 
doprovázené projekcí dokumentů a vyobrazení. 
místo: společenský sál, info: ŠK Za Parkem

18. 10., 17.00–18.00 hod.
Šachy pro děti
od 6 let, pro začátečníky a mírně pokročilé
místo a info: RC Beruška

18. 10., 18.00 hod.
Zelené otazníky – Semenářství – možnost 
záchrany původního genofondu?
Jak můžeme využít semenářské postupy 
na zahrádce i ve volné krajině? Hovořit bude 
permakulturista František Langmajer.
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK

18. 10., 19.00 hod.
Koncert Jiřího Schmitzera
místo: Rytířský sál, info: MěKS

19. 10., 17.00 hod.
Historie města Strakonice  
ve staletích – 2. část
přednáška Josefa Kalbáče bude zaměřena 
na historii spolků, pohromy a proměnu Strakonic
místo: společenský sál ŠK, info: muzeum, ŠK

19. 10., 19.00 hod.
Michal Horáček na cestě  
aneb Petr Hapka žije
Výjimečný koncertní projekt, který mapuje 
tvorbu textaře, básníka a producenta Michala 
Horáčka a především písně, které během 
třicetileté spolupráce vytvořil se skladatelem 
Petrem Hapkou a dalšími interprety. 
místo: dům kultury, info: MěKS

20. 10., 16.00 hod.
Setkání rodin s dětmi s postižením
program pro rodiče s hlídáním dětí 
místo a info: RC Beruška

21. 10., 19.00 hod.
Divadlo Járy Cimrmana – Záskok
Cimrmanova hra o nešťastné premiéře hry Vlasta. 
Hrají: Z. Svěrák, P. Brukner/G. Rumlena,  
B. Penc/J. Weigel, M. Čepelka, J. Hraběta,  
V. Kotek/M. Šimon. 
místo: dům kultury, info: MěKS

22. 10., 14.30, 16.30 hod.
Vodnická pohádka
loutková pohádka v podání LS Radost
místo: KZ U Mravenčí skály, info: MěKS
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Otevřenost křesťanství
Na prvním místě vyjadřuji velký dík a úctu 
všem, díky nimž Strakonice nabízejí krásné 
možnosti setkávat se u zajímavých programů 
a akcí. V poslední době jsme jich prožili 
mnoho ve velkém měřítku – oslavy jubilea 
města, Strakonice nejen sobě či tradiční 
svatováclavskou pouť.
Aktivity, které vytváří farnost, se snaží při-

spívat nejen k aktuálním podnětům, ale dlou-
hodobě pracujeme s různými skupinami podle 
věku nebo zájmu, ale celkově je křesťanské 
poselství, a tedy i naše činnost otevřena pro 
všechny lidi se zájmem o poznávání oblasti 
duchovního života či hodnot z něj plynou-
cích. Ano, nejsme schopni dostatečně pokrýt 
marketingové výzvy či reklamní plochy. Kdo 
však chce, může vstoupit nejen do kostela, kde 
na chvíli spočine nebo obdivuje jeho krásy, 
ale i na všechny druhy programů, které bývají 
uvedeny ve Zpravodaji většinou pod polož-
kou „bohoslužby“, nebo které jsou k nalezení 
na webu strakonické farnosti.
Jelikož běžná bohoslužba pro mnohé lidi 

je při počáteční účasti málo srozumitelná, 

zavedli jsme Večery chval, kde je mnohem 
volnější forma, více se zpívá a často zaznívá 
pro povzbuzení nějaké slovo ze života víry. 
V rámci Biblických hodin se kdokoli může 
dozvídat více o významech a pozadí textů 
Knihy knih. Některá setkání jsou pro lidi 
různého věku, kde lze neformálně probírat 
otázky běžného života ve světle křesťanské 
naděje. Některá taková nahlédnutí pak vyvr-
cholí v přípravě dospělých na křest (kterou 
jsme v těchto dnech začali) a samotném křtu.
Rozumím (sám jsem to na začátku své 

cesty k víře prožíval), že není jednoduché 
překonat počáteční ostych, zvlášť v prostředí, 
kde se zdá, že věřit v Boha není běžné. Ze své 
zkušenosti i zkušenosti mnohých mohu po-
tvrdit, že po překonání této fáze člověk objeví 
velké věci. Aktivity farnosti jsou otevřeny 
všem lidem.
Přeji pokojné podzimní dny a kéž v závěru 

měsíce při zdobení hrobů našich předků 
zasvitne i nám naděje věčnosti, kterou jim 
chceme vyprošovat na začátku listopadu!

Roman Dvořák, farář

22. 10., 18.00 hod.
Hraní na kantely případně i další nástroje
k hraní, zpěvu nebo k poslechu zveme širokou 
veřejnost, připraveno se spolkem Spona
místo a info: ŠK Za Parkem

23. 10., 15.30 hod.
Cvičení na posílení pánevního dna
cvičení pro maminky, možnost hlídání dětí, nutno 
se předem přihlásit
místo a info: RC Beruška

23. 10., 18.00 hod.
S gymnáziem na cestách – Rusko – Vorkuta
vyprávění mladých strakonických cestovatelů, 
Miroslava Chuma a Štěpána Klučky, o cestě 
do Vorkuty, bohem zapomenutého místa 
za polárním kruhem
místo: promítací sál gymnázia, info: gymnázium

24. 10., 9.00 hod.
Pohádka O křišťálovém srdci
pro děti MŠ a ZŠ
místo: dům kultury, info: MěKS

24. 10., 15.30 hod. 
Lovci perel – slavnostní vyhodnocení 
soutěže dětských čtenářů
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK

24. 10., 19.00 hod.
Divadelní předplatné B – Ředitelská lóže 
Filmová a divadelní agentura: fda 
Tragikomický příběh o přátelství dvou starých 
a zapomenutých herců, kteří spolu dožívají 
v domě seniorů. Hrají: A. Švehlík, S. Zindulka.
místo: dům kultury, info: MěKS

25. 10., 16.00 hod.
Program pro děti v solné jeskyni
pro děti od 4 let
info a rezervace: 773 165 696

25. 10., 16.30 hod.
Zastavení v čase
Krátké setkání, ztišení, verše – Radek Štěpánek, 
poetická próza, Ernest Thompson Seton. 
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem

26. 10., 8.00–16.00 hod.
Podzimní prázdniny – laser game Písek
přihlášky na www.ddmstrakonice.cz do 20. 10.
info: kulhova@ddmstrakonice.cz, tel. 724 318 643

26.–27. 10., 6.30–16.00 hod.
Podzimní příměstský tábor pro děti 1. 
stupně ZŠ
místo: RC Beruška, info: tel. 773 165 696

27. 10., 13.00–17.00 hod.
Farmářské trhy
místo: Velké náměstí pod radnicí, info: ŠK

27. 10., 15.00–19.00 hod.
Kurz tvůrčího psaní pod vedením Reného 
Nekudy 
Vstupné 750 Kč. Přihlášení na kurz pouze osobně 
v čítárně ŠK se současným uhrazením poplatku, 
nejdéle do 24. 10. Pro bližší informace se obraťte 
e-mailem na: akce@knih-st.cz. 
místo: společenský sál ŠK

28. 10.
South Rocks 2017
5. ročník hip-hop festivalu, soutěž v break 
dance, graffiti Jam a zahraniční DJ´s z Finska, 
Dánska, Francie, více na www.ddmstrakonice.cz, 
Facebook/@southRocksJam
info: schovanec@ddmstrakonice, tel. 
724 147 600

28. 10., 10.00–16.00 hod.
Posvícení na mlýně
řemeslný jarmark, kreativní dílna, zahraje 
a zatančí Blaťácký soubor Vševětín
místo: Hoslovický mlýn, info: muzeum

29. 10., 17.00–20.00 hod.
Dotknout se neviditelného...
Uzdravující seminář pro ženy – cesta k uzdravení 
těla, duše i ducha, nalezení sebe sama, naplnění 
bezpodmínečnou Boží láskou a přijetím...
místo: Lidická 194, Mana Strakonice, info: 
774 151 868

30. 10., 19.00 hod.
JAZZ, FOLK A COUNTRY – Zeurítia
Vendula Šmoldasová alias Zeurítia je česká 
jazzová vokalistka. Ve Strakonicích se představí 
s průřezem svých dvou projektů. Účinkují: Zeurítia 
– zpěv, L. Šmoldas – kytara, J. Andr – piano,  
T. Baroš – kontrabas.
místo: Rytířský sál, info: MěKS

31. 10., 9.00–15.00 hod.
Burza středních škol a učilišť
místo: dům kultury, info: Oblastní hospodářská 

komora Strakonice

31. 10., 16.30–18.00 hod.
Kroužek zdravého vaření pro děti
místo: RC Beruška, info a přihlášky: tel. 
773 165 696, info@rcberuska.cz

3. 11., 18.00 hod.
Dušičkový lampionový průvod
sraz na II. hradním nádvoří, vstup dobrovolný, 
masky vítány
info: RC Beruška

5. 11., 14.30, 16.30 hod.
Rozum a štěstí
loutková pohádka v podání LS Radost
místo: KZ U Mravenčí skály, info: MěKS

6. 11., 19.00 hod.
Cestovatelská přednáška
Lenka a Václav Špillarovi: Vietnam – Na sever 
od Hanoje
místo: Rytířský sál, info: MěKS

16.00 hod.
Páteční schůzky Ledňáčků
Schůzky rodin se zájmem o přírodu, tradice 
a lidové hry. Chodit lze i nepravidelně. Sraz vždy 
v 16.00 hod. před zámkem u vývěsky ŠK – 6. 10. 
návštěva koziček v hradním příkopu (dostaneme 
se i dovnitř), 13. 10. sbírání podzimních plodů, 
potom vyrábění zvířátek (pod střechou), 20. 10. 
hry na zahrádce (“krvavé koleno”, ovčín aj.), pak 
posezení u ohně, 27. 10. schůzku vynecháme. 
Více na pobočce Za Parkem (Husova č. 380, 
380 422 720). 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Šmidingerova knihovna 
v říjnu nabízí…
a  čtenářům bude nabízet za symbolické 

ceny vyřazené a pro knihovnu již 
nevyužitelné knihy. Prodávat se budou 
na hradě i v pobočce Za Parkem

a  během Týdne knihoven od 2. do 7. října 
bude knihovna zdarma registrovat nové 
čtenáře

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
 Rodiče + děti do 10 let       Společné
  3. 10. 16.15–17.15  17.30–18.30
10. 10. 16.15–17.15  17.30–18.30
15. 10. 15.30–16.30  16.45–17.45
 17. 10. 16.15–17.15  17.30–18.30
24. 10. 16.15–17.15  17.30–18.30
26. 10. –   10.00–11.30
 27. 10. –   10.00–11.30
28. 10. 14.30–15.30  15.45–16.45
29. 10. 13.45–14.45  15.00–16.00
 31. 10. 16.15–17.15  17.30–18.30

Bruslení pro seniory
  5. 10. 9.30-10.30
12. 10. 9.30-10.30
19. 10. 9.30-10.30
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PRODEJ BYTŮ
pronájem nebytových prostor

info: Ciao...Reality

tel.: 736 643 882
www.ciaoreality.cz

Polyfunkční dům Na Ohradě 

Běh okolo Kuřidla  
pro malé běžce i veterány
V sobotu 7. 10. bude již po sedmatřicáté 
odstartován Běh okolo Kuřidla. Závod 
se od  roku 2001 pořádá jako memoriál 
Františka Kováře a je otevřen registrovaným 
závodníkům i široké veřejnosti. Připraveny 
jsou tratě od 200 metrů pro úplně nejmenší 
běžce po sedm kilometrů pro muže 
a juniory. Startuje se z areálu koupaliště 
na Habeši. Přihlášky je možné podávat 
do 5. října e-mailem na skiklubst@gmail.com 
nebo na místě startu v den závodu od 8.30 
do 9.30 hod. Start první kategorie je 
v 10.00 hod., hlavní kategorie v 11.30 hod. 
Více informací na http://skiklubst.webnode.
cz/beh-okolo-kuridla/.  (red) 

Na startu Běhu  
městem bylo přes 200 atletů
Tradiční srpnový Běh městem přilákal na 
tratě dlouhé 3 300 a 6 600 metrů přes 200 
závodníků. V hlavní kategorii mužů 19–39 
let na trati 6 600 m zvítězil Roman Budil 
z PK Vytrvalci RB, mezi ženami kategorie A 
na stejné trati byla nejlepší Klára Zrůstová 
ze Slavie Liberec. Kompletní výsledky jsou 
zveřejněny na ww.strakonickybeh.cz.  (red)

DOTACE
Dotace poskytnuté na sport
Žadatel Účel dotace Schválená 

částka (Kč)

SKI-Klub Strakonice 37. ročník Běhu okolo Kuřidlo, 7. 10. 2017 15 000

TJ Fezko Strakonice Vánoční cena – plavecké závody, 21. 12. 2017 18 000

SH ČMS – SDH Strakonice I soutěž hasičů O putovní pohár starosty města, 2. 9. 2017 5 000

TJ ČZ Strakonice turnaj v házené O pohár HBC Strakonice 1921, říjen 2017 3 000

SK Basketbal Strakonice minibasketbalový Vánoční turnaj 2017, 26.–28. 12. 2017 5000

Armádní sportovní klub Strakonice charitativní běh Sportem proti rakovině, 21. 9. 2017 3 000

HC Strakonice krasobruslařské závody ISU, 11.–12. 11. 2017 12 000

TJ ČZ Strakonice Podzimní turnaj v házené starších žáků, listopad 2017 3 000

SK Basketbal Strakonice turnaj v basketbalu Neděli bez basketbalu si neumím představit… 
pro aktivní mladé basketbalisty i rekreační sportovce, říjen 2017 3 000

TJ ČZ Strakonice Krajský turnaj minižactva přípravek v házené 4+1, září 2017 2 000

TJ Fezko Strakonice Vánoční cena žáků mladšího dorostu v kuželkách, 15. 12. 2017 3 000

SK Basketbal Strakonice turnaje U 12, U 15, U 17, září, říjen 2017 5 000

Ekonomické služby – BH 20. ročník halového fotbalového turnaje Senioři a mládež proti 
drogám, listopad 2017 5 000

SK Basketbal Strakonice mezinárodní přípravné zápasy družstev U 15 a U 17, 17.–20. 8. 2017 2 000

Fbc Strakonice Prácheňská liga přípravek ve florbalu, 1. 10.–22. 12. 2017 4 000

TJ Sokol halový turnaj v malé kopané 20. ročník memoriálu  
Františka Roučky, 26. 12. 2017 3 000

Fbc Strakonice Školní liga mezi florbalovými kroužky, 1. 10.–22. 12. 2017 3 000
Občanské sdružení Strakoband fotbalový turnaj pro dorost a žáky 2 000

TJ ČZ Strakonice žákovská soutěž v badmintonu, 23. 9. 2017 2 000
Svaz diabetiků, pobočný spolek 
Strakonice III. ročník turnaje v kuželkách, 7. 12. 2017 2 000

Opatření 6 – Podpora jednorázových sportovních a volnočasových akcí, 2. výzva

„NEJTĚŽŠÍ BYLO ZAČÍT A PAK 
UŽ TO ŠLO SAMO,“ hodnotí  
svou cestu ke shození prozatimnich  
59 kg paní MONIKA.
Gratulujeme! 
A jak je to u vás?
Také je pro vás nejtěžší udělat první krok?

DITETICKÉ CENTRUM NATURHOUSE 
Kochanka 119, Strakonice 

parkovište U Bati vedle  
Hudy sportu, tel.: 383 134 384, 735 753 208

podzim 
- 59 kg

léto  
- 49kg
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VÝROČÍ MĚSTA
Svět cechů a řemesel ve Strakonicích

Cechy byly řemeslnými korporacemi, 
které sdružovaly řemeslníky jednoho 
oboru nebo řemeslníky více druhů 
řemesel (tzv. rajcech) za účelem pro-
půjčit jim práva k provozování živnos-
ti a ochránit je před konkurencí cizích 
řemeslníků. První základy cechovní 
organizace můžeme v Čechách 
předpokládat již ve druhé polovině 
13. století. 

Jednoznačné doklady o existenci cechů 
jsou až z první poloviny 14. století. Původ-
ně se jednalo snad spíše o bratrstva a pod-
půrné spolky. Ve 14. století narážel jejich 
rozvoj na odpor Karla IV., který činnost 
řemeslných bratrstev nepodporoval. Avšak 
již na přelomu 14. a 15. století se cechy 
prosadily jako nezbytná součást městské 
společnosti. Postupně se vyhraňovalo také 
poslání cechů, které se ustálilo na ochranu 
členů před konkurencí, zabezpečení odbytu 
výrobků, dohled nad kvalitou a zajištění 
výchovy a vzdělávání řemeslného dorostu. 
Zároveň se cechy zabývaly i sociálním 
zajištěním svých členů a jejich rodin. Pů-
vodně vznikala společenstva podle jednot-
livých řemesel, a to tak, že každé řemeslo 
mělo svůj vlastní cech. Až později se méně 
významná odvětví spojovala do jednoho 
seskupení, což mělo hlavně hospodářské 
a ekonomické důvody. Kromě cechů, které 
sdružovaly více řemesel, existovaly také 
takové, které měly širší působnost než jen 
v daném městě. Takové cechy mohly mít 
působnost celokrajskou, ale i celozemskou. 
Nacházely se však většinou v městech 
pražských a jednalo se především o řemes-
la produkující luxusní zboží, tudíž s malým 
zastoupením řemeslníků.

První cechy ve Strakonicích vznikly 
v roce 1482. Dne 26. února byl z rozhod-
nutí velkopřevora Jana ze Švamberka usta-
noven cech krejčích a 24. července téhož 
roku vznikl cech soukeníků, postřihovačů 
a kráječů suken. Každý cech tak získal svá 
práva a i povinnosti, která byla vepsána 
v tzv. „cechovní statuta“ nebo také „ce-
chovní artikule“. Byly zde například sta-
noveny podmínky, za kterých se přijímali 
noví učedníci, tovaryši a mistři do cechu, 
dále právo mít vlastní oltář a také i vlastní 
jurisdikci.
Vstup do cechu byl nejčastěji vá-

zán na rodinný původ. Ten se přenášel 
i na vdovu po mistrovi, která mohla sama 

vést řemeslo. Snadnější přístup do cechu 
měl samozřejmě syn mistra nebo popří-
padě jeho zeť. V první řadě musel žadatel 
o přijetí doložit, že byl zapsán mezi měš-
ťany daného města, a zároveň dokázat 
svůj legitimní původ a pro přijetí mezi 
mistry cechu také doklad o vyučení v da-
ném řemesle. Takové potvrzení o legitim-
ním původu mohlo vypadat následovně: 
„My purkmistr a rada města Strakonic 
známo činíme tímto listem našim vůbec 
přede všemi, zvláště kde by toho potřeba 
ukazovala, že jsme od poctivého mláden-
ce Jakuba Bechyňského uctivě požádáni, 
abychom jemu jeho poctivého a svo-
bodného na svět zplození hodnověrně 
Attestatum vydati odporni nebyli. Jehož 
to slušné žádosti odepříti nemohouce tak 
činíme a v pravdě vyznáváme, že pra-
vený Jakub Bechyňský z poctivého lože 
manželského P. otce Řehoře Bechyňského 
měšťana a radního zdejšího a P. Kateřiny 
manželky jeho jest pošel a dle svědectví 
Matrikule kostela sv. Prokopa zdejšího 
v témž chrámu Páně léta 1693 dne 23. 
července pokřtěn jest...“ Po vyučení 
následovala ještě tzv. tovaryšská léta, kdy 
se měl mladík ve svém řemesle zdokona-
lovat a získat tovaryšský list. Jak dlouho 
měla tato doba trvat, však nebylo určeno. 
Dále se prosazovala jako jedna z pod-
mínek i tzv. mistrovská zkouška, která 
kontrolovala kvalitu výrobku. V poslední 
řadě musel žadatel před přijetím do cechu 
složit určitou sumu peněz, pro kterou se 
užíval výraz „svačina“.
V roce 1557 obnovuje velkopřevor Vác-

lav Zajíc z Hazmburka ztracené cechov-
ní artikule řeznickému cechu, který je 
původně získal od Jana ze Švamberka, jak 
se píše v listině. Kromě jiného se v lis-
tině zakazuje honění a porážení dobytka 
osobám stojícím mimo cech pod trestem 

Potvrzení o době učení vydané 28. září 1827 s vedutou města Vídně 
Zdroj: Státní okresní archiv Strakonice, fond Cech koželuhů Strakonice, fascikl č. 1, sign. III–6 

Pamětní kniha cechu koželuhů, ve které se připomínají duše zemřelých 
Zdroj: Státní okresní archiv Strakonice, fond Cech koželuhů Strakonice, kniha č. 1  

JINDŘIŠKA KOŠTOVÁ,  
STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV STRAKONICE
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zabavení dobytka, stanovuje se řád v po-
rážení dobytka a řezníkům byla uložena 
povinnost dbát na dobré zásobování města 
masem. V roce 1715 jsou tyto cechovní 
artikule ještě rozšířeny velkopřevorem 
Ferdinandem Leopoldem Dubským. Nově 
mají řezníci dbát na nezávadnost masa 
a nemají ceny masa zbytečně zvyšovat.
V roce 1564 byly potvrzeny cechovní 

artikule cechu kloboučníků ve Strako-
nicích a ve Volyni. O deset let později, 
v roce 1574, byly velkopřevorem Václavem 
Zajícem z Hazmburka potvrzeny cechov-
ní artikule cechu kožešníků a v roce 
1580 cechu koželuhů ve Strakonicích. 
V té době již existovaly čtyři cechy, a to 
cech soukeníků, kráječů a postřihovačů 
sukna, cech krejčích, cech řezníků a cech 
kloboučníků. Tím byl dán základ k raně 
novověkému třídění řemeslníků ve měs-
tě. Brzy potom se objevil cech zlatníků, 
sedlářů, zámečníků a zedníků, ke kterým 
přibyli truhláři, koláři, kováři a bednáři. 
Dělo se tak po vzoru jiných měst a měs-
teček. Po třicetileté válce valná část 
řemesel, která dominovala hospodářskému 
potenciálu měst v 16. století, značně po-
klesla. V polovině 17. století jsou Strako-
nice v berní rule popisovány jako „město 
velice ruinirovaný a mimo některý málo 
osoby velmi nuzný jest a mnoho vystálo 
a nadto vejše ještě skrze svý upřímně stalý 
přiznání mnoho let pořád velikejma bře-
meny obtěžované bylo, takže skutečného 
polehčení potřebuje.“
V roce 1716 velkopřevor strakonické-

ho panství Ferdinand Leopold Dubský 
z Třebomyslic povolil založení cechu 
punčochářů. Tím byl položen základ 
ke vzniku pozdější fezárenské tovární 
výroby na Strakonicku. Po jeho smrti se 
v roce 1745 stal velkopřevorem Jáchym 
Čejka z Olbramovic, který v roce 1750 
povolal do Strakonic barvíře ze Švýcar, 
aby naučili barvit zdejší punčocháře 
výrobky na červeno. Dochovalo se nám 
několik unikátních receptů na barvení 

látky a vlny, podle kterých si můžeme 
namíchat třeba citronově žlutou nebo 
anglicky modrou barvu.
Podle tereziánského katastru bylo 

ve Strakonicích v polovině 18. století cel-
kem 73 řemeslníků, a to: 10 řezníků, 6 pe-
kařů, 4 soukeníci, 6 koželuhů, 1 jirchář,  
4 krejčí, 6 ševců, 1 provazník, 3 hrnčíři,  
1 kolář, 2 bednáři, 2 tkalci, 4 kožešníci, 
8 punčochářů, 3 kloboučníci, 2 truhláři, 
1 zámečník, 1 sklenář, 2 mydláři, 1 barvíř, 
2 perníkáři, 1 řemenář, 1 sedlář  
a 1 hřebenář.
Řemesla, která ve Strakonicích nebyla 

příliš početně zastoupena, se sdružovala 
do spojených cechů. Ve Strakonicích je 
dochován Cech spojených řemesel ková-

řů, truhlářů, zlatníků, kolářů, bednářů, 
zámečníků a sedlářů. Truhláři spolu se 
zámečníky, sklenáři a cvočkaři později 
vytvořily vlastní cech. Kdy přesně jim 
byly uděleny cechovní artikule, není 
známo, neboť se nedochovaly žádné 
listiny. Tento cech sice nesl ve svém názvu 
řemeslo truhlářské, zámečnické, sklenář-
ské a cvočkařské, ale patřilo sem i řemeslo 
ručnikářské, hodinářské, uzdařské, sed-
lářské, klempířské, hřebenářské, řemenář-
ské, knihařské, kartáčnické, knoflíkářské 
a zednické.
Na přelomu 17. a 18. století začal do ce-

chovních pravomocí zasahovat stát. Za vlá-
dy císaře Karla VI. nastalo hlavní období 
postupných zásahů a postupné zavádění 
všeobecně platných norem v oblasti řemesl-
né výroby. Roku 1731 byl vydán Generální 
cechovní patent, který nařizoval schválení 
všech cechovních statut panovníkem. Ná-
sledně byly v roce 1739 vydány Generální 
cechovní artikuly i se speciálním Výkla-
dem. Obě normy měly sjednotit zatím roz-
tříštěnou soustavu statut, řádů a pořádků. 
Další předpisy byly zavedeny v době vlády 
Marie Terezie, kdy byly živnosti rozděleny 
na tzv. policejní a komerční. Policejní živ-
nosti zajišťovaly základní životní potřeby 
obyvatelstva (potraviny, oděvy, pracovní 
nástroje). Mezi komerční živnosti byly 
zařazeny ty, které vyráběly výrobky určené 
pro vzdálenější trh, tedy vesměs luxusnější 
zboží. Tyto živnosti byly již v 18. století 
zbaveny povinnosti cechovní organizace.
Definitivně byly cechy zrušeny říšským 

zákonem z roku 1859, který určoval   
nový Živnostenský řád s platností od   
1. května 1860. Na základě tohoto zákona 
byly zrušeny cechy nejen v českých 
zemích, ale v celé monarchii. Tento krok 
měl napomoci rozvoji tržní ekonomiky, 
odstranění monopolu, ale i například 
zavádění nových technických zlepšení 
do řemeslné výroby.

VÝROČÍ MĚSTA

Jedinečný krejčovský střih deky pro smuteční koně
Zdroj: Státní okresní archiv Strakonice, fond Cech krejčích Strakonice, kniha č. 1 

Unikátní dochované recepty na barvení vlny a látek 
Zdroj: Státní okresní archiv Strakonice, fond Cech punčochářů Strakonice, kniha č. 1 
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Staňte se součástí světa, ve kterém klíčové technologie vždy fungují.

NIŠOVICE:
Svářeč hliníku  – Operátor KOVO výroby  
Operátor elektromontáže – Elektrikář
Operátor mechanické montáže 
Operátor lakovny

VOLYNĚ – MANINY:
Operátor ALU výroby – obsluha pily 

CO NABÍZÍME?
n   odpovídající mzdové ohodnocení
n   příplatek za práci v odpolední směně 8,- Kč/hodinu
n   příspěvek na dojíždění až 90,- Kč/den
n   bonus před dovolenou a Vánocemi
n   oběd / večeři za 31,- Kč
n   spravedlivé a slušné zacházení
n   příjemný pracovní kolektiv

Kontaktujte nás:   
prace@vertivco.com
tel.: 383 312 100

VERTIV – globální lídr v oblasti klíčových technologií pro datová centra a komunikační sítě…
př

ijď
te

 s
i v

yb
ra

t p
rá

ci
, k

te
rá

 V
ás

 b
ud

e 
ba

vi
t!

příplatek za práci v odpolední směně 8,- Kč/hodinupříplatek za práci v odpolední směně 8,- Kč/hodinupříplatek za práci v odpolední směně 8,- Kč/hodinupříplatek za práci v odpolední směně 8,- Kč/hodinu

VERTIV – globální lídr v oblasti klíčových technologií pro datová centra a komunikační sítěVERTIV – globální lídr v oblasti klíčových technologií pro datová centra a komunikační sítěVERTIV – globální lídr v oblasti klíčových technologií pro datová centra a komunikační sítěVERTIV – globální lídr v oblasti klíčových technologií pro datová centra a komunikační sítěVERTIV – globální lídr v oblasti klíčových technologií pro datová centra a komunikační sítěVERTIV – globální lídr v oblasti klíčových technologií pro datová centra a komunikační sítěVERTIV – globální lídr v oblasti klíčových technologií pro datová centra a komunikační sítěVERTIV – globální lídr v oblasti klíčových technologií pro datová centra a komunikační sítěVERTIV – globální lídr v oblasti klíčových technologií pro datová centra a komunikační sítěVERTIV – globální lídr v oblasti klíčových technologií pro datová centra a komunikační sítěVERTIV – globální lídr v oblasti klíčových technologií pro datová centra a komunikační sítěVERTIV – globální lídr v oblasti klíčových technologií pro datová centra a komunikační sítěVERTIV – globální lídr v oblasti klíčových technologií pro datová centra a komunikační sítě
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www.suzuki.cz
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SUVerén
pro každou příležitost

386.700 Kčod

Nepřekonatelná ve městě

   RBS (systém nouzového brzdění)
   LED světlomety
   7×  airbag 
   vestavěná navigace 
   parkovací senzory a kamera

Suverénní v terénu

   inteligentní pohon 4×4 AllGrip
   asistent sjíždění svahu
   asistent rozjezdu do  kopce
   prvky chránící karoserii
   adaptivní tempomat

Nová Suzuki Vitara

AUTOSTART ČESKÉ BUDĚJOVICE s. r. o.   www.autostart-suzuki.cz
J. Boreckého 747 – sídliště Vltava, České Budějovice 370 11.  
Tel.: 386 352 416, 724 599 349–350, prodej@autostart-suzuki.cz


