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Změna prázdninového provozu MŠ 

Od 1. do 24. července budou v provozu všechna 
předškolní zařízení. V době 27. 7.–14. 8.  
budou v týdenních turnusech otevřeny  
MŠ Školní, MŠ Lidická 625 a MŠ U Parku.  
Poslední dva týdny prázdnin budou již  
v provozu všechna zařízení. 

Digitalizace letního kina 

Filmová nabídka se od konce června 
výrazně rozšířila, neboť městské kulturní 
středisko v závěru měsíce zakoupilo 
digitální projektor a provedlo nezbytné 
technické opravy letního kina. Program je 
podrobně zveřejněn na str. 11 a 12. 

Otevřené kostely 

I v letošním roce se návštěvníci města 
mohou přijít v rozšířeném čase podívat 
do kostela sv. Markéty a dozvědět se 
o renesanční stavbě více. Kostel bude v létě 
otevřen v út-so 9.30–12.00 a 13.30–16.45 
a v neděli od 13.00 do 17.00 hod. 

NECKYÁDA 4. 7.
DUHA NAD OTAVOU – KULTURNÍ NABÍDKA
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Nabídka se vztahuje pouze na skladové vozy a platí do 25. 8. 2020 nebo do odvolání. Výše zvýhodnění se u jednotlivých modelů 
a motorizací může lišit. Všechny uvedené částky jsou vč. DPH. Detaily nabídky naleznete na www.volkswagen.cz/vyprodej.

Fotografie jsou pouze ilustrativní a vyobrazené vozy mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy. Kombinovaná spotřeba 
a emise CO2 pro jednotlivé modely: T-Roc: 4,2−7,7 l / 100 km, 111−176 g/km, Tiguan: 4,5−7,6 l / 100 km, 119−175 g/km, 
Touareg: 6,6−9 l / 100 km, 173−205 g/km.

Skladové vozy Volkswagen
Zvýhodnění až 344 000 Kč

Bleskový výprodej 
s povinným ručením 
za 1 Kč měsíčně

Autorizovaný prodejce Volkswagen 

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

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu 
ŠKODA FABIA: 4,5–4,8 l/100 km, 102–109 g/km

SLAVTE S NÁMI A VYUŽIJTE 
AKČNÍ ZVÝHODNĚNÍ
Vyberte si model ŠKODA FABIA 125 let. Edice 125 let přidává 
signalizaci vzdálenosti při parkování vzadu a zimní paket 
zahrnující vyhřívání předních sedadel a vyhřívané trysky 
ostřikovačů předního skla. Zastavte  se v našem autorizovaném 
dealerství ŠKODA.

Illustrativní fotografi e

45 000 Kč

se zvýhodněním až

ŠKODA

FABIA
již za 284 900 Kč

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Autoservis Šrachta s.r.o.
Písecká 513
386 01 Strakonice
Tel.: 383 322 226
www.srachta-autoservis.cz

Untitled-82   1 14.2.2020   11:13:07
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ÚVOD

Břetislav Hrdlička
STAROSTA

Vážení Strakoničtí, 
s koronou jsme se vypořádali, přestože 
naše město bylo jejím výskytem oproti ostat
ním sousedům zasaženo poměrně citelně. 
Je to ale nepřítel, který je nevypočitatelný, 
a tak nemohu jinak než se k němu vrátit. 
S pokorou si uvědomuji, že jsme vyhráli bit
vu, ale může nás čekat válka. Máme však 
zcela novou zkušenost. V mezní situaci 
jsme ze sebe dokázali dostat to nejlepší, 
a co víc, projevit obyčejnou, a jindy tak 
vzácnou lidskost. Mnozí z vás se přihlásili 
jako dobrovolníci. Všichni jste se obětavě, 
bez nároku na odměnu stali hrdiny všed
ních dnů. Vám všem patří mé poděkování. 
Vážím si vaší oběti a přál bych sám sobě, 
ale i vám všem, abychom už hrdiny 
potřebovali co nejméně. Mějme i nadále 
respekt před novodobou hrozbou, nepod
ceňujme ji. Některé věci se zkrátka musí 
zažít, abychom si je uvědomili. Vzhledem 
k tomu, jak jste se v nebezpečí projevili, 
nebojím se ani možné druhé vlny. V nouzi 
jsem vás viděl a poznal, přátelé.

Po uplynulé čtyři měsíce jsme skloňovali 
slovo senior ve všech pádech. Ano, dříve 
narození byli a jsou nejohroženější skupi
nou, ale tak nějak jsme možná zapomněli 
na děti. Ani ty to neměly jednoduché. Kdo 
ví, co se jim honilo hlavami, když se ze 
všech stran šířil jen strach. 

Milé děti, statečná mládeži, jsou před 
vámi dva měsíce prázdnin. Vytáhněte ro
diče a prarodiče do přírody. Neznamená 
to, že když se letos nepojede k moři, bude 
to „vopruz“, kdepak, i u nás je krásně, 
a moc. Dívejte se a užívejte života. Teď je 
přece hlavní, že můžeme být spolu. 

Tak ahoj léto, ahoj prázdniny… 

Šedesát milionů ukrytých v zemi

I tak by se mohlo pohlížet na právě 
dokončovanou stavbu prameniště, nebo 
chceteli jímacího území surové vody. 

Když se v září roku 2013 začalo s moderni-
zací úpravny vody v Pracejovicích, výsled-
kem měla být výroba kvalitní pitné vody pro 
zhruba polovinu obyvatel města Strakonice 
a ruku v ruce s tím mělo dojít ke zvýšení 
kapacity úpravny, aby dokázala dodávat 
do řadu až 59 litrů pitné vody za sekundu. To 
vše se za podpory financování Evropskou 
unií a Fondem soudržnosti a Státním fondem 
životního prostředí ČR podařilo. Tato část 
rozsáhlého projektu byla dokončena v březnu 
roku 2016. Dalším krokem, který měl 
následovat, bylo právě vybudování nového 
prameniště. Důvodem je zajištění dosta-
tečného množství kvalitní surové vody pro 
technologii úpravny vody. 
Součástí realizované investice jsou nové 

výstroje stávajících vrtů a studen a dále 
rozvody surové vody. Co si ale pod tím před-
stavit? Stručně a hlavně laicky vyjádřeno. 
V blízkosti řeky již od roku 1982 stojí jímací 
objekt, který byl v rámci akce přestavěn 
a upraven, aby vyhovoval potřebám nové 
technologie úpravny vody. Nová čtyři stavidla 
umožňují provoz ve dvou linkách. Z jíma-
cího objektu voda dále putuje do infiltrač-

ních příkopů. Ty je dobré si představit jako 
kaskádovité příkopy, na jejichž dně o šířce 
čtyř metrů se nachází filtrační vrstva praného 
písku. Odtud voda infiltruje skrz půdní profil 
do hlubokých studní, ze kterých je čerpána 
do úpravny vody a dále až do vodovodních 
kohoutků téměř každé ze strakonických 
domácností.
Úpravna vody, která v Pracejovicích stojí 

již od roku 1968, může zpracovat povrchovou 
vody z Otavy, ale i podzemní a infiltrovanou 
vodu z jímacích studní či vrtů. Vodou zásobu-
je nejen větší část města Strakonice (zbytek je 
zásobován z úpravny vody v Hajské a čás-
tečně z dálkového vodovodu Římov), ale i Ka-
tovice, Mutěnice, Radošovice a Pracejovice. 
Pokud by měl někdo zájem, provozovatel 

úpravny vody, tedy Technické služby Stra-
konice, provádějí na přání odborné exkurze 
a konzultace.
S koncem měsíce července budou veškeré 

práce dokončeny a nové prameniště uvedeno 
do provozu. Jak stavba pokračovala, byly 
její jednotlivé části uváděny do zkušebních 
provozů, aby po kolaudaci mohlo prameniště 
sloužit veřejnosti. 
Ačkoliv snahou bývalého místostarosty Jo-

sef Štrébla bylo vyjednat na Ministerstvu ži-
votního prostředí státní finanční pomoc, což 
bylo nakonec neúspěšné, investici 60 milionů 
korun financovalo na základě předchozích 
smluv město Strakonice ze svého rozpočtu. 

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

Rozsáhlá úprava pramenišť  foto: L. Němejc 
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Vítání občánků opět  
začne až v září 
Město Strakonice organizuje slavnost 
vítání občánků pro narozené občany 
města téměř každý měsíc. V jednom 
dnu zastupitel města přivítá kolem 
třiceti dětí. Z důvodu vyhlášení nouzo
vého stavu se vítání občánků v našem 
městě konalo naposledy v únoru 
letošního roku. 
Samotný ceremoniál probíhá tak, 
že se rodiče s dětmi v náručí usadí 
do křesel v obřadní síni. Poté má 
projev zástupce města, na který často 
navazuje recitace dětí z mateřské 
školy. Pak pracovnice matriky vyzve 
rodiče, aby si s miminkem přišli převzít 
poukázku na 5000 Kč, pamětní list 
a malý dárek. Zároveň se rodiče, čle
nové rodiny a ostatní hosté v obřadní 
síni podepíší do pamětní knihy. 
S ohledem na věk vítaných dětí, re
citátory z mateřské školy a další účast
níky slavnostního obřadu plánujeme 
další obřad vítání občánků na září 
letošního roku.

oddělení matrik

Neplatné osobní doklady
Rádi bychom upozornili 

občany, že v souvis
losti s ukončením 

nouzového 
stavu již není 

možné prokazo
vat totožnost osob

ními doklady, jejichž 
platnost skončila po  
1. 3. 2020. Doklady 

je nutno v co nejkratší 
době vyměnit, neboť nejsou 

k prokázání totožnosti uznávány. 
Dalším důvodem je blížící se letní sezó
na, která v případě cestování přispěje 
ke zvýšenému zájmu o vydávání cestov
ních dokladů a tím i prodloužení čekací 
doby na úřadě.
Oddělení občanských průkazů a cestov
ních dokladů najdete v nádvorní budově 
Na Stráži 137 a je od 20. dubna 2020 
opět plně v provozu.
Úřad můžete navštívit v úředních dnech:
Pondělí 8.00–11.30, 12.30–16.00
Středa 8.00–12.00, 13.00–18.00
Pátek 8.00–11.30

odbor vnitřních věcí

Nové druhy a jiná barevnost ve výsadbě 

Velice důležité je vysazovat v městském 
prostředí vhodné a kvalitní stromy a vy-
tvářet co nejvhodnější podmínky pro jejich 
růst a vývoj. V uličních stromořadích nelze 
prakticky použít domácí druhy, jako jsou 
například javory mléče, lípy srdčité a další. 
Toto zátěžové prostředí naopak velmi dobře 
snáší druhy z Panonie (Maďarsko) a Stře-
domoří. Pro příklad uvádíme javor babyku, 
dřezovec trojtrnný, platan javorolistý a po-
dobné. Důležitou součástí městské zeleně 
jsou i trvalkové a letničkové záhony, které 
mohou budit zdání, že plní pouze estetickou 
funkci, ale není tomu tak. Dobře založené 
trvalkové záhony plní vlastně funkci kve-
toucí louky s tím rozdílem, že je zde apliko-
vána pouze jedna seč, a to v předjaří, kdy se 
odstraňuje stařina. Po celou dobu poskytuje 
toto rostlinné společenstvo přirozený úkryt 

a potravu celé řadě obratlovců a bezobrat-
lých, ale především hmyzu. Údržba záhonů 
spočívá pouze ve vypletí od agresivních ple-
velů, nezalévá se (jen těsně po založení), ani 
nijak nehnojí a jinak neupravuje. Takovýto 
typ trvalkového záhonu, co se týče údržby, 
paradoxně vyjde finančně levněji než péče 
o průměrný (anglický) trávník. Hojně za-
stoupeny jsou zde rostliny z čeledi hluchav-
kovitých, jako jsou šanty, šalvěje, levandule, 
marulky a další, které představují celoroční 
pastvu nejen pro oči, ale hlavně pro hmyz. 
I v letošním roce jsme pro vás připravili 

celou řadu zajímavostí a novinek. Na Vel-
kém náměstí bude v letošním roce převa-
žovat růžová, bílá, modrá a zelená barva 
květů, dominantní rostlinou celého prostoru, 
ale i dalších ploch ve městě bude tabák 
lesní, který stejně s korejským ženšenem 
a černokvětým hlaváčem bude mít ve Stra-
konicích premiéru. Další zajímavostí bude 
i úprava mobilní zeleně, kde z volyňského 
kruhového objezdu po letech zmizí designo-
vé květináče, které se nyní objeví v prostoru 
před nově vzniklým polyfunkčním domem 
u OC Prior. V prostoru Velkého náměstí 
a tržnice U Sv. Markéty byly instalovány 
květináče bílé barvy a společným znakem, 
který bude mít ve strakonické zeleni také 
premiéru, je červenolistý habešský baná-
novník (Habeš v Etiopii).
Doufáme, že nám bude přát počasí 

a námi připravená květinová výsadba 
potěší a pozitivně naladí všechny občany 
města, ale i přespolní, a to i v této kompli-
kované době.
Jaroslav Brůžek, Tomáš Turek, odbor ŽP

Rok dopředu je plánována skladba a barevnost každého záhonu foto: redakce

Babtísie jižní   foto: J. Brůžek 
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ZPRÁVY
Podpora turismu  
v jižních Čechách
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční 
podporu dovolené v jižních Čechách 
a obnovu cestovního ruchu. 

Zlevněné vstupné již poskytují krajem 
zřizované organizace v oblasti kultury a pro 
rodinnou dovolenou vyčlenil kraj dalších  
30 mil. Kč formou slevy na ubytování v pen
zionech a hotelech. Podrobné informace 
naleznete na www.leto.jiznicechy.cz. 

Od 15. 6. 2020 je možné získat slevo
vé vouchery na nově rezervované ubyto
vání, které budou uplatnitelné výhradně 
u zapojených ubytovatelů. Na uvedených 
webových stránkách budou průběžně ak
tualizovány informace, kde bude možné 
vouchery získat a kde je uplatnit.

Sleva činí 30 % z původní ceny, maxi
málně však 300 Kč/osoba/noc. Sleva 
se vztahuje pouze na ubytování, nikoliv 
na stravu a další doplňkové služby. 
Na rezervace provedené před 15. 6. se 
sleva nevztahuje. (red) 

MěÚSS bilancoval 
Nouzový stav vyvolaný světovou pandemií 
nemoci COVID-19 více než kým jiným 
otřásl především nejstarší generací. Jednak 
proto, že ze všech stran zaznívaly varovné 
hlasy, jak tato nemoc fatálně postihuje 
především seniory, jednak určitě i pro 
celkovou neznalost nové situace. 
Když je na jednom místě stovka seniorů, 

pak je v takovém případě, mírně řečeno, 
dobré se mít na pozoru. Řeč je o strako-
nickém domově seniorů. Dnes je snad již 
po všem, a tak se v zařízení bilancovalo 
a děkovalo. 
Ať už to byly pečovatelky, zdravotní ses-

try, kuchařky, uklízečky, významná pomoc 
přišla od dobrovolníků. Ti všichni naplno 
pracovali a neúnavně plnili nejen své kaž-
dodenní úkoly, ale mnohdy i úkony navíc 
s jediným cílem – ochránit nejzranitelnější. 
A to nejen před samotnou nemocí, ale 
i před jejími následky, jako bylo osamění 
a odloučení od blízkých a rodin.
Ředitelkou zařízení Dagmar Prokopiu-

sovou bylo zhodnoceno období od samého 

začátku března, kdy došlo kvůli hrozící 
chřipkové epidemii k omezení a následně 
k úplnému uzavření domova. Pak už na-
braly věci rychlý spád. S prvními nakaže-
nými ve městě začal boj s časem, kde, kdy 
a za co sehnat ochranné pomůcky. 
I přes snížený počet personálu se všichni 

zaměstnanci bravurně s krizí vypořádali, 
za což jim přišli pánové z vedení města, 
starosta Břetislav Hrdlička a místostarosta 
Josef Zoch, poděkovat. 
Kéž by už nikdy nebylo potřeba takové-

ho nasazení. Děkujeme! 
text a foto: Markéta Bučoková, PR

Poděkování zaměstnancům
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ŠKOLSTVÍ
Výše úplaty za předškolní  
vzdělávání 
Částka je stanovena pro období od  
1. září 2020 do 31. srpna 2021.

MŠ U Parku 260 Kč
MŠ A. B. Svojsíka 270 Kč
MŠ Lidická 280 Kč
MŠ Šumavská 280 Kč
MŠ Čtyřlístek 360 Kč

Výši úplaty za předškolní vzdělávání 
stanoví ředitel školy. Do nákladů se 
nezapočítávají výdaje hrazené ze stát
ního rozpočtu a výdaje za poskytování 
školního stravování. Výši úplaty ovlivňují 
neinvestiční náklady v kalendářním roce 
2019 a zároveň průměrný počet dětí 
navštěvující v tomto kalendářním roce 
danou MŠ. Výše nesmí přesáhnout 
50% skutečných průměrných měsíčních 
neinvestičních nákladů za uplynulý 
kalendářní rok. 

odbor školství a cestovního ruchu 

Z historie ZŠ Povážská  
Škola vyrostla na místě staré, nekon
cepční a již nevyhovující budovy posta
vené během prázdnin roku 1978 v akci  
Z. Základní kámen k nové stavbě byl 
položen v lednu 2010 a v září 2011 se 
žáci prvního stupně stěhovali do no
vých prostor. O rok později byl otevřen 
i druhý stupeň s tělocvičnou a školní 
jídelnou. 

Uvedení školy do provozu provázely  
emoce a protesty místních obyvatel 
především pro cenu dosahující výše  
350 milionů korun, financování 
a následné zatížení města dvou set 
milionovým úvěrem. Co škole rozhod
ně nelze upřít, je její moderní vzhled, 
vybavení, pojetí. Zejména multifunkční 
hřiště situované na střechu budovy 
spolu s estetickým doplňkem květináče 
lemujícího celé průčelí budovy dodává 
železobetonovému monolitickému ske
letu neotřelý vzhled. Zda jsou tyto dva 
funkcionální prvky příčinou všech vlek
lých problémů, ukáže doufejme soudní 
rozsudek. Při ceně, jaká se za výstavbu 
školy zaplatila, by se slušelo, aby 
sloužila bez problémů. Opak je ovšem 
pravdou, a konec sporů o uznání chyb 
je zatím v nedohlednu. 

Markéta Bučoková, PR 

Potíže se zatékáním se stupňují

Od samého začátku provází Základní školu 
Povážská jedna nepříjemnost za druhou. 
Nejprve se vedly dlouhé spory o tom, zda 
a jak velká škola se má postavit, nyní se 
pro změnu vedou vleklé soudní pře o kva-
litu provedených stavebních prací. Město 
se domáhá reklamací za dodavatelskou 
činnost jednotlivých firem podílejících se 
na výstavbě této budovy. 
Prakticky od převzetí díla jde přede-

vším o kvalitu provedených izolací spodní 
stavby, kdy sklepením do školy proniká 
podzemní voda. Dodatečným vytvořením 
přečerpávacích jímek byl vliv spodní vody 
do jisté míry eliminován, ale při zvýšení 
hladiny spodní vody a poruše čerpadel 
hrozí zatopení rozsáhlých prostor. Postu-
pem času přibývají další závady, které 
se objevují na různých místech budovy. 
A všechny opět souvisejí s vodou jen s tím 
rozdílem, že do části stavby zatéká stře-
chou shora, do části sákne spodní voda. 
Podívejme se, jak se vyvíjela historie 

těchto reklamací: 
Již při samotném předání stavby figu-

ruje v předávacím protokolu poznámka 
o shledaných vadách. Během záruční doby 
se reklamovaly vady, z nichž některé byly 
odstraněny, ale bohužel tři velice závažné 

přetrvávají. Jedná se 
zejména o netěsnost foli-
ové hydroizolace spodní 
stavby. Podle znaleckých 
posudků se jedná o vadu 
neodstranitelnou, s čímž se 
tedy investor – město Stra-
konice muselo vyrovnat, 
nicméně požaduje slevu 
z ceny díla. Jaká bude výše 
slevy a zda vůbec nějaká 
bude, řeší soud.
V pořadí druhou vadou 

je netěsnost izolace střechy 
v prostoru kolem železobe-
tonové stěny květináče po-
dél budovy školy směrem 
z ulice Povážská. Dešťová 
voda vytéká na mnoha 
místech ze svislé železo-
betonové stěny květináče, 
dostává se pod tepelnou 
izolaci svislých stěn a stro-
pu pod květináč. Snad 
nejpalčivějším problémem 
je pak poměrně značný 

průsak vody ve školní jídelně. Nad mrazicí 
technikou zeje obrovský otvor ve stropním 
podhledu způsobený zatékající vodou. Z po-
čátku postačilo vědro, které vodu zachytáva-
lo, v současném deštivém počasí však musel 
ředitel školy nechat zhotovit nerezovou vanu, 
do které se voda tekoucí ze stropu bezpečně 
zachytává, aby nezpůsobila poškození mra-
záků umístěných právě pod místem poruchy. 
I tato reklamace skončila u soudu. 
A do třetice, v tomto případě všeho zlého, 

školu trápí netěsnost střešní krytiny nad tělo-
cvičnou. Dokud byly suché roky, pak stavba 
touto vadou tolik netrpěla, v období dešťů 
dochází k protékání vody střechou tělocvičny 
a k vytváření louží na palubovce. Na odstra-
nění této vady dodavatel díla pracuje. 
Reklamace stavebních prací jsou u do-

davatelů uplatňovány od samého začátku 
provozu školy, tedy od roku 2011. Některé 
vady se podařilo odstranit, jiné jsou však 
neodstranitelné nebo se je doposud nedaří 
odstranit. Proto celá kauza ZŠ Povážské 
nakonec skončila u soudu. První soudní 
jednání se uskutečnilo již v roce 2015, 
ale vzhledem ke složitosti dokazování či 
případně k zpochybňování vad protistranou 
dodnes nepadl žádný rozsudek. 

text a foto: Markéta Bučoková, PR

Poškozený strop ve školní jídelně ZŠ Povážská 
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Otevření letního plaveckého areálu
Otevírací doba je od června každý den 
od 10.00 do 20.00 hodin až do 31. srpna. 
V případě krásného počasí určitě prodlou-
žíme provoz letního areálu do září, ceny 
zůstávají v této sezóně na stejné úrovni jako 
v minulých letech. Informace o provozní 
době a cenách vstupného najdete na našich 
webových stránkách www.starz.cz.
Vzhledem ke vzniklé složité ekonomické 

situaci, způsobené dlouhým uzavřením 
zařízení z důvodu vládních nařízení, 
jsme bohužel byli zároveň nuceni ukončit 
souběžný provoz krytého bazénu užívané-
ho pro případ nepříznivého počasí. Uvnitř 
objektu budou prováděny zatím údržbové 
a opravné práce. 
Před zprovozněním letního areálu 

rovněž proběhly nezbytné opravy a údržba 
venkovních bazénů. Odborná firma zreno-
vovala keramické obklady stěn a ochozů 
jednotlivých bazénů, naši zaměstnanci se 
věnovali nátěrům, výmalbě a úklidu. Nově 
bylo nutno ještě narychlo nakoupit a při-
pravit desinfekční prostředky. 

Návštěvníkům letního areálu plavecké-
ho bazénu nabízíme možnost vykoupat se 
ve třech bazénech. Největší má 50 m a osm 
drah, druhý je s tobogánem a třetí pro děti 
se čtyřmi skluzavkami ocení asi nejvíce 
naši nejmenší návštěvníci. Vyznavačům 
spíše aktivní formy odpočinku je k dis-
pozici beachvolejbalové hřiště, asfaltové 
hřiště na basketbal, nohejbal, tenisový 
a badmintonový kurt. Dále je připraveno 
oblíbené minigolfové hřiště a pro zpestření 
také velké zahradní šachy. 

Pavel Čarek,  
  vedoucí plaveckého stadionu 

Vodní ráj pro děti foto: L. Němejc
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STĚHOVÁNÍ, VYKLÍZENÍ

LIKVIDACE POZŮSTALOSTI

Tel.: 725 752 752

Domů, bytů, sklepů, garáží, kanceláří 
atd. Strakonicko, Sušicko, Klatovsko, 

Domažlicko, Plzeň a Plzeň-jih.

Zdarma přijedeme  
a domluvíme se na ceně. 
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NATURHOUSE – výživové poradenství
Kochana z Prachové 119, Strakonice

tel.: 736 695 590
www.hubnuti-strakonice.cz

Semináře pro SVJ
Teplárna Strakonice, a.s., by ráda poděko
vala těm členům výborů SVJ, kteří s pod
pisem nové smlouvy o dodávkách tepla 
a teplé vody neváhali a zodpovědně tak 
s péčí řádného hospodáře zabezpečili do
dávky pro svůj dům. Pro TST, a.s., je ochrana 
konečných spotřebitelů prvořadým zájmem, 
což dokazuje i tím, že přistoupila k etickému 
kodexu, doporučenému ERÚ. V rámci na
plňování kodexu se bude TST, a.s., nadále 
podílet na organizaci seminářů pro výbory 
SVJ, které budou probíhat pod záštitou 
starosty města. Pokud mají SVJ v plánu rekon
strukci domu, zateplení apod., je teplárna 
připravena zprostředkovat získání dotace či 
výhodného financování investice (v součas
né době je ještě otevřena v programu IROP 
Výzva č. 78 Energetické úspory v bytových 
domech III, ale jen do 29. listopadu 2020).

Teplárna žádá SVJ, která ještě nestihla 
od loňského října podepsat s TST, a.s., 
smlouvu o dodávkách tepelné energie, aby 
tak učinila v co nejkratším termínu. 

Tomáš Přibyl, obchodní ředitel 
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TÉMA
Péče o zeleň v dobách sucha 

Hlavním tématem současnosti je otázka, 
kterou řeší všechny obce v republice, a to 
je sekat, či nesekat trávníky a případně jak. 
Chceme-li opravdu zodpovědně přistoupit 
k tomuto tématu, musíme si jako první polo-
žit otázku, jak taková květnatá louka vůbec 
vznikla. Květnatá louka je jedním z výtvorů 
člověka a vznikla pravidelným sekáním. 
Pokud necháme travnatý pozemek v našich 
zeměpisných šířkách svému osudu, přiro-
zenou sukcesí vznikne les, případně určitá 
formace podobná lesu, v žádném případě ne 
však „kopretinová louka“. 
Ještě zhruba před pěti lety správa zeleně 

města Strakonice řešila v tuto dobu řadu 
stížností na neposekané trávníky, a to pře-
devším v okrajových částech města. V sou-
časné době se však situace obrátila a řada 
občanů žádá omezit nebo vynechat sekání 
trávníků. V této oblasti město Strakonice 
určitě nezaspalo a již před lety začalo při-
pravovat některé pozemky na mozaikovou 
či jinak nízkofrekvenční seč. V současné 
době odbor ŽP společně s ČSOP Strakoni-
ce vyhledává lokality. Jedna již funguje po-
měrně dobře, a to je prostor pod Sídlištěm 
1. máje mezi mlýnským náhonem a dis-
cgolfovým hřištěm, kde byla před deseti 
lety založena květnatá louka. V lokalitě 
je uplatňovaná mozaiková seč, to zname-
ná v tomto případě, že pozemky sloužící 
k venčení psů, volnému pohybu osob 
a dalším volnočasovým aktivitám jsou 
sečeny častěji, a na vyhraněné ploše budou 
aplikovány jen 2 nebo 3 seče. Další loka-
lity ve městě se připravují, jednou z nich 

bude třeba i kruhový objezd u čerpací 
stanice Robin Oil, který bude osázen nejen 
středomořskou vegetací, ale díky svému 
rozsahu bude částečně oset speciální luční 
směsí pod obchodním názvem bylinková 
louka. Zde bude kromě suchomilných níz-
kostébelnatých trav, jako je třeba kostřava, 
psineček a jiné, zastoupena i řada aroma-
tických suchomilných bylin. Je to napří-
klad mateřídouška, řebříček, černohlávek 
nebo kopretina, ale i nízké jeteloviny, tedy 
jetel plazivý či štírovník růžkatý, které 
obohatí půdu o vzdušný dusík. Vzhledem 
k druhovému složení bude předpokládaná 
frekvence sečí minimální, počítáme 2 nebo 
3 do roka a v suchém období vůbec.
V samotném úvodu jsme zapomněli 

na jednu věc, že veškeré travnaté plochy, 
ať je sucho či nikoliv, je nutné nejpozději 
do konce června posekat. O to více to 
platí v sídlištích a na dalších plochách, 
kde je založen tzv. komunální trávník, tzn. 
vysetá parková nebo zátěžová travní směs 
obohacená semeny jednoletých a více-
letých plevelů, hojně přihnojená psími 
exkrementy. Tento experiment (neprovést 
jarní seč) proběhl v celé řadě českých měst 
v loňském roce, kde došlo k úplné devasta-
ci kulturních trav a trávníky musely být 
znovu zakládány. Častější seč v sídlištích 
a na menších plochách, kde je velký pohyb 
lidí, je nutná i z hygienických důvodů (pyly 
trav, psí exkrementy, zvýšený výskyt klíš-
ťat, spory hub a plísní).

Jaroslav Brůžek, Tomáš Turek,  
odbor ŽP  

K nádraží po novém chodníku 

Vypadaná mozaika dlažby a chybějící 
kamenné obruby byly příčinou neutěše
ného stavu stávající pochozí plochy. Proto 
se na přelomu května a června letošního 
roku začalo s celkovou rekonstrukcí chod
níku lemujícího ulice Nádražní a U Ná
draží, což ocení nejen místní obyvatelé, 
ale zejména příchozí k novému dopravní
mu terminálu a současně k aktuálně rekon
struované budově vlakového nádraží.

Dosavadní povrch z kamenné mozaiky, 
tedy z malých kamenných kostek, je 
předlážděn stejným materiálem, pouze 
ve vjezdu do vnitrobloku mezi domy bude 
kamenná dlažba o velikosti 10 x 10 cm, 
protože je odolnější vůči tlaku způsobené
mu nájezdy automobilů.

Jedná se zhruba o 350 m2 rekonstru
ované plochy. Nyní probíhají stavební 
práce, které jsou rozvrženy na etapy, 
a rekonstrukce by měla být ukončena 
v polovině července. 

Opravu chodníku dodavatelsky zajiš
ťuje firma Jan Kouba, Modlešovice, za na
bídkovou cenu díla 440 427 Kč s DPH. 
 Markéta Bučoková, PR 

Ošetřovné 
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) 
spustilo 12. června v rámci 3. výzvy ze 
speciálního dotačního programu „ošetřov
né“ za květen. Jedná se o podporu lidem, 
kteří po uzavření škol či zařízení sociálních 
služeb kvůli koronaviru nemohou v souvis
losti s péčí o dítě nebo hendikepovaného 
člověka vykonávat svou hlavní výdělečnou 
činnost. Ošetřovné pro OSVČ pokračuje 
i přes obnovený provoz školských zařízení. 
Veškeré informace naleznete na www.
mpo.cz/cz/rozcestnik/promedia/tiskove
zpravy. OSVČ mohou podávat žádosti až 
do 10. července. 

Dále zřídilo MPO v souvislosti s nouzo
vým stavem vyvolaným pandemií koronaviru 
speciální informační linku pro živnostní
ky a podnikatele: tel.:  224 854 444.

Markéta Bučoková, PR

JAK UDRŽOVAT TRÁVNÍKY 
JEDNODUCHÝ NÁVOD
Shrneme-li celou problematiku, vznikne 
jednoduchý návod, jak přistupovat 
k jednotlivým trávníkům. To znamená, 
jak už bylo řečeno, do konce června 
veškeré travnaté plochy minimálně 
jednou posekat a pak podle jednotlivých 
typů zaujmout individuální přístup. 
V suchých obdobích doporučujeme, a to 
i na soukromých pozemcích, vyne-
chat seče, popřípadě zvýšit strniště až 
na 8 cm a sekat ráno nebo večer, kdy 
teplota vzduchu nepřekračuje více než 
25 stupňů. Tímto přístupem nevystavu-
jeme trávník přílišnému stresu a zabra-
ňujeme zbytečnému vysoušení půdy.

Vlhkomilná ostřice ve slepých ramenech řeky
foto: J. Krch
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OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ & PODLAH
Řepice 138, Strakonice (výpadovka na Prahu)  
Tel.: 739 657 450
www.dverepodlahy.com

Pravidelné akce 
na dveře i podlahy

Zájemci o členství

Zájemci o členství v okrskové volební ko
misi (dále OVK) se mohou osobně hlásit 
od 1. července 2020 na Městském úřa
du ve Strakonicích v kanceláři v budově 
Na Stráži 270, 1. patro, u M. Švihálkové 
nebo M. Vaněčkové, anebo telefonicky 
na tel. 724 232 888, 383 700 221, 
607 079 333 a 383 700 210. Také se 
mohou hlásit u zaregistrovaných volebních 
stran pro tyto volby a v tomto případě 
mají přednost před delegováním od sta
rosty města. Účast členů OVK je povinná 
v pátek 2. a 9. října od 13 do 22 hodin, 
dále v sobotu 3. a 10. října od 8 do cca 
17 hodin. 

Dále se musí členové OVK povinně 
zúčastnit I. zasedání OVK, které se koná 
ve čtvrtek 10. září 2020 od 14 hodin 
na velkém sále městského kulturního 
střediska. Zde kromě jiného proběhne 
volba předsedy a místopředsedy OVK. 
Zvolení předsedové a místopředsedové 
se zapisovateli půjdou na školení ve stře
du 16. září od 13 hodin, opět ve velkém 
sále městského kulturního střediska.

správní oddělení, OIP

Volby do zastupitelstev krajů  
a Senátu Parlamentu České republiky
Termín voleb do zastupitelstev krajů a 1. kolo 
senátních voleb je stanoven na 2. a 3. října 
2020, případné II. kolo senátních voleb bude 
o týden později, tedy 9. a 10. října 2020.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY
Žádosti o vydání voličských průkazů je 
možné podat na příslušném městském nebo 
obecním úřadu podle místa trvalého poby-
tu žadatele od 15. dubna, a to buď písemně 
do 25. září, nebo osobně do 30. září. Volič-
ské průkazy si žadatelé osobně vyzvednou, 
nebo jim budou zaslány na adresu uvede-
nou v žádosti od 17. září 2020. 
S voličským průkazem může volič volit 

do zastupitelstva kraje ve všech volebních 
místnostech na území Jihočeského kraje. 
Volit do 1/3 Senátu Parlamentu České 
republiky může pouze v senátním obvodu 
č. 12, který je celý v Jihočeském kraji, ale 
ne v celém, pouze v jeho části. Proto budou 
vydávány voličské průkazy zvlášť na volby 
do zastupitelstev krajů, zvlášť na I. kolo 
a zvlášť na II. kolo senátních voleb. Žadatel 
v žádosti zaškrtne, pro jaké volby či kolo 
voleb voličský průkaz žádá.
Vzor žádosti s informacemi o možnos-

tech podání si můžete vytisknout z odkazu 
na www.strakonice.eu nebo žádost obdržíte 
přímo v kanceláři správního odd. v 1. patře 
budovy Na Stráži 270.

Obce spadající do senátního volebního 
obvodu č. 12 Strakonice jsou uvedeny v od-
kazu na www.strakonice.eu a volič může 
pro volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR 
volit pouze v těchto městech a obcích.

PŘEDÁNÍ KANDIDÁTNÍCH LISTIN
Kandidátní listiny pro volby do zastupi-
telstev krajů se předávají na Krajském 
úřadu Jihočeského kraje. Kandidátní listiny 
neboli přihlášky k registraci pro volby 
do 1/3 Senátu Parlamentu ČR se předá-
vají na Městském úřadu ve Strakonicích 
na správním oddělení v 1. patře budovy 
Na Stráži 270. Pro oboje volby platí nejzazší 
termín předání v úterý 28. července 2020. 
  správní oddělení, OIP

Přenosná volební urna  foto: redakce

foto: redakce
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HARLEJ, předkapela: HAMR, MAD RIDE
Letní kino, začátek 18:00 hod.

HELIGONKY ALEŠE RUSŇÁKA
Letní kino, začátek 17:00 hod.

ČECHOMOR  AKUSTICKY - Skupina Čechomor zahraje po dlouhé době v akustické sestavě.    
Letní kino, začátek 19:30 hod.

BUDVARKA – Populární jihočeská kapela z Českých Budějovic.
Letní kino, začátek 17:00 hod.

KŘESLO PRO HOSTA - VALERIE ZAWADSKÁ - Vyprávění známé herečky.
Letní kino, začátek 17:00 hod.

CHINASKI TOUR 2020 - Koncert jedné z nejpopulárnějších českých kapel.
Letní kino, začátek 20:00 hod.

TRIO NIAGARA - Písničky trampských osad a country bálů.
Letní kino, začátek 17:00 hod.

OTAVANKA - Dechová hudba z Horažďovic pod vedením kapelníka Zdeňka Kovače.
Letní kino, začátek 17:00 hod.

SLZA - Akustický víkend - Strakonice
Letní kino, začátek 19:00 hod.

KAREL HAŠLER – TA NAŠE PÍSNIČKA ČESKÁ 
Program plný nejoblíbenějších Hašlerových písní.
Letní kino, začátek 17:00 hod.

PRAGUE QUEEN - LUKÁŠ PAVLÁSEK (STAND UP COMEDY) - U2 REVIVAL A DALŠÍ
Letní kino, začátek 16:00 hod.

5. ročník propagačního turnaje v české dámě na strakonickém hradě
II. hradní nádvoří strakonického hradu, začátek 10:00 hod., prezentace a přihlášení v 9:30 hod. tamtéž.

KDYBY DUDY měly křídla - Zpěvohra o touze létat i v časech dávné války.
Letní kino, začátek 20:30 hod.

Duo VÁCLAV ŽÁKOVEC a ANNA VOLÍNOVÁ - Krásné písničky, které znáte z Tv Šlágr.
Letní kino, začátek 17:00 hod.

CLAYMORE  - Koncert gaelic-rock okořeněný o specifi cký zvuk skotských dud.
Letní kino, začátek 20:00 hod.

CORVUS CORAX  - Králové dvorních bavičů, Soundtrack středověku, 
Ženy, kořalka a rock´n ´roll
Letní kino, začátek 22:00 hod.

A přeci v Strakonicích dudy hučí…
Domácí muziky a hosté hrají a vzpomínají na Mezinárodní dudácký festival.
Letní kino, začátek 17:00 hod.

PARTIČKA - Open Air
Letní kino, začátek 20:00 hod.

PRAŽSKÝ VÝBĚR - PREMIÉRA VE STRAKONICÍCH
Letní kino, začátek 20:00 hod. 

RYBIČKY 48
Letní kino, začátek 20:00  hod.

STRAKONICKÝ DRAK III. ROČNÍK
- závod jednotlivých týmů na Otavě
Podskalí - od restaurace Zavadilka k lávce u pivovaru
Začátek 10:00 – 16:00

19. 6. 
5. 7.

10. 7. 
12. 7. 
19. 7.  
25. 7.
26. 7.
2. 8.
8. 8.
9. 8.

15. 8. 
16. 8.
22. 8.
 22.8.

23. 8
28. 8. 
29. 8.
5. 9. 

15. 8.
14. 8.

6. 9. Městské kulturní středisko

Strakonice

Dudácký víkend ve Strakonicích

Městské kulturní středisko

Strakonice

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Vstup zdarma

Vstup zdarma

Vstup zdarma

Vstup zdarma

Vstup zdarma

Vstup zdarma

Vstup zdarma

Vstup zdarma

Vstup zdarma

Vstup zdarma

ONLINE PŘEDPRODEJ NA WWW.MEKS-ST.CZ
PŘEDPRODEJ: MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM STRAKONICE - OTEVÍRACÍ DOBA:  PO-NE 9-17 HOD. 
                           ZÁMEK 1, 386 01 STRAKONICE

DUHA NAD OTAVOU

Vstup zdarma
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STRAKONICE 
DĚKUJEME
ZA PŘÍZEŇ

TĚŠÍME SE
NA VÁS
V PÍSKU

Velké náměstí 5/16
397 01 Písek

STRAKONICE 

Kontakt na personální oddělení:
+420 725 730 657

katerina.nouskova@leifheit.com

MECHANIKY 
(zkušenosti s šicími stroji vítány)

SMĚNOVÝ PŘEDÁK

POJĎTE NÁS POZNAT LÉPE !

ŠIČKY - JEDNODUCHÉ ŠITÍ

V našem výrobním závodě v Blatné 
právě nabíráme nové kolegyně a kolegy:

Garantovaný růst mzdy
13. mzda
Příspěvky nad rámec zákoníku práce
5 týdnů dovolené
Příspěvek na penzi
Příspěvek na dopravu  svozový mikrobus&
Příspěvek na údržbu pracovního oděvu
26 Kč za hlavní jídlo
Odměna za zlepšovací návrhy
Vzdělávání zaměstnanců
Přes 25 let stability
Odměna za doporučení nového kolegy
Skvělý kolektiv
Firemní akce pro zaměstnance
OPEL partner

SEŘIZOVAČE VSTŘIKOLISŮ

www.prijemnaprace.cz 

SKLADNÍKY / CE
MONTÁŽNÍ DĚLNÍKY / CE

VÝSTAVY 
do 27. 9. 
Jiří Máška – výstava obrazů, soch a grafiky 
průřez 55 let tvorby 
místo: hrad – Maltézský sál, sál U Kata

do 31. 10. 
Rekonstrukce expozic muzea v obrazech 
venkovní fotografická výstava k rekonstrukci muzej
ních expozic i strakonického hradu, volně přístupná 
místo: III. nádvoří, info: MSP 

4.–5. 7. , 18.00–22.00 hod.
Gauneři – výstava J. Petrášové
místo: Na Ostrově 1415, info: FB Jsme Strakonice 

8. 7. –31. 8.
Obrazy J. Synka a L. Peška
autorská výstava obrazů 
místo: černá kuchyně, info: MSP

červenec
Prázdniny v lágru – Mirek Chum
venkovní výstava fotografií z cest po bývalých 
sovětských republikách
místo: Artwall, Želivského, info: FB Jsme Strakonice 

červenec
Typo – Ty zdi mají uši, tahle má duši
typografická výstava – M. Mandrysz 
místo: zeď 44, Velké náměstí

KALENDÁŘ AKCÍMěKS – 380 422 744 (MIC), 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

6. 7., 21.30 hod.
Zrodila se hvězda
USA, drama/rom./hud., titulky, 136 min., 2D, 
přístupný od 12 let

7. 7., 21.30 hod.
Poslední aristokratka
ČR, komedie, 110 min., 2D, přístupný všem

8. 7., 21.30 hod.
Lov 
USA, thriller, titulky, 90 min., 2D, přístupný od 15 let

9. 7., 21.30 hod.
Meky
ČR, dokumentární, 80 min., 2D, přístupný všem

11. 7., 21.30 hod.
Zakleté pírko 
ČR, pohádka, 94 min., 2D, přístupný všem

12. 7., 21.30 hod. 
Než skončí léto 
Austrálie, drama/komedie, tit., 118 min., 2D, 
přístupný všem

13. 7., 21.30 hod. 
Ženská na vrcholu 
ČR, komedie, 105 min., 2D, přístupný všem

14. 7., 21.30 hod. 
Lassie se vrací 
Německo, dobrodruž./rod., dab., 2D, přístupný všem

15. 7., 21.30 hod. 
Bohemian Rhapsody
USA/VB, drama/životopis./hud., tit., 134 min, 
2D, přístupný od 12 let

16. 7., 21.30 hod.
Román pro pokročilé 
ČR, komedie/rom., 95 min., 2D, přístupný všem

LETNÍ KINO 
1. 7., 21.30 hod.
V síti
ČR, dokument, 100 min., 2D, přístupný od 15 let

2. 7., 21.30 hod.
Kalifornský sen
USA, drama/hud./rom., 113 min., 2D, přístupný 
od 15 let

3. 7., 21.30 hod.
Samotáři: Obnovená premiéra po 20 letech
ČR, komedie, 103 min., 2D, přístupný od 15 let

4. 7., 21.30 hod.
Ledová sezóna: Ztracený poklad
USA, anim./rodin., dab., 90 min., 2D, přístupný 
všem

5. 7., 21.30 hod.
Bourák
ČR, komedie, 110 min., 2D, přístupný od 15 let

KINO OKO 
www.meksst.cz

9.–10. 7., 17.30 hod.
Ježek Sonic
USA, komedie, dab., 2D, přístupný od 15 let 

10. 7., 20.00 hod.

Meky
ČR, dokumentární, 80 min., 2D, přístupný všem

23.–24. 7., 17.30 hod.
Vzhůru za sny
Dánsko, anim./rodin./komedie, dab., 81 min., 
2D, přístupný všem

25.–26. 7., 17.30 hod.
Mulan 3D
USA, dobrodruž./rodin., dab., 106 min., 3D, 
přístupný všem

25. 7., 20.00 hod.
Havel
ČR, drama/životopisný, 100 min., 2D, přístupný 
od 12 let
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KALENDÁŘ AKCÍ 

Příběh, který s sebou nese restaurace Čezeta 

V celé první etapě rekonstrukce domu kultury 
se jako motto objevují a jsou inspirací v ma-
teriálech i designu dva příběhy, které jsme 
v interiérech textově a graficky připomněli.
Jedním je příběh příprav a vzniku stavby 

i prvních let provozu domu kultury a jeho 
následný “refresh” po roce 2017. Druhým je 
příběh vývoje prototypu a následný celosvě-
tový úspěch skútru Čezeta  a jeho “remake” 
v podobě elektroverze po roce 2018.
Prolínání paralelních příběhů a oživení 

objektu a ikonické motorky bylo hlavním 
tématem interiérů dále volně inspirovaných 

strojařským detailem a designem i materiály 
a barevností konce padesátých a začátku 
šedesátých let.  Současný interiér a moderní 
technologie se sjednotily s dobovým trendem, 
který i dnes opět získává na oblibě díky vyvá-
ženosti použitých pastelových odstínů barev. 
Výstavbu původního domu kultury podle 
dokumentace českobudějovického Stavopro-
jektu a vznik oblíbeného skútru konstruktéra 
J. F. Kocha vám přiblíží časová osa i dobové 
fotografie na stěnách restaurace.
Je celá řada restaurací, které by mohly být 

v jakémkoli objektu či městě. Restaurace 
ČEZETA může být pouze v domě kultury 
ve Strakonicích, protože je s městem i objek-
tem velmi silně spojena. 
První etapa rekonstrukce byla dokončena 

na přelomu února a března 2020. Až nyní však 
plně může přivítat první návštěvníky, neboť 
záhy po slavnostním otevření přišla vládní 
omezení. 

Jan Zákostelecký 

SKÚTR – DŮM KULTURY
1950 – Česká zbrojovka Strakonice zaha
juje vývoj československého skútru. 
1954 – na pravém břehu Otavy probíhají 
první průzkumné práce pro stavbu Závod
ního klubu.
1956 – rozbíhají se projektové práce 
na kulturním domě v dnešní lokalitě.
1956 – skútr Čezeta se představuje v prvo
májovém průvodu.
1957 – v Českých Budějovicích startuje 
kompletace prvních sériových kusů Čezety.   
1958 – 9. května byl slavnostně položen 
základní kámen domu kultury.  
1961 – kulturní dům se otevírá 7. října.
1964 – náhlý konec výroby skútru. 
2017 – město Strakonice si nechává 
zpracovat prověřovací studii využití 
kulturního domu. 
2018 – britský podnikatel uvádí na trh nový 
model Čezety na elektrický pohon. 
2019 – 27. února prohlídka domu kultury 
pro veřejnost po první etapě rekonstrukce.

17. 7., 21.30 hod.
Stáhni a zemřeš
USA, horor/thriller, titulky, 90 min., 2D, přístupný 
od 15 let

18. 7., 21.30 hod. 
Tlapková patrola: Vždy ve střehu 
Can, anim./rod., dabing,70 min., 2D, přístupný všem

19. 7., 21.30 hod. 
Příliš osobní známost 
ČR/SR, komedie, 107 min.,2D, přístupný od 12 let

20. 7., 21.30 hod. 
Jít krást koně
Norsko/Švédsko, drama, tit., 122 min. , 2D,  
přístupný od 12 let

21. 7., 21.30 hod. 
Volání divočiny
USA, rodinný/dobrodruž., tit., 107 min., 2D, 
přístupný od 12 let

22. 7., 21.30 hod. 
Téměř dokonalá tajemství 
Něm., komedie/drama/rom., dab., 111 min., 2D, 
přístupný od 15 let

23. 7., 21.30 hod.
Havel
ČR, drama/životopis., 100 min., 2D, přístupný od 12 let

24. 7., 21.30 hod. 
Mulan
USA, dobrodruž./rod., dab., 106 min., 2D, pří
stupný všem

26. 7., 21.30 hod. 
Mizerové navždy 
USA, akční/komedie/krimi, 124 min., tit., 2D
přístupný od 12 let

27. 7., 21.30 hod. 
Vzhůru za sny 
Dánsko, anim./rod./komedie, dab., 81 min., 2D,
přístupný všem

28. 7., 21.30 hod.
Chlap na střídačku 
přístupný všem

ČR, komedie/ rom., 112 min., 2D, přístupný všem

29. 7., 21.30 hod.
Gentlemani
USA, krimi/akční, titulky, 113 min., 2D, přístupný všem

30. 7., 21.30 hod.
K2 vlastní cestou
ČR, dokument, 93 min., 2D, přístupný od 12 let

31. 7., 21.30 hod. 
Tenet
USA, thriller/akční/drama, tit.,2D, přístupný

LETNÍ PLAVECKÝ ARÁL 
www.starz.cz

po–ne 
10.00–20.00 hod. 
Venkovní bazén 50m je vyhříván na 26°C
Dětské venkovní bazény jsou vyhřívány na 24°C

BOHOSLUŽBY
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
www.farnost–strakonice.cz 
Otevření kostela sv. Markéty pro veřejnost
út–so 9.30–12.00 a 13.30–16.45
ne 13.00–17.00 (změna vyhrazena)
Nedělní bohoslužby
8.00 hod. Podsrp
9.30 hod. sv. Markéta (kromě 5. 7.)
ne 5. 7., 9.30 hod. sv. Prokop – titulární 
slavnost kostela 
ne 19. 7., 9.30 hod. sv. Markéta – titulární 
slavnost kostela 
ne 26. 7., 11.00 hod. sv. Anna u Kraselova 
–tradiční poutní slavnost, odchod pěších poutníků 
v 7.00 z kostela sv. Prokopa; hl. celebrant: P. Jan Turek

Během prázdnin se nekonají Hovory o víře.

MANA, APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Lidická 194, Strakonice, www.manacirkev.cz
Bohoslužba – neděle v 9.30 hod.  
(kromě 5. 7.)

POZVÁNKY
4. 7., 12.00 hod. 
Neckyáda 2020
start 12.00 v Katovicích, 15.00 hod. vyhlášení, 
15.00–16.00 spanilá jízda Podskalím 
info: pivovar Strakonice 

4. 7., 19.30 hod. 
Kalle with acoustic band a Wessele 
koncert po vernisáži autorské výstavy J. Petrášové 
místo: Na Ostrově 1415, info: FB Jsme Strakonice 

4. 7., sraz 7.00 hod. před nádražím ČD
Vrch Jedlová na Volarsku – výlet 
Lenoravrch JedlováVolary 
info: ŠK, csopstrakonice.net,  

5. 7., 21 hod. 
Hanební pancharti – film
místo: Na Ostrově 1415, info: FB Jsme Strakonice 

15. 7., 16.30
Středeční zastavení 
ztišení, inspirace, krátké úryvky J. Vodňanského
místo: pobočka ŠK Za Parkem, info: ŠK

18. 7., 21 hod. 
Vlastníci – film 
místo: u soutoku pod Hvězdou, info: FB Jsme Strakonice 

MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ
www.muzeumst.cz
otevřeno denně 9.00–11.30 a 12.00–17.00 hod.
černá kuchyně, vyhlídková věž Rumpál 

VODNÍ MLÝN HOSLOVICE
www.muzeumst.cz
otevřeno denně 9.00–17.00 hod.

11. 7., 10.00–17.00 hod.
Dětský den 
25. 7. , 10.00–17.00 hod. 
Pec nám (ne)spadla
řemeslné ukázky, tradiční jarmark, pečení chleba, 
zábava pro děti 
místo: vodní mlýn, info: muzeum

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

foto:  V. Král
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Motivace pro lepší třídění odpadů
Město Strakonice ve spolupráci se spo-
lečností EKO-KOM, a.s., přichystalo pro 
své občany novinku, a to v podobě tašek 
na tříděný odpad. Strakoničtí tak mohou 
zapracovat na dokonalejším třídění od-
padu. Pro jednu domácnost bude měst-
ský úřad poskytovat zdarma vždy jednu 
sadu tašek. Každá sada obsahuje 3 kusy 
opakovaně použitelných tašek na sklo, 
plast a tetrapak a na papír. Radnice rozdá 
tento rok 500 sad. K dispozici je 250 kusů 
40 litrových sad a 250 sad o objemu 20 l. 
Předpokládáme, že větší tašky si budou 
brát majitelé rodinných domů a menší 
jsou vhodné spíše do panelových bytů. 
Podmínkou pro předání sady tašek je pro-
kázání trvalého pobytu ve městě Strako-
nice (občanský průkaz s sebou) a zároveň 
všichni členové domácnosti musí mít 
uhrazené veškeré poplatky za komunální 
odpad. Poplatek za komunální odpad pro 
tento rok měl být zaplacen do 30. 6. 2020. 
Kdo má o tašky na tříděný odpad zájem, 
musí se dostavit osobně na úřad, na odbor 

životního prostředí a podepsat prohláše-
ní o zapojení do motivačního programu 
na podporu třídění odpadů ve městě 
Strakonice. 
Sady si zájemci mohou vyzvednout 

od 20. 7. 2020 na Městském úřadě Strako-
nice, na odboru životního prostředí, na ad-
rese Na Stráži 270, číslo dveří 6309. 
Tašky budou z organizačních důvodů 

rozdávány pouze v úředních hodinách.
Lucie Klimešová,  

odbor životního prostředí

Tašky na tříděný odpad  foto: redakce

Nová služba teplárny
Od 1. července 
TST, a.s., zavádí 
pro občany 
Strakonic place
nou službu nad 
rámec tepláren
ských povinností, 
jako je vypouš
tění/napouštění 
rozvodů pro vytá
pění včetně odvzdušnění soustavy, výměna 
radiátorových ventilů a radiátorových těles, 
instalace termostatických hlavic a seřízení/
vyvážení soustavy, výměna radiátorových 
šroubení, výměna odvzdušňovacích ventilů, 
výměna uzávěrů stoupaček nebo výměna 
vypouštěcích ventilů na stoupačkách. Pro 
seniory připravujeme speciální 50 % slevy 
na tyto práce. Služba bude určena hlavně 
těm, kteří nemohou rychle sehnat svého 
instalatéra a potřebují řešit problém s tope
ním v krátkém čase. Více informací včetně 
ceníku najdete na www.tst.cz.

Tomáš Přibyl, obchodní ředitel 
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Z MĚSTA
Dětské centrum

Dětské centrum Jihočeského 
kraje poskytuje i v roce 2020 
pomoc a služby dětem, mat

kám a rodinám v tíživé sociální situaci.
V zařízení umístěném v objektu bývalého 
dětského oddělení v areálu Nemocnice 
Strakonice, a.s., pečuje více než 40 profesi
onálů přibližně o 70 dětí ročně.

Náplní činnosti dětského centra je 
poskytnutí pomoci dětem v nejširším slova 
smyslu, zahrnující péči sociální, zdravotní, 
ale i pomoc právní, výchovnou, poraden
skou a psychologickou, určenou zejména 
maminkám těchto dětí.

Dětské centrum Jihočeského kraje, o.p.s., 
provozuje zařízení pro děti vyžadující okamži
tou pomoc a zajišťuje pobyty pro nejmenší 
děti, případně i pobyty s maminkami v rámci 
sociální rehabilitace. Pro maminky je zajištěn 
zácvik v péči o dítě a všestranná pomoc. 
Je počítáno i s pomocí matkám v souvislosti 
s diskrétním porodem a případnou následnou 
adopcí dítěte na žádost matky.

Činnost organizace Dětské centrum 
Jihočeského kraje, o. p. s., je podpořena 
z rozpočtu Jihočeského kraje.

Dětské centrum Jihočeského kraje, o. p. s.

Kotva při strakonické  
nemocnici

Kotva při strakonické nemoc
nici, z. s., poskytuje v roce 
2020 péči a podporu 

osobám, které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu zdravotního postižení, a také oso
bám s Alzheimerovou demencí a jinými typy, 
kvůli kterým tito lidé potřebují pravidelnou 
pomoc jiné fyzické osoby. 

V zařízení umístěném v objektu bývalého 
infekčního a plicního oddělení v areálu Ne
mocnice Strakonice, a.s., pečuje o více než 
52 klientů ročně přibližně 40 profesionálů. 

Posláním domova je pečlivým výběrem 
poskytovaných služeb a individualizova
nou péčí dosahovat nejvyšší kvality života 
každého uživatele. 

Cílem péče je zaměřit naši pozornost 
na individuální potřeby jednotlivců v tom 
smyslu, jak bychom si přáli, aby o nás samot
né bylo pečováno. 

Činnost organizace Kotva při strakonické 
nemocnici, z. s., je podpořena z rozpočtu 
Jihočeského kraje.

Domov se zvláštním režimem 
Kotva při strakonické nemocnici, z. s. 

Učení a zábava – to je naše zahrada

Zahrada při mateřské škole by měla být pro 
děti prostorem, kde rozvinou svou fantazii 
a představivost. A tak je to v MŠ Holečkova, 
kde je zahrada pro děti inspirujícím prostorem. 
Každodenně se proměňující prostředí zahrady 
s přírodními prvky nabízí nové podněty k po-
zorování, praktickým činnostem, smyslovému 
vnímání i vlastnímu prožívání. Děti se učí 
vnímat neživou i živou přírodu a utvářejí si 
kladný vztah k životnímu prostředí. 
V MŠ Holečkova v současné době končí 

práce na realizaci projektu „Učení a zábava, 
to je naše zahrada, přírodní zahrada MŠ 
Holečkova.“ Tento projekt je spolufinancován 
Státním fondem životního prostředí České 
republiky na základě rozhodnutí ministra 
životního prostředí. Došlo k instalaci 22 prvků 
– např. solární sušička, která se využije za slu-
nečních dní k sušení bylinek vypěstovaných 
na vyvýšených záhonech nebo na stávající 
bylinkové spirále. Zastřešená lavička umístěná 
u pískoviště je prvkem vytvářejícím klidový 

prostor pro setkávání dětí. U ekopanelu se 
děti dozví, jak dlouho zůstává odpad v pří-
rodě, než se rozloží, a proč je tedy důležité 
jej třídit. Veverkovník a krmítko pro veverky 
jsou v zahradě umístěny, tak aby na ně děti 
viděly i ze svých tříd. Čerpadlo u stávající 
studny napomůže při zálivce. A takto by se 
dalo pokračovat dále i u dalších instalovaných 
edukativních prvků. 
Takto pojatá proměna zahrady zkvalitní 

a obohatí dětem jejich kontakt s přírodou. 
Environmentálně orientované programy a ak-
tivity v zahradě pomohou utvářet a rozvíjet 
kladný vztah dětí k přírodě a k životnímu 
prostředí.
Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 

ve výši 346 467 Kč, z nich činí dotace 85 %, 
tedy 294 497 Kč. Více informací o Národním 
programu Životní prostředí a výzvě č. 16/2017: 
www.sfzp.cz a www.mzp.cz  

text a foto: odbor rozvoje

Poklad na dosah
V literatuře nalezneme nespočet příběhů 
o tom, že někdo hledá cosi důležitého pro 
svůj život, aby po peripetiích spojených 
s hledáním nakonec zjistil, že to měl vlast-
ně na dosah.
Najdou se lidé, kterým letošní situace 

zkomplikovala plány kolem prázdnin, 
dovolených, cestování. Jedni to přejdou 
s klidem, pro jiné je to mrzutost, pro 
někoho velký problém. Pro každého 
z nás to ale může být výzva, abychom 
se znovu rozhlédli a využili možnosti, 
které nám dává naše blízké okolí. Sám 
se přiznám, že jsem na Helfenburku 

byl někdy v první třídě základní školy, 
a pak až jako vysokoškolák, když jsem 
připravoval výlet pro své kolegy ze stu-
dia… A nemusíme mít na mysli pouze 
blízké okolí – možná známe dobře různá 
zákoutí chorvatského pobřeží, ale Bes-
kydy jsme ještě nenavštívili…
Věřím, že i letos o prázdninách na nás 

čeká něco důležitého, podnětného či krás-
ného. Neuzavřeme se tedy v rozmrzelosti 
nad omezením, ale mějme oči otevřené 
a třeba si všimneme i pokladu!
Požehnaný čas prázdnin a dovolených!

Roman Dvořák, farář
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TEPLÁRNA
Vážení zákazníci a obchodní partneři,
právě skončila další topná sezóna, a proto si 
dnes můžeme dovolit krátce zrekapitulovat 
situaci v teplárně, vyhodnotit kvalitu dodá-
vek tepla a informovat vás o plánovaných 
krocích TST, a.s., pro další období. 
V nedávné minulosti teplárna prožívala 

značně turbulentní časy. Věříme však, že 
období nejistoty je nevratnou minulostí. 
Díky okamžité reakci týkající se zejména 
razantních změn v provozu jsme dokázali 
vytvořit úspory nákladů na úrovni 52 mil. 
Kč a během deseti měsíců roku 2019 jsme 
docílili zvrácení negativního trendu vývoje 
hospodaření. 
Výrazné zlepšení je patrné rovněž v hos-

podářských výsledcích prvního kvartálu 
roku 2020. Jsme si vědomi faktu, že se 
jedná o nejsilnější období roku, ale úspora-
mi v oblastech přímých provozních nákladů 
se nám v prvním čtvrtletí na meziroční 
bázi podařilo při stejném objemu tržeb 
navýšit ziskovost na dvojnásobek. Výsledek 
hospodaření za první čtvrtletí roku 2020 
tak dosáhl výše 23,2 mil. Kč oproti 5,2 mil. 
v roce 2019 Kč a 17,9 mil. Kč v roce 2018 
za shodné období. 
Snažíme se pochopitelně motivovat i naše 

zaměstnance. V průběhu posledních dva-
nácti měsíců jsme postupně zvedli zaměst-
nanecké mzdy o více než 10 % a vyplatili 
nejen roční, ale i kvartální prémie těm, kteří 
se na zlepšení výsledků provozu nejvíce 
podíleli. 
Primárním cílem naší společnosti zůstává 

i nadále udržení správné cenové hladiny 
za dodávky tepla optimálně pod průměrnou 
cenou v ČR. Proto v roce 2020 plánujeme 
realizaci nových opatření, která přinesou 
další úspory v oblasti provozních nákladů. 
Neplánujeme tedy žádné razantní zdražení 
tepla, jak se někteří různě „zainteresovaní“ 
jedinci ve spojení s rádoby „podnikateli 
s teplem“ snaží tento dojem vyvolat a me-
diálně prezentovat, čímž vzbuzují obavy 
konečných spotřebitelů. S ohledem na ne-
zpochybnitelná data našeho hospodaření 
a předkládaná fakta však jen poškozují svou 
vlastní reputaci.
V následující topné sezóně se také 

rozloučíme s některými odběrateli, které 
jsme v minulosti výrazně dotovali. Tento 
krok nám umožní zeštíhlené a efektivnější 
fungování společnosti a zároveň podpoří 
náš hlavní cíl, kterým je návrat hospodaření 
do černých čísel. 

Další úkoly, které je nutné řešit, jsou 
technického charakteru. Kotel K3 (uhelný) 
zastaral nejen technicky, ale i morálně, 
protože již brzy nebude plnit nařízené ekolo-
gické limity. S tím souvisí neustále uváděné 
náklady na emisní povolenky, které provoz 
K3 výrazně zdražují. Postupným snižováním 
spalování uhlí a přechodem na biomasu se 
náklady na povolenky snižují a výsledky 
hospodaření se tak zlepšují. Tato skutečnost 
se pozitivně projevila právě ve výše zmi-
ňovaném prvním kvartálu, kdy v určitých 
obdobích kotel K1 a K2 využíval k výrobě 
tepla ve 100 % biomasu. 
Změnou systému plánování máme emisní 

povolenky na roky 2020 i 2021 již nakoupené. 
Tím se snažíme eliminovat negativní dopad 
výkyvů jejich cen do hospodaření. Plánujeme 
zvednout trvale poměr využívání biomasy 
v kotlích K1 a K2 až ke 100 % od následující 
topné sezóny. Tento krok v kombinaci s odsta-
vením kotle K3 pak znamená již zcela čistou 
a ekologickou výrobu tepla ve Strakonicích. 
V maximální možné míře neustále moder-

nizujeme současná zařízení a připravujeme 
technologii pro nový ekologický provoz. 
V roce 2020 předpokládáme vynaloženou 
částku do investic ve výši téměř 73 mil. Kč. 
Připravujeme také vybudování nových roz-

vodů v některých místech Strakonic. Mnohé 
plánované projekty se sice zpozdily vlivem 
státem nařízených omezení (COVID-19), ale 
to neznamená, že jsme rezignovali. Naopak 
na všech projektech intenzivně pracujeme 
a věříme, že i díky pozitivnímu přístupu 

vedení města nebudou práce zpožděny. Dojde 
k zásadním změnám v rozvodech v ulicích 
Mikoláše Alše a Arch. Dubského, a zejména 
se pak připravuje velký projekt na sídlišti 
Šumavská, kde není dodávka tepla a teplé 
vody pod kontrolou TST, a.s. To ostatně 
pocítili i zákazníci této lokality v posledním 
týdnu měsíce května. Patovou situaci, kdy je 
teplárna v nevýhodném a závislém postavení 
na soukromé společnosti prosazující vlastní 
zájmy, chceme co nejrychleji a definitivně 
vyřešit. Pochopitelně pouze v takovém pří-
padě, že koncoví zákazníci budou mít zájem 
o dodávky tepla od TST, a.s.
Na počátku měsíce července proběhne 

valná hromada společnosti. Představenstvo 
připravilo nové stanovy, které mají za cíl 
zásadním způsobem oddělit politiku a pod-
nikání. Dalším důvodem navrhovaných změn 
stanov je také přizpůsobení se aktuálním 
poměrům a potřebám společnosti, zajištění 
větší flexibility fungování jejích orgánů a při-
způsobení obsahu aktuálním požadavkům 
relevantních právních předpisů. Předpokládá-
me snížení počtu členů představenstva z pěti 
na tři, kdy s ohledem na velikost a model 
řízení společnosti není relativně vysoký 
počet členů představenstva efektivní. Také se 
změní personální obsazení dozorčí rady, kdy 
bude v kontrolním orgánu zastoupeno více 
odborníků, než bylo doposud zvykem. 
Věříme, že tyto změny vnímáte společně 

s námi pozitivně a že nám zachováte přízeň 
i nadále. Děkujeme za vaši důvěru.

Pavel Hřídel, ředitel společnosti

Modernizace současného zařízení zajistí ekologičtější provoz  toto: archiv města



VYKUPUJEME:
Zubní zlato všeho druhu, nečištěné včetně výplní, zubní

korunky, zlomkové zlato, řetízky, náušnice, snubní prsteny.
Mince, destičky, drobnosti, poškozené šperky.

Disponujeme cejchovanou váhou dle puncovního úřadu.

TEL.: 775 444 888
Naše pobočky: Strakonice, Lidická 205 • Písek, Frání Šrámka 167 

• Milevsko,Masarykova 167
WWW.MOBILNIVYKUPZLATA.CZ

PENÍZE ZA ZLATO
NEJVYŠŠÍ VÝKUPNÍ CENA V REGIONU,

GRAM 14KT ZLATA ZA:

570 Kč/g
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