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Oslavy 100. výročí
založení ČZ 14. 9.

Volby ve Strakonicích se budou
opakovat
Ústavní soud rozhodl 9. srpna o opakování
komunálních voleb ve Strakonicích,
nevyhověl stížnosti proti usnesení Krajského
soudu v Č. Budějovicích o neplatnosti voleb.
Vedení města požádalo ministra vnitra, aby se
opakované volby konaly co nejdříve.

Strakonice nejen sobě již potřetí

Akce pro seniory

Koncerty, taneční vystoupení, program pro
děti a řadu dalších aktivit slibuje letošní
ročník multižánrového festivalu Strakonice
nejen sobě, který se koná 13.-15. září.
Hlavní program se uskuteční u OC Maxim,
na Palackého náměstí, Pod Hvězdou,
v Rennerových sadech a knihovně.

Infocentrum pro seniory pořádá 19. září již
IV. sportovní hry seniorů na III. hradním
nádvoří. Naopak poprvé připravuje
zábavné odpoledne pro prarodiče a jejich
vnoučata ve svém sídle U Sv. Markéty
čp. 58, a to ve čtvrtek 3. října. Obě akce se
budou konat za každého počasí.

www.passat.cz

Nový
Passat Variant.

Operativní leasing

pro podnikatele

8 086 Kč

bez DPH měsíčně

Řídí se zkušeností.
Ve svých 46 letech už ví, na čem opravdu záleží. A proto Vám
nový Passat Variant přináší inovativní světlomety s technologií
LED-Matrix, stálé online připojení a řadu vyspělých asistenčních
systémů. Ať už cestujete za prací nebo vezete rodinu, nový
Passat Variant Vám chce usnadnit nejen jízdu, ale i každodenní život.

Písecká 513, 368 01 Strakonice, tel.: 383 311 828, fax: 383 311 828, e-mail: info@auto-strakonice.cz, www.auto-strakonice.cz

RV1802539/09

Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Strakonice, spol. s r.o.

RV1802538/09

Vzorový příklad operativního leasingu na vůz Passat 1,5 TSI ACT v ceně 777 900 Kč. Doba pronájmu 48 měsíců a nájezd 15 000 km ročně. Uvedená pravidelná měsíční splátka 8 086
Kč bez DPH. Tato nabídka platí pouze pro podnikatele. Splátka obsahuje záruční a pozáruční servis po celou dobu pronájmu vozidla, dále obsahuje povinné a havarijní pojištění s 10%
spoluúčasti. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s. r. o., a druhou
stanou závazkový vztah. Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,2–7,1 l/100 km, 111–163 g/km. Foto je pouze ilustrativní. Akční nabídka platí do vyčerpání zásob.

ÚVOD

Postup rekonstrukce kulturního domu

Břetislav Hrdlička
STAROSTA

První etapa rekonstrukce domu kultury by měla být hotova v únoru 2020

2x foto: redakce

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

Architektonická studie celkové přestavby
kulturního domu ve Strakonicích byla
představena na místě samotném tvůrci,
tedy členy týmu architektonického studia
STA, Janem Zákosteleckým a Zdeňkem
Hromádkou, 13. června 2018.
Následovalo vyhlášení soutěže o dodavatele
stavby, o němž se rozhodlo v lednu 2019.
Ve výběrovém řízení zvítězila písecká stavební
firma Kočí. Letos v červnu započala rekonstrukce, předběžně rozdělená na několik etap.
První by měla být ukončena v únoru roku
2020 a celkové náklady hrazené z rozpočtu
města dosáhnou hodnoty 45 milionů korun.
Právě probíhající první etapa zahrnuje
rekonstrukci restaurace, která se z druhého
nadzemního podlaží přesune do přízemí.
Vstup do bývalého baru by měl v budoucnu
být vstupem do nové restaurace, která již nyní
vzniká v prostorách původního zrcadlového
sálu. Opravený loutkový sál bude sloužit jako
multifunkční prostor pro divadla, přednášky,
kongresy a koncerty.
KAPLIČKA SV. NORBERTA

Koncem srpna byla zahájena rekonstrukce
další drobné sakrální stavby, a to kapličky

MÍSTNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ – WWW.STTV.CZ 

svatého Norberta, nacházející se v katastru
Střely. Jedná se o výklenkovou kapličku, která
se váže k rodině Doubkových, jejíž předci ji
pravděpodobně v 18. století vystavěli, zatímco
novodobí vandalové ji značně poničili. V rámci rekonstrukce budou zhotoveny vnitřní
i venkovní omítky, zajištěno odvodnění stavby.
Kaplička dostane novou střechu i podlahu.
Případně narušené zdivo bude zednicky
opraveno. Nezbytné bude vyspravit i možné
trhliny v klenbách. Opravou musí projít i vnitřní výzdoba kapličky. Z původního vybavení
se dochoval pouze značně poničený obraz
svatého Norberta, který poslouží jako grafický
podklad pro vytvoření kopie nového obrazu.
Celková rekonstrukce kapličky by měla
trvat zhruba dva měsíce s vynaloženými
náklady ve výši 462 000 Kč. Město Strakonice obdrželo z dotačního programu Kulturní
dědictví Jihočeského kraje finanční podporu
ve výši 50 000 Kč. Zbývající část hradí ze
svého rozpočtu.

Vážení Strakoničtí,
máme před sebou první z podzimních
měsíců, který, ač devátý v pořadí, je
dalším novým začátkem. Když se
zamyslíte, zjistíte, že je asi nejvíce
z celého roku nabitý prací, povinnostmi a spěchem. Je to zřejmě tím, že si
lidé po dovolených a prázdninách
uvědomí, že za chvíli přijde zima,
snaží se dokončit vše, co doposud
nestihli, sklízejí na zahrádkách, gruntují
domovy, připravují se na Václavskou
pouť, oblékají se do zimy, nakupují
do zásoby, užívají zbytky tepla a letní
zábavy, prostě je to ukrutný fofr. Všimli
jste si? V září znovu vše začíná. Je to
nejpestřejší měsíc jak vzhledem přírody,
oblečením lidí, tak počasím i lidskou
činností. Doufám, že jste si na dovolených odpočali, nasbírali dostatek
sil potřebných ke zvládnutí tohoto
hektického období a připravili nervy
na podzimní plískanice a případný
nečas.
Hlavním tématem září bývá škola. Nástup prvňáků maminky obrečí, studenti
nastupují do vyšších škol a vše začíná
v běhu života nanovo. Milí školáci,
studenti, pedagogové, rodiče, všem
vám přeji klidný školní rok a úspěchy
na bitevním poli zvaném vzdělání.
A když se někdy něco nepovede?
Tak nad sebou nelamte hůl, neházejte
flintu do žita, zkrátka to zkuste znovu.
Přeji nám všem krásné babí léto, stálé
zdraví a co nejméně chaosu a nervů
v nejzběsilejším měsíci roku.
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ZPRÁVY

Uzávěrka přihlášek 13. 9.,
více na www.souteze.strakonice.eu

Seminář ke kotlíkovým dotacím
Zájemci o kotlíkovou dotaci mohou získat
všechny důležité informace na semináři,
který se uskuteční 11. září od 16.00 hod.
v zasedací místnosti ve Smetanově
ul. 533. Cílem semináře je seznámit
veřejnost s podmínkami získání finanční
podpory na výměnu kotlů na pevná
paliva s ručním přikládáním v rodinných
domech z dotačního programu nazvaného Snížení emisí z lokálního vytápění
domácností v Jihočeském kraji III. Přednášet budou zástupci krajského úřadu, kteří
žádosti o dotace administrují. 
(red)

Farmářské trhy se po pauze vrací

Farmářské trhy se po letní pauze vrátí
na Velké náměstí v pátek 6. září. Konat
se budou v pravidelných čtrnáctidenních
intervalech až do 15. listopadu. Prodejci
budou nabízet farmářské a regionální
potraviny, řemeslné výrobky a občerstvení. Bude také umožněn prodej drobných
pěstitelských přebytků bez účastnického
poplatku. Seznamy přihlášených prodejců najdete na webu farmarsketrhy.strakonice.eu. Kontakt: jan.juras@knih-st.cz
nebo 721 658 244. Akci pořádá Ekoporadna při ŠK ve spolupráci s městem
Strakonice. 	
(red)
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Rozkvetlé Strakonice lákají turisty

Město
Strakonice jaký je význam
Už vás někdy
napadlo,
vyhlašuje soutěž
květin v našem životě? Nezastupitelné
Strakonice kvetou 2019
místo mají ve chvíli, kdy chceme vyjádřit
okna, domy, balkony, výlohy, předzahrádky
lásku, náklonost,
poděkovat, potěšit
budou ﬁnančně
oceněna, každý účastník obdrží dárek z městského zahradnictví.
i utěšit, jsouPrvní
aletři imísta
mementem
pomíjivosti
přihlášení
do
soutěže:
1.6.-13.
2019 - zaslání fotograﬁe vč. kontaktních údajů (jméno, adresa, telefon, e-mail) na adresu:
krásy i lidského života. V jednu 9.jedinou
elektronické hlasování: 16. 9.-30. 9. 2019 na www.souteze.strakonice.eu
kontakt:
školství
a cestovního
ruchu MěÚ Strakonice
chvíli se pyšní
naodbor
slunci
svými
rozličnými tvary a Podmínky
barvamisoutěže
a za najdete
malý na
okamžik
www.souteze.strakonice.eu
jejich lístky nemilosrdně
T rozpráší čas
S
a nezkrotné živly.
Strakonická květinová výzdoba začíná
být proslulá za hranicemi nejen města, ale
Že to není jednoduchá práce na prudkém
i regionu a nejedno město se snaží naposlunci, stále v předklonu, potvrdí každá
dobit to, co je pro strakonické zahradníky
zahradnice či zahradník. Celkem se musí
naprosto běžné. Důmyslně poskládané
během léta ošetřit deset lokalit letničkoodstíny barevného spektra ladící a zapadavých a deset lokalit trvalkových záhonů
jící do přesně vybraných míst. Poupata počítajících stovky čtverečních metrů. Než
stupně nakvétající tak, aby plynule zaujala
ale začne tahle mravenčí práce, musí
místo jiného uvadajícího květu.
do země přijít na 40 000 cibulovin, 20 000
Autorem výzdoby je vedoucí odboru
sazenic letniček, 700 sazeniček pomněnek
životního prostředí Jaroslav Brůžek a jeho
a na 3 500 macešek.
tým z odboru životního prostředí. Sám by
Všem, kteří mají „na svědomí“ tuto
toho ale moc nezmohl, a tak má 20 párů
křehkou pestrou krásu, patří obrovský
rukou, které se denně starají o to, aby stradík, neboť spoluutváří dobré jméno
konické chloubě nic nechybělo, byla zbavenašeho města.
na obtěžujícího plevele a dostatečně zalita.
text a foto Markéta Bučoková, PR

Zdravá duše, zdravé tělo
„Lékař vedle toho, že léčí tělo, musí umět
léčit i duši.“ To jsou slova autora skulptury,
která přibyla v aromatické zahradě strakonické nemocnice, primáře dětského oddělení
Martina Gregory. Citlivě zkombinované přírodní materiály poskládané do promyšleného
tvaru by měly přinášet pacientům příjemné
pocity i návod k zamyšlení.
Slavnostního odhalení se vedle jiných hostů
za město Strakonice zúčastnil místostarosta
Rudolf Oberfalcer. Ke slavnostnímu přípitku
byl zvolen nealkoholický Driver ze strakonického pivovaru, který je pivovarem dodáván
pacientům hospitalizovaným ve strakonické

Autor sochy Martin Gregora

Foto: M. Bučoková

nemocnici, s výhradně kladnými ohlasy.
Markéta Bučoková, PR

Centrum duševního zdraví ve Strakonicích
Od července ve Strakonicích funguje
Centrum duševního zdraví, které je první
svého druhu v kraji. Poskytuje komplexní
zdravotní i sociální služby pro lidi s vážným duševním onemocněním, informoval
Ivan Čuřín z organizace Fokus – Písek,
která centrum provozuje. Zařízení funguje

díky dotaci z Programu podpory Center
duševního zdraví. Orientuje se na pomoc
dospělým lidem na Strakonicku a Prachaticku, kterou zajišťuje multidisciplinární
tým. Péči poskytují většinou v domácím
prostředí klienta. 
(red)
Zpravodaj města Strakonice

Florbalisté posedmé uctili památku Petra Adlera
Florbal je poměrně mladá sportovní disciplína, přesto má ve Strakonicích silnou základnu
ve všech věkových kategoriích.
Již sedmým rokem se v hale v Máchově ulici odehrává srpnový Memoriál Petra Adlera.
Série zápasů je vzpomínkou na strakonického
hráče a trenéra, jehož kariéru ukončila v roce
2012 zákeřná nemoc.
Jakkoliv jsou jednotlivé zápasy zajímavé, samotné zahájení si fanoušci florbalu
nenechali ujít. Mezi těmi, kteří zahajovali, byl
i místostarosta a sportovec Josef Štrébl. Ten
společně s předsedou pořádajícího týmu Adamem Vašmuciusem předal peněžní šek ve výši

20 000 Kč primáři onkologického oddělení
strakonické nemocnice Pavlu Švihálkovi. Jak
ve své úvodní řeči zmínil místostarosta Štrébl,
fair play, umění přijímat porážky i výhry s pokorou se neslo všemi zápasy v duchu uctění
památky.
text a foto Markéta Bučoková, PR

Charitativní běh Sportem proti rakovině
Strakonický 25. protiletadlový raketový
pluk a Armádní sportovní klub Strakonice
pořádají 19. září charitativní běh Sportem proti
rakovině. Zájemci se mohou vydat na trať
po Podskalí dlouhou 2 500 m, startovat se
bude od 8.45 do 12.00 hod. ze III. hradního

nádvoří. Součástí programu bude autogramiáda sportovců ASC Dukla před letním kinem,
která začne v 10.00 hod., koncert Alžběty Kolečkářové v letním kině od 10.30, soutěže pro
děti z mateřských a základních škol a ukázky
vojenské techniky a vybavení. 	 (red)

SPORT
Házenkáři se vrátí do minulosti
Házenkářský klub HBC Strakonice 1921
zve všechny fanoušky a příznivce házené
na setkání současných i bývalých hráčů
a funkcionářů pod názvem Návrat do minulosti aneb Setkání generací po letech. Turnaj
starých gard (mužů i žen) a společenské
odpoledne se budou konat v sobotu
7. září od 14.00 hodin v házenkářské
hale a přilehlém sportovním areálu
v Máchově ulici. Přijďte se spolu s námi
vrátit do minulosti a svou účastí podpořit
rozvoj házené ve Strakonicích.

HBC Strakonice 1921

Procházky nordic walking
Infocentrum pro seniory zve na zářijové
procházky s holemi okolo Strakonic
s J. Prokopovou 3., 10., 17. a 24. 9. Sraz
je vždy v 9.00 hod. před infocentrem
pro seniory, U Sv. Markéty 58. Trasy
budou mít 5 až 10 km dle domluvy.
Více informací na tel. 731 538 867
a 720 043 670.
Marie Žiláková, infocentrum pro seniory

INZERCE

ČSAD STTRANS a.s.
Strakonice

On-line noviny do celé rodiny!

přijme

ŘIDIČE AUTOBUSU
POŽADUJEME:
ŘP skupiny D
(příp. umožníme jeho získání)
NABÍZÍME:
velmi dobré platové podmínky,
podnikové ubytování a další benefity

Zpravodaj města Strakonice 

N í nás
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KONTAKT:
Ing. Maryška, tel. 602 160 658,
jmaryska@sttrans.cz
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Vody ubývá, proto s ní musíme šetřit
JAROSLAVA MRŮZKOVÁ,
VODOPRÁVNÍ ÚŘAD

Voda. Voda je život. Voda je nezbytná
pro člověka, živočichy, rostliny, krajinu.
Vody ubývá. Musí se s ní šetřit. Význam
těchto slov si bohužel uvědomujeme, až
když nám tolik potřebná voda dochází.
Jak jsme si všichni již zvykli šetřit vodou
z městského vodovodu, motivovaní zejména
výší ceny upravené vody, tak bychom se měli
naučit chovat i k ostatním vodám - povrchovým (v řekách, rybnících) i podzemním.
K odběru podzemní vody nám slouží
studna (vrtaná, kopaná), kterou lze vybudovat pouze na základě platného povolení vodoprávního úřadu. S příslušným povolením
ke stavbě studny se vydává tzv. povolení
k nakládání s vodami, tj. povolení k odběru
podzemních vod. Tento povolený odběr
však bývá vodoprávním úřadem limitován
maximální výší odběru, počtem měsíců
v roce, kdy je odběr podzemních vod
uskutečňován, a účelem odběru. Je třeba si
současně uvědomit, že povolená výše odběru nezaručuje oprávněnému, že ve studni
bude mít k jímání podzemní vody vždy
takové množství, a ani nezakládá oprávněnému povinnost toto množství odebírat.
Oprávněný má právo, a to v případě, že
jeho zdroj je dostatečně vydatný a odběr
neovlivňuje hydrologický režim okolí,
toto množství odebírat, ale pouze v povoleném rozsahu. Měli bychom všichni být
ohleduplní nejen ke svým potřebám, ale
i potřebám ostatních. Napouštění bazénů
vodou ze studny neodpovídající účelu ani
povolenému množství odebíraných vod se
většinou projeví i vlivem na okolní studny.
V případě, že potřebujete napustit bazén,
doporučujeme se obrátit na Technické služby města Strakonice, které vám za úplatu
upravenou vodu do bazénu přivezou.
S jakými problémy se vodoprávní úřad
v souvislosti se studnami běžně potýká?
1) Podzemní voda jako přírodní bohatství
patří státu, proto není pravdou tvrzení, se
kterým se v naší praxi běžně setkáváme,
že v mé studni je moje voda. Na rozdíl
od odběrů vody z řeky není prozatím odběr podzemní vody zpoplatněn, ačkoliv
se o tomto problému dlouho diskutuje.
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2) Řada občanů, kteří mají studnu a užívají vodu k zásobování nemovitosti
(buď výhradně, a nebo jako doplňkový
zdroj k vodě z městského vodovodu),
se domnívá, že když nepoužívají vodu
z městského vodovodu, nemusí platit ani
stočné. Opak je však pravdou. I oni jsou
původci odpadních vod, které odtékají
městskou kanalizací do čistírny odpadních vod města Strakonice, i oni se musí
podílet na úhradě nákladů s čistěním
odpadních vod souvisejících.
3) Mezilidské vztahy a sousedské spory se
bohužel promítají i do správních řízení
vodoprávního úřadu. Někdy oprávněné
obavy o ztrátu vody ve své studni, ale
často i truc nebo msta sousedovi jsou
příčinou konfliktních a zdlouhavých
vodoprávních řízení.
4) Mnohdy občané, kteří si chtějí zřídit
studnu, si stěžují, že je s „dírou do země
zbytečné papírování…“ Ano, není to
jednoduché. Ale studna také není jen
díra do země. Je zcela běžné, že se
vrtají studny s hloubkou kolem
50 metrů (pro srovnání je to zhruba třetina strakonického teplárenského komína),
které zastihnou ve své hloubce několik
zvodnělých vrstev. Studna je nejen vod-

ním dílem, které podléhá povolovacímu
procesu podle platných zákonů, jedná se
ale hlavně o stavbu, která může ovlivnit nejen vydatnost sousedních studní,
hydrologický režim lokality, ale i jakost
a kvalitu podzemních vod. Právě proto je
nutné nejen odborné posouzení možnosti
vybudování nového zdroje vody, ale i to
tolik kritizované „papírování“.
5) Zcela bez komentářů ponecháme jeden
příběh občana, který, ač má možnost se
napojit na vodovod obce, nechce to udělat
z důvodu, aby ušetřil, a protože má studnu
pouze mělkou, kopanou, která vlivem klimatických podmínek vysychá, obviňuje
z úbytku vody své sousedy. Sám pak říká,
že je zvyklý na určitý životní standard, ze
kterého nehodlá slevit. Ale ruku na srdce,
dvakrát týdně mýt auto, napustit si bazén,
několikrát denně zalévat anglický trávník
jistě není standard tam, kde vody rapidně
ubývá. A ta ubývá všude.
Množství nových studní na Strakonicku
rok od roku roste. Pro informaci uvádíme počet povolených studní v uplynulých
letech: 2012 – 17, 2013 – 27, 2014 – 51,
2015 – 63, 2016 – 65, 2017 – 79, 2018 –
73. Po loňském suchu je v letošním roce
zaznamenán rekordní nárůst povolených
studní, kdy jen v období 1. 1.–30. 6. 2019
bylo vedeno 98 správních řízení o povolení
stavby studny a odběru podzemních vod.
Při stále stejném počtu úředníků, kteří tato
často velmi konfliktní správní řízení vedou,
a s ohledem na skutečnost, že v rámci
zjednodušení stavebního řízení je vedeno
společné řízení o umístění stavby a stavební
povolení, povolení k odběru podzemních
vod a často i povolení výjimky z odstupové
vzdálenosti od možných zdrojů znečištění,
se nelze divit, že lhůta od podání žádosti
do vydání správního rozhodnutí bývá až tři
měsíce. Samozřejmě každé správní řízení je
jiné a lhůty se mohou lišit.
Vodoprávní řízení:
a) stavbě studny předchází hydrogeologický průzkum:
•
k hydrogeologickému průzkumu je
nutný souhlas vodoprávního úřadu
podle § 17 písm. i) vodního zákona,
souhlas bývá podmíněn monitoringem okolních vodních zdrojů, popř.
hydrodynamickou zkouškou,
Zpravodaj města Strakonice

PRO OBČANY

•

po provedení a vyhodnocení hydrogeologického průzkumu stavebník
žádá o vydání společného povolení
(popř. i výjimky z odstupové vzdálenosti od možného zdroje znečištění) a povolení k odběru podzemních
vod,
b) stavbě studny nepředchází hydrogeologický průzkum:
•
před vlastním záměrem vybudování
studny stavebník žádá o vydání
společného povolení (popř. i výjimky z odstupové vzdálenosti od možného zdroje znečištění) a povolení
k odběru podzemních vod,
•
v rámci správního řízení vodoprávní
úřad stanovuje podmínku provedení
tzv. doplňkového hydrogeologického
průzkumu, při kterém se ověří předpokládané závěry hydrogeologa týkající
se parametrů vrtu i dosahu možného
ovlivnění okolních vodních zdrojů,
součástí doplňkového průzkumu je
v případě námitek účastníků správního
řízení i hydrodynamická zkouška,
c) v případě, že je studna budována jako
stavba vedlejší ke stavbě hlavní, která
podléhá stavebnímu povolení, a stavební
řízení vede stavební úřad:
•
vodoprávní úřad vydává před vydáním stavebního povolení závazné
stanovisko,
•
vodoprávní úřad vydává povolení
k odběru podzemních vod.
Bližší informaci vám rádi poskytnou
pracovníci vodoprávního úřadu.

Projekt na podporu vzdělávání pokračuje
Místní akční skupina Strakonicko (MAS)
pracuje na projektu zaměřeném na podporu vzdělávání nazvaném MAP II ORP
Strakonice. Realizační tým minulý školní
rok zorganizoval několik zajímavých akcí.
Školky navštívila zubařka Milada Hálková, která dětem pověděla, jak se správně
starat o chrup. Předškoláci si mohli
vyzkoušet tradice a zvyky spjaté s Vánocemi, masopustem a Velikonocemi díky
Ireně Novotné z Muzea středního Pootaví.
O Vánocích a Velikonocích jim vyprávěla bývalá knihovnice Milena Novotná.
Na podporu čtenářské gramotnosti se
konalo ve Volyni, Katovicích a Cehnicích
divadelní představení Víti Marčíka Sněhurka. Podpořit zájem žáků o polytechnické vzdělávání na vybraných školách měl
za cíl EDUbus, mobilní polytechnická
laboratoř, ve které si mohli vyzkoušet pro-

pojení moderní technologie a fyzikálních
zákonů. Pro pedagogy pořádal tým MAS
vzdělávací kurzy.
Pro tento školní rok realizační tým připravil environmentální vzdělávací program
Planeta – můj domov. Nabízí rozmanité
aktivity pro mateřské a základní školy,
rodiče, pedagogy i veřejnost. Pro školky je
přichystáno divadelní představení zaměřené na nadměrné používání obalů, které
vzniklo ve spolupráci se strakonickým bezobalovým obchodem Bezinka. Realizační
tým MAP II chystá také aktivity zaměřené
na zvýšení povědomí o plýtvání jídlem či
nadměrné spotřebě. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 
MAS Strakonicko, z. s.

Bude se opravovat zastřešení tribuny
Zastřešení tribuny sportovního areálu
Na Sídlišti bude opraveno do 15. prosince letošního roku. Práce budou započaty
v září. Celkové náklady na opravu by měly
činit 3,1 milionu korun včetně DPH. Rada
města v červnu vypsala výběrové řízení
na dodavatele stavebních prací. Přihlásila
se do něj jen strakonická firma Salvete,
s jejíž nabídkou rada souhlasila. Nabídková
cena odpovídá předpokládané ceně díla

podle zpracovaného kontrolního rozpočtu.
Tribuna je uzavřena na základě doporučení
statika. V roce 2014 se na tribuně opravovala
střešní krytina, dřevěné schodiště, sedačky
a zábradlí. O dva roky později následovaly
stavební úpravy, které souvisely s rekonstrukcí šaten a umýváren pro sportovce a WC pro
veřejnost, které se nachází na jižní straně
tribuny, vyměnily se zde i okna a venkovní
dveře za nová plastová.	
(red)
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Individuální dotace – sociální oblast
Oblastní odbočka SONS
– n a provoz kanceláře – problematika
zdravotně postižených – 50 000 Kč
Hospic sv. Jana N. Neumanna, o. p. s.
– na péči o nevyléčitelně nemocné obyvatele Strakonic – 50 000 Kč
Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské
vztahy, psychosociální, pracovně-profesní
a osobnostní rozvoj, o. p. s.
– na provozní potřeby poradny - 50 000 Kč
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o. p. s
– n a nájemné spojené s poskytováním
registrovaných sociálních služeb – služby
odborného sociálního poradenství –
30 000 Kč
– n a nájemné spojené s poskytováním
registrovaných sociálních služeb – služby
osobní asistence – 16 000 Kč
Prevent 99, z. ú.
- na sociální službu – Služby pro rodiny
s dětmi PREVENT – 50 000 Kč
- na sociální službu v zařízení CROSS
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Prevent – 50 000 Kč
(redakčně kráceno)
odbor sociální

Vandal poničil toalety
Neznámý pachatel
poškodil v noci
z 8. na 9. července
na letním plaveckém
stadionu inventář
i stavební části toalety
pro invalidy. Způsobil škodu ve výši
35 000 Kč.
Za nejasných okolností byla rozbita vodovodní baterie umyvadla, držák toaletního
papíru, madla pro imobilní návštěvníky,
nádržka toalety i s jejím mechanismem,
záchodové prkénko, sprcha s držákem
a sedátko u sprchy. Dále ve stavební části
místnosti byl kvůli poškozené baterii vyplaven strop a jeho kazetové desky, poničena
výmalba a sádrokartonový tunel vodoinstalace a vchodové dveře, dveře od úklidové
komory vykazovaly použití hrubého násilí
a vytopení vodou. Navíc okno místnosti, které bylo vybaveno pouze ventilačním dílem,
bylo vylomeno, aby jím mohl pachatel nebo
skupina pachatelů prolézt.
Případ šetří Policie ČR, bylo podáno
trestní oznámení na neznámého pachatele.
Karel Dvořák,
vedoucí plaveckého stadionu
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Živnostenské oprávnění fyzické osoby
Získat živnostenské oprávnění pro fyzickou osobu není vůbec složité, pro volnou
živnost stačí jen podat ohlášení na kterémkoliv živnostenském úřadu a při splnění
všeobecných podmínek provozování
živnosti obdržíte obvykle na počkání výpis
ze živnostenského rejstříku, který osvědčuje, že jste splnili podmínky a můžete začít
podnikat. Výpis nahrazuje dříve vydávané
živnostenské listy.
Všeobecné podmínky pro získání
živnostenského oprávnění jsou jen dvě.
Musíte být bezúhonní a plně svéprávní.
V praxi to znamená, že při ohlášení volné
živnosti budete potřebovat jen občanský
průkaz a tisícikorunu na úhradu správního
poplatku. Úředníci s vámi vyplní jednotný
registrační formulář, pomohou se zařazením předmětu podnikání a elektronickou
cestou ověří vaši bezúhonnost.
Pokud si budoucí podnikatel přeje
umístit sídlo podnikání mimo místo svého
trvalého bydliště, bude potřebovat také
souhlas majitele nemovitosti.
Trochu složitější je ohlášení živností
řemeslných, vázaných a vydání koncese,
neboť v tomto případě je nutné doložit
doklady o splnění odborné způsobilosti,
tzn. o vzdělání v oboru a případně i praxi.
V případech, kdy podnikatel sám nesplňuje
odbornou způsobilost, může si ustanovit odpovědného zástupce, to je osoba,

která zodpovídá za řádný provoz živnosti
a za dodržování živnostenskoprávních
předpisů. Zvláštní zákony mohou stanovit
i další požadavky.
O živnostenské oprávnění se žádá
na obecních živnostenských úřadech –
nemusí být příslušný podle místa vašeho
trvalého bydliště, zamiřte na libovolný v republice. Případně můžete zajít
na Czech POINT nebo podat elektronické
ohlášení živnosti (se zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím
datové schránky).
Když budete chtít později až po zahájení
podnikání podat žádost o zřízení další
živnosti, zaplatíte poplatek ve výši pět set
korun bez ohledu na to, jestli budete ohlašovat jednu nebo víc živností naráz. Zvažte
tedy už při vyplňování prvního registračního formuláře, jestli si nezapsat živností
víc, s ohledem na budoucí podnikatelské
záměry.
Jana Vadlejchová, vedoucí obecního
živnostenského úřadu

Pohyb a vyvážená strava základem zdraví
Moderní způsob života je velmi často spojován s nízkou fyzickou aktivitou. Většina
lidí žije sedavým způsobem, na židli stráví
i více než 80 % veškerého aktivního času.
Nejhorší kombinací je sedavé zaměstnání
spojené s nedostatkem pohybu, to vede
k rozvoji řady zdravotních potíží.
V současné době existuje řada nejrůznějších cvičení, na popularitě získávají
skupinové lekce, např. BODY + 40, který
je určen ženám okolo 40 let. Pro vyznavače
chůze je určen program Alpinning, kdy lidé
pod dohledem instruktora a za doprovodu
hudby jdou na speciálním mechanickém
pásu. Pro zdatnější a mladší nadšence fitness
stylu mohu doporučit intenzivní lekci HIIT,
která je poskládaná z crossfitových prvků
a ze základních posilovacích jednotek.
Kromě pohybu je důležitá i životospráva.

Mnoho lidí si myslí, že upevní své zdraví
nebo vzhled jen jízdou na kole nebo během. Nejefektivnější je cvičení, a to nejen
v posilovně, ale i doma. V jídelníčku by
neměl chybět dostatek ovoce a zeleniny,
kvalitních bílkovin, komplexních sacharidů
a tuků. Vyvážená strava nespočívá ve vyloučení či omezování tuku jako takového,
ale ve volbě správných tuků.
Rady týkající se zdravého životního stylu
můžete získat u výživových poradců nebo
osobních trenérů ve fitness Kingkong VIP,
které otvírá Trenérskou školu akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy. V říjnu zahájí akreditované kurzy např. fitness instruktor, osobní
trenér fitness, výživový poradce. Informace
najdete na www.fitnesskingkong.cz nebo
facebooku. 
Lucie Vajnerová
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); STEJIKA (Hradební 329) — 732 173 275

VÝSTAVY
do 15. 9.
Tipy na výlety po okolí
Venkovní panelová výstava.
místo: III. nádvoří hradu, info: muzeum
4.-30. 9.
Naše duše promlouvají
Výstava prací klientů sociálně terapeutické dílny
Kopretina strakonické pobočky FOKUS – Písek.
Obrazy, keramika, enkaustika, tvorba z papíru.
Otevřeno ve výpůjční době
(Po, St–Pá 8.00–18.00, Út zavřeno,
So 8.00–12.00). Místo: vstupní hala ŠK
do 31. 12.
Výstava enkaustiky
Enkaustika aneb Krácení dlouhé chvíle pana
Josefa Novotného. Přístupné v době konání spol.
akcí. Místo: společenský sál ŠK, info: ŠK

KINO OKO
1. 9., 17.30 hod.
Angry Birds ve filmu 2 3D
USA, anim./rod., dabing, 86 min., přístupný všem
1.–2. 9., 20.00 hod.
Přes prsty
ČR, komedie, 101 min., přístupný od 12 let
2.–4. 9., 17.30 hod.
Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw
USA, akční/dobrodr., titulky, 136 min., přístupný
od 12 let
3.–4. 9., 20.00 hod.
Tenkrát v Hollywoodu
VB/USA, drama, titulky, 159 min., přístupný od 12 let
5.–6. 9., 17.30 hod.
Moj dedo spadol z Marsu
Chor, ČR/SR, rod./anim., slovensky, 76 min.,
přístupný všem
5.–8. 9., 20.00 hod.
To: Kapitola 2
USA, horor/myster./thriller, titulky, 168 min.,
přístupný od 15 let
7.–9. 9., 17.30 hod.
Lví král 3D
USA, dobrodr./hudební/rod., dabing, 109 min.,
přístupný všem

9.–10. 9., 20.00 hod.
Rocketman
USA/VB, životopisný, titulky, 120 min., přístupný od 12 let
10.–11. 9., 17.30 hod.
Ženy v běhu
ČR, komedie, 93 min., přístupný všem
12.–15. 9., 17.30 hod.
Playmobil ve filmu
Fr/Něm, anim./dobrodr./komedie, dabing,
99 min., přístupný všem
12.–15. 9., 20.00 hod.
Nabarvené ptáče
ČR/SR/UKR, drama, titulky, 169 min., přístupný
od 15 let
16.–18. 9., 17.30 hod.
Hodinářův učeň
ČR, pohádka/rodinný, 102 min., přístupný od
7 let
16.–18. 9., 20.00 hod.
Zlatokopky
USA, drama/komedie, titulky, 110 min., přístupný
od 15 let
19.–22. 9., 17.30 hod.
Psí kusy
USA, anim./komedie, dabing, 87 min., přístupný všem
19.–24. 9., 20.00 hod.
Román pro pokročilé
ČR, komedie/romant., 95 min., přístupný od 12 let
23.–24. 9., 17.00 hod.
Toy Story 4: Příběh hraček 3D
USA, anim./dobrodr., dabing, 90 min., přístupný všem
25. 9., 17.30 a 20.00 hod.
Panství Dowton
VB, drama, titulky, 122 min., přístupný od 12 let
26.–29. 9., 17.30 hod.
Princ Krasoň
Kan, anim., dabing, 90 min., přístupný všem
26.–27. 9., 20.00 hod.
Ad Astra
USA, sci–fi, titulky, 124 min., přístupný od 12 let
28.–30. 9., 20.00 hod.
Národní třída
ČR, drama, 91 min., přístupný od 15 let
30. 9., 17.30 hod.
Jiří Suchý – Lehce se životem se prát

KALENDÁŘ AKCÍ

ČR/SR, dokument, 102 min., přístupný všem
SENIORSKÉ STŘEDY
11. 9., 9.30 hod.
Teroristka
ČR, komedie/drama, 95 min.
FILMOVÝ KLUB – KINO OKO
11. 9., 20.00 hod.
Stehy
Srb/Chor/Slov, drama/thriller, titulky, 97 min.,
přístupný od 12 let

PLAVECKÝ STADION
KRYTÝ BAZÉN
Po
6.00–8.00 kondiční plavání, 12.30–13.30 plavání pro
invalidy, 13.30–15.30, 17.00–20.00 (½ bazénu)
Út
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. 9. otevřen letní areál 10.00–20.00 dle počasí
SAUNA
Po, Ne – ZAVŘENO
Út, Pá 10.00–22.00 ženy (od. 3. 9.)
St 10.00–22.00 muži (od 4. 9.)
Čt 10.00–22.00 společná
So 10.00–17.00 společná
Změna ceníku: dospělí 90 Kč/1 hod., 105
Kč/1,5 hod., 120 Kč/2 hod. (vč. prostěradla),
permanentky 10 vstupů 800 Kč/1 hod., 900
Kč/1,5 hod., 1 100 Kč/2 hod. (vč. prostěradla),
ostatní změny na www.starz.cz/sauna
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Strakonice, ul. Písecká (výpadovka na Prahu –budova Garantstav)
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www.dverepodlahy.com, e-mail: info@dverepodlahy.com
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BOHOSLUŽBY
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
www.farnost–strakonice.cz
Nedělní bohoslužby: 8.00 Podsrp; 9.30 sv.
Markéta (kromě 29. 9.)
Kostel sv. Markéty otevřen: Út-So 9.3012.00, 13.30-16.45; Ne 13.00-17.00 (změna
vyhrazena)
Setkávání zájemců o křest (dospělých): čtvrtky
počínaje 19. 9. od 19.00, fara
1. 9., 9.30 sv. Markéta – nedělní eucharistie
s promluvou pro děti a požehnáním školních
potřeb
1. 9., 16.00 fara (Velké nám. 4) – táborák
pro každého dobré vůle
13. 9., 19.30 sv. Markéta – Večer chval,
Strakonická farní kapela – hudba, možnost
prosby za konkrétní věci, díky apod.
14. 9., 19.00 sv. Markéta – Popelka
nazaretská, koncert – Chrámový sbor;
zhudebněné dílo básníka Václava Renče, který jej
sepsal v komunistickém kriminále
27. 9., 17.30 sv. Václav – předvečer
Slavnosti sv. Václava, patrona českého národa,
bohoslužba
28. 9., 17.30 sv. Markéta – Slavnost sv.
Václava, bohoslužba za město a život v něm;
požehnání každému, do jeho osobních potřeb
29. 9., 8.00 a 10.00 sv. Václav – hlavní
poutní bohoslužby v nově opraveném kostele sv.
Václava
29. 9., 17.00 sv. Markéta – Svatováclavský
koncert; vystoupí houslový soubor ZUŠ, Ádh mór
a Chrámový sbor
6. 10., 9.30 sv. Markéta – nedělní eucharistie
s promluvou pro děti
6. 10., 15.00 fara (Velké nám. 4) – setkání
pro manžele a rodiny
MANA, APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Lidická 194, Strakonice
www.manacirkev.cz
Bohoslužba – každou neděli v 9.30 hod.
12. 9., 17.00 Okénko do duše ženy – setkání
se zážitkovým programem pro ženy vedoucí
k překonání potíží spojených s nároky na život
a obnovením vnitřní radosti. Téma: Jak si zachovat
duševní zdraví a pohodu
19. 9., 17.00 Spoluzávislost – kurz s lektorem
z Bodu obratu je cestou ke svobodě od jakékoliv
závislosti skrze vzájemnost, otevřenost
a bezpečné prostředí

POZVÁNKY
1. 9., 7.35 hod.
Výlet na Novohuťsko
Sraz v 7.35 na aut. nádraží, nást. 6. V 7.40
odjezd do Zdíkova (rozc. N. Hutě). S průvodcem
J. Peckou projdeme část přírodní rezervace
Pasecká slať, lesními pěšinami půjdeme na Kvildu
(cca 12 km), v 15.30 nebo v 16.00 odjezd. Trasu
lze přizpůsobit.
info: www.csop-strakonice.net
3. 9., 9.00-10.30 hod.
Kurzy počítačové gramotnosti
PC I – základy psaní, přednostně pro čtenáře ŠK
místo: studovna ŠK, info: ŠK
3. 9., 10.00 a 16.00 hod.
Montessori školka
Informační schůzka pro zájemce o rodinnou
školku „montessori zahrada“, která se otvírá
v listopadu v Radomyšli. Hlídání dětí zdarma.
Více info na tel. 776 401 660.
místo: RC Beruška
3. 9., 17.00 hod.
Promítání z cest do přírody
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Z Vihorlatu a dalších míst.
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK Za Parkem
3. a 17. 9., 17.00-18.30 hod.
5 o´clock Tea Talk
Třetí ročník setkání s anglickou konverzací.
Nezáleží na vaší úrovni angličtiny, nemusíte
se předem hlásit. Zdarma. Místo: čajovna Pod
Stolem, info: STEJIKA
4. 9., 8.00-16.00 hod.
Dotační poradna
Den otevřených dveří - konzultace zdarma
k dotacím na výstavbu výtahů v bytovkách
a panelácích. Letos poslední šance získat peníze
z fondu MMR Bytové domy bez bariér.
místo a info: STEJIKA, www.stejikasro.webnode.cz
4. 9., 10.00-11.00 hod.
Infoschůzka k bezplatným kurzům
Kurzy počítačů a měkkých dovedností v RC
Beruška. Hlídání dětí zdarma. Info, přihlášky
a termíny na www.attavena.cz, tel. 778 062 713,
e-mailu monika.lukschova @attavena.cz.
místo: RC Beruška
4. 9., 17.00 hod.
Vícehlasy 19.
Hosté večera manželé Tichotovi, Zdeňka
Tichotová (zpěvačka skupiny Spirituál kvintet)
a Jiří Tichota (muzikolog, zpěvák, textař,
zakladatel a umělecký vedoucí skupiny
Spirituál kvintet) budou hovořit nejen o svých
cestách k hudbě. Předprodej 14 dnů před akcí
v čítárně ŠK.
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK
4. 9., 19.00 hod.
Trabantem napříč Tichomořím
místo: dům kultury, info: MěKS
4., 11., 18., 25. 9., 19.30-20.30 hod.
Kurz brazilského zouku
místo: pizzerie Hai, Palackého nám., info:
lastradanceacademy@gmail.com
4., 11., 18., 25. 9., 20.00-22.00 hod.
Letní kino Pod Stolem
místo a info: čajovna Pod Stolem
5. 9., 9.30 hod.
Bookstart – S knížkou do života
Setkávání s rodiči a dětmi v rámci projektu
na podporu čtenářství. Zájemci o účast volejte
na tel. 380 422 708 nebo kontaktujte oddělení
pro děti.
místo: oddělení pro děti ŠK, info: ŠK
5. 9., 17.00-19.00 hod.
Drátkování s korálky
Tvořivý podvečer se Z. Slavíkovou. Pomůcky
a materiál budou připraveny, ale hodilo by
se přinést i vlastní (drátky, korálky, oblázky,
lahvičky).
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem
5., 19. 9., 19.00-21.00 hod.
Tančírna Pod Stolem
místo a info: čajovna Pod Stolem
6., 20. 9., 13.00-17.00 hod.
Farmářské trhy
Seznamy prodejců www.farmarsketrhy.
strakonice.eu. Kontakt: jan.juras@knih-st.cz, tel.
721 658 244.
místo: Velké nám. pod radnicí
6.-7. 9.
Oslavy 80 let BK Strakonice
6. 9., 9.00-13.00 superfinále školské ligy, hala
STARZ
7. 9., 9.00-17.30 turnaj U12, hala TJ ČZ, 9.0017.30 turnaj U15, hala STARZ, 17.30-19.00
utkání hvězd v hale STARZ (exhibiční utkání),
19.00 galavečer v hale STARZ
6. 9., 19.00 hod.
Divadlo Járy Cimrmana – Hospoda

Na mýtince
místo: dům kultury, info: MěKS
7. 9., 10.00 hod.
Strakonice On Air - letecký den
ukázky letadel, letové ukázky historických
a současných strojů, akrobacie
místo: letiště, info: Aeroklub Strakonice
7. 9., 9.00 hod.
2. ročník soutěžní přehlídky mládežnických
dechových orchestrů O zlatou taktovku
Ladislava Roma
místo: II. hradní nádvoří, info: MěKS
7. 9., 14.00 hod.
Návrat do minulosti aneb Setkání generací
po letech
turnaj starých gard (mužů i žen) a společenské
odpoledne házenkářů HBC Strakonice 1921
místo: hala, Máchova ul., info: HBC Strakonice
7. 9., 14.00-22.00 hod.
6. strakonický Veget Fest
Festival zdravé výživy, ochrany zvířat
a veganství. 14.00 Iniciativa Zvířata nejíme
(přednáška) – M. a L.Vincourovi, 14.30
Veganství pro zelenáče (přednáška) –
P. Ovesný, 16.00 D.O.R.A. - pop/R&B Praha,
17.00 Paní Bezobalová a Igelitová pečou
bábovku (divadlo pro děti), 17.15 Nová cesta
k přírodě (přednáška) – P. Drdel, 18.00 Family
of move – Parkour Písek (exhibice), 18.15
Losování tomboly, 18.30 Od farmáře na stůl
(ukázka přípravy) – P. Drdel, 19.30 Kolona
– hip hop Jihlava, 20.30 Presento – hip hop
Bratislava
místo: Podskalí – Ostrov, info: ŠK
8. 9., 15.00 hod.
Taneční odpoledne s písničkou
k poslechu a tanci hraje VV Band Váchovi
místo: dům kultury, info: MěKS
8., 15. 9., 15.00–17.00 hod.
Latino workshop
místo: malý sál DDM,
info: lastradanceacademy@gmail.com
9.–13. 9.
Týden otevřených dveří RC Beruška
volný vstup na dopolední programy a odpolední
ukázkové hodiny kroužků
9. 9., 9.00 – Ukázková hodina a zápis do kurzu
poznáváme svět – Hravá škola pro batolata, kurz
pro rodiče s dětmi od 15 měsíců do 2 let
9. 9., 16.30 – Ukázková hodina a zápis
do kurzu anglické zpívánky s pohybem pro mírně
pokročilé, pro děti 3–6 let
10. 9., 15.00 – Ukázková hodina a zápis
do kurzu Wow! English, angličtina hrou, přihlášky
na tel. 737 610 543
12. 9., 9.30 a 16.30 – Ukázka a zápis do kurzu
Kidding around yoga, aktivní jóga s angličtinou
pro rodiče s dětmi 2–4 roky a 4–7 let
místo a info: RC Beruška
10. 9., 10.30–11.00 hod.
Divadélko pro nejmenší
místo a info: RC Beruška
10., 24. 9., 16.00 hod.
Fotokurz – cesta k lepším fotografiím
přihlášky elektronicky na www.knih-st.cz/fotokurz
místo: III. hradní nádvoří, info: ŠK
10. 9., 16.00–19.00 hod.
Kurzy přírodní zahrady
Zářijové téma: příprava nových záhonů, sklizeň,
uskladnění, konzervace. Přihlášky a info: jan.
juras@knih-st.cz, tel. 721 658 244.
místo: Katovice (konec Říční ul.)
10. a 24. 9., 18.00–20.00 hod.
Klub deskových her Strakonice
každý měsíc turnaj o ceny, bez nutnosti registrace,
zdarma. Místo: čajovna Pod Stolem, info: STEJIKA
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11. 9., 16.45 hod.
Procházka do okolí Rovné
Sraz v 16.45 na návsi v Rovné (linkový autobus,
16.30, nádraží, nást. 4). S V. Žitným půjdeme
k dubům u Rovenského rybníka a na vrch Zbuš.
Zpět lze jet v 18.23 z rozcestí nebo jít pěšky.
info: www.csop-strakonice.net
11. 9., 19.00 hod.
Divadelní předplatné A – Divadlo Radka
Brzobohatého
Parfém v podezření
místo: dům kultury, info: MěKS
12. 9., 17.30 hod.
Schůzka k projektu Zaměstnaní rodiče,
spokojené děti
informace pro rodiče, kteří chtějí získat zdarma
doprovody školních dětí na kroužky a hlídání dětí
v RC Beruška. Místo a info: RC Beruška
13.–15. 9.
Strakonice nejen sobě
3. multižánrový festival
OC MAXIM
13. 9. – 15.00 kapela L Band; otevření infostánku;
15.00–19.00 informace o festivalovém
programu, další drobné aktivity pro děti.
14. 9. – 9.00–12.00 dopoledne pro děti –
malování na obličej aj., fotokoutek, vystoupení
Oksi Dorosh a taneční skupina, 14.00–16.00
– Heligonky; historická módní přehlídka, taneční
uskupení ZŠ Povážská, 18.00 LaStraDance
Academy – večer a škola tance latino, módní
přehlídka OC MAXIM
15. 9. – kniha vzkazů pro SNS od/názory,
vzkazy, poděkování

PALACKÉHO NÁMĚSTÍ
14. 9. – 10.00–17.40 hudební vystoupení: Ádh
Mór, Tereza Potužníková, Hailander, Jistem,
Sešlost, Piánko, Nová Mapa, Pauza
15. 9. – 10.00–11.00 Mše svatá, 11.30–12.00
Hlasoň, 12.30–14.00 Dechová hudba Pilný,
slavnostní zakončení festivalu
AREÁL POD HVĚZDOU
13. 9. – 18.00–22.00 koncerty: Bonsai č. 3,
Right Now, Bonton
14. 9. – 18.00–22.00 koncerty: Ebony, Nixon
Lads, Arthemion
Stonehenge – společný oheň s kapelou
RightNow, akustické kytary a Hailandery (páteční
noc a sobota večer), noční divadlo, cirkusový stan
s večerním programem
RENNEROVY SADY
14. 9. – 14.00–17.00 program pro děti (soutěže,
hry, tvořivé dílny aj.) - organizuje RC Beruška
ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA
13. 9. – 17.00 J. Knížek: Cestování za druhý tisíc knížek
14. 9. – od 14.00 Folkoví písničkáři na hradě:
J. Pelán, J. Hnízdil, P. Jarčevský, R. Souček,
J. Knížková, od 20.00 Hailander – holandská
dudácká kapela
Program se bude doplňovat, informace na webu
nejensobe.cz nebo facebooku @nejensobe
13., 20., 27. 9., 17.30 a 20.00 hod.
Taneční kurzy 2019
místo: dům kultury, info: MěKS
13. 9., 18.00 hod.
Beseda s cestovatelem Vojtěchem Hlásným
koná se v rámci oslav 100. výročí vzniku ČZ
místo: Rytířský sál, info: www.czas.cz

14. 9., 8.00 hod.
Oslavy 100. výročí založení ČZ
8.00-12.00 den otevřených dveří společností
skupiny ČZ a. s., 8.00–12.00 otevření dílen
SOŠ, 8.00–17.00 otevřena výstavní síň ČZ
a výstava modelů v lahvích, 9.00 a 11.40 trial
show M. Matějíček, 9.45 Prácheňský soubor
písní a tanců Strakonice, 10.00 oficiální
zahájení oslav, 10.00–17.00 odborná výstava
kol a motocyklů ČZ, 10.00–17.00 hudební
skupina Cross, 10.15 dětský folklorní soubor
Prácheňáček, 10.30 a 13.45 autogramiáda
závodních jezdců ČZ, 11.00 a 13.00 FMX
Show Petra Piláta, 11.45 křest knihy Skútry
Čezeta autora M. Kusého, 14.45 mažoretky
DDM Strakonice, 15.00 start předváděcí jízdy
motocyklů a kol ČZ, 16.30 vyhlášení vítězů
jednotlivých kategorií na parkovišti ČZ
místo: areál ČZ a. s., info: www.czas.cz
14. 9., 10.00–16.00 hod.
Keramický den
ukázky zpracování hlíny a výroby keramiky
místo: Hoslovický mlýn, info: muzeum
14. 9., 19.00 hod.
Jaroslav Dušek – Pátá dohoda
místo: dům kultury, info: MěKS
15. 9., 18.00 hod.
Hraní na kantely, případně další
nástroje
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem
16. 9., 18.00–19.30 hod.
Koncert na křišťálové mísy
meditační koncert Michala Kindla, více na www.
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HBC�STRAKONICE�1921���www.hazenastrakonice.cz

PO LÉTĚ PLNÍ ENERGIE

Oddíl�házené�TJ ČZ�HBC�Strakonice�1921�a�DDM�Strakonice
pořádá�nábor�dětí�do�těchto�družstev:

děvčata�a�chlapci�-�předškoláci
do�všeobecného�sportovního�kroužku

HANDBÁLCI
Cvičení�se�koná�každou�středu�od�16,00�do�17,00�hod.�v�tělocvičně TJ ČZ�v�Máchově ulici�(naproti�Gymnáziu),
zaměřeno�na�všeobecnou�sportovní�přípravu.�Poprvé�11.�září�2019,�můžete�si�přijít�nezávazně vyzkoušet.

děvčata�a�chlapci�z�1.�-�3.�tříd
ročníky�narození�2011�-�2013

V

Tréninky�děvčat:�pondělí�15,30�-�17,00�hod., čtvrtek�15,00�-�16,30�hod.
Tréninky�chlapců:�úterý�16,00�-�17,30�hod., čtvrtek�16,30�-�18,00�hod.
Všechny�tréninky�se�konají�v�tělocvičně TJ ČZ�v�Máchově ulici.

na

ročníky�narození�2009�a�2010

do�družstev�minižactva�házené
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vstupní bioimpedanční měření

snídaňový základ - toasty FIBROKI

jídelníček na celý týden

lepší pocit ze sebe sama

exkluzivní bylinný produkt pro podporu detoxikace

výstupní bioimpedanční měření

kvalitní vlákninu

DITETICKÉ CENTRUM

www.naturhouse-cz.cz

facebook.com/
naturhouse.cz

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

RV1802702/09

RV1901455/01

Informace: Eva Krausová, tel. 606 669 916

1 týden

V rámci balíčku získáte:

děvčata�a�chlapci�z�3.�-�5.�tříd
Tréninky�děvčat:�pondělí�17,00�-�18,30�hod., čtvrtek 17,00�-�18,30 hod.,�pátek�16,00�-�17,30 hod.
Tréninky�chlapců:�pondělí�15,30�-�17,00�hod.,�středa 17,00�-�18,30 hod., čtvrtek�15,30�-�17,00�hod.
Tréninky�se�konají�v�tělocvičně TJ ČZ�v�Máchově ulici�nebo�v�Házenkářské�hale.

ivový plá
ýž

n

do�družstev�přípravky�házené

Video recepty NATURHOUSE
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lecenikindl.cz.
místo a info: RC Beruška
17. 9., 9.00–10.30 hod.
Kurzy počítačové gramotnosti
PC II – soubory a složky, přednostně pro čtenáře ŠK
místo: studovna ŠK, info: ŠK
17. 9., 19.00 hod.
Muzika s vůní botanické zahrádky
komponovaný pořad botanika a spisovatele
Václava Větvičky, hraje kapela Antikvartet
místo: dům kultury, info: MěKS
18. 9., 16.30 hod.
Zastavení v čase
Krátké setkání, ztišení, verše Vladimír Holan,
poetická próza Rudolf Richard Hofmeister.
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem
19. 9., 8.30 hod.
Charitativní běh Sportem proti rakovině
start: III. hradní nádvoří, info: www.25plrp.army.cz
20. 9., 20.00 hod.
Latino párty
info: lastradanceacademy@gmail.com
22. 9., 17.00–19–00 hod.
Ochutnávka čajů
místo a info: čajovna Pod Stolem
23. 9., 17.00 hod.
Skřivane, zazpívej! Škovránok, zaspievaj!

Festival Slovoslet
nabízí řadu workshopů
Na podzim se ve Strakonicích uskuteční
už podruhé festival mluveného slova
a poezie Slovoslet. Od 21. do 26.
října se budou konat různé workshopy
zaměřené například na práci s hlasem,
tvůrčí psaní, mluvený projev, rozhlasovou
povídku nebo improvizaci. Všechny povedou zkušení lektoři. Kapacita jednotlivých workshopů je omezena, zájemci
o účast se proto musí přihlásit nejpozději do 30. září. Podrobná nabídka je
zveřejněna na www.slovoslet.cz, kde je
možné si také zarezervovat místo. Akci
pořádá Sunshine Cabaret ve spolupráci
se Šmidingerovou knihovnou a DDM
Strakonice.	
(red)

Výuka křesťanství ve školách
Na všech školách ve Strakonicích
nabízí místní katolická farnost možnost
výuky náboženství. Jedná se nejen
o informace, které jsou žákům předávány, ale také o setkávání dětí, kde si
křesťanské hodnoty mohou více osvojit
mezi vrstevníky. Přihlášky a bližší
informace získáte přímo ve školách,
v kanceláři farnosti, na jejích webových stránkách či e-mailu.
Roman Dvořák, farář
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Křest knihy česko-slovenských veršů Petra Šulisty.
Knihu ilustrovali žáci I. Schwarzové ze ZUŠ
Strakonice.
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK
24. 9., 18.00 hod.
Strakonické příběhy LXIX.
Karel Skalický: Síbrťáku volání. Příběhy starého
městského špitálu za Řepickou branou.
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK Za Parkem
25. 9., 17.00 hod.
Michael Žantovský
Povídání s ředitelem knihovny Václava Havla,
překladatelem, publicistou, spisovatelem,
textařem, spoluzakladatelem Občanského
fóra, velvyslancem a senátorem o aktuálních
tématech i dění v období sametové revoluce.
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK
26. 9., 8.00–11.00 hod.
Tvořivá dílnička pro děti – houba
místo a info: oddělení pro děti ŠK
26. 9., 19.00 hod.
KPH – Židovská hudba a klezmer pro
violoncello
místo: dům kultury, info: MěKS
27. 9., 19.00–22.00 hod.
Ochutnávka vín
místo a info: čajovna Pod Stolem
27. 9., 20.20 hod.

Pecha Kucha Night Strakonice vol. 8.
deset inspirativních hostů ve svých svižných
prezentacích na zatím tajném místě
ve Strakonicích
info: fb Pecha Kucha Night Strakonice nebo
www.pknst.cz
1. 10., 9.00 hod.
Pohádky z pařezové chaloupky
Křemílka a Vochomůrky
představení pro ZŠ a MŠ
místo: dům kultury, info: MěKS
6. 10., 14.30 a 16.30 hod.
Dlouhý, Široký a Bystrozraký
hrají Rodiče a přátelé MŠ Lidická Strakonice
místo: KZ Mír, info: MěKS
Ledňáčci
Páteční schůzky rodin se zájmem o přírodu,
tradice a lidové hry. Pro děti všeho věku
s rodiči, prarodiči. Chodit lze i nepravidelně.
Sraz vždy v 16.00 před zámkem u vývěsky
ŠK: 13. 9. se podíváme do ohrady ke zvířatům
v hradním safari, 20. 9. vyrobíme skládané
album na fotky. Více na pobočce Za Parkem
(Husova č. 380, 380 422 720) nebo vedoucí
Monika Tůmová (602 361 321).
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Václavská pouť 26.–29. 9.

26. 9.–4. 10. – Výstava ručních prací nejen seniorů, 26. 9., 14.00–17.00 vernisáž, 27.–29. 9. otevřeno 9.00–18.00, 30. 9.–4. 10. otevřeno 10.00–17.00, Domov pro seniory, Lidická 189
pátek 27. 9.
do 23.00
provoz lunaparku
16.00
Noc sokoloven
17.30
bohoslužba, sv. Václav
21.30
ohňostroj
sobota 28. 9.
do 23.00
provoz lunaparku
chovatelská výstava králíků, holubů a drůbeže, 8.00 králičí hop, 9.00 aukce
7.00–17.00
beránků, Podsrpenská
od 9.00
Strakonický fez, soutěž parašutistů, letiště
10.00
Václavská stage – hudební a taneční vystoupení, před DDM
10.00
fotbal, FK Junior U19 – Sp. škola Plzeň, Na Křemelce
12.15
fotbal, FK Junior U17 – Sp. škola Plzeň, Na Křemelce
16.00
fotbal, FK Junior B, muži – Malenice, Na Křemelce
hudební program na parkovišti pod nemocnicí (16.00 Rightnow, 17.00
17.00
Riverside Project, 18.00 One Hour Later, 19.00 Mad Ride, 20.00 Nixon
Lads, 21.30 Hamr)
17.30
Slavnost sv. Václava, bohoslužba, sv. Markéta
Čarodějnictví v průběhu věků + Tomáš Palucha – promítání filmu s živým
20.00
hudebním doprovodem, Na Ostrově 1415
Pouťová párty s moderátory Rádia Kiss Romanem Andělem a Václavem
21.00
Votavou (DJ Basslicker), dům kultury
neděle 29. 9.
do 20.00
provoz lunaparku
7.00–17.00
chovatelská výstava králíků, holubů a drůbeže, Podsrpenská
7.30–11.00
Velká výměnná burza sběratelů, sokolovna, info: Klub filatelistů Strakonice
8.00 a 10.00
hlavní poutní bohoslužby, sv. Václav
10.00
Strakonický fez, soutěž parašutistů, letiště
hudební program na parkovišti pod nemocnicí (10.00–12.00 Nektarka,
10.00
15.00–16.30 Parkán)
10.00
Václavská stage - hudební a taneční vystoupení, před DDM
16.00
fotbal, FK Junior, muži – Sez. Ústí, Na Křemelce
17.00
Svatováclavský koncert (houslový soubor ZUŠ pod vedením P. Bedřichové,
Ádh mór a Chrámový sbor), sv. Markéta
Zpravodaj města Strakonice

Z MĚSTA

Ze zápisníku městské policie
Dva lidské životy zachránili v červenci strážníci městské policie. V prvním
případě chtěl muž ukončit život skokem
z viaduktu u nádraží. To mu strážník,
který s ním komunikoval, rozmluvil.
V době, kdy se na místo dostavila záchranná služba, se muž pořezal žiletkou. Vzhledem k tomu, že byl posilněn
alkoholem, byl po ošetření v nemocnici
převezen na záchytnou stanici do Českých
Budějovic. Ke druhému případu jsme
byli přivoláni na ubytovnu do Povážské
ulice. Mladá žena chtěla skočit z balkonu.
Na místo okamžitě přivolal velitel směny
všechny složky integrovaného záchranného systému. Zatímco jeden ze strážníků
s mladou ženou komunikoval, druhý
vylezl na krajní balkon, odkud se přes
ostatní balkony k ženě přiblížil. Chytil ji
za ruku a společně s policistkou Policie
ČR ji stáhli z balkonu do pokoje. Tady už
si ji do své péče převzal lékař ZZS.
Jednou museli strážníci použít donucovacích prostředků. Parta mladíků posil-

NEJEN PRO SENIORY
IV. sportovní hry seniorů

něná alkoholem se snažila rozbít zařízení
strakonického kempu. Vzhledem k tomu,
že jeden z mladíků byl při jednání se strážníky agresivní, vulgárně nadával kolemjdoucím, použili proti němu donucovací
prostředky. Mladík byl v poutech předveden na služebnu Policie ČR. Své jednání
bude muset zdůvodnit ve správním řízení
u komise městského úřadu.
I v červenci jsme zaregistrovali řidiče, který řídil vozidlo, přestože mu byl
vysloven zákaz řízení motorových vozidel.
Muže jsme předali Policii ČR.
Řešili jsme 22 nálezů, mezi nimi bohužel i použité injekční stříkačky. Během
nočních směn jsme nalezli nebo byli vámi
upozorněni na šest nezajištěných vozidel. Řešili jsme více než 150 přestupků
v dopravě. Do záchranné stanice Makov
převezli strážníci šest poraněných zvířat,
osm psů skončilo v útulku. V jedné zahradě jsme odchytávali užovku. 
Milan Michálek
velitel městské policie

Město Strakonice, rada seniorů, městské
kulturní středisko, infocentrum pro seniory
a Okresní sdružení České unie sportu
Strakonice zvou seniory na IV. sportovní
hry. Konají se 19. září od 12.30 hod. na III.
hradním nádvoří. Těšit se můžete například
na pěkné ceny, vystoupení Senior tanečního
Country klubu SENSEN, skupinu Rytmix,
která vystoupí v Rytířském sále od 16.00
do 17.00 hod., dudáckou muziku, policejní
hry. Pro děti bude připraven skákací hrad.
Vstup je zdarma, registrace na místě.
Marie Žiláková, infocentrum pro seniory

INZERCE

Pondělí 2.9.2019

-20%
na VŠECHNO
pro držitele
Slevové karty PRIOR

inz_188 x 133
mm Strakonice.indd
Zpravodaj
města
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zpátky
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Získejte kartu ještě dnes
za nákup nad 500 Kč.

Sleva neplatí na zboží v akci a ve slevě.
15. 8.září
2019 2019
10:02:49
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PRO OBČANY
Oprava kostela u sv. Václava
Již několik let se farnost snažila získat
prostředky na opravu interiéru kostela
sv. Václava na strakonickém hřbitově.
Kostel, kde se odehrávají bohoslužby
o strakonické pouti, se užívá také jako
místo, kde se loučíme se zemřelými.
Přichází do něj tedy nejen Strakoničtí,
ale i lidé z blízka i daleka. V uplynulých
letech byla opravena střecha a elektroinstalace. Přes několikaletou snahu jsme
neuspěli se žádostmi o granty na opravy
památek. Jelikož je stav neutěšený,
rozhodli jsme se pro opravu z prostředků
farnosti a našich dárců. O příspěvek
jsme požádali také město Strakonice.
Pro opravu použijeme i sbírku, která proběhne při bohoslužbách ve zmíněném
kostele o strakonické pouti (29. 9. v 8.00
a 10.00 hodin). Omlouváme se těm,
kterým dočasně uzavřený kostel způsobí
nějaké komplikace. 	
Roman Dvořák, farář

Akce pro prarodiče s vnoučaty
Městské kulturní středisko, rada seniorů
a infocentrum pro seniory zvou prarodiče a jejich vnoučata na zábavné
odpoledne do infocentra pro seniory,
U Sv. Markéty 58. Připraveno bude
opékání špekáčků na grilu, sportovní
náčiní, hry, soutěže a vystoupení kou-zelníka M. Kohouta. Uskuteční se
3. října od 14.00 do 17.00 hod. za každého počasí. Více informací na tel.
720 043 670 a 602 340 099. Vstupné
pro dospělé 20 Kč a pro děti zdarma.
Marie Žiláková, infocentrum pro seniory

Konzultace v insolvenční poradně
Další konzultace v bezplatné insolvenční
poradně se uskuteční 5. září na živnostenském úřadu v ulici Na Stráži. Odborníci jsou zájemcům k dispozici vždy první
čtvrtek v měsíci od 14.00 do 16.00
hodin. Příští konzultace se uskuteční
3. října.	
(red)

Hledá se vánoční strom
Plánujete kácet souměrný vzrostlý strom
a máte problém s jeho manipulací?
Město Strakonice hledá vánoční strom,
pokud se rozhodnete ho darovat, pak
prosím kontaktujte: anna.sekyrova@mu-st.cz,
tel: 383 700 345. Děkujeme!
Markéta Bučoková, PR
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Město obnovilo informační panely
Městský informační systém slouží turistům
již od roku 2002 a k jeho poslední úpravě
došlo před téměř deseti lety. Letos byly
opraveny celé kovové konstrukce tabulí
a zcela změněna grafika informačních
panelů. V mapě je nyní užito většího měřítka a promítlo se do ní více než 50 změn,
nejvýraznější bylo především vybudování
severního obchvatu města. V prezentaci
turistických informací byly texty zčásti
nahrazeny fotografiemi zajímavých cílů,
které naše město nabízí.
Na břehu řeky u lávky byly umístěny dvě
nové tabule, které cílí na vodáky. Jedna je
věnována řece Otavě a druhá připomíná
atraktivity našeho města v oblasti kultury,
aktivního trávení volného času a tradic.

Soubor je doplněn navigačními modrobílými šipkami po městě, které prošly revizí
a úpravou směrování při přesunu městského informačního centra z Velkého náměstí
na hrad před dvěma lety.
odbor školství
a cestovního ruchu

BK Strakonice oslaví 80 let své existence
Basketbalový klub Strakonice bude
6. a 7. září slavit 80. výročí svého založení.
Na programu jsou zápasy, včetně exhibičního střetnutí bývalých a současných hráček,
a galavečer. V pátek se od 9.00 do 13.00
bude v hale STARZ hrát superfinále školské
ligy, v sobotu turnaj U12 v hale TJ ČZ a U15
v hale STARZ, obě od 9.00. V 17.30 začne
utkání hvězd v hale STARZ. Oslavy vyvrcholí galavečerem v hale STARZ.

S basketbalem se Strakoničtí poprvé setkali v roce 1934, kdy tuto novinku studentům
gymnázia představil jeden z profesorů. V 50.
letech byly ve městě dokonce dva basketbalové kluby. V první lize byl strakonický basketbalový klub poprvé v roce 1992 a nejlepšího
umístění dosáhl v roce 1996, kdy v Českém
poháru obsadil druhé místo. Více informací o
klubu najdete na webu http://basketst.cz/.
(red)

Vzájemnost a setkávání
Vstupujeme do dalšího školního roku
a věřím, že se nám podařilo o prázdninách načerpat dostatek inspirací i sil. Snad
i prázdninová setkání, o nichž jsem se zmínil
v minulém čísle, zůstávají zdrojem podnětů
pro naše další dny.
Člověka můžeme definovat jako společenského tvora. Ačkoliv se dnes setkáváme s něčím, co nazýváme individualismus, přece se
navzájem jako lidé potřebujeme a mnohdy si
uvědomujeme i to, jak se neobejdeme ani bez
přírody a všeho, co tento pojem obsahuje. Individualismus má někdy kořen v něčem, co se
tváří pozitivně – nechci být druhému na obtíž.
Jindy však plyne z postojů méně lichotivých
– chci všem ukázat, jak nikoho nepotřebuji,
nebo dokonce padám do sobectví, kdy ostatní
ponižuji, využívám či zneužívám.
Věřím, že máme ve svém okolí lidi, jejichž
životy a vztahy jsou pro nás inspirativní.

Chceme-li růst ve svém osobním lidství, pak
je dobře nechávat se jimi inspirovat. Ano,
stává se, že se setkáváme i s lidmi, jejichž
způsoby jednání jsou pro nás nepříjemné,
jindy náročné nebo obtěžující. I ti nás však
učí trpělivosti, mohou nás povzbudit v tom,
co chceme dělat lépe.
A co více. Můžeme jim být povzbuzením
a podnětem k jejich proměně. I to je důležité.
Neopomínejme, že už tím, že žijeme, a tím,
jak rozvíjíme životní hodnoty, stáváme se
i my inspirativními nejen pro naše nejbližší.
Proto i křesťanství nabízí různé druhy
setkávání. Jsou otevřená pro každého a jejich
cílem, obecně řečeno, je pomáhat s vypořádáním se s negativy, ale také si pomáhat
růst v dobrém. Proto se budeme touto oblastí
zabývat i nadále.
Přeji všem krásný zářijový čas!

Roman Dvořák, farář
Zpravodaj města Strakonice

Z HISTORIE

Století strojírenské výroby v ČZ

Letecký pohled na areál firmy



JAN MORAVEC

Akciová společnost ČZ byla založena
před sto lety. Počátky dlouhé a bohaté
historie akciové společnosti ČZ Strakonice, jedné z největších strojírenských
firem v jihočeském regionu, jsou datovány
rokem 1919. V září toho roku se ve Strakonicích začaly stavět první dílny pro výrobu
zbraní firmy s původním názvem Jihočeská zbrojovka. Prvním výrobkem byla
pistole ráže 6,35 mm značky Fox. V roce
1922 sloučením s továrnou na zbraně
ve Vejprtech a závodem v Praze vznikla
akciová společnost Česká zbrojovka
v Praze, továrny ve Strakonicích. Vyráběné
pistole, vzduchovky a později i automatické zbraně se staly úspěšným obchodním
i exportním artiklem.
Mezníkem v růstu České zbrojovky byl rok
1929, kdy byla získána továrna na součásti jízdních kol v Kralupech nad Vltavou.
Jízdní kola a jejich součásti se začaly vyvážet
do mnoha zemí Evropy, Asie, Afriky a Jižní
Ameriky. Ve stejném roce, tedy 1929, začíná
výroba řetězů a zavádí se také výroba obráběcích strojů. V roce 1932 byla zahájena sériová
výroba motorových kol a o tři roky později se
objevily na trhu první strakonické motocykly.
Začala slavná éra černobílých motocyklů
značky ČZ. Podnik se stal v krátké době největším výrobcem jednostopých vozidel v tehdejším Československu. Obchodní úspěchy si
vyžádaly další rozšíření výrobních oborů.
Zpravodaj města Strakonice 

Foto: archiv ČZ

Rozvoj České zbrojovky přerušila válka
a přechod na válečnou výrobu. V roce 1946
byla akciová společnost, jako většina průmyslových podniků, znárodněna. Poválečná politická situace znemožnila obnovení zbrojní
výroby ve Strakonicích.
Pokračoval však rozmach vývoje a výroby
motocyklů. Sportovní úspěchy jezdců a motocyklů ČZ prosadily v padesátých a šedesátých letech značku ČZ mezi nejúspěšnější
světové výrobce sportovních a cestovních
motocyklů. Narůstající potřeby motocyklové
produkce vedly k vybudování vlastní slévárny šedé litiny a slévárny tlakových odlitků
z hliníkových slitin.
S útlumem motocyklové produkce v osmdesátých letech přechází firma, vedle své
tradiční produkce řetězů, nástrojů, forem,
odlitků a obráběcích strojů, k výrobě automobilových komponentů – převodových skříní
a turbodmychadel. Následující léta znamenají nejen řadu změn ve struktuře a výrobní
oblasti podniku, ale přináší v roce 1991 také

Historický snímek továrny



transformaci firmy na akciovou společnost.
V roce 1993 byla firma privatizována kuponovou metodou.
V průběhu devadesátých let prošla akciová
společnost restrukturalizací s cílem vyšší
flexibility. Došlo k prohloubení orientace
na potřeby automobilového průmyslu, která
je spojena s požadavkem špičkové kvality – společnost je certifikována v oblasti
řízení jakosti dle norem ISO 9001, VDA 6.1.,
IATF16949 a má zaveden systém environmentálního managementu dle normy ISO
14001. Byl zaveden systém bezpečnosti práce
– Bezpečný podnik. Společnost disponuje
zkušebnami a laboratořemi a kalibrační laboratoří, akreditovanými podle normy ČSN EN
ISO/IEC 17025, které fungují rovněž jako
nezávislé zkušebny pro externí zákazníky.
Dobré hospodářské výsledky umožnily
v těchto letech investovat do moderních technologií i celkové rekonstrukce areálu firmy.
Systematické rozvíjení obchodních aktivit
přineslo významné kontrakty na dodávky
turbodmychadel a ostatních výrobků značky
ČZ, určených pro tuzemský i zahraniční trh.
Skupina ČZ i v současnosti patří svým
obratem k největším strojírenským firmám
v regionu a je předním exportérem, zejména
do SRN, Francie, Velké Británie, Slovenska,
Číny, Mexika, Ruska a mnoha dalších zemí.
Strategickým cílem akciové společnosti ČZ
i nadále zůstává široké zapojení do dodavatelských řetězců velkých nadnárodních
společností automobilového průmyslu. Firma
disponuje komplexními technologickými
kapacitami na velmi dobré úrovni, je moderním strojírenským podnikem orientovaným
na potřeby zákazníka, s nímž dokáže spolupracovat již od fáze vývoje výrobku.
Po celé století byla firma ČZ také významným faktorem zaměstnanosti a rozvoje strakonického regionu, velkou měrou napomáhala a stále napomáhá společenskému životu,
zdravotnictví, sociálním zařízením, kultuře
i sportu ve městě Strakonice.

Foto: archiv ČZ
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