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Šmidingerova knihovna slaví

Šmidingerova knihovna pořádá na hradě  
14. září od 14.30 hod. oslavy 175 let své exi-
stence. Na programu jsou koncerty, světelná 
show, taneční vystoupení, komiksová dílna či 
beseda. Připravena je i komentovaná prohlídka 
knihovny a hradního safari, malování henou 
nebo výstava fotografií.

Protidrogový vlak ve Strakonicích

Na strakonickém nádraží bude 8. a 9. října 
speciální protidrogový vlak Revolution Train, 
který přijíždí s programem zaměřeným 
na primární protidrogovou prevenci. Dopole-
dne je určeno pro školní skupiny, odpoledne 
pro veřejnost. Vlak již zastavil v 80 českých 
městech.

Můžete si prohlédnout kostely 
sv. Markéty a Prokopa

Kostely sv. Markéty a sv. Prokopa jsou ještě 
během září otevřeny pro veřejnost mimo 
pravidelné bohoslužby. Kostely je možné si 
prohlédnout od úterý do neděle v určených 
časech dopoledne a odpoledne. Kostel sv. 
Markéty je přístupný do 16. září.

Oslavy výročí 100 let  
republiky 7.–9. září
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www.volkswagen.cz

Úrok 0 % p. a.

až na dva roky.

Polovinu vozu zaplatíte hned a druhou 
polovinu můžete financovat bez úroků! 

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Polo: 3,7−6,2 l/100 km, 88−141 g/km. 
Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Pozor, tato nabídka financování na Volkswagen Polo platí 
jen do 31. 10. 2018 nebo do odvolání. 

 POLO 
za POLOvinu.

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

Léto pomalu končí a podzim začne 
měnit přírodu do pestrých barev.  
To je čas, který především žáčci, 
školáci a studenti nemívají příliš 
v oblibě. Co naplat, dva měsíce 
odpočinku jsou za námi a teď 
nezbývá nic jiného než napnout  
síly do další nové práce. 

Rád bych popřál všem ve školních 
lavicích i posluchárnách úspěšný 
školní i akademický rok, fajn 
kamarády, moudré pedagogy 
a chápající rodiče. 

Dovolte mi krátké ohlédnutí 
za dalším ročníkem dudáckého 
festivalu ve formě poděkování 
všem organizátorům za jejich 
práci. Každý, kdo někdy něco 
pořádal, dobře ví, že to vůbec není 
jednoduchá práce. Jde o titěrné 
snažení, na jehož konci byste rádi 
viděli spokojené návštěvníky. Věřím, 
že se to i letos povedlo. 

Sotva skončily jedny oslavy, 
vrhneme se do dalších. Hned 
na druhý zářijový víkend bych si 
vás dovolil pozvat na oslavu tolik 
významného výročí pro Českou 
republiku. Přijďte společně oslavit její 
sté narozeniny. 

Každý toto významné datum jistě 
bude prožívat po svém. Někdy mám 
pocit, jako bychom ani nebyli hrdí 
na své češství. Přeji vám dobrou 
náladu a krásný podzim. A ještě 
jedno přání za nás všechny: "Svatý 
Václave, vévodo České země, nedej 
zahynouti nám ni budoucím..."

Nebezpečí v podobě elektrárny zažehnáno

V první polovině ledna 2016 se poprvé 
na veřejnost dostala oficiální zpráva 
o úmyslu pražské společnosti Landreal 
vybudovat u Pětikolského jezu malou 
vodní elektrárnu. 

S napětím sledovali Strakoničtí boj vedení 
města proti soukromému subjektu, který 
měl zájem profitovat na místech, která jsou 
pro všechny Strakonické doslova vzácností. 
Od samého začátku bylo jasné, že vedení 
města nepřipustí, aby podobné vodní dílo 
v samotném historickém centru vyrostlo. 

Mohutná vlna odporu se ale vzedmula 
i z řad občanů. Netrvalo dlouho  a na svě-
tě byla petice proti výstavbě malé vodní 
elektrárny, o které ale již všichni věděli, že 

rozhodně malá se svými dvěma Kaplanovými 
turbínami nebude. Tehdy petici podepsaly 
tisíce lidí. 

Po dlouhém, téměř tříletém boji je nyní  
definitivně rozhodnuto. Kasační stížnost, kte-
rou podal státní podnik Povodí Vltavy k Nej-
vyššímu správnímu soudu v Brně o návrhu 
na zrušení opatření obecné povahy, změna  
č. 4 územního plánu Strakonice, tato instance 
zamítla a není proti ní již žádný opravný 
prostředek. Dobrá zpráva pro všechny Stra-
konické, ale i ty, kteří místo v blízkosti hradu 
navštěvují: „Elektrárna tady nebude!“ Tuto 
informaci jako první sdělil médiím starosta 
Břetislav Hrdlička při setkání s tiskem. 

„Myslím, že všichni, kdo na této kauze 
pracovali, odvedli skvělý kus práce a patří 
jim za nás všechny nemalý dík. Je to vítěz-
ství Davida nad Goliášem,“ řekl starosta 
Hrdlička.  

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR 

Nerušený pohled na strakonický hrad zůstane zachován      Foto: archiv redakce 

Podpora volnočasových aktivit dětí v roce 2018
Vedení města se rozhodlo podpořit 

volnočasové aktivity dětí a v rámci této 
podpory druhotně pomoci rodičům mimo-
řádným finančním příspěvkem. Na zákla-
dě rozhodnutí a předložení návrhu Rady 
města Strakonice byla zastupitelstvem 
schválena podpora volnočasových aktivit 
dětí ve věku od 6 do 15 let. Alokovaná 
částka schválená pro podporu těchto akti-
vit činí 1 500 000 Kč. 

Zákonný zástupce (rodič, opatrovník, 
pěstoun, popř. jiná osoba jednající za dítě) 
vybere jednu z aktivit dítěte, ať už je to 
sportovní oddíl, zájmový kroužek nebo 
jiný volnočasový klub, který bude pod-
pořen formou darovací smlouvy uzavře-

né mezi zvoleným subjektem a městem 
Strakonice. Zákonný zástupce dítěte může 
na základě registrace podpořit vybraný 
subjekt finanční částkou ve výši 500 Kč 
na dítě určenou zejména na úhradu člen-
ských příspěvků organizovaných volno-
časových aktivit ve sportovních oddílech, 
či poplatků za zájmové umělecké kroužky 
nebo za jiné volnočasové spolky a kluby.

Od srpna do 15. října 2018 v čase úřed-
ních hodin si můžete vyzvednout regis-
trační formulář na podatelně městského 
úřadu nebo na odboru školství a cestovní-
ho ruchu, kde ho můžete i odevzdat.

Markéta Bučoková, PR 
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Přední Ptákovice mají protipovodňová opatření

Protierozní opatření v Předních Ptákovicích 
byla slavnostním přestřižením pásky uve-
dena do provozu. Zkušenosti obyvatel z let 
2002 a 2014 by měly být dnes již minulostí. 
Díky protipovodňovým opatřením, která se 
podařila realizovat, by ulice Pohraniční stráže 
a Šumavská neměly být nadále ohrožovány 
přívalovými dešti. 

V roce 2015 začalo vedení města vyjednávat 
o výkupu pozemků od soukromě hospodaří-
cích zemědělců. Výkupy pozemků o rozloze 
19 814 m2 se povedlo realizovat a v roce 2017 
bylo zadáno pražské společnosti Vodohos-
podářský rozvoj a výstavba, a. s., vyhotovení 
technické zprávy Opatření na retenci srážko-
vých vod v k. ú. Přední Ptákovice. 

Koncem dubna letošního roku bylo společ-
nosti IRO stavební, s. r. o., z Českého Krumlova 
předáno staveniště. Oproti původní částce byla 
protierozní opatření pořízena za 1 090 000 Kč. 
Z celkových uznatelných nákladů byla městu 
Strakonice přiznána dotace ve výši 75 % v rám-
ci dotačního titulu na zeleň vyhlášeného 
v 59. výzvě operačního programu Životní pro-
středí SC 4.3 – regenerace a posílení funkčních 
krajinných prvků a struktur, liniové a skupinové 
výsadby, obnova historické cestní sítě, vytváře-
ní vodních prvků. 

Stříhání pásky byli přítomni členové vedení 
města, starosta Břetislav Hrdlička a místosta-
rostové, Josef Štrébl a Rudolf Oberfalcer. 
Významný podíl na realizaci protierozních 

opatření má zastupitel Josef Zoch, který byl 
iniciátorem celé investiční akce. Slavnostního 
okamžiku se zúčastnili také zástupci doda-
vatelské firmy i Agentury ochrany přírody 
a krajiny.

Protierozní opatření realizovaná v Předních 
Ptákovicích spočívají ve vybudování soustavy 
zasakovacích průlehů, doplněných o bezpeč-
nostní příkop pro případ, že by byla vyčerpána 
retenční kapacita průlehů.

Průlehy jsou jedním z nejúčinnějších typů 
protierozní ochrany především proto, že 
snižují odnos půdních částic z pozemku. Díky 
tomu, že jsou navrženy rovnoběžně s vrstev-
nicemi terénu a disponují nulovým spádem, 
zachycená voda není odváděna, ale vsakována. 

Vybudováno bylo pět zasakovacích průlehů, 
které jsou spojeny svodným průlehem. Za po-
sledním zasakovacím je svodný průleh, který 
je zaústěn do svodného příkopu, který dále 
pokračuje do stávajícího příkopu. 

Zasakovací průlehy jsou zatravněny a v oko-
lí byl vysázen doprovodný porost původních 
dřevin, který kořenovým systémem zajistí 
stabilitu území. 

Pro velké ohrožení lokality přívalovými 
povodněmi a zamezení převodu vody do Sva-
ryšovského potoka a s tím spojenými úpravami 
propustků a vytvoření odváděcího koryta byl 
návrh proveden na zadržení objemu povodňové 
vlny s dobou opakování 100 let.  

Markéta Bučoková, PR 

Půjčovna lodiček a šlapadel

Další atrakce rozšířila nabídku volnočaso-
vých aktivit obyvatel i turistů. Od července 
je v provozu půjčovna lodiček a šlapadel 
na Podskalí. Slavnostního otevření a křtu se 
ujal starosta města Břetislav Hrdlička. 

Připomněl myšlenku, se kterou vznikalo 
další molo na Podskalí: „Chceme postupně 
rozšiřovat nabídku využití volného času jak 
pro Strakonické, tak pro návštěvníky města. 
To nás vedlo k vybudování další atraktivity. 
Věřím, že bude hojně navštěvována, a přeji 
všem, kteří ji využijí, aby chvilky strávené 
na Otavě ve Strakonicích byly těmi, které 
dlouho zůstanou v paměti.“ 

Poděkování zaznělo směrem k dodavate-
lům mola, manželům Kopáčkovým. Ti pro 
město zhotovili a instalovali již druhé molo 
na Podskalí. První zájemci mohli šlapadla 
a lodičky vyzkoušet zcela zdarma. 

Půjčovna je v provozu denně od 10.00 
do 19.00 hodin. Půjčovné je 60 Kč za hodinu.

 text a foto 
Markéta Bučoková, PR 

Zástupci města na slavnostním otevření protipovodňového opatření Foto: M. Bučoková

Discgolfové hřiště  
nově ve Strakonicích
Na prostranství pod Hvězdou u stonehenge 
bude v pátek 7. září v 10.00 hod. slavnost-
ně otevřeno hřiště na discgolf. Od 15.00 
do 18.00 hod. budou lidem k dispozici instruk-
toři, kteří jim vysvětlí princip hry a její pravidla. 
Hned v sobotu od 9.00 do 17.00 hod. se 
na hřišti uskuteční turnaj, který bude součástí 
České discgolfové ligy. Od 9. září bude mož-
né půjčit si létající talíře – frisbee v cukrárně 
Hvězda nebo v infocentru na hradě. Discgolf 
je hra s létajícím talířem, jejímž cílem je trefit 
jednotlivé cíle co nejmenším počtem hodů. 
Sport vznikl v 70. letech v USA.  (red)

Potravinová sbírka
Společnost Kaufland pořádá ve spolupráci 
s Českou federací potravinových bank v so-
botu 8. září od 8.00 do 18.00 hod. ve všech 
svých prodejnách K-potravinovou sbírku 
na pomoc lidem v nouzi. „Zákazníci i zaměst-
nanci společnosti budou mít příležitost pomoci 
svým nákupem potravin či drogistického zboží 
lidem, kteří se nacházejí v tíživé životní situaci,“ 
uvedla mluvčí Kauflandu Renata Maierl. Podle 
ředitelky České federace potravinových bank 
Veroniky Láchové se díky této sbírce dostane 
lidem v nouzi potravinové pomoci v době, kdy 
děti nastupují do školy a rodiny mají mnoho 
mimořádných jednorázových výdajů.  (red)

Zapojte se do soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu
Do 14. září máte stále možnost přihlásit se 
do soutěže Strakonice kvetou. Pokud chcete 
být za svou píli a péči o květiny odměněni, 
neváhejte zaslat dvě fotografie na e-mail: 
martina.dubova@mu-st.cz. První tři místa 
budou odměněna finančně, na zbylé účastníky 
čeká dárek z městského zahradnictví. Pravidla 
a více informací se dozvíte na www.strakoni-
ce.souteze.cz.  (red)  Foto: archiv redakce
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VLASTA

Vlasta
Šimáková
Bydliště: Volyně 
Poradna: Strakonice 
Zaměstnání: obchodní zástupkyně

Věk:          36 let
Výška:          163 cm
Původní hmotnost:        97,9 kg
Současná hmotnost:       78,4 kg

Délka hubnutí:        6 měsíců
Původní velikost oblečení:       44–46
Současná velikost oblečení:     40–42

Zmenšení o:

2–3 konfekční velikosti oblečení 
Úbytek přes břicho a boky: 26 cm

-19,5    kg

Mohu si vzít na sebe oblečení,  
ve kterém vypadám krásně

DITETICKÉ CENTRUM NATURHOUSE , 
Kochanka 119, Strakonice, tel.: 735 753 208, 383 134 384

JÁ TO 
ZVLÁDLA! 
A CO VY?

nafo_92x63.indd   1 16.08.18   14:52

Nová Dudákovna v Písku 

V pořadí již osmá Dudákovna zahájila  
2. srpna provoz. Restaurace Ostrov v Pís-
ku se díky strakonickému pivovaru promě-
nila v další vlajkovou loď této expandující 
společnosti, kterou jako jedinou tohoto 
typu v republice vlastní město. 

Po Neratovicích, Praze, Českých Budě-
jovicích, Strakonicích a maďarské Buda-
pešti přichází Dudák s novou koncepční 
restaurací i v sousedním Písku. Slavnost-
ního zahájení se za vedení společnosti 
Dudák zúčastnili místostarosta a před-
seda představenstva Rudolf Oberfalcer, 
místostarosta města Josef Štrébl, sládek 
a člen představenstva Dušan Krankus, 
obchodní ředitel Martin Man. Pozvání 
přijali místostarostové Písku, Josef Knot, 

Jiří Hořánek a radní Luboš Průša. 
V úvodní řeči Rudolf Oberfalcer 

vyjádřil uspokojení nad skutečností, že 
města, která spojuje řeka Otava, bude nyní 
spojovat pivo, nápoj, který má v Čechách 
nejen dlouholetou tradici, ale řadí se mezi 
národní nápoje.

Autor návrhu Dudákoven architekt 
Antonín Malec se drží jednotného stylu, 
který vytvořil, a vždy do interiéru zapra-
cuje grafické prvky, které se týkají daného 
místa. V tomto případě to jsou historické 
fotografie a inzeráty restaurace Ostrov 
z 30. let minulého století. Návštěvník 
tedy na první pohled vnímá jednotný styl 
nového interiéru, doplněný o historii této 
restaurace. 

Za poslední roky je zcela zřejmé, že se 
společnost Dudák – Měšťanský pivovar 
Strakonice rozrůstá a realizuje investiční 
akce podporující nejen ekonomický efekt, ale 
i budující dobré jméno společnosti. Zcela se 
změnila viditelnost značky. Nové logo dudá-
ka ve zlatém oválu podtrhuje směr, kterým 
se vedení společnosti vydalo. Jenou z dalších 
novinek jsou zadní etikety, vztahující se  
k aktuální události či prezentující technolo-
gii, zpracování a historii výroby piva ve stra-
konickém pivovaru. 

Ať se tedy nové Dudákovně daří, má jen 
samé spokojené návštěvníky a pivo jako křen. 
 text a foto Markéta Bučková, PR 

Infocentrum pro seniory  
rozšiřuje služby

Infocentrum pro seniory v ulici U Sv. Markéty 
po nedávno otevřeném venkovním posezení 
zavádí další ze služeb pro strakonické spoluob-
čany. Od 24. července je v provozu knihovnič-
ka pro čtenáře. Každých čtrnáct dnů dostane 
nové publikace ze Šmidingerovy knihovny, které 
si lidé budou moci půjčit domů nebo je přečíst 
v pohodlí nedávno otevřené pergoly. 

Stejně jako u restaurace Zavadilka a na vla-
kovém nádraží, kde již knihovničky úspěšně fun-
gují, je infocentrum pro seniory v pořadí třetím 
místem, kde je možné si bezplatně půjčit knihu. 

text a foto Markéta Bučoková, PR
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PRO OBČANY
Výuka křesťanských základů  
ve školách
Na všech školách ve Strakonicích nabízí místní 
katolická farnost možnost výuky náboženství. 
Jedná se nejen o informace, které jsou dětem 
předávány, ale také o setkávání dětí, kde si 
křesťanské hodnoty mohou více osvojit. Přihláš-
ky a bližší informace získáte přímo ve školách, 
v kanceláři farnosti nebo na webových strán-
kách či prostřednictvím e-mailu farnosti.

Na ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad a ZŠ  
F. L. Čelakovského se dětem bude nově 
věnovat Marie Jiranová. Touto cestou velice 
děkujeme Marii Nehézové, která na jmenova-
ných školách působila dlouhá léta.  
 Roman Dvořák, farář

Speciální protidrogový vlak 
přijede do Strakonic

Ve Strakonicích se 8. a 9. října zastaví speciál-
ní vlak Revolution Train zaměřený na primární 
protidrogovou prevenci. V šesti vagonech se 
lidé seznámí s tím, jak snadné je propadnout 
závislostem, a jak těžké je se jich zbavit. 
Program představuje mechanismy, kterými 
drogová závislost vzniká, a také její důsledky. 
Návštěvník je zapojen do reálného příběhu 
a prožije si různé emotivní situace. Dopolední 
program je určen pro školní skupiny, odpo-
ledne je od 15.30 do 18.00 hod. otevřeno 
pro veřejnost. Program návštěvníci absolvují 
v doprovodu lektora ve skupinách každých  
20 minut, prohlídka trvá 90 minut. Minimální 
věk návštěvníka je 10 let, vstup je díky podpo-
ře města Strakonice zdarma.

Vlak má za sebou zastávky ve více než  
80 městech Česka, Slovenska a Německa, 
program absolvovalo více než 80 000 lidí. 
Do Strakonic vlak přijede díky iniciativě města 
Strakonice a městské policie. Revolution Train 
podporuje Národní protidrogová centrála. 

 (red)

Hydrogeologický průzkum prováděný v rámci stavby severního dopravního půloblouku Strakonice
Hydrogeologický průzkum je prováděn 
v souvislosti s téměř každou stavbou. Nejenže 
investorům ušetří potenciální náklady, ale 
současně zjistí i možné problémy s podložím 
a se spodní vodou. 

Průběžný monitoring stávajících vodních 
zdrojů zahrnutých do hydrogeologického 
průzkumu provádí pražská firma ArtepGeo, 

a to čtyřikrát ročně. Monitoring byl proveden 
v tomto období: 07/2017, 11/2017, 03/2018, 
06/2018, k dispozici je i měření z roku 2008. 
Poslední měření bude provedeno ke konci to-
hoto roku. V roce 2019 zajistí Ředitelství silnic 
a dálnic ČR monitoring stávajících vodních 
zdrojů, a to třikrát ročně. Zpráva o výsled-
cích hydrogeologického průzkumu společně 

s výsledky závěrečného monitorování bude 
předána vodoprávnímu úřadu ke kolaudaci 
dopravní stavby. Jednotlivé studny prokaza-
telně ovlivněné stavbou severního dopravního 
půloblouku budou řešeny Ředitelstvím silnic 
a dálnic ČR po ukončení hydrogeologického 
průzkumu.

Jaroslava Mrůzková, odbor ŽP

Co dělat s použitými světelnými zdroji a svítidly?
Výrobci a dovozci osvětlovacích zařízení 
mají ze zákona povinnost financovat nákla-
dy spojené se sběrem a recyklací použitých 
osvětlovacích zařízení. Zároveň jsou povinni 
organizovat sběr a recyklaci a informovat 
o způsobu sběru. Proto byl nejvýznamnějšími 
výrobci zářivek, výbojek a svítidel založen 
kolektivní systém EKOLAMP. 

Zajišťuje sběr, svoz, zpracování, využití 
a odstranění všech osvětlovacích zaří-
zení (vyjma svítidel pro domácnost 
a běžných, přímo žhavených žárovek) 
bez ohledu na to, zda pocházejí 
z domácností či nikoli, a bez ohledu 
na datum, kdy byla osvětlovací zaří-
zení uvedena na trh. Za tím účelem 
byla vybudována síť sběrných míst 
pro použité světelné zdroje a svítidla, 
která zahrnuje část veřejnou – sběrné dvory 
měst a obcí – a privátní – velkoobchody a ma-
loobchody (zde je možné odevzdat osvětlovací 
zařízení pouze při nákupu nového).

Všechna nová elektrozařízení, tedy i světel-
né zdroje a svítidla, jsou označena symbolem 
přeškrtnutého kontejneru. Symbol může být 
umístěn přímo na světelném zdroji, na obalu, 
v záručním listu nebo návodu. Takto ozna-
čené světelné zdroje nepatří do komunálního 
odpadu a jejich vyhazování do kontejnerů 
nebo do volné přírody je zakázáno. V nerozbi-
tém stavu jsou zářivky a výbojky ekologicky 
a zdravotně nezávadné. Pokud se však dosta-
nou do nádoby na směsný komunální odpad, 
je velmi pravděpodobné, že dojde k jejich 
rozbití a odpaření rtuti. Na skládkách, kam je 
komunální odpad většinou ukládán, se z roz-
bitých zářivek a výbojek spolu s rtutí postupně 
vymývají i další škodliviny. Rtuť je vysoce 
toxická látka a pokud se dostane do lidského 

těla, může v lepším případě způsobit pouze 
nevolnost, v horším pak i akutní nebo chronic-
kou otravu.

Použité zářivky a výbojky v režimu zpět-
ného odběru odkládejte v nerozbitém stavu 
pouze na místech k tomu určených! 

K dispozici vám je sběrný dvůr města Stra-
konice U Blatenského mostu (otevřeno Po–Pá 
8.30–18.00 hod. (letní čas), Po–Pá 8.30–17.00 

hod. (zimní čas).
Kdo zde může odevzdávat: všichni 

občané města Strakonice, fyzické 
a právnické osoby, které přinesou 
použité světelné zdroje maximálně 
v níže stanoveném množství.

Co se zde může odevzdávat: 
světelné zdroje (lineární zářivky, 
kompaktní zářivky, výbojky, LED 

žárovky – max. 30 ks na donášku, větší 
množství lze odevzdat po dohodě s provozo-
vatelem sběrného dvora.

Co se zde nesbírá: běžné, přímo žhavené 
žárovky, reflektorové žárovky, halogenové 
žárovky, ty je možné vyhodit do směsného 
komunálního odpadu (popelnice). 

Nevíte, které světelné zdroje patří do zpět-
ného odběru a které můžete hodit do popelni-
ce? Potřebujete rychle zjistit nejbližší sběrné 
místo? S obojím vám pomůže nová mobilní 
aplikace Kam s ní?, kterou si můžete zdarma 
stáhnout do svého telefonu či tabletu.

Obsahuje popis jednotlivých druhů svě-
telných zdrojů, mapu sběrných míst a kvíz 
k procvičení znalostí. Je dostupná pro zaří-
zení s operačním systémem Android a iOS 
(kliknutím na ikonu nebo načtením QR kódu 
přejedete na stránku aplikace v příslušném 
obchodě). Lucie Klimešová,  
 oddělení ochrany prostředí

Pracovní skupiny pro plánování sociálních služeb se opět sejdou
Komunitní plánování sociálních služeb je 
věcí veřejnou, do jeho průběhu má možnost 
zasáhnout každý, kdo má o danou proble-
matiku zájem. Na Strakonicku se podoba 
sociálních služeb opět začne plánovat v září 
letošního roku. Sejdou se pracovní skupiny, 
které byly zformovány v předešlém období, 
a budou diskutovat o aktivitách, které by 
neměly chybět v akčním plánu na rok 2019. 
Jejich jednání jsou otevřená, máte-li zájem, 
přidejte se! 

Termíny jednání pracovních skupin: Pod-
pora osob ohrožených závislostmi –  
18. 9. v 9.00 hodin v sídle PREVENT 99, 
Heydukova 349; Podpora rodin, dětí a mlá-

deže – 18. 9. v 11.00 hodin v sídle PRE-
VENT 99, Heydukova 349; Podpora osob 
v krizi – 25. 9. v 9.00 hodin v sídle FOKUS 
Písek - pobočka Strakonice OC Hvězda; 
Podpora seniorů a osob se zdravotním 
postižením – 25. 9. ve 12.00 hodin v sídle 
MěÚSS, Jezerní 1281.

Bližší informace k celému procesu a po-
zvánky získáte na webových stránkách města 
Strakonice nebo na www.sossumavsko.cz. 
Všechny aktivity budou realizovány v rámci 
projektu Komunitní plánování sociálních 
služeb pro ORP podpořeného z Operačního 
programu Zaměstnanost. Hana Lukešová, 
 SOS Šumavsko

Foto: www.revolutiontrain.cz
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Informace pro občany k volbám 
Volby do zastupitelstev obcí 
se budou konat v pátek 5. 
a v sobotu 6. října 2018. 

Ve Strakonicích je 27 vo-
lebních místností. Zájemci 
o členství v okrskových vo-
lebních komisích se mohou 
nechat delegovat od 14 vo-
lebních stran, které podaly 
kandidátní listinu. V tomto 
případě mají přednost 
a jistotu, že se stanou členy 
komise. Nebo se mohou 
nahlásit na Městském úřadu 
Strakonice a budou dodele-
gováni starostou jen v přípa-
dě nenaplnění minimálního 
počtu členů komisí.

Pro zájemce o členství 
v komisích je i informace o konání I. zase-
dání okrskových volebních komisí, které se 
uskuteční ve čtvrtek 13. září v sále sokolovny 
(ne jako dříve v městském kulturním domě) 
od 14.00 hodin. Je nutné, aby zájemci o člen-

ství na něm byli přítomni, 
omluvy se nepřijímají, účast 
je povinná. Delegovaní 
členové budou informováni 
telefonicky v týdnu před 
datem 13. září.

Seznamy delegovaných 
členů okrskových volebních 
komisí od volebních stran 
se odevzdávají nejpozději 
do 5. září 16.00 hodin také 
prostřednictvím zmocněnce 
s pověřením. 

V případě jakýchkoliv 
dotazů týkajících se voleb  
se můžete osobně obrátit 
na kancelář v budově Na  
Stráži 270 (bývalá Ko-
merční banka) v 1. podlaží 

vlevo za výtahem každý den během pra-
covní doby, nebo na tel. čísle 383 700 221, 
724 232 888 – Milada Švihálková nebo tel. 
číslo 383 700 210, 607 079 333 – Michaela 
Vaněčková. oddělení správní

Projekt Místní akční plány rozvoje vzdělávání II zahájen
Projekt Místní akční plány rozvoje vzdělává-
ní II (MAP II) je prioritně zaměřen na rozvoj 
kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí od  
3 do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, 
předškolního a základního vzdělávání, záj- 
mového a neformálního vzdělávání. Tomuto 
zaměření odpovídá území realizace v ORP 
Strakonice i výběr partnerů pro realizaci 
MAP a zaměření sběru dat. Cílem projektu 
je podpora společného plánování a sdílení 
aktivit v území ORP Strakonice. MAP II 
podporuje intervence naplánované v místním 
akčním plánu, které vedou ke zlepšení kvali-
ty výuky v mateřských a základních školách 
tím, že podpoří spolupráci zřizovatelů, škol 

a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně orga-
nizací neformálního vzdělávání. 

MAS Strakonicko, z. s., zahájila realizaci 
projektu 1. září,  plánovaná doba reali-
zace je 46 měsíců. Projekt je podpořen 
z Operačního programu Výzkum, vývoj, 
vzdělávání. 

Více informací naleznete na www.strako-
nicko.net nebo na www.mapvzdelavani.cz.

Realizační tým MAP II

Strakonický blešák
Rada seniorů ve spolupráci se STARZ  
Strakonice pořádá blešák v sobotu 15. září  
od 8.00 do 11.00 hod. v letním plaveckém areá-
lu. Prodej sortimentu je bez omezení. Prostěradlo 
(ubrus) s sebou. Vlastní stolek vítán. Více informací 
na telefonním čísle 602 811 600 či na e-mailu 
iparkosova@seznam.cz. Přihlášky jsou přijímány 
od 5. 9. Vstup pro prodejce je od 8.30 hod.

III. sportovní hry seniorů

Rada seniorů společně s infocentrem pro seniory 
a městským kulturním střediskem připravuje na čtvr-
tek 20. září již III. sportovní hry seniorů na třetím 
nádvoří strakonického hradu. Účastníci sportovních 
her se mohou těšit na oblíbené sportovní disciplíny, 
projížďku na koloběžkách a vystoupení kapely 
VV band manželů Váchových v Rytířském sále. 
Výherci dostanou pěkné odměny a perníkové 
medaile. V případě nepříznivého počasí je pro 
soutěžící zajištěn sál U Kata. Vstup je zdarma 
a registrace jednotlivců dle pohlaví a věkových 
kategorií na místě. Začátek akce je ve 13.00 hod., 
registrace od 12.30.

Kronikářská výzva
Za rok 2018 zaznamenáváme události do kroni-
ky města Strakonice. Máte zájem o to, aby se 
budoucí generace dočetly, čím jste v roce 2018 
přispěli k chodu města svou zájmovou, sportovní 
nebo podnikatelskou činností? Pokud tomu tak 
je, neváhejte a zašlete nám své příspěvky, který-
mi byste chtěli kroniku obohatit, na e-mail 
marie.zilakova@meks-st.cz.

Marie Žiláková, inforcentrum pro seniory
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Z MĚSTA 
Výstava Lékařů bez hranic míří do Strakonic

Zajímá vás, jak to vypadá na misích Lékařů 
bez hranic? Chcete se dozvědět více o posky-
tování lékařské pomoci v oblastech ozbroje-
ných konfliktů či přírodních katastrof? Rádi 
byste zjistili, jak chutná speciální pasta pro 
léčbu podvýživy, nebo jak vypadá ochranný 
oblek proti ebole? Pokud ano, máte jedinečnou 
možnost. Lékaři bez hranic totiž přijíždějí 
do Strakonic se svou interaktivní výstavou.

Výstavu Lékaři bez hranic zblízka budete 
moci navštívit na nábřeží u lávky u řeky Otavy 
od 29. září do 2. října, otevřeno bude každý den 
včetně víkendu od 9.00 do 18.00 hod. Průvodci 
vás zdarma provedou dvěma stany, které Lékaři 
bez hranic využívají na svých misích v terénu, 
představí vám jednotlivá témata a zodpoví 
všechny otázky. Navíc budete moci nahlédnout 
přímo do terénu díky speciálním brýlím s vir-

tuální realitou, zkusíte si masáž srdce anebo 
se vžijete do role lékaře, který musí během pár 
minut určit pořadí pacientů po hromadném 
neštěstí. Výstava je vhodná pro děti i dospělé 
a věříme, že zaujme každého. Těšíme se na vás!

Lékaři bez hranic jsou nezávislá meziná-
rodní humanitární organizace, která poskytuje 
odbornou zdravotnickou pomoc lidem posti-
ženým ozbrojenými konflikty, epidemiemi, 
přírodními katastrofami a lidem vyloučeným 
ze zdravotní péče ve více než 70 zemích světa. 
Zdravotní péči poskytují bez ohledu na pohla-
ví, etnický původ, náboženské vyznání nebo 
politické přesvědčení. Přinášejí také svědectví 
o situaci lidí v nouzi a upozorňují na porušo-
vání mezinárodních dohod a lidských práv. 
Více informací o organizaci najdete na webu 
www.lekari-bez-hranic.cz. Šimon Presser

Startují farmářské trhy
Po letní pauze se na Velké náměstí vrací farmář-
ské trhy. Můžete se těšit na šest podzimních ter-
mínů v pravidelných čtrnáctidenních intervalech 
od 7. září až do 16. listopadu. Přijďte si vybrat 
z bohaté nabídky farmářských a regionálních 
potravin, řemeslných výrobků a občerstvení. Vše 
s důslednou kontrolou původu. Na místě bude 
umožněn prodej drobných pěstitelských přebyt-
ků bez účastnického poplatku. Aktualizované 
seznamy přihlášených prodejců najdete  
na: www.farmarsketrhy.strakonice.eu Kontakt:  
jan.juras@knih-st.cz nebo 721 658 244. Akci 
pořádá Ekoporadna při ŠK ve spolupráci 
s městem Strakonice. 

Další strakonický Veget Fest
Již pátý ročník benefičního festivalu zdravé 
výživy, ochrany zvířat a veganství se uskuteční 
v sobotu 15. září od 14.00 hodin na ostrově 
na Podskalí. Po úspěchu minulých ročníků jsme 
rozšířili program o další body. Můžete se 
těšit na besedy, sportovní i kulinářské ukázky, 
přednášky a večer bude patřit muzice. Hlavní 
program doplní tombola, informační stánky, 
workshopy pro děti, benefiční bazar oblečení 
a samozřejmě spousta dobrého jídla. Vstupné 
na celý festival je dobrovolné a výtěžek poputu-
je organizacím na ochranu zvířat. 

Jan Juráš, 
Šmidingerova knihovna

Naslouchat a vnímat
Sotva dozněly ve Strakonicích zvuky dud, 
můžeme se těšit na pouť, která završí měsíc 
září. Děti a studenti se vrací do školních 
lavic, aby jim další školní rok dal nové 
příležitosti k rozvoji nejen vědomostí, ale 
snad i jejich lidství jako takového. Během 
září ustane režim odvíjející se od dovole-
ných a zase se vrátíme k běžnému prožívání 
dnů a týdnů.

To vše nám dává příležitost k tomu, 
abychom neustali v umění všímat si, vnímat 
i naslouchat. Rozmanitost dudáckých 
muzik a jejich projevů je pouhým drobeč-
kem v rozmanitosti světa, který se učí děti 
ve škole poznávat. Možná jsme i my během 
školních let věřili, že až „vyjdeme“, nebude-
me se muset učit. Opak je pravdou. Máme 
stále co poznávat a nacházet.

Žijeme v době, která chrlí informace, 
zvuky různého charakteru a může nás to 
zaplavit. Naslouchání je umění toho, že si 
dokážu nejen vybrat, co poslouchat, ale 
ještě k tomu rozpoznávám význam poslou-
chaného. Na základě toho se učím rozlišit, 
co má jakou hodnotu a jak to uvedu do své 
životní praxe.

Učme sebe i děti nejen slyšet hluky (které 
někdy už pro množství ani nevnímáme), ale 
i naslouchat různým pohledům, abychom 
rozlišili, co náš život opravdu obohatí.

Kéž v září kromě povinností spojených se 
školním rokem zároveň načerpáte povzbu-
zení, která nám tento měsíc jistě přinese 
a nabídne! Roman Dvořák, farář

Ze zápisníku městské policie
STARŠÍ MUŽ NEPŘIŠEL Z NÁKUPU,  
POHŘEŠOVALA HO RODINA
Krátce před polednem 18. 7. asistovala hlídka 
městské policie při hledání staršího muže, který 
odešel nakoupit do obchodu v Mírové ulici, ale 
domů se nevrátil. Strážníci prohledávali místa, 
kde by se mohl pohybovat. Příbuzní pohřešované-
ho muže poté zjistili, že byl převezen do nemocni-
ce. Pátrání bylo proto ukončeno. 

OPILÍ SE KOUPAT NESMĚJÍ
Strážníci 19. 7. vyjížděli na plavecký stadion, kde 
měli zaměstnanci STARZ problém s podnapilým 
mladíkem, který se dožadoval vstupu do areálu. 
Hlídka ho seznámila s návštěvním řádem a vy-
světlila mu, že vzhledem ke svému stavu do areálu 
nemůže. Mladík proto odešel. Po hodině volali 
z plaveckého stadionu znovu, protože parta pod-
napilých lidí napadala jednoho z plavčíků. Hlídka 
na místě kontrolou totožnosti zjistila, že jeden 
z nich je muž, který kvůli podnapilosti do areálu 
nesměl. Když po něm chtěli strážníci předložit: 
platnou vstupenku, řekl jim, že se do areálu dostal 
přes plot. Mladík ani po několika výzvách s vý-
strahou areál neopustil, proto přistoupili k použití 
donucovacích prostředků a z areálu ho vyvedli. 
U mladíka poté byla provedena orientační decho-
vá zkouška, kterou bylo naměřeno 2,93 promile 
alkoholu v dechu. Za přestupek dostal pokutu. 
 

ŘÍDIL BEZ OPRÁVNĚNÍ
Strážníci 31. 7. při kontrole obce Starý Dra-
žejov spatřili vozidlo, které řídil muž, o němž 
strážníci z místní znalosti věděli, že nevlastní 
řidičské oprávnění. Hlídka auto zastavila 
v ulici K Dražejovu pomocí výstražných 
světel a nápisem STOP. U řidiče byla prove-
dena orientační dechová zkouška, kterou bylo 
naměřeno 0,38 promile alkoholu v dechu. 
Vzhledem k okolnostem byla na místo přivolá-
na hlídka Policie ČR. 

FIXEM SI VYMALOVALA TRESTNÝ ČIN
Dne 31. 7. bylo na služebnu městské policie 
telefonicky oznámeno, že u mutěnického jezu 
maluje parta mladých lidí po zdejší pergole. 
Hlídka vyjela na místo, kde zadržela mladou 
dívku, která pomalovala fixem pergolu 
i informační tabuli s mapou. Strážníci kvůli 
podezření ze spáchání trestného činu přivola-
li Policii ČR. 

STÁŽNÍCI NAŠLI HLEDANOU OSOBU
Krátce před 23.00 hod. 31. 7. kontrolovali 
strážníci totožnost muže, který odpovídal 
popisu osoby hledané Policií ČR. Vzhledem 
k tomu, že u sebe neměl žádný doklad a ne-
mohl svou totožnost prokázat, byl strážníky 
převezen na Obvodní oddělení Policie ČR 
Strakonice, kde bylo zjištěno, že je osobou 
hledanou.

Milan Michálek, 
velitel městské policie

Expozice putovní výstavy   Foto: Lékaři bez hranic
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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

Oslavy 100 let republiky 7.–9. září
7. 9. pátek

21.00
zahajovací ceremoniál nad řekou Otavou  
(videomappingová show, promítání do vodních stěn, vystoupení harfo-
vého kvarteta – Bedřich Smetana, Vltava), ohňostroj

Scéna pivovar
17.00 dechová kapela Roštovanka 
19.00 Heligonky Aleše Rusňáka
Scéna u sv. Markéty
17.00–22.30 koncert kapely Faust, Recept, ParkX
23.00 koncert kapely Žlutý Pes

8. 9. sobota
O Zlatou taktovku Ladislava Roma
Soutěžní přehlídka mládežnických dechových souborů

Scéna u sv. Markéty (soutěžní)

10.00 Dechový soubor ZUŠ Strakonice
10.45 Dechový orchestr ZUŠ Vimperk
11.30 Dechový orchestr ZUŠ Český Krumlov
12.15 Dechový orchestr mladých Rožmitál 
13.00 Velký dechový orchestr ZUŠ Plzeň 
13.45 Dechový orchestr ZUŠ G. Mahlera Humpolec
14.30 Dechový orchestr mladých Juvenka Bezdružice 
15.15 Národní dechový orchestr Praha
16.00 Závěr

17.00 Vyhlášení výsledků a společná skladba všech zúčastněných orchestrů 
na mostě Jana Palacha

Doprovodný program:

19.00 ORIGINAL VINTAGE ORCHESTRA – profesionální big band, 
který patří mezi swingovou špičku v ČR. Originální hudební show.

21.30 BRASS AVENUE – dechový showband, který se svými covery světo-
vých hitů roztančí každého!

23.00 hod. TOP DREAM COMPANY – desetičlenná kapela z Prahy, která má 
několik společných slov, a to funk, soul & groove.

Scéna pivovar (volný repertoár)
10.00 Velký dechový orchestr ZUŠ Plzeň
10.45 Dechový orchestr ZUŠ G. Mahlera Humpolec
11.30 Dechový orchestr mladých Juvenka Bezdružice
12.15 Národní dechový orchestr Praha
13.00 Dechový soubor ZUŠ Strakonice
13.45 Dechový orchestr ZUŠ Vimperk 

14.30 Dechový orchestr ZUŠ Český Krumlov

15.15 Dechový orchestr mladých Rožmitál 

12.15 Národní dechový orchestr Praha

13.00 Dechový soubor ZUŠ Strakonice

13.45 Dechový orchestr ZUŠ Vimperk 

14.30 Dechový orchestr ZUŠ Český Krumlov

15.15 Dechový orchestr mladých Rožmitál 

Doprovodný program:

18.30 Moravanka Jana Slabáka – originální moravská dechová kapela

20.30 Nektarka Strakonice – dechová kapela

II. hradní nádvoří

10.00–21.00

Ukázky historické vojenské techniky, dobový druhoválečný tábor 
Československé obrněné brigády v podání klubů KVH Čeští lvi České 
Budějovice a KVH České Budějovice. Dále budou k vidění předměty 
denní potřeby, funkční vojenská kuchyně, zdravotnický stan, radiokomu-
nikační prostředky.

9. 9. neděle

Scéna pivovar

10.00–15.00 Festival dračích lodí – Strakonický drak

10.00–16.00
Scéna – strakonická hudební skupina, jejíž repertoár tvoří hity nejrůz-
nějších stylů

15.00 
zasazení pamětní lípy k oslavám 100 let republiky (prostranství mezi 
lávkou a podchodem)

II. hradní nádvoří

10.00–21.00
Ukázky historické vojenské techniky, dobový druhoválečný tábor 
Československé obrněné brigády v podání klubů KVH Čeští lvi České 
Budějovice a KVH České Budějovice. 

letní kino

17.00 Smetanovi filharmonici Praha – Má vlast, Bedřich Smetana

Podávat se bude sekt Rotkäppchen

Doprovodný program:
6. 9., 18.00
Přednáška Josefa Kalbáče – Čeští vojáci a legionáři v I. světové válce
místo: dům kultury
7. 9. Slavnostní otevření discgolfového hřiště
10.00 slavnostní výhoz, 8.30–10.00 a 10.00–11.30 program pro třídy,  
15.00–18.00 instruktoři a půjčovna disků k dispozici pro veřejnost
8. 9., 9.00–17.00  otevírací turnaj
místo: prostranství pod Hvězdou u stonehenge



10 září 2018 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 

PLAVECKÝ STADION 
KRYTÝ BAZÉN 
(start sezony 3. září)

Po 
6.00–8.00 kondiční plavání, 12.30–13.30 
plavání pro invalidy, 13.30–15.30 plavání pro 
důchodce, 17.00–20.00 (½ bazénu)

Út 
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

BOHOSLUŽBY
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
www.farnost-strakonice.cz 
Kostel sv. Prokopa otevřen: Út–So 10.00–
12.30, 14.30–16.45, Ne 14.30–17.00
Kostel sv. Markéty otevřen (do 16. 9.): Út–So 
9.00–11.30, 13.30–16.45; Ne 13.00–17.00 
Nedělní bohoslužby: 8.00 Podsrp, 9.30 sv. 
Markéta (kromě 30. 9.)
Neděle 2. 9., 9.30 sv. Markéta – nedělní 
eucharistie s promluvou pro děti a požehnáním 
školních potřeb
Neděle 9. 9., 15.00 – fara Velké nám. 4 – tá-
borák na začátek škol. roku
Pátek 14. 9., 19.30 sv. Markéta – Večer chval, 
Strakonická farní kapela – hudba, možnost pros-
by za konkrétní věci, díky apod.
Sobota 15. 9., 17.30 Podsrp – Pam. Panny 
Marie Bolestné, oslava titulu kostela, bohoslužba
Čtvrtek 27. 9., 19.30 sv. Markéta – Svatováclav-
ský koncert – Hlasoň, Fere Angeli, Chrámový sbor
Pátek 28. 9., 17.30 sv. Václav – Slavnost sv. 
Václava, hlavního patrona českého národa, 
bohoslužba
Sobota 29. 9., 17.30 sv. Václav – bohoslužba 
za město a život v něm; požehnání každému
Neděle 30. 9., 8.00 a 10.00 sv. Václav – hlav-
ní poutní bohoslužby; hlavní celebrant a kazatel: 
P. Jan Fatka, OCarm.
Neděle 7. 10., 9.30 sv. Markéta – nedělní 
eucharistie s promluvou pro děti

MANA, APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Lidická 194, Strakonice, www.manacirkev.cz 
Srdečně zveme na:
Bohoslužba – každou neděli v 9.30 hod. (živá hud-
ba, aktuální poselství, program pro děti, modlitby)
6. 9., 17.00 – Vyprávění Petra Jaška, humani-
tárního pracovníka, který strávil 14 měsíců v sú-
dánském vězení (společenský sál ŠK na hradě)
11. 9., 18.30 – Chlapi sobě – pingpongový turnaj
13. 9., 17.00 – Okénko do duše ženy – pravi-
delná setkání se zážitkovým programem pro ženy 
vedoucí k překonání potíží spojených s nároky 
na život a obnovením vnitřní radosti (téma pro 
září: jak překonat strach)
20. 9., 17.00 – Cesta ke svobodě – kurz 
s lektorem z Bodu obratu je cestou ke svobodě 
od jakékoliv závislosti skrze vzájemnost, otevře-
nost a bezpečné prostředí. Bod obratu je efektivní 
program pro pomoc věřícím i lidem mimo církev 
(první z devíti setkání, více na www.livingfree.cz)
27. 9., 17.00 – Potřebuješ modlitbu? setkání.
EXIT CLUB pro mládež od 7. 9. v 16.00, každý 
pátek.
Zábavné hry, moderní hudba, zamyšlení nad 
aktuálními etickými tématy, ankety a rozho-
vory se slavnými osobnostmi, výlety atd. Info: 
774 151 868

KINO OKO 
1.–2. 9., 17.30 hod.
Kubík hrdina 
Island/Belgie, anim., dabing, 85 min., přístupný všem

1.–2. 9., 20.00 hod.
Ten pravý, ta pravá?
USA, komedie/romantický, titulky, 90 min., přístupný 
od 15 let

3.–5. 9., 17.30 hod.
Mama mia! Here we go again
USA, muzikál, titulky, 114 min., přístupný všem

3.–4. 9., 20.00 hod.
Důvěrný nepřítel
ČR, thriller, přístupný od 12 let

5.–6. 9., 20.00 hod.
Upgrade
Austrálie, sci–fi, thriller, titulky, 100 min., přístupný 
od 15 let

6.–9. 9., 17.30 hod.
Úžasňákovi 2  3D, 2D 
USA, akční/anim./rodinný, dabing, 126 min., 
přístupný všem, 6.–7. ve 2D, 8.–9. ve 3D

7.–8. 9., 20.00 hod.
Sestra
USA, horor/mysteriózní/thriller, titulky, přístupný 
od 15 let

9.–10. 9., 9. 9. od 20.00, 10. 9. od 17.30 
a 20.00 hod.
Všechno bude
ČR/Slo/SR/Pol, drama, road movie, 85 min., 
přístupný od 12 let

11. 9., 17.30 hod.

VÝSTAVY 
do 3. 9.
Dudy v obrazech Valentina Horby
místo: vstupní hala ŠK, info: ŠK

5. 9.–1. 10.
Karel Kryštof Navrátil – Skrytý život
Výstava fotografií hudebníka Karla Kryštofa Navrátila 
z kapel Fénix, Hazuka a Extempore. Vernisáž výstavy 
4. 9. v 17.00 hod. – vystoupí Karel Navrátil a Jakub 
Frydrýšek. Úvodní slovo Ondřej Fibich. Otevřeno 
ve výpůjční době knihovny – Po, St až Pá  
8.00–18.00 hod., So 8.00–12.00, Út zavřeno
místo: vstupní hala ŠK, info: ŠK

6. 9.–31. 10.
Tobrucké krysy
Venkovní výstava připomene nasazení českosloven-
ských vojáků v severní Africe, které vyvrcholilo v roce 
1941 boji u Tobruku. Vernisáž 6. 9. v 16.00 hod.
místo: II. hradní nádvoří, info: muzeum

9.–28. 10.
1. mezinárodní festival akvarelu
Vernisáž 8. 9. ve 14.00 hod. v Maltézském sále.
místo: Maltézský sál, sál U Kata, info: MěKS

26. 9.–5. 10.
XVI. ročník výstavy ručních prací nejen seniorů
Vernisáž 26. 9. od 14.00 hod., 27.–30. 9. otevřeno 
9.00–18.00, 1.–5. 10. od 10.00–17.00
místo: bývalá kaple sv. Martina Lidická, info: MěÚSS

29. 9.–2. 10., 9.00–18.00 hod.
Lékaři bez hranic zblízka
Putovní výstava přiblíží práci organizace Lékaři 
bez hranic, která pomáhá v oblastech válečných 
konfliktů nebo v místech postižených přírodní 
katastrofou.
místo: nábřeží u lávky přes Otavu, info:  
www.lekari-bez-hranic.cz/en/node/14913

do 31. 10.
Strakonice a srpen 1968
Výstava k 50. výročí invaze spojeneckých vojsk 
Varšavské smlouvy do Československa.
místo: černá kuchyně, info: muzeum

Vlasy
USA/Něm, 1979, muzikál, titulky, 121 min., 
přístupný od 12 let

11.–12. 9., 11. 9. od 20.00, 12. 9. od 17.30 
a 20.00 hod.
Úsměvy smutných mužů 
ČR, drama/komedie, 93 min., přístupný od 15 let

13.–16. 9., 17.30 hod.
Malá čarodějnice
Něm, pohádka, dabing, 103 min., přístupný všem

13.–15. 9., 20.00 hod. 
Predátor: Evoluce 3D
USA, akční/dobrodr./horor/sci–fi, titulky, přístupný 
od 15 let

16.–18. 9., 20.00 hod.
Spolu to dáme
Něm, komedie/drama, dabing, 104 min., přístupnost 
od 12 let

17.–19. 9., 17.30 hod.
Ant – Man a Wasp  3D+2D
USA, akční/dobrodr./sci–fi, dabing, 109 min., 
přístupný od 12 let, 17. 9. ve 3D, 18.–19. 9. ve 2D

20.–23. 9., 17.30 hod.
Příběh koček
Čína, anim. komedie, dabing, 90 min., přístupný všem

20.–25. 9., 20.00 hod.
Po čem muži touží 
ČR, komedie, 95 min., přístupný všem

24.–25. 9., 17.30 hod.
Krištůfek Robin
USA, anim./dobrodr./rodinný, titulky,  
přístupný všem

26. 9., 17.30 a 20.00 hod.
King Skate
ČR, dokument, 82 min., přístupný všem 

27.–30. 9., 17.30 hod.
Yeti: Ledové dobrodružství 3D
USA, anim./komedie/rodinný, dabing, přístupný všem

27.–28. 9., 20.00 hod.
Hell Fest: Park Hrůzy  
USA, horor, titulky, 130 min., přístupný od 15 let

29.–30. 9., 20.00 hod.
Beze stop
USA, drama, titulky, 119 min., přístupný všem

SENIORSKÉ STŘEDY
12. 9., 9.30 hod.
Věčně tvá nevěrná
ČR, komedie, 92 min., promítání pro seniory 
a handicapované 

FILMOVÝ KLUB – KINO OKO
19. 9., 20.00 hod.
McQueen
VB, dok., titulky, 111 min., přístupný od 15 let

Pá 
6.00–7.30 kondiční plavání, 12.30–22.00 
(15.30–19.00 ½ bazénu)
So a Ne
13.00–20.00
1. a 2. září otevřen letní areál (podle počasí) 
10.00–20.00. V září bude záviset na počasí, 
zda bude otevřen krytý nebo venkovní bazén 
(12.00–20.00).

SAUNA
(start sezony 4. září)
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
Po, Ne – ZAVŘENO
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10. 9., 9.00 hod.
Ukázková hodina a zápis do kurzu 
Poznáváme svět – hravá škola pro batolata 
Interaktivní, tematické a pestré lekce pro rodiče 
s dětmi místo a info: RC Beruška

10. 9., 16.00 hod.
Ukázková hodina a zápis do kroužku 
Angličtina pro děti 3 – 6 let
místo a info: RC Beruška

11. 9., 16.45 hod.
Přírodovědná procházka
Sraz v 16.45 na návsi v Rovné, kam jede autobus 
(staví např. v 16.30 na aut. nádraží, nást. č. 3). 
V Rovné nás bude čekat průvodce Václav Žitný. 
Podíváme se na vrch Zbuš, k Sedlině aj. Zpět lze 
jet v 18.23 z rozcestí nebo jít pěšky. Více na  
www.csop-strakonice.net.

11. 9., 19.00 hod.
KPH – Tango – Capella brava
Na koncertě zazní nejznámější tanga, např. Liber 
Tango, Ole Guappa, Invierno Porteňo.
místo: dům kultury, info: MěKS

12. 9., 15.00 hod.
Ukázková hodina a zápis  
do literárně-dramatického kroužku
pro děti 6–8 let, místo a info: RC Beruška

12. 9., 19.00 hod.
Čtyři dohody 
místo: dům kultury, info: MěKS

12. 9., 20.00 hod.
Kola versus auta 
dokumentární film – festival Jeden svět
místo a info: čajovna Pod Stolem, Velké nám.

13. 9., 18.00 hod.

POZVÁNKY
1. 9., 13.00 hod.
O putovní Pohár starosty města Strakonice
soutěž v požárním sportu
místo: plocha pod Hvězdou, info: SH ČMS – 
Sbor dobrovolných hasičů Strakonice I

1. 9., 20.00 hod.
Koncert Andy the Doorbum
místo: černá kuchyně, info: fb Jsme Strakonice

5. 9., 20.00 hod.
Hiphop erace 
dokumentární film – festival Jeden svět
místo a info: čajovna Pod Stolem, Velké nám.

6. 9., 17.00 hod.
Petr Jašek: Příběh ze Súdánu
Povídání o 14 měsících v súdánském vězení. 
Petr Jašek se věnuje pomoci pronásledovaným 
křesťanům po celém světě. V roce 2015 byl 
zajat v Súdánu a odsouzen za údajnou špionáž 
a velezradu na doživotí. Po 14,5 měsících byl 
propuštěn z vězení na základě prezidentské milosti.
místo: společenský sál ŠK, info: Mana

7. 9., 13.00–17.00 hod.
Farmářské trhy
místo: Velké nám. pod radnicí, info: Ekoporadna 
při ŠK 

7.–9. 9.
Oslavy 100 let republiky
podrobný program na str. 9
info: MěKS 

10.–14. 9. 
Týden otevřených dveří v RC Beruška 
místo a info: RC Beruška

nafo_92x63v2.indd   1 16.08.18   14:55Podlahové krytiny
NABÍZÍME: koberce, lina, vinyly, plovoucí 
podlahy, parkety a další podlahové krytiny

STŘEDISKO POKLÁDKY VEŠKERÝCH PODLAHOVIN
tel.: 606 302 156

BNK, a.s.       
Volyňská 189, Strakonice  
tel.: 383 328 493                                                                                                                                              

otevírací doba:
po–pá: 8–18
so:  8–12  

 

Rozvoz koberců po celé ČR k domu ZDARMA

Podlahové krytiny
NABÍZÍME: koberce, lina, vinyly, plovoucí 
podlahy, parkety a další podlahové krytiny

STŘEDISKO POKLÁDKY VEŠKERÝCH PODLAHOVIN
tel.: 606 302 156
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Debata před volbami s kandidáty stran
info: www.epicentrum-strakonice.cz

13. 9., 18.00 hod.
Zvuková lázeň tibetskými zpívajícími mísami
meditace pro osvěžení a regeneraci, předprodej 
v RC Beruška, místo a info: RC Beruška

13. 9., 20.00 hod.
Koncert Michala Davida
místo: letní kino, info: MěKS

14. 9., 20.00 hod.
Zahajovací lekce Taneční 2018
místo: dům kultury, info: MěKS

14.–16. 9.
Kurz výroby kožených barefoot bot 
přihlášky a více informací na jirinatuh@seznam.cz,  
tel.: 603 473 712, místo: RC Beruška

14. 9., 14.30–21.00 hod.
175 let Šmidingerovy knihovny Strakonice
Více na str 13. Místo: hrad, info: ŠK

15. 9., 8.00–11.00 hod.
Strakonický blešák
místo: letní plavecký areál, info: iparkosova@
seznam.cz

15. 9., 14.00 hod. 
Veget fest
Festival festival zdravé výživy, ochrany zvířat 
a veganství. 
14.00 – Jak zatočit s plýtváním potravinami 
(přednáška) – Lada Klimešová
14.45 – Adéla Jonášová (pop/folk Č. Budějovice)
15.30 – Vegan sport club (představení 
a exhibice) 
16.30 – Mlékárenský průmysl (přednáška) – 
Tereza Vandrovcová a Silvestr Vandrovec Špaček
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KALENDÁŘ AKCÍ
17.15 – Petr Vachler – Mé veganství (beseda)
18.15 – Veganské rychlovky z kuchyně ZeměDar 
(ukázka přípravy) – Tereza Vandasová
19.15 – Rostlinná strava a bojové sporty – Jan 
Müller 19.45 – Tisíc let od ráje (black/doom 
metal Brno)
20.45 – Conoped (hardcore/punk Strakonice)

16. 9., 15.00 hod.
Taneční odpoledne s písničkou
K poslechu a tanci hraje Jan Vondrášek z Klatov.
místo: dům kultury, info: MěKS

16. 9., 18.00 hod.
Hraní na kantely
Koná se ve spolupráci se spolkem Spona.   
místo a info: ŠK Za Parkem

17. 9., 17.00 hod.
Spisovatelé do knihoven: Anna Bolavá
autorské čtení s debatou
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK 

17. 9., 18.00 hod.
Naše mysl je mocná zbraň 
jak ovládnout myšlenky, jak najít více 
spokojenosti v životě objasní spisovatelka Jarmila 
Mandžuková, přihlášky na tel.: 773 165 696 
nebo info@rcberuska.cz, místo: RC Beruška

18. 9., 17.00 hod.
5 o´clock Tea Talk
Opět zahajujeme pravidelná setkání s anglickou 
konverzací - zdarma a pro všechny. Každé sudé úterý.
místo: čajovna Pod Stolem, info: STEJIKA,  
www.stejikasro.webnode.cz

18. 9., 18.00 hod.
Strakonické příběhy LVII.  
Karel Skalický: Plavčí mistr Bechyňský. Stará 
městská plovárna na Otavě a její život. 
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK

18. 9., 19.00 hod.
FJC – Koncert legendy českého 
písničkářství Vladimíra Merty
místo: Rytířský sál, info: MěKS

19. 9., 8.00-16.00 hod.
Den otevřených dveří – dotační poradna 
STEJIKA
Dotační poradenství zdarma pro SVJ a majitele 
bytových domů k žádostem o dotaci na výtahy 
(MMR) a zateplení domů (IROP).
místo a info: STEJIKA, www.stejikasro.webnode.cz

19. 9., 16.30 hod.
Zastavení v čase
Krátké setkání, ztišení, verše František Halas, 

poetická próza Elli H. Radingerová.
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem

19. 9., 20.00 hod.
Piripkura
dokumentární film – festival Jeden svět
místo a info: čajovna Pod Stolem, Velké nám.

20. 9., 13.00 hod.
III. hry seniorů
místo: hrad, info: infocentrum pro seniory 

20. 9., 8.30 hod.
Charitativní běh Sportem proti rakovině
místo: hrad, Podskalí, info: Armádní sportovní klub

21. 9., 13.00–17.00 hod.
Farmářské trhy
místo: Velké nám. pod radnicí, info: Ekoporadna při ŠK 

21. 9., 16.00 hod.
Noc sokoloven
místo: sokolovna, info: TJ Sokol

21. 9., 19.00 hod.
Pavel zpívající mísy
koncert na tibetské mísy a gongy
místo a info: čajovna Pod Stolem, Velké nám.

21.–30. 9.
Týden architektury – Století české 
architektury
21. 9. Pecha Kucha Night vol. 6. – deset svižných 
prezentací inspirativních osobností a koncert 
kapely Debbi Love. Na Ostrově 1415.
27. 9. 18.00 hod. – Debata před volbami 
s kandidáty stran, info: www.epicentrum-strakonice.cz
28. 9. 19.00 hod. – Na věčné časy: Relikty 
architektury socialistické éry – promítání dokumentu  
H. Honcoop. Na Ostrově 1415. 
20.00 DK - dokument o arch. D. Kopeckém,  
22.00 Zvuk hluku
29. 9. 14.00 hod. – Komentovaná procházka 
s architekty a historikem areálem nemocnice – 
start v Rennerových sadech. 
29. 9. 20.00 hod. – Tomáš Palucha, koncert. 
Na Ostrově 1415. 
info: fb Jsme Strakonice

22. 9., 10.00-16.00 hod.
Jak se dělá řemeslo
místo: Hoslovický mlýn, info: muzeum

22. 9., 18.00 hod.
Kresby – Hanka Vávrová
Vernisáž výstavy a koncert tří muzikantů. 
místo a info: čajovna Pod Stolem, Velké nám.

22. 9., 21.00 hod.
Oldies party staré DJ gardy

místo: dům kultury, info: MěKS

23. 9., 14.30, 16.30 hod.
Dlouhý, Široký a Bystrozraký 
klasická loutková pohádka od K. J. Erbena
hrají Rodiče a přátele MŠ Lidická Strakonice 
místo: KZ Mír, info: MěKS

25. 9., 17.00 hod.
Vícehlasy
Hosté večera Jan Vodňanský a Jiří Žáček budou 
povídat o svých cestách k literatuře či písním. 
Předprodej 14 dnů před akcí v čítárně ŠK. 
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK

25. 8., 18.00 hod.
Klub deskových her Strakonice
Přijďte si s námi zahrát známé i méně známé hry. 
Zdarma, každé liché úterý.
místo: čajovna Pod Stolem, info: STEJIKA

26. 9., 17.00 hod.
Promítání z cest do přírody 
z národních parků severního Polska a Litvy aj.
místo: přednáškový sál gymnázia, info: ŠK Za Parkem

26. 9., 19.00 hod. 
Divadelní předplatné A – Divadlo  
v Rytířské - Chvilková slabost
místo: dům kultury, info: MěKS

26. 9., 20.00 hod.
Piráti ze salé – dokumentární film 
místo a info: čajovna Pod Stolem, Velké nám.

27. 9., 19.30 hod.
Svatováclavský koncert k výročí republiky
místo: kostel sv. Markéty, info: MěKS

4. 10., 10.00-16.00 hod.
Den otevřených dveří městského ústavu 
sociálních služeb
4. 10., 18.00 hod.
Debata před volbami s kandidáty stran
info: www.epicentrum-strakonice.cz

Ledňáčci
Páteční schůzky rodin se zájmem o přírodu, tradice 
a lidové hry. Pro děti všeho věku s rodiči, prarodiči 
apod. Chodit lze i nepravidelně. Sraz vždy  
v 16.00 před zámkem u vývěsky ŠK, kromě  
14. 9. a 28. 9., kdy schůzku vynecháme.  
7. 9. se podíváme na zvířata v hradním příkopu 
a dostaneme se až k nim do ohrady, 21. 9. si 
uděláme vlastní pouť. Více na pobočce  
Za Parkem (Husova č. 380, 380 422 720).

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 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Čtvrtek 27. 9. 
9.00–18.00 XVI. ročník výstavy ručních prací nejen seniorů – Domov pro seniory 

Lidická
19.30 Svatováclavský koncert – kostel sv. Markéty (Hlasoň, Fere Angeli, 

Chrámový sbor)
Pátek 28. 9. 
do 23.00 Provoz lunaparku
9.00–17.00 Výstava Strakonice a 1968 – černá kuchyně, hrad
9.00–18.00 XVI. ročník výstavy ručních prací nejen seniorů – Domov pro seniory 

Lidická
17.30 hod. Mše svatá – kostel sv. Václava
21.15 hod. Ohňostroj – areál pod Hvězdou
Sobota 29. 9. 
do 23.00 Provoz lunaparku
7.00–17.00 Chovatelská výstava králíků, holubů a drůbeže – Podsrpenská
7.30–11.30 Sběratelská burza – sokolovna 
8.00–12.00 ČZ a. s.  – Den otevřených dveří 
9.00–17.00 Výstava Strakonice a 1968 – černá kuchyně, hrad
9.00–18.00 Výstava Lékaři bez hranic zblízka – nábřeží u lávky u řeky Otavy
od 9.00 Strakonický fez – soutěžní seskoky parašutistů – letiště

10.00 Fotbal, FK Junior B – Blatná B – Na Sídlišti
10.00 Fotbal, FK Junior – SK Petřín Plzeň B (st. dor.) – Na Křemelce
12.15 Fotbal, FK Junior – SK Petřín Plzeň B (ml. dor.) – Na Křemelce
od 17.00 Hudební program na parkovišti pod nemocnicí (17.00 Arthemion, 

18.00 Pavel Horejš, 19.00 JAM4U, 20.00 Roxor, 21.10 Hamr)
17.30 Mše svatá s modlitbou za město a život v něm – kostel sv. Václava
21.00 Pouťová párty s R. Andělem a B. Tlučhořovou – dům kultury
Neděle 30. 9. 
do 20.00 hod. Provoz lunaparku
6.30–11.00 Chovatelská výstava králíků, holubů a drůbeže – Podsrpenská
8.00 Mše svatá – kostel sv. Václava
9.00–17.00 Výstava Strakonice a 1968 – černá kuchyně, strakonický hrad
9.00–18.00 Výstava Lékaři bez hranic zblízka – nábřeží u lávky u řeky Otavy
10.00 Hlavní mše svatá – kostel sv. Václava
10.00 Hudební program na parkovišti pod nemocnicí (10.00–12.00 Nektar-

ka, 15.00–16.30 Parkán)
10.00 Fotbal, FK Junior B – Protivín, Záhoří (st. ž.) –Na Sídlišti 
10.00 Strakonický fez – soutěžní seskoky parašutistů – letiště
11.45 Fotbal, FK Junior B – Protivín, Záhoří (ml. ž.) – Na Sídlišti 
16.00 Fotbal, FK Junior Strakonice – Lažiště – Na Křemelce

Václavská pouť 27.–30. září
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POZVÁNKY

Dřevostroj Čkyně, a.s.
Spůle 25, 384 81 Čkyně • tel: +420 388 407 111 • e-mail: info@drevostroj.cz • web: www.drevostroj.cz

              Dlouholetý dodavatel strojnětechnologických celků na prvotní zpracování dřevní hmoty přijme pracovníky na pozice:

Kontaktní telefon: 604 295 325

Konstruktér
Požadujeme:
• VŠ vzdělání strojního zaměření
• vysoké pracovní nasazení
• znalost práce v AUTOCADU
• znalost AJ nebo NJ
Nabízíme:
• dlouhodobý pracovní poměr
• perspektivní zaměstnání ve stabilní a prosperující firmě
• zajímanou, rozmanitou a tvůrčí práci
• možnost podílet se na inovaci a vývoji moderní pilařské technologie
• velmi dobré mzdové podmínky 
• 13. a 14. plat
• náborový příspěvek ve výši 100 000,- Kč 
• zaměstnanecké benefity:
    - 5 týdnů dovolené
    - příspěvek na stravování
    - příspěvek na penzijní a životní pojištění
    - příspěvek na dopravu
    - motivační věrnostní systém
    - možnost bezúročné půjčky
    - firemní akce pro zaměstnance a rodinné příslušníky
    - výhledově možnost získání podnikového bytu 
    -  možnost ubytování ve zcela novém apartmánu s kuchyňskou linkou a samostatnou koupelnou
• možnost zaměstnání absolventů škol (bez praxe)

Vedoucí montér
Náplň:
• řízení montáží technologických celků 
• jednání se zástupci investora 
• dohled nad prací subdodavatelů
• výkon montážních prací
Požadujeme:
• zkušenost s montáží a řízením montáží technologických celků
• zkušenost s řízením lidí
• zodpovědnost, důslednost, vysoké pracovní nasazení
• vyspělé technické myšlení, velmi dobrá práce s technickou dokumentací
• schopnost samostatného řešení technických problémů
• znalost AJ nebo NJ na komunikativní úrovni
Nabízíme:
• dlouhodobý pracovní poměr
• perspektivní zaměstnání ve stabilní a prosperující firmě
• velmi dobré motivačně nastavené mzdové podmínky
• 13. a 14. plat
• náborový příspěvek ve výši 60 000,- Kč 
• zaměstnanecké benefity:

 5 týdnů dovolené / příspěvek na stravování / příspěvek na penzijní a životní pojištění / příspěvek na 
dopravu / motivační věrnostní systém / možnost bezúročné půjčky / firemní akce pro zaměstnance 
a rodinné příslušníky 

• možnost ubytování ve zcela novém apartmánu s kuchyňskou linkou a samostatnou koupelnou
• práce i na montážích v zahraničí 

Elektrikář - elektromontér
Požadujeme:
• zkušenost s údržbou a opravou elektrických strojů
•  zkušenost z externích montáží 

silnoproudé / slaboproudé elektroinstalace
• manuální zručnost, pečlivost, zodpovědnost a technické myšlení
• ochotu pracovat na montážích, včetně zahraničí
•  v rámci vytížení i práce při kompletaci výrobků 

a jejich přípravě k expedici

Nabízíme:
• dlouhodobý pracovní poměr
• perspektivní zaměstnání ve stabilní a prosperující firmě
• velmi dobré mzdové podmínky 
• 13. a 14. plat
• náborový příspěvek ve výši 40 000,- Kč 
• zaměstnanecké benefity:
   5 týdnů dovolené / příspěvek na stravování / příspěvek 
   na penzijní a životní pojištění / příspěvek na dopravu /   
   motivační věrnostní systém / možnost bezúročné  
   půjčky / firemní akce pro zaměstnance 
   a rodinné příslušníky / možnost ubytování  
• možnost práce na montážích, i v zahraničí 
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Oslavme společně 175 let  
Šmidingerovy knihovny Strakonice

V pátek 14. 9. 2018 se bude na hradě slavit. 
Program:

VELKÉ PÓDIUM:
14.30 Zahájení
16.15 Koncert kapely L Band
17.15 Vystoupení Pěveckého sboru Gymná-
zia Strakonice
18.15 Losování tomboly
19.00 Koncert kapely French Touch
20.30 Fuegnis – světelná show

MALÉ PÓDIUM:
14.35 Taneční vystoupení DDM Strakonice 
s pobočkou ve Vodňanech
15.00 Čiperkové
17.45 Taneční vystoupení DDM Strakonice 
s pobočkou ve Vodňanech 

SPOLEČENSKÝ SÁL ŠMIDINGEROVY 
KNIHOVNY STRAKONICE:
15.00 Komiksová dílna
18.00 Beseda se studenty filmové školy 
v Písku 

III. HRADNÍ NÁDVOŘÍ
15.00 a 17.00 Drumcircle – bubnování 
v kruhu se Zdeňkem Drahošem

ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA
16.00 a 17.00 Komentovaná prohlídka 
knihovny 

HRADNÍ SAFARI
14.30, 16.30 a 17.30 Komentovaná prohlídka 
safari

DOPROVODNÝ PROGRAM:
Informační stánek Šmidingerovy knihovny, 
Skauti dětem – venkovní aktivity pro děti, 
ukázky vaření a ochutnávky – Pavel Drdel, 
malování henou – Helena Pecháčková, tvořivé 
dílny – Jitka Petrášová, malování na obli-
čej – Jaroslava Vokáčová, výstava fotografií 
místních autorů (Pavel Drdel, Tomáš Hurský, 
Petr Borovička, Petr Kalaš, Václav Petřík…), 
další aktivity pro děti ve spolupráci s Muzeem 
středního Pootaví Strakonice, občerstvení.
Bleší trh: Pokud máte doma knihy, časopisy, 
CD či DVD, které už nevyužijete, můžete je 
nabídnout na bleším trhu, který se uskuteční 
v rámci těchto oslav. Zájemci o prodej mo-
hou kontaktovat do 7. 9. knihovnu na  
e-mailu akce@knih-st.cz

Šance pro nové čtenáře: v den oslav je mož-
né se registrovat do knihovny zdarma!

Podzimní sezona  
na plaveckém stadionu

Před hlavní letní sezonou proběhla v letním 
plaveckém areálu generální oprava chod-
níků, čímž se získal pohodlnější přístup 
k bazénům a sportovním prvkům. Ještě 
v září se uskuteční druhá část rekonstrukce, 
při které se opraví hlavní chodník u budovy 
sprch a převlékáren. Nyní se uskuteční 
druhé výběrové řízení na rekonstrukci šaten 
krytého bazénu, která by měla být realizo-
vána v létě 2019, do provozu by měly být 
uvedeny hned v září.

Kromě těchto investic se na plaveckém 
stadionu v létě uskutečnilo mnoho sportov-
ních i kulturních akcí. V květnu se tu konaly 
hasičské závody Otavský plamínek, v červ-
nu plavecké závody Zlatý fez 2018, jichž se 
zúčastnil největší počet závodníků v historii. 
V létě areál hostil různé sportovce, např. 
národní reprezentaci vodního póla žen, 
dálkové plavce či slovenskou reprezentaci 
plavkyň. Konaly se tu sportovní dny Armády 
ČR či loučení s létem s rádiem Kiss.

Na podzim se na plaveckém stadionu 
uskuteční např. bleší trhy (15. 9. a 10. 
11.) a v listopadu Týden saunování, dále 
plavecké závody a zápasy vodního póla. 
Věřím, že všechny akce a investice přispějí 
k ještě větší spokojenosti našich návštěvníků.

Karel Dvořák,  
vedoucí plaveckého stadionu
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DOTACE

Žadatel Účel dotace Schválená 
částka

Rodinné centrum Beruška Strakonice, z.s. Mikulášská nadílka – 4. 12. 2018 3 000 Kč 

Rodinné centrum Beruška Strakonice, z.s. Živý betlém – 16. 12. 2018 3 000 Kč

Skupina historického šermu Vendetta, z. s. Romantické odpoledne na zámku Štěkeň – 7. 7. 2018 3 500 Kč

Římskokatolická farnost Strakonice  Otevřené kostely – kostel sv. Markéty v období červenec–září 2018 16 950 Kč

Základní umělecká škola, Strakonice Adventní koncert ZUŠ Strakonice – 18. 12. 2018 6 500 Kč 

Taneční skupina Rozálie Strakonice Pardubická Ryengle – 24.–25. 11. 2018 6 500 Kč

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Starý 
Dražejov   Rozloučení s létem pro děti – 8. 9. 2018. 3 000 Kč

Dům dětí a mládeže Strakonice SouthRocks 2018 – 20. 10. 2018 5 000 Kč

Sunshine Cabaret, z. s. Dny architektury – 21.–30. 9. 2018 8 000 Kč

Pavel Zach Posvícenecká zábava – 13. 10. 2018 v Modlešovicích 2 800 Kč

Osm a půl opice, z. s. Václavská stage  – 28.–30. 9. 2018 15 000 Kč

Nadační fond Gymnázia Strakonice Celostátní soutěž středoškolských pěveckých sborů Opava Cantat – 8.–11. 11. 2018 15 000 Kč

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Starý 
Dražejov  Setkání občanů Dražejova na Štědrý večer – 24. 12. 2018 3 750 Kč

Iveta Homolková Loučení s prázdninami v srpnu v Modlešovicích 5 000 Kč

Iveta Homolková Halloween v Modlešovicích 1 000 Kč 

Iveta Homolková Drakiáda v Modlešovicích 2 000 Kč

Žadatel Účel dotace Schválená 
částka

Tělocvičná jednota Sokol Strakonice, p. s Noc sokoloven – září 2018, sokolovna 3 000 Kč

ČSS – sportovně střelecký  
klub 0298, z. s.

akce Mao liga jižní Čechy (střelnice Cehnice), dva závody se uskuteční v červenci a srpnu, a Jihočeská liga maličkých 
samopalníků (srpen, střelnice Cehnice) 10 000 Kč

SK Basketbal Strakonice z. s. Mezinárodní přípravné zápasy družstev U15 a U17 mezi družstvy SKB Strakonice a UBSC Gmünd ve sportovní 
hale STARZ a hale TJ ČZ – 16.–19. 8. 2018 4 000 Kč

SK Basketbal Strakonice z. s. přípravné turnaje U12, U15, U17 ve sportovní hale STARZ a hale TJ ČZ, které se uskuteční v období září–říjen 2018 5 000 Kč

SK Basketbal Strakonice z. s. akce Neděli bez basketbalu si neumím představit – říjen 2018 2 000 Kč

SK Basketbal Strakonice z. s. Vánoční turnaj 2018 – 26.–28. 12. 2018, sportovní hala STARZ a hala TJ ČZ 7 000 Kč

Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek 
Strakonice IV. ročník vánočního turnaje v kuželkách v kuželně TJ Fezko – 6. 12. 2018 2 000 Kč

FK Junior, z. s. na akci k výročí 110 let fotbalu ve Strakonicích – 11. 8. 2018 20 000 Kč

SKI Klub Strakonice z. s. na 38. ročník Běhu okolo Kuřidla – 6. 10. 2018, Strakonice – Habeš 15 000 Kč

TJ Dražejov, z. s. Letní fotbalový turnaj v kategoriích mladší přípravky – 25. 8. 2018, hřiště Na Virtě 3 000 Kč

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů 
Strakonice I, p. s.

soutěž v požárním sportu družstev mužů, žen a veteránů O putovní Pohár starosty města Strakonice – 1. 9. 2018, plocha 
pod Hvězdou 10 000 Kč

Českomoravská myslivecká jednota, 
Okresní myslivecký spolek Strakonice, z. s. soutěž o Pohár předsedy OMS Strakonice na střelnici v Droužeticích – 21. 8. 2018 3 000 Kč

TJ ČZ Strakonice, spolek turnaj mládeže v badmintonu krajské úrovně, kategorie U15 –15. 9. 2018 3 000 Kč

TJ ČZ Strakonice, spolek nohejbalový turnaj trojic mládeže v areálu v Habeši – 25. 8. 2018 2 000 Kč 

TJ ČZ Strakonice, spolek Krajský turnaj minižactva a přípravek v házené 4+1, který se bude konat v září v házenkářské hale a tělocvičně TJ ČZ 3 000 Kč

Armádní sportovní klub Strakonice, z. s., charitativní běh Sportem proti rakovině – 20. 9. 2018 5 000 Kč

TJ Fezko Strakonice plavecké závody Mikulášské plavání 2018 – 5. 12. 2018 13 000 Kč

TJ Fezko Strakonice plavecké závody Vánoční cena – 21. 12. 2018. 15 000 Kč

TJ Fezko Strakonice Vánoční cena žáků a mladšího dorostu 2018 – 15. 12. 2018, kuželna TJ Fezko 5 000 Kč

Dotační program města Strakonice na podporu kultury v roce 2018

Dotační program města Strakonice na podporu tělovýchovy,  
sportu a ostatních volnočasových aktivit pro rok 2018 

Opatření 2, 2. výzva – Podpora jednorázových kulturních akcí a projektů 

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

Zdroj: odbor školství a cestovního ruchu
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Pravidelné cvičení TJ ČZ
Oddíl sport pro všechny TJ ČZ 
Strakonice od září opět organizuje 
cvičení pro rodiče s dětmi a pro ženy. 
Zápis na cvičení rodičů a dětí se 
uskuteční v sokolovně ve čtvrtek  
6. 9. od 9.00 do 11.00 hod. Kondiční 
cvičení pro ženy se bude konat v ZŠ 
Krále Jiřího z Poděbrad od pondělí  
3. 9. od 19.00 hod., cvičitelkou je Jitka 
Hanušová, tel. 606 644 590.

V. Boguschová, TJ ČZ Strakonice

Kanoistický klub  
funguje už 30 let

Strakonice dávají svou polohou 
možnost k provozování zajímavého, 
ale i náročného sportu, a tím je vodní 
slalom. I když vlastníme staré filmy z roku 
1954, které dokumentují pořádání 
závodů ve vodním slalomu na šlajsně 
u hradu, dnešní Kanoistický klub Otava 
Strakonice vznikl v roce 1988. Byl složen 
z členů Svazarmu a vodáckých kroužků 
při okresním domě pionýrů a mládeže, 
kteří pod vedením Václava Vondry dávali 
přednost sportovnímu pojetí vodáctví.
V roce 1990 bylo započato s výstavbou 
loděnice na ostrově Podskalí, kam 
se klub přemístil z prostor domu 
dětí na sídlišti Mír a z ledáren pod 
pivovarem. V klubu vyrostla řada 
juniorských i seniorských reprezentantů, 
mistrů republiky, Evropy i světa.
Poskytujeme zázemí i hobby vodákům 
a hlavně mládeži, která se chce podílet 
na práci klubu. Pravidelné tréninky pro 
mládež v loděnici na ostrově jsou vždy 
v úterý a čtvrtek od 17.00 hod., popř. 
po dohodě kdykoliv. V řadách klubu 
rádi uvítáme nové členy, především děti 
a mládež. Závodů ve vodním slalomu se 
mohou účastnit už od osmi let, jakmile 
zvládnou základy jízdy v kajaku. Kontakt 
na klub je v.vondra@cbox.cz.
Klub na začátku července pořádá jedny 
z nejmasovějších závodů ve vodním 
slalomu. Každoročně se Strakonických 
slalomů účastní okolo 350 lodí. 
Za podporu sportovní činnosti, což 
nebylo vždy obvyklé, klub děkuje 
vedení strakonické radnice a sponzorům 
z našeho města.  Václav Vondra,  
 Kanoistický klub Otava Strakonice

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

Strategií teplárny je udržet 
konkurenceschopnou cenu tepla a čisté ovzduší

Pane řediteli, mohl 
byste se nám před-
stavit? Pro ty, kteří 
vás ještě neznají, 
mohl byste nám 
o sobě říci pár vět?
Jmenuji se Josef 
Eigner, je mi  
34 let, narodil jsem 
se ve Strakonicích 
a celý život zde žiji. 

Do teplárny jsem nastoupil v roce 2005 na pozici 
technika předávacích stanic. Moje povinnosti 
se v rámci této pozice rozšiřovaly a posouvaly 
směrem ke kontaktům s odběrateli a přípravě 
fakturace, až jsem se v roce 2015 stal po změně 
vedení společnosti obchodním ředitelem. V této 
pozici jsem se podílel na snížení ceny tepelné 
energie v minulých obdobích, nicméně z důvodu 
rozdílného názoru na směřování společnosti, 
než měli ostatní kolegové z technického vedení, 
jsem v roce 2017 svůj pracovní poměr v teplárně 
dohodou ukončil a začal jsem se plně věnovat 
své soukromé společnosti. V roce 2018 mne 
kontaktovali členové představenstva společnos-
ti s nabídkou spolupráce a možnosti vstoupit 
do představenstva společnosti kooptací, přičemž 
jsem tuto nabídku přijal. Na valné hromadě 
jsem byl řádně zvolen členem představenstva. 
Předpokládám, že díky výsledkům své práce 
v představenstvu společnosti jsem byl pověřen 
řízením společnosti jakožto druhý vybraný 
účastník výběrového řízení na generálního 
ředitele z konce roku 2017.

Jak vnímáte Teplárnu Strakonice?
V nedávné minulosti proběhla rekonstrukce 
kotlů K1 a K2 s cílem zvýšit účinnost výroby 
tepla z hnědého uhlí. Byla úspěšná a účinnost 
výroby se opravdu navýšila na cca 92%, nicméně 
vzhledem k tomu, že současný vývoj v energeti-

ce nepřeje spalování uhlí, bude nutné v budoucnu 
přistoupit ke změnám v teplárně, které povedou 
k udržení konkurenceschopnosti na trhu s tepel-
nou energií.

Co máte přesně na mysli?
V současnosti nejen nás nejvíce trápí nárůst 
ceny emisních povolenek CO2, jejichž spotřeba 
je významným ekologickým nákladem výroby 
tepelné energie. Zvýšením ceny emisních povole-
nek tlačí EU na přechod ze spalování uhlí na jiná 
paliva či zdroje energie. Hodně diskutovaná je 
i nízká cena silové elektrické energie. Přestože 
v posledních měsících její cena postupně roste, 
není nárůst takový, aby se vyplácela její výroba 
v kondenzačním režimu. Proto nejen Teplárna 
Strakonice postupně minimalizuje její výrobu 
a prodej.

Jaký očekáváte vývoj do dalších let?
Jak jsem řekl již dříve, v budoucnu bude nutné 
provést změny, které teplárně zajistí možnost  
dále poskytovat teplo občanům Strakonic 
za rozumnou cenu. Situace na trhu s teplem je 
konkurenční navzdory přesvědčení mnohých 
o tom, že je teplárna monopolem. Proto chceme 
do budoucna pracovat na posílení pozitivních 
vztahů s odběrateli a občany Strakonic.

V čem vidíte rezervy teplárny?
Teplárna Strakonice má dle mého názoru 
největší rezervy v jednání s odběrateli. Již dříve 
se v médiích diskutovalo o tom, zda má teplárna 
problém s odpojováním významných odběra-
telů. Musím konstatovat, že vztahy s odběrateli 
nebyly v posledních měsících ideální, nicméně 
za krátkou dobu svého působení se mi podařilo 
vztahy s nimi výrazně zlepšit. Dále bych chtěl 
podotknout, že se za poslední roky od teplárny 
žádný odběratel neodpojil, naopak připojujeme 
stále nové. Teplárna Strakonice

Strakonice bojují proti suchu
Odbor životního prostředí se rozhodl bojovat 
proti suchu ve městě, a to prostřednictvím zá-
vlahových vaků, které nedávno umístil k novým 
výsadbám na extrémních stanovištích. Jedná se 
o revoluční řešení, na které zatím v ČR narazíme 
pravděpodobně jen v Brně a Uničově na Olo-
moucku. V zemích západní Evropy se přitom 
jedná o běžnou věc a v USA (odkud toto řešení 
přišlo), se vaky využívají už 30 let. 

Vak se jednoduše připne ke stromu a naplní 
se vodou. Vejde se do něj necelých 60 litrů, 
které na principu kapkové závlahy uvolňují vodu 
ke stromům až devět hodin. Při běžné zálivce 
se přitom ke stromu nedostane více než 30 litrů, 
jelikož u většiny stromů není ani technicky 
možné připravit závlahovou mísu, která by tolik 
vody pojala. U zálivky pak může docházet k od-
toku vody po okolí, dlažbě, do kanalizace apod. 
Zalévání tak nemusí být vždy efektivní a dřeviny 
zbytečně přicházejí o vodu, dnes tak vzácnou. 
U vzrostlých dřevin lze aplikovat vaky dva, 
které se sepnou, a jejich kapacita se pak zvýší až 
na 190 litrů.

Odbor životního prostředí se rozhodl pro 
pořízení 30 závlahových vaků. V této fázi jsou 
umístěny na Palackého náměstí, kde jsou dřeviny 
vysázeny v rozsáhlých vydlážděných plochách, 
a u výsadby podél nového mostu v Lidické 
ulici, které jsou ovlivňovány těsnou blízkostí 
komunikace. V další fázi se počítá s umístěním 
60 vaků, a to k novým výsadbám či ke vzrostlým 
dřevinám, které se špatně vyrovnávají se su-
chem. Cílem je zefektivnit hospodaření s vodou 
a vytvořit kvalitní podmínky pro novou výsadbu, 
která v budoucnu výrazně zlepší městské mikro-
klima. text a foto Ondřej Kofroň,  
 odbor životního prostředí

Foto: archiv Kanoistického klubu Otava

Z MĚSTA
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KONTAKT:
studnickav@quint.cz

tel.: 737 243 275

QUINT, spol. s r. o.
Strojní výroba Katovice
HLEDÁME NA HPP

 
 

NABÍZÍME
•zázemí stabilní firmy

•13. plat

•možnost profesního růstu

•příspěvek na stravování

•zajímavé platové ohodnocení

•ZÁMEČNÍKY
•SVÁŘEČE
•OBSLUHA OHRAŇOVACÍHO LISU
•OBSLUHA OBRÁBĚCÍCH CNC STROJŮ

U nás získáte:
Stabilní zaměstnání  
(více než 20 let v regionu)
Odpovídající mzdu (od 18 000 Kč do 
30 000 Kč podle pracovního zařazení, 
zkušeností a výsledků práce)
Práci na 1–2 směny  
(žádné víkendové směny)
25 dní dovolené 
Příspěvek na dojíždění až 1 800 Kč 
měsíčně
Příspěvek na penzijní připojištění
Firemní akce pro zaměstnance

Volejte: 383 312 100  
    Pište: prace@vertivco.com  
Přijďte:  Nišovice 9,  

387 01 Volyně

Obsluha CNC strojů, 
lisů, svařování, ...

Obsluha pily pro řezání  
hliníkových dílů

Operátor montáže  
(elektrovýrobků či plechových  
skříní)

Elektrikář  
(testování a kontrola výrobků)

Práce ve skladu  
(skladník, manipulant,  
balení výrobků)
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