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Velký letecký den 9. 9.
Václavská pouť 29. 9.–1. 10.

Pozvánka na 19. zasedání
zastupitelstva města

Zastupitelstvo města Strakonice se sejde
ve středu 6. září v 15.00 hod. ve velké
zasedací místnosti městského úřadu
na Velkém náměstí ke svému 19. zasedání.
Program naleznete na internetových
stránkách města na úřední desce.

Strakonice nejen sobě lákají
na koncerty i tanec

Ulice města od 15. do 17. ožijí díky festivalu
Strakonice nejen sobě. V programu jsou
výstavy, koncerty, taneční vystoupení,
promítání starých dokumentů nebo mše.
Těšit se můžete na videoprojekci nebo vodní
fontánu.

Ať už se rozhodnete jakkoli, s akční nabídkou TRUMF
získáte skvěle vybavený vůz za příznivou cenu.
Model ŠKODA FABIA v provedení TRUMF vás potěší skvělou
výbavou, která zahrnuje například klimatizaci, centrální zamykání
s dálkovým ovládáním, rádio, přední mlhové světlomety, malý
kožený paket a další. ŠKODA FABIA TRUMF je nabízena včetně
prodloužené pětileté záruky v rámci paketu Mobilita Plus,
s možností 50% cenového zvýhodnění na ŠKODA Předplacený
servis, a navíc s bonusem za výkup vašeho stávajícího vozu ve
výši 10 000 Kč. Přijďte se na vlastní oči přesvědčit k autorizovaným partnerům ŠKODA nebo si objednejte testovací jízdu
na Infolince ŠKODA, tel. 800 600 000.

ROZHODNĚTE SE
A BUDE TO
VÁŠ TRUMF
ŠKODA FABIA TRUMF

www.skoda-trumf.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

ŠKODA FABIA TRUMF již od

244 900 Kč

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů FABIA TRUMF:
4,4l – 4,9l/100 km, 101-111 g/km

Untitled-1444 1

RV1700948/03

AUTOSERVIS ŠRACHTA s.r.o., Písecká 513, 386 01 Strakonice
Tel.: 383 322 226, www.srachta-autoservis.cz

22.5.2017 8:37:07

Ne každý chce být středem pozornosti.

Arteon není pro každého.
Nový fastback Arteon zaujme nezvykle protaženou siluetou a splývavou zádí ve stylu kupé. Mimořádným detailem,
který oceníte při každém otevření dveří, jsou elegantní bezrámová okna. Aerodynamické boční linie přecházejí
do výrazných předních a zadních partií, které dávají vozu sebevědomý a dominantní výraz.

Nečekáme na budoucnost. Tvoříme ji.
www.volkswagen.cz/arteon

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

RV1700949/03

Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,4–7,3 l/100 km, 114–164 g/km. Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.
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S novým vedením přišla naděje na změnu

Břetislav Hrdlička
STAROSTA

Lokální záplava by se v Předních Ptákovicích již neměla opakovat



Fofo: archiv MěÚ

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

První náznaky blížící se katastrofy zaznamenal pan Koštýř již v roce 1998. Tehdy
jej bohužel nikdo nevyslyšel. Až muselo přijít o několik let později Velikonoční pondělí
roku 2014, které dalo věci do pohybu. Řeč
je o místní záplavě, která zasáhla oblast
Předních Ptákovic, nejvíce ulice Šumavská,
U Zahrádek a Pohraniční stráže. Přívalová
vlna silného deště a krup tehdy splavila
z blízkého pole nános ornice, kterému
nic nebránilo v cestě škodit a ničit přilehlá
obydlí a zahrady.

Po podzimních volbách téhož roku se rozhodlo
vítězné hnutí Strakonická Veřejnost hájit práva
zde žijících obyvatel a postižené oblasti plnohodnotně pomoci. Milan Jungvirt, Rudolf Oberfalcer a Josef Zoch ve spolupráci s vedoucím
odboru životního prostředí Jaroslavem Brůžkem
započali nezbytná jednání s cílem dosáhnout
výkupu pozemků, na kterých vzniknou úpravy
zabraňující splavení ornice, což byl základ pro
vznik protipovodňových opatření navrhovaných v rámci posouzení stavu a nové studie
odtokových poměrů. Dle požadavku nového
vedení města společnost Vodohospodářský
rozvoj a výstavba, a. s., Praha zpracovala novou
studii navrhující řešení sestávající z vybudování kapacitních opatření na retenci srážkových
vod v podobě kaskády zasakovacích průlehů
se současnou výsadbou původních ovocných
stromů a keřů přispívajících k lepšímu zadržování vody. Po odkupu pozemků současně došlo
k dohodě mezi městem a drobným zemědělcem
hospodařícím na zmíněných pozemcích a plocha
byla zpevněna osetím obilí a travinou, což
zajišťuje dvojnásobnou retenční schopnost půdy
a eliminaci nebezpečných sesuvů ornice během
vodní eroze.
Na několika podstatných místech, jako jsou
ulice Pohraniční stráže a U Zahrádek, byly vybudovány další vpustě, což posiluje odvod vody.
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Ulice Pohraniční stráže – současnost  Foto: M. Bučoková

Dalším neméně zásadním krokem je umístění
velkoobjemového kontejneru na bioodpad právě
v lokalitě U Zahrádek, kde bývalo častým jevem
odkládání přebytečného odpadu na černou
skládku. Ten byl při deštích splaven a zanesl
odtokové vpustě.
V rámci nutných administrativních úkonů
byla na základě studie vypracována projektová
dokumentace, k níž je již nyní vydané stavební
povolení. Jedná se o akci v hodnotě 3 586 482 Kč
s DPH. Odbor rozvoje MěÚ Strakonice zpracoval žádost pod názvem „Nová opatření na retenci
srážkových vod a protierozní opatření v k. ú.
Přední Ptákovice – v lokalitě Nad Chalupami“
o finanční podporu v dotačním titulu na zeleň
vyhlášeném v rámci 59. výzvy OPŽP (operační
program Životní prostředí) SC 4.3 – regenerace
a posílení funkčních krajinných prvků a struktur,
liniové a skupinové výsadby, obnova historické
cestní sítě, vytváření vodních prvků.
Pokud bude město Strakonice jako žadatel
úspěšné, pak by výše dotace pokryla 85 % nákladů a s výstavbou protierozních opatření se bude
moci započít v roce 2018.
„Doufáme, že kroky, které jsme podnikli,
v budoucnu ochrání naše občany od podobných
katastrof. Určitě každý z nás má v povědomí
zapsané tyto okamžiky, které se umocňují vzpomínkami na patnáct let staré obrazy ze záplav
roku 2002, které sužovaly nejen naše město,
ale téměř celou republiku,“ řekl k problematice
starosta města Břetislav Hrdlička. „Pole nad
Strakonicemi by už neměla škodit, protože se
postupně promění v přívětivou příměstskou
klidovou zónu,“ dodal na závěr.

Uplynulý měsíc si mnoho z nás
vzpomnělo na ničivé povodně, které před patnácti lety změnily životy
nejedné rodiny ve Strakonicích.
Na jedné straně zkáza a beznaděj, které obcházely město,
na straně druhé neobyčejný přísun
sounáležitosti a pomoci v každém
z nás. Tehdy nikdo neřešil, zda je
spokojený s posečenou trávou,
kulturním programem či pořádkem
ve městě. Nevzpomínám si, že by
si tehdy někdo stěžoval na trvalé
neuspokojení a blbou náladu, ač
by k ní byl důvod. Naopak, drželi
jsme pospolu a jeden druhého
podporovali ve chvílích, které
nebyly ani trochu jednoduché.
Za oněch uplynulých patnáct let
se mnohé změnilo. Máme práci,
obchody jsou plné zboží, město
dostává novou tvář, a přesto
se tady mezi námi daří zlobě,
pomluvám, nespokojenosti. Marně
si kladu otázku proč? Kdo za věčnou nespokojeností Strakonických
stojí, kdo ji zákulisně živí a proč.
Moc bych si přál mít tu moc
a všechnu nespokojenost proměnit
v radost z každého dne, z každičké drobnosti.
A stejnou radost z každého
drobného úspěchu přeji našim
školákům, které čeká další nový
začátek. Jaký asi bude? Mládeži,
ať v něm alespoň vy najdete ponaučení, moudrost, radost a třeba
i nové přátele.
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Z MĚSTA
Podpořte svým hlasem
nejhezčí květinovou výzdobu
Od začátku června do konce
srpna měli občané města možnost
přihlásit se do soutěže Strakonice
kvetou. Během celého září probíhá
internetové hlasování, ve kterém bude
zvoleno deset nejhezčích fotografií.
Do elektronického anketního lístku
hlasující vyplní čísla deseti fotografií,
které se mu nejvíce líbí, a pak doplní
své údaje. Nejkrásnější květinová
výzdoba bude po vyhodnocení
internetového hlasování odměněna
finanční částkou ve výši 3 000 Kč za 1.
místo, 2 000 Kč za 2. místo a 1 000 Kč
za 3. místo. Ostatní účastníci budou
odměněni od Technických služeb
Strakonice, s. r. o., malou pozorností.
Martina Dubová,
odbor školství a cestovního ruchu

Konzultační dny ČOI
a insolvenční poradny
Zástupce České obchodní inspekce
bude zájemcům odpovídat na dotazy
z oblasti práv spotřebitelů v úterý
19. září od 9.00 do 12.00 hod.
na Obecním živnostenském úřadu
Městského úřadu Strakonice, Na Stráži
270. Více informací zájemcům poskytne
J. Vadlejchová, tel.: 383 700 330.
Bezplatná insolvenční poradna bude
občanům k dispozici ve čtvrtek 7. 9.
od 14.00 do 16.00 hod. na obecním
živnostenském úřadu. Na dotazy bude
odpovídat Jan Hošek.
(red)

Práce na obchvatu postupují podle harmonogramu

Stavební práce v ulici Písecká 

Podle časového plánu pokračují práce na obchvatu města Strakonice, pod vžitým názvem
severní dopravní půloblouk. V návaznosti
na terénní úpravy probíhá pokládka a překládka inženýrských sítí. Od ulice Písecká
a od ulice Zvolenská se budují stoky A a B
nutné pro odvodnění nové hlavní trasy. S tím
jsou současně řešeny provizorní a definitivní
překládky elektrického vedení, vodovodu
a dalších inženýrských sítí. Kvůli tomu občas
dochází k přerušení dodávky vody, což se
snažíme ve spolupráci s Technickými službami města Strakonice řešit včasnou informovaností občanů.
Prioritou je v současné době vybudování
protihlukových stěn, jak bylo občanům města
Strakonice přislíbeno 9. března letošního
roku při veřejném představení stavby v kulturním domě. V ulici Budovatelská jsou
postaveny provizorní stěny, které v dohledné

Město Strakonice pomáhá drobným podnikatelům
Od 1. 1. 2018 město Strakonice nabídne
podnikatelům možnost zapojit se do systému
separovaného sběru surovinově využitelných
látek a využívat separační nádoby na sklo,
papír, plast a tetrapak.
Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání jsou povinny, jako původci odpadu,
který vyprodukují při své podnikatelské činnosti, nakládat s tímto odpadem v souladu se
zákonem 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů. To znamená, že si
podnikající musí zajistit na vlastní náklady
odstranění vznikajícího odpadu a jeho vytříditelných složek a zároveň musí vést potřebnou
evidenci. Mnoho podnikatelů odpad třídí, ale
odkládají plast, papír, sklo do nádob na tříděný
odpad, které jsou rozmístěny po městě. Tyto
nádoby jsou však prozatím určeny jen pro
občany obce, nikoli pro podnikatele, a to bez
ohledu na to, že podnikající je zároveň občanem města a platí místní poplatek za odpad
vyprodukovaný ze své domácnosti. Podnikateli může být za toto jednání uložena pokuta až
do výše 300 000 Kč.
Tento stav se vedení města jeví jako
nerozumný a nadále neudržitelný, a pro-
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to nabízí podnikatelům možnost uzavřít
s městem Strakonice Smlouvu o využití
systému zavedeného městem Strakonice
pro nakládání s tříděnými složkami komunálního odpadu. Podnikatelé budou moci
legálně využívat nádoby na tříděný odpad
a zároveň budou mít doklad potřebný pro
své podnikání. Pokud se nabídka města
podnikateli nelíbí, nic se pro něj nezmění
a dál si bude plnit své zákonné povinnosti
tak jako doposud. To znamená, že zajistí
odstranění odpadu prostřednictvím oprávněné osoby, kterou si sám vybere, a uzavře
s ní potřebnou smlouvu.
Schválený ceník napojení podnikatelů
do systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů obce:
a Podnikatel kategorie A – 500 Kč za rok
+ platná sazba DPH – podnikatel
do dvou zaměstnanců (kanceláře, malé
nepotravinářské prodejny)
a Podnikatel kategorie B – 1000 Kč
za rok + platná sazba DPH – podnikatel
od dvou zaměstnanců (kanceláře, malé
nepotravinářské prodejny)

Foto: M. Bučoková

době nahradí konečné protihlukové stěny.
Během srpna vznikne opěrná zeď pod
autosalonem v Písecké ulici, plnící funkci
bezpečného zajištění svahu, kde vznikne napojení chodníku pro pěší na komunikaci I/4,
vedoucí například směrem k již zmíněnému
autosalonu a k autoservisu Šrachta.
V rámci provádění hrubých terénních
úprav dojde k přerušení stávající komunikace
ve směru centrum (ulice Lidická) – ul. Písecká, čímž bude znemožněn pohyb chodců
v tomto směru. Bude nutno využívat obchůznou trasu ulicí Radomyšlská.
Poté se začne s budováním překrytého
zářezu přes novou komunikaci I/22 v místě stávající odbočky do lokality Na Vinici
(od křižovatky ulic Šmidingerova a Arch.
Dubského po překrytém zářezu ve směru
na Šibeniční vrch), který bude již financován
z rozpočtu města.
Markéta Bučoková, PR

a P
 odnikatel kategorie C – 3000 Kč
za rok + platná sazba DPH – ostatní
podnikatelé (ubytovací zařízení, restaurační zařízení, pohostinství, cukrárny,
bufety, malé prodejny, benzinové
pumpy atd.)
Přihlášení a zapojení se do systému lze
učinit prostřednictvím formuláře Žádost
o napojení podnikatelů do systému města
Strakonice v oblasti využitelných složek
komunálního odpadu, tj. papíru, skla, plastových obalů, nápojových kartonů, kterou
lze stáhnout ze stránek www.strakonice.eu,
v sekci vybrané odkazy nebo osobně na sekretariátu odboru životního prostředí.
Vyplněný formulář je možné odevzdat
na odbor životního prostředí Lucii Klimešové či naskenovaný e-mailem na adresu lucie.
klimesova@mu-st.cz. Na základě žádosti
bude vypracována smlouva a podnikatel bude
vyzván k jejímu podpisu. Od 1. 1. 2018 bude
moci smluvně zapojený podnikatel využívat
nádoby na tříděné složky separovaného odpadu rozmístěné po městě.
Milan Jungvirt, místostarosta
Lucie Klimešová, odbor životního prostředí
Zpravodaj města Strakonice

Nové MIC si vede skvěle

MIC – městské informační centrum otevřené
6. června letošního roku v prostorách strakonického hradu zaznamenává jen samé kladné ohlasy a chválu. Však o tom jasně vypovídají čísla ze
statistických tabulek. Za červen 2017 navštívilo
infocentrum 3 600 návštěvníků, zatímco během
července statistika raketově vylétla nahoru, když
vykázala 10 100 návštěvníků. Podle pracovníků
infocentra si lidé především pochvalují citlivě
zakomponované artefakty z dob dávno minulých
do historických prostor za současného prolínání
s moderními prvky. Badatelskou činnost oceňují
především zvědavci, v tom nejlepším slova
smyslu, a děti.
Oživením jsou nově nainstalované dudy
Švandovy, který leží v Strakonicích za oltá-

řem... A zatímco Švanda se jen tak zbůhdarma
povaluje, vy se na něho dojděte podívat, jak
uměl užívat krás života...
Zájemci si v infocentru mohou nechat orazit
své listovní zásilky výročním razidlem.
Pro připomenutí, vedení města rozhodlo
o změně místa provozování infocentra, které
bylo přesunuto z budovy městského úřadu
na Velkém náměstí do prostor středověkého
hradu. Myšlenkou bylo oživení turisticky
atraktivního místa, což se dle výše jmenovaných ukazatelů jeví jako velmi zdařilá a především progresivní myšlenka.
Co popřát závěrem? Hodně štěstí a spokojených klientů do dalších dnů. 
text a foto Markéta Bučoková, PR

PRO OBČANY
Podatelna bude fungovat
v nových prostorách

Podatelna městského úřadu bude
počátkem září přestěhována na místo
bývalé recepce, tedy vedle pokladny
v budově radnice na Velkém náměstí 3.
Kromě vedení pošty města a městského
úřadu její pracovnice zajišťují například
agendu ztrát a nálezů nebo vyvěšování
dokumentů na úřední desku.
Podatelna má otevřeno v pondělí
od 8.00 do 16.00, v úterý od 8.00
do 15.00, ve středu od 8.00 do 18.00,
ve čtvrtek od 8.00 do 15.00 a v pátek
od 8.00 do 13.00 hodin. 
(red)
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ZPRÁVY
Problém zarostlých chodníků
Lidé obecně velmi málo chodí po chodnících, a tak dochází k jejich intenzivnějšímu
zarůstání plevelem. Není zkrátka přirozeně
„vyšlapáván“ a jeho likvidace je obtížná.
Lidí, kteří by s motyčkou v ruce byli
ochotni plít chodníky, je jako šafránu,
použití chemických prostředků se postupně
zakazuje, a tak zbývají nákladné metody,
jejichž využití stojí nemalé prostředky.
Technické služby města Strakonice se
starají o zhruba 300 km chodníků. Jak již
bylo zmíněno, ruční mechanická likvidace
má, při třech stovkách kilometrů chodníků, téměř nulovou efektivitu. Chemické
ošetření je celoplošně velmi omezeno
především s ohledem na psy a jiné
domácí mazlíčky, ale i na okolní zeleň,
ať městskou nebo soukromou, která by
mohla být nevhodnou aplikací poškozena
nebo zničena.
Ve Strakonicích se můžete setkat s mechanickým strojem odstraňujícím plevel
agresivními štětinami, nebo novinkou,
a tou je aplikace horké vody na plevel.
Výhodou tohoto principu je, že horká
voda likviduje i kořínky a z větší části také
semena plevele. Nevýhodou je relativně
pomalý způsob aplikace a vysoká pořizovací cena strojů.
Jak již mnohokrát zdůraznil starosta
Břetislav Hrdlička: „Chceme mít město
čisté a uklizené a děláme pro to maximum.
Vítáme každé dobře míněné upozornění,
které je v součinnosti s odborem životního
prostředí a technickými službami neodkladně řešeno. Město je rozsáhlé a mnohdy
není v silách pracovníků být všude, proto
je spolupráce s vámi občany tak potřebná.
Děkujeme za ni.“
Markéta Bučoková, PR

Poděbradova ulice
se zcela uzavře

V souvislosti s rekonstrukcí ulice Krále
Jiřího z Poděbrad bude tato komunikace
počínaje pondělím 18. 9. do 30. 11. 2017
zcela uzavřena pro automobilovou dopravu v rozsahu od křižovatky u nemocnice
– ulice Radomyšlská, po křižovatku s ulicí
Zvolenská.
Po dobu úplné uzavírky bude Odbor
dopravy MěÚ Strakonice přístupný pouze
pěším. Budova Okresního ředitelství PČR
bude přístupná z ulice Šmidingerova.
text a foto Markéta Bučoková, PR
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Starosta města soutěžil s mladými hasiči

Ve čtvrtek 13. července starosta města
Břetislav Hrdlička navštívil v odpoledních
hodinách mladé hasiče na každoročním sou-

středění ve Štědroníně – rekreační středisko
Plazy.
Smyslem týdenního soustředění mladých
hasičů ve věkových kategoriích 7 až 17 let je
systematická odborná příprava v požárních
dovednostech a znalostech. Mládež se zdokonaluje v branné výchově, sportu, týmové
práci, zpestřením jsou vědomostní kvízy.
Starosta města Břetislav Hrdlička byl osobně přítomen soutěži v rychlosti svinování
hadice, která byla naplánována na tento den.
Vedení města akci podpořilo hodnotnými
cenami.
Soustředění se zúčastnilo 21 dětí, které
metodicky vedlo devět instruktorů.
Markéta Bučoková, PR

Nebezpečný opad do kontejnerů nepatří!
O likvidaci odpadu z domácností toho bylo napsáno hodně, ne už tak o nebezpečném odpadu.
Nebezpečný odpad je takový materiál, který
má negativní vliv na životní prostředí, ale
i na zdraví lidí a zvířat. Nelze s ním nakládat
jako s běžným komunálním odpadem, ale
musí být odstraňován ve specializovaných
spalovnách nebezpečných odpadů, nebo dále
recyklován či zpracováván ve specializovaných firmách.
V poslední době se množí případy, kdy pracovníci na dotřiďovací lince v plastovém odpadu nacházejí mezi běžným odpadem z domácností jednorázové injekční stříkačky. Jelikož
se jedná o nebezpečný infekční odpad, jak již
bylo v úvodu poznamenáno, musí být odborně
odstraňován. Rozhodně jej není možné ukládat
do kontejnerů určených pro plast z běžného
použití v domácnostech. Takový odpad musí
jeho původce odevzdat do lékárny, kde s ním
bude nakládáno s náležitou opatrností.

Zářijová povzbuzení

Září je obvykle spojeno se začátkem školního
roku a aktivitami od toho odvislými. Nejinak
tomu bude v životě farnosti. Kdo chce nechat
dětem požehnat nové školní pomůcky, má
příležitost při bohoslužbě 3. září v kostele sv.
Markéty. Záhy nás čeká nejen táborák, ale také
začátek výuky náboženství dětí.
Ve všech strakonických školách vyučujeme
tento nepovinný předmět a pro žáky, kteří v daný
den a čas nemohou, otevíráme ještě jednu skupinku, která se setkává na faře. Přesné informace
jsou uvedeny na webu farnosti nebo jsou k dispozici u vedení škol. Jedná se o pomoc rodičům
a těm, kteří chtějí v dětech rozvíjet křesťanské
hodnoty vzájemnosti a objevovat jejich kořeny.
Ve Strakonicích je letošní září ozdobeno festivalem Strakonice nejen sobě, který je příležitostí
zakusit bohatství kulturního a společenského
života našeho města. Vždy obdivuji s vděčností
lidi, kteří v jakémkoli oboru dávají svůj čas
a schopnosti do různorodých činností, aby přinášeli radost nejen sobě, ale i druhým. Je skvělé,
kolik síly můžeme v takové vzájemnosti načerpat. Kromě hudby při večeru chval se v kostele
sv. Markéty uskuteční i koncert, jak je uvedeno

Podle zjištění
pracovníků svozové společnosti se
inzulinové stříkačky
objevují v kuka vozech
při svozech z lokalit ulic Bavorova,
Školní, U Sv. Markéty,
Luční, Nábřežní, Alf.
Šťastného, Na Ohradě,
Stavbařů a Šumavská.
Prosíme tedy všechny občany a zvláště
pak obyvatele jmenovaných ulic o důsledné odevzdání veškerého zdravotnického
materiálu do lékáren a dodržení zásad hygieny
a bezpečnosti!
Chráníte nejen sami sebe, ale i spoluobčany
a pracovníky třídicích linek.
Markéta Bučoková, PR

v programu. Zajímavá bude i výstava fotografií
v kostele sv. Prokopa.
S koncem září je spojena i strakonická
pouť, která je odvozena od svátku sv. Václava,
patrona hřbitovního kostela (tento kostel však
byl až do konce 18. století kostelem farním,
tedy hlavním ve Strakonicích). Lidé putují, aby
se nechali povzbudit a také vyprosili potřebné dary sobě i blízkým. Chceme prosit také
za město Strakonice, a to především při mši
v sobotu 30. září v 17.30. Během bohoslužeb
je možné slyšet nejen kázání novokněze Davida Mikluše, který strávil ve službě zdejším
farníkům nějaký čas, ale na nedělní bohoslužby přijede kněz z Rychvaldu u Ostravy Petr
Smolek. Pozvání kněží odjinud je tradiční
záležitostí, a to především s ohledem na to,
že se jedná o způsob, jak povzbudit místní
i poutníky. Nově uchopený život sv. Václava,
jinak formulované pravdy pomáhají objevovat
hloubku evangelia a křesťanské naděje. Nemohu opomenout ani Svatováclavský koncert,
kterým obohatíme program oslav již 28. září.
Kéž v září kromě povinností spojených se
školním rokem zároveň načerpáte povzbuzení,
která nám tento měsíc jistě přinese a nabídne!

Roman Dvořák, farář
Zpravodaj města Strakonice

Strakoničtí senioři vyrazili za rekreací na Lipno

Strakonické seniory přijel na Lipno navštívit starosta B. Hrdlička 

Týdenní pobytový zájezd v lipenském penzionu Šumava zorganizoval Český červený kříž,
oblastní spolek Strakonice a Svaz diabetiků,
oblastní spolek Strakonice. Čtyřiadvacet seniorů
přijel v úterý 8. 8. odpoledne navštívit i starosta města Břetislav Hrdlička. A jak to u něho
bývá zvykem, nepřijel s prázdnou. Výtečné
koláčky i pozdrav ze strakonického pivovaru
udělaly všem velkou radost. Celé odpoledne se
povídalo a došlo i na tanec. Bohužel s večerem
přišlo loučení. Pan starosta se musel vrátit zpět
k povinnostem všedního dne, zatímco na seni-

Foto: infocentrum pro seniory

ory čekal výlet do Českého Krumlova, soutěže,
sportovní klání, při kterých trénovali na podzimní hry seniorů, vědomostní kvízy a další neméně
zajímavé akce spojené s rekreací a zábavou.
„Mají můj obdiv, jsou aktivní, vyhledávají
společnost, a to je to správné koření, které
seniorský věk potřebuje. Hlavně nezůstat sám
a opuštěný,“ sdělil starosta Břetislav Hrdlička
a dodal: „Poděkování patří všem, kteří se starají
o organizaci a zajištění nejen této, ale všech akcí,
které se pro seniory ve Strakonicích pořádají.“
Markéta Bučoková, PR

Strakonický blešák

Pozvánka na korálkování

Rada seniorů ve spolupráci se STARZ
Strakonice pořádají podzimní blešák v sobotu
23. 9. od 8.00 do 11.00 hodin v letním
plaveckém areálu. Prodej sortimentu je bez
omezení. Prostěradlo (ubrus) s sebou. Vlastní
stolek vítán. Více informací získáte na tel.
602 811 600 nebo na e-mailu: iparkosova@
seznam.cz. Přihlášky jsou přijímány od 13. 9.
Vstup pro prodejce je od 7.30 hodin.

Infocentrum pro seniory vás srdečně zve
na ukázky korálkování náramků, náušnic,
náhrdelníků, které budou připraveny
v prostorách infocentra pro seniory, U Sv.
Markéty 58 ve čtvrtek 21. 9. v 9.00 hod.
Přineste si dobrou náladu a chuť tvořit. Více
informací poskytne Marie Žiláková, tel.
720 043 670.
Marie Žiláková, infocentrum pro seniory

PRO SENIORY

Místo pro sportování
v každém věku

Infocentrum pro seniory je instituce zřízená
městem zajišťující pořádání zajímavých
akcí, výletů, přednášek a setkání zapojujících strakonické seniory do běžného života.
Správou přešlo infocentrum v letošním roce
pod Městské kulturní středisko Strakonice.
Důkazem, že vedení města není lhostejné, jak
starší spoluobčané tráví volný čas, je rekonstrukce doposud nevyužívaného dvorku v infocentru U Sv. Markéty, kde senioři mohou
využít upravenou plochu pro sport, grilování,
či jenom posezení nad šálkem dobré kávy.
Na prázdninový čas byla naplánována čtyři
setkání. Dvě proběhla v červenci, další dvě
v srpnu, kdy trénovali na podzimní hry seniorů, které v režii Rady seniorů města Strakonice, infocentra pro seniory a MěKS proběhnou
v úterý 5. září na III. hradním nádvoří.
Rekonstrukcí se oživením centra pro
seniory stala lukostřelba, badminton, srážení
plechovek tenisovým míčkem, hod kroužků
na stojánek a hod na koš.
Že se sportovat nechá v každém věku,
dokazují senioři, kteří se v hojném počtu zúčastnili již proběhlých setkání, a podle jejich
slov se těší na ta následující.
V příštím roce bude vybudována pro komfortní posezení ještě pergola. Architektonický návrh byl již předán na majetkový odbor,
který nechá vypracovat plán, podle kterého
by se na jaře příštího roku mohla pergola
realizovat. 
Markéta Bučoková, PR

INZERCE

STŘEDISKO POKLÁDKY: 606 302 156
BNK, a. s., Volyňská 189, 386 01 Strakonice
eshop: www.bnk-as.cz

Hledáme nové kolegy do dřevovýroby v Chanovicích.

Platí na akce sjednané
do 15. 10. 2017
eshop: www.bnk-as.cz

Vyučení technického směru výhodou, stačí zkušenosti z výroby.
Svozové autobusy z lokalit Strakonice, Klatovy, Horažďovice,
Sušice, Blatná , Nepomuk.

OPERÁTOR DŘEVOOBRÁBĚCÍ LINKY
mzda po zaučení až 25 000 Kč
práce na HPP pro muže i ženy

ŘIDIČ ČELNÍHO NAKLADAČE
mzda až 23 000 Kč

Dále Vám nabízíme příspěvek na stravování (vlastní kantýna), 13. plat,
výkonnostní prémie a mimořádné odměny.

Neváhejte a ozvěte se nám na 702 153 284 nebo pisek@manpower.cz!

Koupím moto československé výroby: Stadion – Jawetta – Pařez – Pionýr – Jawa – CZ… atd,
v původním nálezovém stavu: koroze, nekompletní,
popřípadě pouze díly k těmto motocyklům.
A5.indd 2

RV1701232/01

při pokládce podlahovin zakoupených v BNK, a.s.
při této akci
 KOBERCŮ
 PVC
 VINYLOVÝCH PODLAH
 MASIVNÍCH DŘEVĚNÝCH PODLAH
 PARKET

-50 %

Z CENY POKLÁDKY
Sleva 1/2 z ceny
podlahových prací při
pokládce podlahovin
zakoupených při této akci.
Sleva bude poskytnuta po
předložení přiloženého
slevového kuponu.

RV1701247/01

PROVÁDÍME ODBORNOU POKLÁDKU

SUPER PRÁCE? CHANOVICE!

KUPON NA SLEVU

RV1601431/03

POKLÁDKA ZA 1/2

16.06.2017 7:23:41

Děkuji za nabídku. Tel: 775 623 723
Koupím moto československé
výroby: Stadion – Jawetta –
Pařez – Pionýr – Jawa – CZ
… atd, v původním nálezovém
stavu: koroze, nekompletní,
popřípadě pouze díly k těmto
motocyklům.

Zpravodaj města Strakonice 
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DOTACE

Dotace poskytnuté na kulturu a sport
Opatření 2 – podpora jednorázových kulturních akcí a projektů, 2. výzva
Schválená
částka (Kč)

Žadatel

Účel dotace

Prácheňáček, z. s.

představení prácheňského folkloru na festivalu ve městě Rawicz v Polsku

12 000

Pavel Zach, DiS.
Skupina historického šermu Vendetta, z. s.
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Starý Dražejov
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Starý Dražejov
Osm a půl Opice
Osm a půl Opice
Sunshine Cabaret, z. s.
Michal Štěpánek
Aneta Kunešová
Aneta Kunešová
Iveta Homolková
Iveta Homolková
Iveta Homolková
DDM Strakonice
Veronika Pixová
SPONA – Společně pro současnost
Taneční skupina ROZÁLIE Strakonice

Posvícenecká zábava v Modlešovicích, 14. 10. 2017
Romantické odpoledne na zámku Štěkeň
Rozloučení s létem pro děti ve Starém Dražejově, 9. 9. 2017
Vánoční setkání ve Starém Dražejově, 24. 12. 2017
Václavská stage ve dnech 29. 9.–1. 10. 2017
Jižní Čechy tančí americké country tance, 12. 10. 2017
Den architektury 2017
kniha Antologie básníků Strakonicka
Loučení s prázdninami v Hajské, 9. 9. 2017
Mikulášská nadílka v Hajské, 2. 12. 2017
Drakiáda v Modlešovicích
Halloween v Modlešovicích
Zahájení adventu v Modlešovicích, 3. 12. 2017
South Rocks 2017, 28. 10. 2017
Loučení s prázdninami na Podsrpu, 2. 9. 2017
Literárně-theatrologická přednáška
30 let s Taneční skupinou ROZÁLIE Strakonice, 11. 11. 2017

2 500
3 500
4 000
3 200
25 000
4 000
10 000
5 000
2 500
2 000
1 500
500
2 500
10 000
1 800
1 000
9 000

Opatření 6 – Podpora jednorázových sportovních a volnočasových akcí, 1. výzva
Schválená
částka (Kč)

Žadatel

Účel dotace

František Burda

V. ročník Memoriálu Jaroslava Sovy – turnaj veteránů v ledním hokeji, 1. 4. 2017

2 000

Kanoistický klub Otava Strakonice
OFS Strakonice
Klub svazu civilní ochrany
Okresní sdružení Česká unie sportu
SH ČMS okresu Strakonice
SH ČMS okresu Strakonice
SK Basketbal Strakonice
SK Basketbal Strakonice
SK Basketbal Strakonice
Sportovní klub Cyklo-Macner Strakonice
Sportovní klub Cyklo-Macner Strakonice
Český rybářský svaz, místní organizace Strakonice
Sdružení zdravotně postižených v ČR, územní sdružení Strakonice
Sdružení zdravotně postižených v ČR, územní sdružení Strakonice
TJ ČZ Strakonice, oddíl nohejbalu
TJ ČZ Strakonice, oddíl házené
TJ Dražejov
TJ Dražejov
TJ Dražejov
HC Strakonice
Fbc Strakonice
Fbc Strakonice
Martin Chylík
Ekonomické služby-BH
TJ Fezko Strakonice
TJ Fezko Strakonice
Myslivecký spolek Banín Dražejov

28. ročník veřejných závodů ve vodním slalomu Strakonické slalomy, 8.–9. 7. 2017
halové turnaje mládeže O pohár OFS Strakonice 2017 – 18. 2., 25. 2., 11. 3.
Krajské kolo soutěže Mladý záchranář – Dokaž, že umíš, 3. 5. 2017
Sportovec okresu Strakonice za rok 2016, 2. 2. 2017
okresní soutěž v požárním sportu mužů a žen, 3. 6. 2017
soutěž Otavský plamínek, 6. 5. 2017
akce Sever proti jihu… s basketbalem do školy, květen 2017
turnaj minibasketbalových přípravek, 26. 5. 2017
Jihočeský streetbalový víkend 2017, 10.–11. 6. 2017
26. ročník Velké ceny Cyklo-Macner, závod horských kol cross-country ve Strakonicích, 18. 6. 2017
21. ročník Velké ceny Cyklo-Macner, silniční cyklistický závod ve Strakonicích, 14. 5. 2017
rybářské závody pro děti a mládež ve věku do 18 let, 27. 5. 2017
VII. ročník kuželkového turnaje pro zdravotně postižené a seniory, 27. 4. 2017
VIII. ročník turnaje v pétanque pro zdravotně postižené a seniory, 24. 5. 2017
turnaj trojic mládeže, 26. 8. 2017
Krajský turnaj minižactva a přípravek v házené 4+1, 10. 6. 2017
Dětský sportovní den na Virtě, 2. 6. 2017
fotbalový turnaj starších žáků, 24. 6. 2017
fotbalový turnaj minipřípravek, 18. 6. 2017
hokejový turnaj 3. tříd, 18.–19. 2. 2017
Prácheňská liga přípravek ve florbalu
Školní liga ve florbalu
Noimak Cup Strakonice, 17. 6. 2017
19. ročník fotbalového turnaje Senioři a mládež proti drogám, leden 2017
turnaj mini póla O pohár města Strakonic, 17.–18. 6. 2017
plavecké závody Zlatý fez města Strakonic, květen 2017
Dětský den spojený s rybářskými závody pro děti ve Starém Dražejově, 3. 6. 2017

5 000
6 000
3 000
15 000
3 000
6 000
3 000
2 000
3 000
3 000
2 000
4 000
2 000
2 000
2 000
2 000
1 500
1 500
1 500
2 000
2 000
3 000
2 500
2 000
6 000
11 000
2 000

Individuální dotace
Žadatel

Účel dotace

Yvetta Hrabáková
Nadační fond Gaudeamus
Jiří Veselka

Mistrovství světa veteránů v Itálii – družstvo OLD STARS Strakonice
XXVI. ročník dějepisné soutěže studentů gymnázií v Chebu
podpora Sáry Veselkové, členky reprezentace ČR ve snowboardingu
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Schválená
částka (Kč)
10 000
3 000
20 000

Zpravodaj města Strakonice

MěKS – 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)

Václavská pouť 
Pátek 29. září
Provoz lunaparku – areál pod Hvězdou
do 23.00
13.00–17.00 Farmářské trhy – Velké náměstí
XV. ročník výstavy ručních prací nejen
14.00–17.00
seniorů – Domov pro seniory Lidická
Václavská stage, Ellerova ul. – Pakoně,
17.00–22.00
Na chvíli
Pouťová, DJ Radek – Music club Inferno
21.00
Ohňostroj – areál pod Hvězdou
21.15
Během celého dne tréninkové seskoky padákem, možnost tandemových seskoků – letiště
Sobota 30. září
Provoz lunaparku – areál pod Hvězdou
do 23.00
Chovatelská výstava králíků, holubů
7.00–17.00
a drůbeže – Podsrpenská
7.30–11.30 Sběratelská burza – sokolovna
8.00–12.00 ČZ a. s. – Den otevřených dveří
Fotbal, FK Junior Strakonice – Třeboň,
9.00
žáci U15, hřiště Na Sídlišti
XIV. ročník výstavy ručních prací nejen
9.00–18.00
seniorů – Domov pro seniory Lidická
Strakonický fez – soutěžní seskoky para9.00–18.00
šutistů v přesnosti přistání – letiště
Fotbal, FK Junior Strakonice – D. Voda,
10.45
žáci U13 KP
Václavská stage, Ellerova ul. – Pauza,
11.00–22.00
přehlídka country tanců, Scéna
Fotbal, FK Junior Strakonice B – Voleni16.00
ce, st. přípravka OP, hřiště Na Sídlišti
Fotbal, FK Junior Strakonice B – Sousedovice, ml. přípravka OP, hřiště Na Sídlišti

29. 9.–1. 10. 2017
 okej, HC Strakonice – Jiskra Humpolec –
H
zimní stadion
hudební program na parkovišti pod nemocnicí (Twist and Shout, Mad Ride, Gangsta
od 17.00
Ska, Cela pro Klárku, Hamr)
bohoslužba– kostel sv. Václava
17.30
Pouťová, DJ F. Mareš – Music club Inferno
21.00
Pouťová párty s moderátory R. Andělem a B. Tlučhořovou z rádia Kiss Jižní
21.00
Čechy – dům kultury
Neděle 1. října
Provoz lunaparku – areál pod Hvězdou
do 20.00
Chovatelská výstava králíků, holubů
6.00–11.00
a drůbeže – Podsrpenská
hlavní bohoslužba – kostel sv. Václava
8.00
XIV. ročník výstavy ručních prací nejen
9.00–18.00
seniorů – Domov pro seniory Lidická
hlavní bohoslužba – kostel sv. Václava
10.00
Fotbal, FK Junior Strakonice B – Protivín,
10.00
Žáci U14, hřiště Na Sídlišti
hudební program na parkovišti pod
nemocnicí (10.00-12.00 Otavanka,
od 10.00
15.00-16.30 Parkán)
11.00–13.00 Strakonický fez – seskoky kapitánů – letiště
Václavská stage, Ellerova ul. - Pianko, Vráťa
11.00–15.00
Pitra Melody Band, taneční kroužky DDM
Fotbal, FK Junior Strakonice B – Záhoří,
11.45
Žáci U12 1. A, hřiště Na Sídlišti
Fotbal, FK Junior Strakonice – Planá
16.00
u ČB, Muži A, Na Křemelce
Změna programu vyhrazena.
17.00

KALENDÁŘ AKCÍ

VÝSTAVY
do 3. 9.
Strakonický chodec
Výstava fotografií I. Řandové.
místo: Maltézský sál, info: MěKS
do 3. 9.
Osm dílů tajemství
Příběh strakonických johanitů.
místo: sál U kata, info: MěKS
do 3. 9.
Jan Samec – Země zadumaná/obrazy, kresby
místo a info: muzeum
do 15. 9.
Svět kostiček Lego
místo a info: muzeum
do 15. 9.
Car Boot England
David Sládek – výstava dokumentárních fotografií.
místo: Espresso Barmeo, Velké nám., info: Artwall
do 30. 9.
Výstava originálů středověkých listin
a dalších dokumentů mapujících 650 let
historie města
místo: St. okr. archiv Strakonice, Smetanova ul.
30. 8.–29. 9.
The Tap Tap načerno – turné černého humoru
Výstava vtipů podporující vzdělávací kurzy pro
lidi s hendikepem.
místo: vstupní hala ŠK, info: ŠK
6. 9.–1. 10.
Obrazy Jaroslavy Kupkové – Tvář krajiny
mého srdce – kouzlo jižních Čech
Vernisáž 5. 9. v 17.00 hod.
místo: Maltézský sál, info: MěKS

INZERCE

Pozvánka na ukázkovou hodinu zdarma! Kurzy Brick by Brick ve Strakonicích!

Kurzy pro děti – malý konstruktér 3–5 let, velký inženýr – 6–12 let

Zpravodaj města Strakonice 

RV1701248/01

a Poznatky vědy, techniky, matematiky a inženíringu zábavnou formou s kostkami LEGO®
aVzdělávání hrou. Děti jsou součástí procesu a baví je to.
aReálné zručnosti pro dnešní svět. Využíjí vše ve škole i v reálném světě.
aObjevování jak fungují věci.
aÚspěšná a osvědčená metoda z USA.
aŠkolený lektor.
Více na www.brickbybrick.sk, www.jazykystrakonice.cz
Tel.: 605 833 849
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6. 9.–1. 10.
Prodejní výstava výtvarnice Evy Chovancové
– Dřevěný šperk a ještě něco navíc
místo: Sál U Kata, info: MěKS
15.–17. 9.
Rezymé: resumé i résumé [rezy-] neboli
souhrn.
Autorská výstava J. Hájka, F. Hanouska
a V. Hlaváčka. Vernisáž 14.9. v 18.00.
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem
16. 9.–15. 10.
Růžena Pešková – Od nostalgie k abstrakci
Výstava obrazů strakonické malířky k jejím
80. narozeninám. Jako host vystavuje její dcera
Zdena Perníková. Vernisáž 15. 9. v 16.00.
místo: hradní palác, info: muzeum
16. 9.–15. 10.
Josef Benedikt – fotografie
Výstava dvou souborů fotografií. Vernisáž 15. 9.
v 16.00 hod.
místo: ambity za kapitulní síní, info: muzeum
16. 9.–15. 10.
David Sládek – fotografie
Vernisáž 15. 9. v 16.00 hod.
místo: ambity za kapitulní síní, info: muzeum
27. 9.–31. 10.
Strakonické retro – od umění ke sportu
Výstava přiblíží TOP události od roku 1945 do 1989
v našem městě. Vernisáž 26. 9. od 16.00 hod.
místo: kapitulní síň, info: muzeum

KINO OKO
1.–5. 9., 17.30 hod.
Hurvínek a kouzelné muzeum 3D
ČR, anim. komedie, 85 min., přístupný všem
1.–3. 9., 20.00 hod.
Barry Seal: Nebeský gauner
USA, krimi/thriller, titulky, 114 min., přístupný
od 12 let
4.–5. 9., 20.00 hod.
Tulipánová horečka
VB/USA, romant./drama, titulky, 105 min., přístupný od 15 let
6.–7. 9., 17.30 hod.
Loganovi parťáci
USA, komedie, titulky, 119 min., přístupný od 12 let
6.–7. 9., 20.00 hod.
Zabiják & bodyguard
USA, akční/komedie, titulky, 111 min., přístupný
od 15 let
8.–11. 9., 17.30 hod.
Velká oříšková loupež 2
Kan/USA/J. Korea, anim., dabing, 95 min., přístupný všem
8.–10. 9., 20.00 hod.
Temná věž			
USA, akční, dobrodružný, fantasy, titulky, 91 min.,
přístupný od 12 let
11.–13. 9., 20.00 hod.
To
USA, horor/thriller, titulky, 135 min., přístupný od 15 let
12.–14. 9., 17.30 hod.
Po strništi bos		
ČR, drama/komedie, 111 min., přístupný všem
14.–17. 9., 20.00 hod.
Americký zabiják
USA, akční/thriller, titulky, 112 min., přístupný od 15 let
15.–17. 9., 17.30 hod.
Emoji ve filmu 3D + 2D
USA, anim./komedie/rodinný, dabing, přístupný
všem, 15. 9. ve 3D, 16.–17. 9. ve 2D
18.– 20. 9., 17.30 hod.
Který je ten pravý?
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USA, komedie, drama, romant., titulky, 96 min.,
přístupný od 15 let
19.–20. 9., 20.00 hod.
Dunkerk
USA/VB/Fra, akční/drama/histor., titulky, přístupný od 12 let
21.–24. 9., 17.30 hod.
Lego ninjago film 3D
Dánsko/USA, anim./akční/komedie, dabing,
97 min., přístupný všem
21.–23. 9., 20.00 hod.
Dobrý časy
USA, krimi/drama, titulky, 100 min., přístupný
od 15 let
24.–26. 9., 20.00 hod.
Kingsman: Zlatý kruh 3D
USA, akční/dobrodr./komedie, 141 min., přístupný od 15 let
25.–27. 9., 17.30 hod.
Valerian a město tisíce planet 3D
USA/Fra, akční/dobrodr./sci–fi, dabing, 137
min., přístupný všem
27. 9., 20.00 hod.
Terminátor 2: Den zúčtování 3D
USA/Fra, akční/scifi/thriller, titulky, 130 min.,
přístupný od 12 let
28.–29. 9., 17.30 hod.
Letíme!
Něm/Bel/Luc, anim. komedie, dabing, 85 min.,
přístupný všem
28.–30. 9., 20.00 hod.
Zahradnictví: Dezertér
ČR, drama,116 min., přístupný všem
30. 9., 17.30 hod.
Víno nás spojuje
Fra, drama, titulky, 113 min., přístupný od 12 let
SENIORSKÉ STŘEDY
13. 9., 9.30 hod.
Špunti na vodě
ČR, komedie, rodinný, 83 min.
FILMOVÝ KLUB – KINO OKO
18. 9., 20.00 hod.
Dvojitý milenec
Fra, drama, titulky, 107 min., přístupný od 18 let

PLAVECKÝ STADION
KRYTÝ BAZÉN – od 4. 9.
Po
6.00–8.00 kondiční plavání, 12.30–13.30
plavání pro invalidy, 13.30–15.30, 17.00–20.00
(½ bazénu)
Út
12.30–13.30, 14.30–15.30, 20.00–22.00
St
6.00–8.00 kondiční plavání, 12.30–13.30
plavání pro důchodce, 13.30–16.00
(15.30–16.00 ½ bazénu), 20.00–22.00
Čt
14.30–15.30 plavání pro těhotné, 14.30–16.00
(15.30–16.00 ½ bazénu), 20.00–22.00
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.–3. 9. otevřen letní areál (dle počasí)
12.00–20.00, podle počasí bude v září otevřen
buď venkovní nebo krytý bazén
SAUNA od 5. 9.
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

BOHOSLUŽBY
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
www.farnoststrakonice.cz
Modlíme se za Strakonice – během srpna
za školy, pedagogy, studenty, žáky a zaměstnance ve školství
Kostel sv. Prokopa
otevřen Út–So 10.00–12.30, 14.30–16.45;
Ne14.30–17.00 (změna vyhrazena)
Kostel sv. Markéty (do 17. 9.)
otevřen Út–So 9.30–12.00, 13.30–16.45,
Ne 13.00–17.00 (změna vyhrazena)
Nedělní bohoslužby:
8.00 Podsrp (kromě 1. 10.)
Neděle 3. 9., 9.30 sv. Markéta – nedělní
eucharistie s promluvou pro děti a požehnáním
školních potřeb
Pátek 8. 9., 17.30 Podsrp – svátek Narození
Panny Marie, bohoslužba
Sobota 9. 9., 19.00 – fara Velké nám. 4; táborák na začátek šk. roku
15. 9.–2. 10., sv. Prokop – výstava fotografií
Člověk a víra – velkoformátové fotografie zachycující jedinečným způsobem momenty života víry
Pátek 15. 9., 17.30 Podsrp – Pam. Panny
Marie Bolestné, oslava titulu kostela, bohoslužba
Pátek 15. 9., 19.00 sv. Markéta – Večer
chval, Strakonická farní kapela – hudba, možnost
prosby za konkrétní věci, díky apod.
Sobota 16. 9., 16.00 sv. Markéta – koncert
Chrámového sboru
Sobota 23. 9., Tábor – diecézní pouť, info pro
poutníky ze Strakonic na vývěskách kostelů
Čtvrtek 28. 9., 17.30 sv. Václav – slavnost sv.
Václava, bohoslužba
Čtvrtek 28. 9., 19.30 sv. Markéta – Svatováclavský koncert – Fere Angeli, Pošumavská
dudácká muzika, Chrámový sbor
Sobota 30. 9., 17.30 sv. Václav – bohoslužba za město a život v něm; po mši sv. novokněžské požehnání – P. Mgr. David Mikluš
Neděle 1. 10., 8.00 a 10.00 sv. Václav –
titulární slavnost kostela, bohoslužby, hl. celebrant
P. ThLic. Petr Smolek; mše sv. na Podsrpu nebude
Neděle 8. 10., 9.30 sv. Markéta – nedělní
eucharistie s promluvou pro děti
Více na: www.farnost–strakonice.cz

MANA, APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Lidická 194, Strakonice
www.manacirkev.cz
Srdečně zveme na:
Bohoslužba – každou neděli v 9.30 hod.
21. 9., 17.00 hod.
Kurz Objevování křesťanství
desetitýdenní cyklus setkání – netradiční kurz pro
lidi, kteří se chtějí dozvědět, o co v křesťanství
jde. Je příběh Ježíše starý, zapomenutý a neaktuální? Nebo Ježíš i dnes ovlivňuje a mění lidské
životy?
od 15. 9., 16.00 hod.
EXIT KLUB
Kreativní klub pro mládež cca od 12 let, každý
pátek. Zábavné hry, moderní hudba, tanec, ankety a rozhovory se slavnými osobnostmi, příběhy,
zamyšlení na aktuální etická témata (láska, konflikty, víra, strach, image, smysl života, předsudky,
kluci a holky). Info: 774 151 868

Zpravodaj města Strakonice

PRO OBČANY
POZVÁNKY
1. 9., 13.00–17.00 hod.
Farmářské trhy
místo: Velké nám., pod radnicí, info: ŠK
2. 9., 13.00 hod.
Soutěž družstev hasičů O putovní pohár
starosty města Strakonice
místo: plocha pod Hvězdou, info: SH ČMS –
SDH Strakonice I
2. 9., 17.00 hod.
Rockový fest Strakonice
vystoupí: Hudba Praha, Status Praesents, Herdek
Filek, Delusion, Funkce Šroubu, No Disorder, Curlies
místo: II. hradní nádvoří, info: MěKS
4. 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 od jednoho roku do dvou let
místo a info: RC Beruška
4. 9., mezi 17.00–19.00 hod.
Tvořivý podvečer s Andělou Kinclovou –
Háčkované kabelky a síťovky
Pomůcky a materiál budou připraveny, ale hodilo
by se přinést i vlastní (příze, háček, nůžky).
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem
4.–8. 9.
Týden otevřených dveří RC Beruška
volný vstup na všechny pravidelné dopolední programy
místo a info: RC Beruška
5. 9., 9.00–10.30 hod.
Kurzy počítačové gramotnosti
PC I – základy práce s počítačem – program,
soubory, složky… přednostně pro čtenáře ŠK
místo: studovna ŠK, info: ŠK
5. 9., 13.00–18.00 hod.
II. sportovní hry seniorů
místo: III. hradní nádvoří, info: infocentrum pro seniory
6. 9., 15.00 hod.
Ukázková hodina a zápis do dramaticko–
literárního kroužku
pro předškolní a školní děti
místo a info: RC Beruška
6. 9., 16.30 hod.
Zastavení v čase

Krátké setkání, ztišení, verše – Karel Toman, poetická próza – Václav Prokůpek.
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem
6. 9., 17.00–18.00 hod.
Šachy pro děti
pro začátečníky i mírně pokročilé, od 6 let
místo a info: RC Beruška
7. 9., 17.00 hod.
Půlstoletí s dudáckým festivalem
vzpomínkový pořad k 50. výročí MDF s dobovými fotografiemi a filmovými záběry, přednáší Irena
Novotná, jako host vystoupí Karel Krasnický
místo: společenský sál ŠK, info: muzeum, ŠK
9. 9., 10.00–16.30 hod.
Velký letecký den
ukázka akrobacie P. Kopfsteina, průlet stíhaček,
stíhací letoun 2. sv. války, vyhlídkové lety, statické
ukázky letadel, cvičný zásah hasičů, letové ukázky historických i současných letadel, akrobacie,
seskok parašutistů
místo: letiště, info: Aeroklub Strakonice
9. 9., 14.00–20.00 hod.
Veget Fest
festival zdravé výživy, ochrany zvířat, veganství
14.00 – Zahájení
14.15 – Představení organizace OBRAZ –
Obránci zvířat (přednáška)
15.00 – Třetí sloka (hudební vystoupení)
15.45 – Problematika množíren (přednáška) –
M. Josefíková, iniciativa Ne množírnám
16.45 – Capoeira Tribo Unida Písek (ukázka)
17.00 – Zdravá (bezmasá) výživa dětí (přednáška) – Vladimír Futák
18.15 – Rychlá vegan jídla pro každý den (ukázka) – K. Braunová, Jezinky z bezinky
19.15 – Mrazák (hudební vystoupení)
20.00 – Tekknical Hard Cirkus (fireshow)
Po celou dobu: informační a prodejní stánky, benefiční bazar, ochutnávky a občerstvení, workshopy a soutěže, vstupné dobrovolné
místo: Ostrov, Podskalí, info: ŠK
10. 9.
Přírodovědný výlet k pramenům Vltavy
Sraz v 7.30 hod. na aut. nádraží, nástupiště C 21.
V 7.40 jede linka na Kvildu, kde bude čekat průvodce Josef Pecka (poplatek 100 Kč na místě).
info: www.csop–strakonice.net.

10. 9., 14.00 hod.
ADRAden pro děti
sportovní disciplíny, loutková pohádka
místo: Rennerovy sady, info: ŠK
10. 9., 15.00 hod.
Taneční odpoledne s písničkou
k poslechu a tanci hraje Antonín Talafous z Protivína
místo: dům kultury, info: MěKS
11. 9., 17.00 hod.
Vícehlasy
hosty dalšího setkání s mimořádnými osobnostmi budou rozhlasová a televizní moderátorka Marie Retková
a dramaturg a scénárista Václav Chalupa
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK
11. 9., 19.00 hod.
KPH – Zahajovací koncert sezony
M. Nostitz Quartet a Boris Krajný
místo: dům kultury, info: MěKS
12. 9., 16.15 hod.
Přírodovědná procházka
Sraz v 16.15 hod. na zastávce MHD Ellerova–Hvězda. V 16.34 odjezd do Rovné, kde bude čekat průvodce Václav Žitný. Podíváme se např. do bukového
lesa (Chlum) a do lipové aleje, zpět lze jet autobusem nebo jít pěšky, info: www.csop–strakonice.net.
12. 9., od 16.30 hod.
Ukázková hodina programu Kreativní rodinná
dílna
pravidelné tvořivé odpoledne pro rodiče s dětmi
od dvou let, každé liché úterý
místo a info: RC Beruška
13. 9., 17.00 hod.
Promítání z cest do přírody – Velká Fatra,
Krkonoše aj.
místo: přednáškový sál gymnázia, info: ŠK Za Parkem
13. 9., 19.00 hod.
Divadelní předplatné B – Činoherní studio
bouře – Smím prosit?
Hrají: J. Révai, K. Janečková, F. Čapka, P. Pěknic/K.
Zima, I. Vyskočil/M. Polách/I. Bareš
místo: dům kultury, info: MěKS
14. 9., 9.00 hod.
Pohádka O Terezce a Matějovi
pro děti MŠ a I. stupně ZŠ, místo: Rytířský sál, info: MěKS
15. 9., 13.00–17.00 hod.
Farmářské trhy
místo: Velké nám., pod radnicí, info: ŠK

INZERCE

OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ & PODLAH

Zpravodaj města Strakonice 

RV1601398/09

Strakonice, ul. Písecká (výpadovka na Prahu –budova Garantstav)
tel.: 777 594 930, vzorkovna 739 657 450
www.dverepodlahy.com, e-mail: info@dverepodlahy.com
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KALENDÁŘ AKCÍ
15. 9., 17.00 hod.
Ondřej Fibich: Underdisco
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK
16. 9.
Ádh mór
keltská skupina záků ZUŠ Strakonice
místo: Palackého nám.
17. 9., 18.00 hod.
Hraní na kantely, případně další nástroje
koná se ve spolupráci se spolkem Spona
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem
18. 9., 11.00 hod.
Beseda: Přírodní koncepce a antikoncepce
místo a info: RC Beruška
18. 9., 19.00 hod.
Divadelní předplatné A – Divadlo různých
jmen – Stvoření světa – bez cenzury
hrají: V. Zawadská, R. Hrušínský ml., J. Rosák/
V. Kratina, R. Goščíková, M. Enčev
místo: dům kultury, info: MěKS
19. 9., 9.00–10.30 hod.
Kurzy počítačové gramotnosti
PC II – základy psaní textu, přednostně pro čtenáře ŠK
místo: studovna ŠK, info: ŠK
19. 9., 18.00 hod.
Strakonické příběhy XLV.
Karel Skalický: Špejlovic karafiáty a dědek
Piškvorec. Strakonický Ostrov v 19. století. Další
vyprávění regionálního historika.
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK Za Parkem
20. 9., 17.00–18.00 hod.
Šachy pro děti
pro začátečníky i mírně pokročilé, od 6 let
místo a info: RC Beruška
20. 9., 19.00 hod.
Koncert Radůza
koncert písničkářky a hudební skladatelky
místo: dům kultury, info: MěKS
21. 9.
Charitativní běh Sportem proti rakovině
info: Armádní sportovní klub Strakonice
21. 9., 17.00 hod.
Kam kráčí Národní park Šumava
povídání o Šumavě s ředitelem Správy Národního parku Šumava Pavlem Hubeným
místo: společenský sál ŠK, info: muzeum, ŠK
21. 9., 17.00 hod.
Beseda: Přírodní koncepce a antikoncepce
místo a info: RC Beruška

21. 9., 18.00 hod.
Přednáška na téma Lidé od Vody –
plavecké historky z Vltavy a Otavy
beseda s autory knihy Lidé od vody R. Velkovou
a J. Fröhlichem a projekce nového snímku dokumentaristy J. Krčka Vltava – stará a nová řeka
místo: Rytířský sál, info: MěKS
22. 9., 16.00 hod.
Setkání rodin s dětmi s postižením
program pro rodiče s hlídáním dětí
místo a info: RC Beruška
22. 9.
Noc sokoloven
program nejen pro děti, více info na plakátech
místo: sokolovna, info: TJ Sokol
23. 9., 8.00–11.00 hod.
Strakonický blešák
místo: plavecký areál
info: iparkosova@seznam.cz
23. 9., 10.00–16.00 hod.
Výlov mlýnského rybníka
místo: Hoslovický mlýn, info: muzeum
23.–24. 9.
Kurz výroby kožených barefoot mokasín
místo: RC Beruška, přihlášky a info:
JirinaTuh@seznam.cz
24. 9., 14.30, 16.30 hod.
Loutková pohádka Princ Bajaja
hrají Rodiče a přátelé MŠ Lidická Strakonice
místo: KZ U Mravenčí skály, info: MěKS
25. 9., 17.00 hod.
Spisovatelé do knihoven
autorské čtení s debatou, první večer z deseti
- každý měsíc jeden autor, projekt Asociace spisovatelů a Sdružení knihoven ČR
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK
26. 9., 19.00 hod.
Jazz, folk a country – koncert Jarmile je
už 35 let
účinkují: Pavel Dobeš a kytarista Tomáš Kotrba
místo: Rytířský sál, info: MěKS
29. 9., 13.00–17.00 hod.
Farmářské trhy
místo: Velké nám., pod radnicí, info: ŠK
29. 9., 18.00 hod.
Mezinárodní přípravné utkání
basketbalistů
BK ARMEX Děčín – Basket SWANS Gmunden
místo: sportovní hala STARZ, info: SK Basketbalu

29. 9., 20.20 hod.
Pecha Kucha Night Strakonice vol.3
deset inspirativních osobností (nejen) z regionu v deseti svižných prezentacích
místo: tajné, info: www.pknst.cz
29. 9.–1. 10.
Dny architektury
komentované procházky městem, přednášky, koncert,
výstava
info: facebook Jsme Strakonice
3. 10., 16.30–18.00 hod.
Kroužek zdravého vaření pro děti
místo a přihlášky: RC Beruška
4. 10., 19.00 hod.
KPH – koncert pro soprán, trubku a varhany
místo: dům kultury, info: MěKS
23. 9.
Oficiální ukončení jihočeské cykloturistické
sezony 2017 – Loučovice – Český Krumlov
info: www.jihoceske-cyklostezky.cz
8. 9., 15. 9., 22. 9., 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 hradem u vývěsky ŠK – 8. 9.
ukážeme si vzácnou květenu na Kalvárii a zahrajeme si na Podskalí špačka, 15. 9. podíváme se
na zahrádku u Blaťáku nebo budeme mikroskopovat v klubovně, 22. 9. uděláme si vlastní pouť.
Více – pobočka Za Parkem (tel. 380 422 720).
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Festival Strakonice nejen sobě
15.–17. září, v rámci oslav 650 let města
Pátek:

a startujeme ve 14. 00 koncertem L-Bandu –
tržnice
a vernisáž galerie ve výlohách Fest Art
a koncert Klára Sečanská a hosté v kapitulní
síni
a vodní fontána pod hradem
a o
ficiální zahájení festivalu se starostou města,
tančírna na Zavadilce
Sobota program od 9.00 hod.

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

celodenní taneční program na Zavadilce
o
dpolední program v Rennerových sadech
hudební scéna na Palackého náměstí
p
rogram v kavárně Kafíčko a Barmeo
p
romítání starých dokumentů ze Strakonic
s hudbou
p
rogram na Ostrově
koncerty Roberta Pacourka a Karla Klímy
v kapitulní síni
koncert duchovní hudby v kostele sv. Markéty
koncert rockových kapel v kempu
koncert na hradě – Charlie Band, Black and
White, Herdek Filek
videoprojekce na hrad, Park X

Neděle program od 9.00 hod.

a hudební program na tržnici
a m
 še svatá s hudebním a pěveckým
vystoupením
a zakončení festivalu hudebním programem
na Palackého náměstí
V průběhu festivalu budou probíhat doprovodné
programy také v čajovnách a výstavy. Podrobný
program na www.nejensobe.cz, v tiskovinách
a infocentru města a infocentru festivalu na tržnici.
Pořadatel: Spolek 4UM z. s. a Městské kulturní
středisko Strakonice
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ZPRÁVY

Ze zápisníku městské policie
Během července došlo ve Strakonicích a okolí
k desítce krádeží jízdních kol. Jak roste obliba
cyklistiky, roste poptávka po kolech a ve spojitosti s tím i ke zvýšení trestné činnosti. Na inkriminovaná místa městská policie nainstalovala
přenosné kamery. Ve spolupráci s Policií ČR
budou častěji prováděny kontroly cyklistů a kontroly kol. A čím byste nám mohli být nápomocni
vy sami? Už jen tím, že nenecháte kolo delší
dobu bez dozoru, jakýmkoli způsobem zabezpečíte, např. připoutáte k pevným předmětům.
Nejedno z ukradených kol bylo majitelem pouze
odloženo, bez jakéhokoli zajištění. Vzhledem
k tomu, že hodnoty kol mohou dosahovat desítek tisíc, stávají se pak lákadlem pro nenechavce.
A když už by došlo k politováníhodné situaci,
ke krádeži kola, mějte někde pro lepší následnou
identifikaci poznamenané výrobní číslo a třeba
i fotografii. Děkuji všem, kteří nám budou nápomocni v prevenci této kriminality.

AGRESIVITA SE MU NEVYPLATILA, DOSTAL POUTA

Dopoledne 1. 7. bylo na linku městské policie
oznámeno, že se uprostřed vozovky na mostě
J. Palacha prochází muž, nejspíše pod vlivem
alkoholu. Předtím fyzicky napadl na chodníku
kolemjdoucího. Za pomoci kamerového systému byl dotyčný vyhledán a dopaden hlídkou
městské policie. Na místo dorazila i hlídka
Policie ČR, která přijala stejné oznámení. Muž
se choval agresivně a hrubě. Jelikož nereagoval

na zákonnou výzvu, aby upustil od protiprávního jednání, byla mu hlídkou městské policie
nasazena pouta. Celá událost je nyní v řešení
Policie ČR.

ŠŤASTNÝ NÁVRAT PAPOUŠKA

Dne 1. 7. volala na linku 156 žena, že v ulici
Rybniční jim do skla narazil papoušek a neví si
s ním rady. Strážníci přijeli na místo, papouška
si vzali a odvezli ho chovateli, o němž se díky
znalosti místních poměrů domnívali, že by
mohl být jeho. Chovatel jim řekl, že mu papoušek před pěti dny uletěl, a opeřence si s radostí
od strážníků převzal.

MAJITEL ODCHYTIL NA ZAHRADĚ HADA

V ranních hodinách 9. 7. nás majitel domu
na Podskalí požádal o pomoc. Chytil na svém
pozemku hada a nevěděl, co s ním. Strážníci
na místě usoudili, že se jedná o zmiji, kterou
přemístili do igelitového pytle a vypustili na jiném místě do přírody.

UŽOVKA SKONČILA VE VOLNÉ PŘÍRODĚ

O den později odchytli strážníci na zahradě
v ulici Ptákovická užovku. Majitelka domu se
domnívala, že se jedná o zmiji, proto na místo
přivolala hlídku městské policie. Strážníci hada
vypustili do přírody.
Milan Michálek
velitel městské policie

Špičkový basketbal
ve Strakonicích
Příznivci hry pod vysokými koši budou
mít 29. září jedinečnou příležitost vidět
špičkový basketbal ve Strakonicích.
Po dohodě místního basketbalového týmu
SKB Strakonice s trojnásobným vicemistrem
republiky BK ARMEX Děčín se ve sportovní
hale STARZ uskuteční mezinárodní
přípravné utkání. Od 18.00 hod. se
na palubovce střetnou hráči BK ARMEX
Děčín s Basket SWANS Gmunden,
rakouským týmem, který se dostal až
do semifinále Austria – A Bundesligy.  (red)

Pohyb pro všechny
Oddíl sport pro všechny TJ ČZ Strakonice
od září opět připravil lekce cvičení rodičů
a dětí, které se budou konat každé
pondělí od 10.00 hodin v sokolovně.
Zápis zájemců se koná ve středu 6. září
od 9.00 do 11.00 hod. Každý čtvrtek
od 19.30 hod. bude vyhrazen v tělocvičně
ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad kondičnímu
cvičení žen a od října bude přichystáno
zdravotní cvičení pro seniory. Více
informací poskytne J. Hanušová na tel.
606 644 590. 
(red)

INZERCE

LAMIVEX s.r.o.,

Každý by si měl vyzkoušet
být o 32 kg lehčí

stabilní firma se sídlem ve Strakonicích
v oblasti výroby nábytku

Hledá pro sériovou výrobu
zaměstnance na tyto pozice:

LUBOŠ

-32
kg

OBSLUHA NÁŘEZOVÉHO CENTRA

Luboš
Velek

n
n

Bydliště: Strakonice
Poradna: Strakonice

n

vyučen, SŠ vzdělání
praxe v oboru vítaná, není
podmínkou
směnný provoz

OBSLUHA OLEPOVACÍHO CENTRA
n
n
n

vyučen, SŠ vzdělání
praxe v oboru vítaná, není
podmínkou
směnný provoz

Zaměstnání: manuálně pracující

SMĚNOVÝ MISTR

41 let
185 cm
139 kg
107 kg

n
n

Délka hubnutí:
6 měsíců
Původní velikost oblečení: 4XL
Současná velikost oblečení: L–XL

n

Zmenšení o:

n
n

částečná znalost práce na PC
komunikační schopnosti,
týmová práce

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

3–4 konfekční velikosti oblečení
Úbytek přes břicho: 22 cm
RV1601397/09

DITETICKÉ CENTRUM NATURHOUSE
Kochanka 119, Strakonice
parkovište U Bati vedle
Hudy sportu, tel.: 383 134 384

A5-velek-sablona.indd 1
Zpravodaj
města Strakonice 

vyučen, SŠ vzdělání
praxe v oboru vítaná, není
podmínkou
směnný provoz

23.6.2017 21:25:01

RV1701128/02

Věk:
Výška:
Původní hmotnost:
Současná hmotnost:

Informace:606 766 489
Kontakt: životopisy zasílejte na adresu: vojak@lamivex.cz
září 2017
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Malá strakonická šestidenní aneb Soutěž Šumavou….

Foto: archiv D. Šebka

DUŠAN ŠEBEK

Zástupci ústředí Automotoklubu Svazarmu 3. dubna 1960 oznámili, že právě
proběhlý ročník oblíbené terénní soutěže
Strakonické šlapačky se napříště pojede
jako mezinárodní dvoudenní terénní soutěž.
Takto na první pohled jednoduše proběhla tiskem informace o vzniku asi největší
terénní soutěže motocyklů po roce 1948
v bývalé ČSSR.
Historie motocyklových soutěží a závodů
v okolí Strakonic je více než pestrá. Hlavním
činitelem určitě byla ČZ, která zde od roku
1930 produkovala motocykly a spolu se
zbrojovkou Františka Janečka – JAWA –
velkou měrou pomáhala motorizovat tehdejší
ČSR. Prakticky okamžitě po II. světové
válce vznikají iniciativy uspořádat závody
motocyklů ve Strakonicích a v roce 1946 se
jede Strakonický trojúhelník. Bylo to 12. 5.
1946 a tento závod byl druhý podnik, který
se vůbec po válce konal. Ředitelem soutěže
byl tehdy konstruktér J. F. Koch, který v té
době vykonával i funkci národního správce
ČZ. Později se věnoval konstrukci soutěžních
strojů a konstrukci skútrů ČEZETA.
Strakonický trojúhelník byl rychlostní závod, který se jel jak po silnici, tak i v terénu.
Po několikaleté přestávce způsobené válkou
se sešlo velké množství závodníků zvučných
jmen, kteří získávali vavříny již za první
republiky. ČZ vyslal velmi silný tým svých
jezdců a mezi vítězi kategorií byli C. Němec,
E. Marha, F. Bláha, J. Koch. Mezi stroji se
objevila fůra předválečných motocyklů,
ale i prototypy vyvíjené za války… Celý
sportovní podnik měl neuvěřitelný ohlas
mezi diváckou veřejností, tisíce přihlížejících
lemovaly celou trať závodu. Není divu, že
se konal opakovaně, i když se ze silnice přesunul zcela do terénu a lehce změnil jméno
na Strakonický okruh.
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OAMK Svazarmu uspořádal 8. dubna 1956 zcela novou soutěž Strakonické
šlapačky, která Strakonický okruh nahradila. V padesátých letech dosahovali jezdci
ČZ velmi dobrých výsledků ve Skotské
šestidenní soutěži. Ač hendikepovaní
malým objemem svých motocyklů oproti
konkurenci, startující většinou na velkoobjemových čtyřtaktních strojích, dokázali
opakovaně získávat ocenění nejlepších
zahraničních jezdců. Možná i proto bylo
rozhodnuto uspořádat zcela nový sportovní
podnik – logicky se tato soutěž stala generálkou před startem jezdců ČZ ve Skotsku.
Všechny uspořádané ročníky ovládl svým
jezdeckým uměním Jaroslav Pudil. Jeho

kralování mu neulehčili jeho „stájoví“
kolegové – Zdeněk Polánka nebo Bohumil
Roučka, kteří vynikali v terénních soutěžích i v motokrosu.
Jak už bylo uvedeno, v roce 1960 se
Stranické šlapačky jely naposledy a v příštím roce je vystřídala diametrálně odlišná
soutěž, která se stala generálkou reprezentace před mezinárodní šestidenní – Soutěž
Šumavou. Díky svému charakteru soutěž
velmi brzo získala přídomek Malá šestidenní nebo Strakonická šestidenní. První
ročník se jel 13.–14. srpna 1961, absolutním
vítězem prvního ročníku se stal Z. Polánka
a zúčastnili se jej jezdci z NDR, Belgie,
Rakouska a Československa. Celkem startovalo 150 závodníků. Již první ročník se
setkal s velkou odezvou mezi příznivci motocyklového sportu a soutěž přímo na trase
vidělo přes 10 000 diváků.
V roce 1962 se soutěž 10.–12. srpna
pořádá jako třídenní s celkovou délkou
750 km. Zúčastnilo se jí přes 170 jezdců,
kteří se prali o hlavní ceny – Boubínskou
trofej a Šumavskou vázu. Ve třídě 125 ccm
zvítězil Alois Roučka, 175 ccm ovládl opět
Zdeněk Polánka a ve 250 ccm zvítězil
A. Zemen.
V roce 1963 ČSSR pořádá Mezinárodní šestidenní soutěž. Strakonice se snaží
přesunout místo konání na Šumavu a tomu
i podřídit konání Soutěže Šumavou. Ještě
v únoru se jedná o tom, že by soutěž
mohla být jen jednodenní, ale nakonec je
rozhodnuto, že XXXVIII. mezinárodní
šestidenní soutěž bude mít jako hlavní
středisko Špindlerův mlýn a Soutěž Šumavou se konat nebude. Ale již v roce 1964
se opět jede jako třídenní klání. Ve dnech
14.–16. 8. vyráží 144 jezdců na trať
dlouhou 800 km, účastní se motocyklisté
z ČSSR, NDR, Itálie, Švýcarska, Fran-

Foto: archiv D. Šebka
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cie… Boubínská trofej zůstala doma, ale
Šumavská váza putovala do NDR.
Družstvo NDR v roce 1964 ukázalo svou
převahu nejen v mezinárodní šestidenní,
ale i v Soutěži Šumavou. Zvítězili na trati
dlouhé přes 800 km před jezdci ČSSR.
Celkem startovalo 152 závodníků. Bohužel tímto rokem začíná prestiž soutěže
pozvolna klesat. Hlavním důvodem byl
útlum výroby motocyklů – do rozvinuté socialistické společnosti nepojedeme
na motocyklu, ale automobilem – tato věta
ministra strojírenství začala pomalou zkázu našeho motocyklového průmyslu. V roce
1965 byla ve Strakonicích ukončena výroba
soutěžních speciálů, kterou převzala JAWA.
Dlužno dodat, že v té době měly strakonické stroje jasně navrch a ve Strašnicích trvalo skoro tři roky, než se podařilo vyrobit
konkurenceschopné stroje.
V. ročník Soutěže Šumavou byl pořádán
již 20.–22. 5. 1965. Trať byla oproti minulým ročníkům výrazně změněna a byl dán
velký důraz na terénní charakter soutěže.
Zkoušky na silnici byly omezeny na nezbytné minimum. Startovalo 134 jezdců,
soutěž dokončilo 98 z nich. Již v červnu
se naplno rozhořela diskuse, zda v příštím
roce bude soutěž uspořádána.
V roce 1968 se Soutěž Šumavou jede již
jen jako mistrovský podnik nezapočítávaný
do evropského mistrovství a tím krátká, ale
bohatá historie této soutěže končí…
Leč vše se změnilo v létě 2015, kdy
nadšenci veteránského sportu uspořádali
vzpomínkovou soutěž k 50. výročí ukončení vývoje a výroby soutěžních motocyklů
ve Strakonicích – Soutěž Šumavou 2015.
Původně to měl být jeden jediný podnik
připomínající původní soutěž, ale již krátce
po ukončení prvního vzpomínkového
ročníku bylo všem jasné, že vznikla nová
tradice soutěže pro historické motocykly.
Místem konání bylo i letos v srpnu
nádvoří strakonického hradu. Dopolední
výstava na nádvoří opravdu stála za to –
přesilovku vzhledem k místu konání vždy
hraje značka ČZ a mezi stroji se najdou
i opravdové unikáty, které psaly historii
našeho motocyklového sportu. K poledni
přichází ke slovu nezbytná startovní zkouška, kdy se motocykl po dopolední výstavě
musí do 60 vteřin nastartovat a opustit
místo startu. Pak již na účastníky čekalo
90–100 km nádhernou přírodou, na jejíž
obdivování bohužel nezbývá moc času.
Opravdu se nejedná o víkendovou vyjížďku
s naleštěným miláčkem. Soutěž je určena
pro sportovní motocykly vyrobené do roku
1975 a vedle průjezdních kontrol a časovek
na okreskách se zajíždí i do terénu. Pořadatelský tým se snaží co nejvíce kopírovat
místa, kudy se soutěž jezdila v šedesátých
letech.
Co dodat? Ve Strakonicích se v roce
2015 navázalo na bohatou tradici motocyklových soutěží více než úspěšně a letošní
třetí ročník vzpomínkové Soutěže Šumavou
je toho příkladem. Přeji organizátorům,
aby rozhodně vytrvali a aby jim nadšení
vydrželo, protože ve Strakonicích nakonec
vyhrává každý, a to nikde jinde nemají!
Držím palce a těším se na příští ročníky
soutěže Šumavou.
Zpravodaj města Strakonice 

VÝROČÍ MĚSTA

Foto: archiv D. Šebka
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PRAHA

Nová Suzuki Vitara
Nepřekonatelná ve městě Suverénní v terénu
RBS (systém nouzového brzdění)
LED světlomety
7× airbag
vestavěná navigace
parkovací senzory a kamera
www.suzuki.cz

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

od

386.700 Kč

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

RV1701178/01a

pro každou příležitost

Suzuki Vitara 1.6 DDiS: emise CO 106 g/km, kombinovaná spotřeba 4,0 l/100 km.
Fotografie je pouze ilustrativní. 2

SUVerén

