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SNÍŽILI JSME DLUH
O 200 MILIONŮ KČ

Milí Strakoňáci, kamarádi.
Chtěl bych Vám vysvětlit, proč vlastně jdeme znovu volit, co se 
u soudu stalo a proč došlo ke zneplatnění voleb. 
Oficiálně – Krajský soud nám vyčetl, že jsme porušili 
ROVNOST volební kampaně. Ustanovili jsme totiž písemně 
pravidla, která se používala již dříve, ale byla tzv. nepsaná.
Konkrétně. Zakázali jsme politickou reklamu ve strakonické te-
levizi, strakonickém Zpravodaji a na městských výlepových plo-
chách. A skutečně - nikdy v minulosti zde nebyla žádná politic-
ká reklama. My jsme ale chtěli ta pravidla nastavit a popsat 
– a to pro všechny stejně, aby nikdo nemohl být zvýhodněn.
Nikdo, a už vůbec ne Strakonická Veřejnost, neměl tedy rekla-
mu v těchto médiích. Přesto soud „uvěřil“ opozici – Změně 
Karla Janského a Jihočechům Pavla Vondryse, že to byla naše 
výhoda. Bránili jsme se, ale soud naše argumenty ignoroval 
a vyložil si naši snahu nastavit pravidla jako snahu získat vý-
hodu!

Tímto rozhodnutím jsme tedy prý znemožnili Vám Stra-
koňákům seznámit se s volebním programem opozičních 
stran.

Dále. Strakonická Veřejnost údajně vedla politickou kampaň 
„uplácením voličů“ skrze pořádání kulturních akcí, zlevňováním 
odpadu, zavedením městské dopravy zdarma a podobně. Údajně 
jsme také celé čtyři roky pracovali jen na likvidaci opozice. 
Proti tomu jsme samozřejmě protestovali – všechny naše kroky 
za uplynulé období směřovaly především k Vám Strakoňákům, 
kdy jsme se snažili Vám život zpestřit kulturními akcemi pro 
všechny. Zároveň i zlevnit co nejvíce životní náklady již tak do-
statečně zdaněné. Nedělali jsme výhody pro jednotlivce, ale pro 
Vás pro všechny stejně. Znovu, rovnost pro všechny. I oponen-
ty. Leč opět – Krajský soud se usnesl, že jsme se tím snažili zís-
kat výhodu pro sebe!

Neporušili jsme žádná 
pravidla, jak ráda hlásá 
opozice. Naopak. Jsme 
pranýřováni za to, že jsme 
pravidla kampaně sepsali 
a že jsme pracovali ku 
prospěchu občanů města, 
všech Strakoňáků stejně.

Krajský soud Vám Strakoňákům ve svém usnesení proto doporu-
čuje znovu zvážit svou volbu a zamyslet se. Prosíme, udělejte to.

Osobně si totiž myslím, že jste se všichni rozhodovali ve 
vší vážnosti i znalosti poměrů, a není třeba Vás vybízet 
k volebnímu reparátu. Nám se ale bohužel krajský soud 
přesvědčit nepodařilo.

Děkuji Vám za pomoc i podporu! Vždy platilo a platí – Měníme 
Strakonice k lepšímu, ale bez Vás to nepůjde.
Kampaň proti nám:
Bývalé vedení se před minulými volbami pustilo do pomluv, 
lží, špíny (například komiks) a šeptandy. V politice jsou to 
zbraně nejtěžšího kalibru. Všichni víte, jak je těžké mlčet a ne-
přidat si, když si někdo stěžuje. A tichou poštu jsme si vyzkou-
šeli jako děti – výsledek je vždy překroucený. 
Sesazení funkcionáři nenabídli za čtyři roky jediné lepší řešení. 
Šlo jim pouze o pomstu. Nakonec se k tomu sami přiznali v mé-
diích, pokud jste dobře poslouchali, řekli tam: Když současné ve-
dení odstoupí, odejdeme také a necháme toho.
Když to nefungovalo, a volby jsme přesto vyhráli, použila část 
opozice naprosto zoufalou věc, a s naprostou ignorací hlasů vo-
ličů celé volby jménem Karla Janského SPOLEČNĚ napadla.
A pak se, v takovém rozsahu poprvé, v Čechách strhla profesio-
nální politicko–mediální hrůza. 

Média: Celostátní média rych-
le zveřejňovala informace do-
dané protistranou a, aniž by si 
je ověřila, promptně je prodá-
vala divákům. Prodejnost je 
hlavní zásadou, na pravdě ne-
záleží. Zde mě velmi zklamala 
ČT1, která několikrát odvysíla-
la, že Strakonická Veřejnost 
obsadila většinu plakátovacích 
ploch ve Strakonicích, přesto-
že jsme na nich neměli ŽÁD-
NÝ – ani jeden – plakát!!!

Pokračování na další straně.

MĚNÍME STRAKONICE K LEPŠÍMU ... S VÁMI

PROČ JDEME 14. PROSINCE ZNOVU VOLIT?
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DĚKUJEME
ZA DŮVĚRU

PROČ JDEME 14. PROSINCE ZNOVU VOLIT?
Pokračování z předchozí strany.

Požadoval jsem oficiální omluvu, ale dostalo se mi jen ujištění, 
že redaktor nic neporušil. Totéž potvrdila rada pro rozhlasové 
a televizní vysílání. Jsem naší veřejnoprávní televizí v tomto 
ohledu zklamán!
Krajský soud: Ano, jedné věci jsme se dopustili – ve Zpravodaji 
nevyšel jeden inzerát Změny Karla Janského – Karel Janský by to-
tiž byl jediným inzerentem, ostatní strany dle dvacetileté zvyk-
losti o inzerci nežádaly, tudíž bychom porušili rovnost kampaně. 
Na tom trvám, soud byl však jiného názoru.

U soudu se mě ptali, jak si vysvětluji tak vysoké vítězství 
Strakonické Veřejnosti. Řekl jsem, že jsme se čtyři roky 
snažili pracovat pro lidi, a že nás asi Strakoňáci mají rá-
di. Odpovědí byl hurónský smích soudu i publika.

Počítá se tedy s tím, že v Čechách politika nikdo nikdy rád ne-
má? Co to tu tedy máme za zřízení? Čí je ta zdejší demokracie, 
pro koho a kdo ji řídí?
Hlasovací lístky: Ty se staly vhodnou zástěrkou soudu. Původ-
ně byla opozicí napadena volební kampaň. Ústavnímu soudu to 
nestačilo, volby nezrušil, ale poradil krajskému soudu, aby pře-
početl volební lístky. Ty už ale byly PODLE PLATNÝCH ZÁ-
KONŮ – tedy povinně – dávno skartované úředníky! Bez vědo-
mí Strakonické Veřejnosti či jiných politiků. Samotný Krajský 
soud hlasovací lístky nikdy nechtěl a skartaci úřadu nezamítl.
V usnesení soudu pak ale stálo, že se hlasovací lístky skartovat 
neměly, že jsme přece „MĚLI TUŠIT“ že budou potřeba. Tedy 
tušit to, co ani soud nenapadlo. Jinými slovy – měli jsme poru-
šit zákon, měli jsme samostatně, politicky, zakázat skartaci??? 
Koho by to napadlo? 

Na úředníky, kteří skartaci provedli, se nezlobím, byla to 
jejich povinnost a jednali v souladu se zákonem!
Ovšem, když tisk cituje soud, vypadá to, že hlasovací líst-
ky nakonec úmyslně skartovala Strakonická Veřejnost 
a ne státní správa!
My jsme ale ani netušili, co s hlasovacími lístky vůbec je!

Důvody nových voleb jsou vydány soudem. Ale proč vlastně 
byly Strakonice na pranýři. Proč měl krajský soud jiné složení 
komise než v původním rozvrhu? Proč byl při druhém stání vy-
měněn soudce Zpravodaj ústavního soudu, zrovna ten, který ří-
kal – je to celé nesmysl a volby by měly platit? Proč soud nezo-
hlednil argumenty, kterými jsme vyvrátili tvrzení opozice? Proč 
se nám smáli?

Můžeme jen přemýšlet, co za tím vším vlastně je: 

Maličké hnutí s celkem pěti členy, z toho třemi v zastupitelstvu, 
ovládlo politiku v okresním městě a chopilo se pomocí občanů 
– nestraníků – řízení města. Začalo zlevňovat, nestavělo zbyteč-
né pomníky, opravovalo, přálo občanům Strakonic a rychle 
splácelo dluhy po předešlém vedení. Občanům se to líbilo nato-
lik, že mu v dalších volbách dali naprosto volnou ruku při říze-
ní města. 

Toto maličké hnutí není vládou jedné strany či totalitou, protože nad 
sebou nemá žádné KMOTRY, kteří by jej řídili, ani na kraji, ani 
v Praze. Může tedy vést město v podstatě mimo politické vyjeté ko-
leje, jen na základě vůle jeho obyvatel. Ti to akceptují, a znovu toto 
hnutí volí. Ze hry vypadávají politici! Co kdyby se to ale stalo v dal-
ších městech – v Písku, Prachaticích, v Budějovicích, co kdyby po-
litiky začali při vedení (i velkých) obcí a měst nahrazovat občané – 
nepolitici? Co kdyby se přestalo krást? Co kdyby to fungovalo 
dobře? Již se to stalo ve více malých obcích, a teď dokonce v okres-
ním městě. Není to příklad? Je to konec politiky velkých stran 
a kmotrů, jak ji v Čechách známe? Není to po třiceti letech další 
„revoluce zdola“? Trochu velkohubé? Nevím, nechám to na vás.
Já sám jsem prošel velkou „nepřátelskou palbou lží a nenávisti“ 
a zásah do srdce jsem přežil jen díky obrovské podpoře zná-
mých i neznámých Strakoňáků, kteří mi věří a věří celé kandi-
dátce Strakonické Veřejnosti. 
Mé uzdravené srdce patří především mé manželce, dětem a vnou-
čatům, ale ta část, která je starostenská, patří vám všem. Moc 
vám děkuji za důvěru, podporu, hojivá slova a možnost vás za-
stupovat. A pokud byste si mysleli, že je něco se mnou či někým 
z nás v nepořádku, přijďte prosím za mnou. Nesedím na nebesích, 
ale ve třetím patře radnice, a přijímám návštěvy občanů téměř 
stále. Osobní jednání vám napoví více než jakékoliv zaručené 
zprávy, říkající: „Tak jsem slyšel, že někdo říkal, že...“ ... Zavo-
lejte (pro jistotu, abych byl přítomen) a přijďte, rád vás uvidím.

Slibuji vám za sebe i ostatní mé kolegy z volebního lístku, 
že budeme dál bojovat za přání, názory a potřeby vás, na-
šich spoluobčanů, za spokojený a šťastný život lidí ve 
Strakonicích.

Nyní jsme zajistili dozor ministerstva vnitra nad volbami, inicio-
vali jsme za přítomnosti médií kulatý stůl za účasti všech stran 
a akceptovali a zapracovali do volební kampaně všechny připo-
mínky ostatních stran. My sami se například kampaně na sloupech 
veřejného osvětlení vůbec nezúčastníme, já nebudu mít v prosinci 
ve Zpravodaji úvodník, aby nemohly být volby znovu napadeny.
Chci vás ujistit, že budeme stále hájit zájmy, vůli a požadavky 
občanů, pořádat zdarma velké kulturní akce, podporovat sport 
a umění, výchovu i vzdělávání.
A nakonec: 
V závěru svého usnesení Krajský soud uvedl: „Budiž tak toto 
rozhodnutí novou příležitostí pro občany Strakonic a pro poli-
tický život v tomto městě, jenž se v poslední době přístupem 
vládnoucí garnitury zúžil vesměs jen na starořímské poskytová-
ní zábavy a některých služeb města zadarmo a jenž může být 
nyní probuzen k novému životu, probudí-li se z této letargie 
i voliči.“ Tato věta hovoří za vše.

Milí Strakoňáci, 14. prosince budeme mít šanci dokázat, že 
nejsme letargičtí a že přemýšlíme naprosto samostatně a své-
právně. Můžeme ukázat svou jednotu a odhodlání. Ať o naší 
budoucnosti nerozhodují soudy. Rozhodujme si o ní sami!

Břetislav Hrdlička – Vaše Strakonická Veřejnost.



OCENĚNÍ STAROSTY
Úcta k lidem a tradici bylo 
jedním z našich předvolebních 
hesel. Tehdy jsme psali toto: 
„Úcta k tradicím vede ke sna-
ze být dobrým členem svého 
rodu, své obce, své vlasti. No-

sitelem těchto tradic jsou pro 
nás lidé, kteří ve svém životě 
něco dokázali, zároveň nás 
svým umem a poctivostí doká-
zali v životě bez okázalosti 
obohatit.“
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Takových lidí žije mezi námi 
ve Strakonicích mnoho, pro-
to jsem se po zralé úva-
ze rozhodl ocenit alespoň 
některé z nich Cenou sta-
rosty a osobně jim poděkoval 
za vše, co pro Strakonice 
a pro nás ostatní, co tady 
žijeme, vykonali dobrého. 

Všem ostatním, kteří pro 
Strakonice žijete a děláte 
mnoho dobrého, se omlou-
vám, že se na vás nedosta-
lo, ale věřte, že o Vás víme 
a Vaší práce si vážíme. 
I Vám patří náš dík.

Váš starosta
Břetislav Hrdlička

NOVÉ INFOCENTRUM
Rozhodli jsme se vytvořit 
skutečné městské infocentrum 
jako výkladní skříň v histo-
rických prostorách na Dubov-
ci v předpolí hradu (Zámek 1, 
Strakonice).

Hned v prvním roce došlo 
k několikanásobnému zvýše-
ní návštěvnosti, a tak vě-
říme, že se to podařilo. 
Doporučujeme Vám návště-
vu. J

3

Ve Strakonicích byli oceněni:

MUDr. Vávra – 16. 3. 2016,
p. Pauch – 17. 1. 2017,

p. Kubička – 17. 1. 2017,
p. Walter – 28. 6. 2017,

Ing. Dobeš – 9. 12. 2017,
p. Polánka – 14. 12. 2017,
p. Topínková – 14. 2. 2018,

p. Zemen – 25. 4. 2018,
p. Vondřička – 6. 6. 2018,

p. Krejsa – 5. 9. 2018,
pí. Staňková –  6. 3. 2019

in memoriam,
p. Staša  – 25. 9. 2019

in memoriam

ÚCTA K LIDEM
A TRADICI
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Desítky let se v našem městě 
hovořilo o nutnosti vyřešit 
tranzitní dopravu. Ta dlouhé 
roky směřovala do těsné blíz-
kosti centra. V posledních ví-
ce než deseti letech jsme 
všichni pravidelně slýchávali, 
že tento rok nebo určitě ten 
příští se začne obchvat stavět. 
Ze strany města že je vše při-
praveno a že nejsou žádné 
problémy, snad jen nedostatek 
peněz na straně státu.
Skutečnost však byla na hony 
vzdálená těmto opakovaným 
tvrzením – stavební řízení za-
hájené v březnu 2014 bylo 
zrušeno, nebyly plněny pod-
mínky územního rozhodnutí, 
výkup pozemků nebyl do-
končen, šířka vozovky byla 
zúžena na polovinu a radnice 
neměla na přidružené stavby 
obchvatu žádné peníze.
Bylo nutno vyřešit především 
výkup pozemků, kde byla si-
tuace v minulosti zcela zablo-
kovaná. Přistoupili jsme k jed-
nání s majiteli dotčených 
pozemků jinak, na rozdíl od 
minulosti jsme se snažili do-
spět k oboustranně vzájemné 
dohodě, která bude výhodná 

pro obě strany. Majitelé po-
zemků konstruktivně a jasně 
formulovali své představy, 
a tak nebylo těžké najít řešení 
a poté i shodu při směně po-
zemků.
Dalším problémem byla absen-
ce řešení kanalizace pro pláno-
vaný rozvoj lokality Na Vinici, 
kde se předpokládá vznik sta-
vebních parcel pro bytové a ro-
dinné domy. I to se podařilo 
začlenit do přípravy stavby ob-
chvatu před její realizací.
Co se však už bohužel nepo-
dařilo zachránit, byla šíře vo-
zovky. Ta byla zredukována 
již v roce 2012 na dva pruhy 
a naše snaha o navrácení čtyř-
proudové varianty již byla 
marná. Znamenalo by to ce-
lý rozhodovací proces vrátit 
o několik let zpět, což by ve 
výsledku byl konec severního 
dopravního půloblouku opět 
na dlouhá léta.
Vše tedy nakonec dobře do-
padlo a na jaře roku 2018 za-
čala stavba, na kterou Stra-
konice čekaly desítky let. 
Vznikla zcela nová dvouprou-
dá komunikace se čtyřmi kru-
hovými objezdy na ulicích 

Katovická, Zvolenská, Rado-
myšlská, a Písecká. Dále pře-
krytý zářez ve směru Plán-
kovy ulice – Šibeniční vrch 
a lávka v Hradeckého ulici. 
Součástí stavby byla také dvě 

nová parkoviště u sídliště 
1. máje, protihlukové stěny, 
chodníky, doprovodné komu-
nikace, veřejné osvětlení, od-
dělená kanalizace a zejména 
mnoho nové vysázené zeleně. 
Celkové náklady si vyžádaly 
celkem na 190 mil. Kč, z toho 
město Strakonice uhradilo 
zhruba čtvrtinu.
Dnes severní obchvat slouží 
více jak rok a všichni Stra-
koňáci tak mohli docenit vý-
znam této stavby pro odvedení 

tranzitní a kamionové dopravy 
z centra města. Významně se 
zkrátily trasy přejezdů z jed-
notlivých částí města do ji-
ných a můžeme tak ocenit 
i zvýšenou plynulost dopravy.

Jsme velice rádi, že se nám 
podařilo vyřešit severní ob-
chvat za pouhé jedno volební 
období a skončilo tak desítky 
let čekání a planého slibování. 
To vše by ale nebylo možné 
bez Vaší podpory, bez důvěry, 
kterou jste nám dali ve vol-
bách jak v roce 2014, tak v ro-
ce 2018. Obchvat je důkazem, 
že když se chce, tak to jde. 
Společně jsme to dokázali. 
Měníme Strakonice společně 
s Vámi k lepšímu J.

POSTAVILI JSME SEVERNÍ OBCHVAT
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parkovacích míst v Bezděkov-
ské ulici. Dokončili jsme stav-
bu komfortního parkoviště 

před zimním stadionem – Be-
ranův dvůr. Hledáme prostor 
a investory pro stavbu parko-
vacího domu v centru.
Pro investory se zároveň sna-
žíme pomoci s řešením parko-
vacích ploch.
Příkladem budiž bytové do-
my Na Ohradě, jejichž stav-
ba byla letos dokončena prá-
vě díky společnému řešení 
nutných parkovacích stání 
mezi Městem a firmou Zna-
kon, a. s. 

S rostoucím počtem vozidel 
se snažíme, co nejvíce vychá-
zet potřebám obyvatel a na-
vyšovat počet parkovacích 
ploch:
Z blátivé parkovací plochy 
u pivovaru jsme vybudovali 
komfortní parkoviště pro ná-
vštěvníky blízkého centra či 
rekreační zóny Podskalí. Ne-
přehledné parkoviště na Síd-
lišti Mír prošlo zásadní re-
konstrukcí. Vybudovali jsme 
provizorní parkoviště před 

Sportovní halou pro místní 
obyvatele žijící ve Zvolen-
ské ulici. Navýšili jsme počet 

Hlavním dodavatelem tepla 
ve Strakonicích je podnik 
Teplárna Strakonice, a. s.
Podnik prochází nutnou re-
strukturalizací, která je ne-
zbytná pro udržení schopnos-
ti splácet své závazky vůči 

bankám, jež nynější vedení 
zdědilo v celkové výši 300 
milionů Kč po svých před-
chůdcích. I v teplárně platí 
podobně jako ve městě, že 
zanechané dluhy musí splácet 
současné vedení teplárny, re-

spektive města. Podnik Tep-
lárna Strakonice a. s. navíc 
plní ekologické cíle, když 
postupně nahrazuje uhlí štěp-
kou a daří se mu tak snižo-
vat finanční zátěž, kterou 
tvoří ekologické daně v po-

době emisních povolenek. 
V posledních 4 letech se po-
dařilo udržet cenu tepla pro 
koncové odběratele – strako-
nické občany a podnikatele 
mírně pod cenovou úrovní 
roku 2014.

SNÍŽILI JSME CENU TEPLA

STAVÍME KOMFORTNÍ PARKOVIŠTĚ PRO STRAKOŇÁKY

ZAHÁJILI JSME REKONSTRUKCI KULTURNÍHO DOMU
Rekonstrukce kulturního domu 
ve Strakonicích běží na plné 
obrátky. V první etapě vzniká 
hlavně nová restaurace. Ta bu-
de nově moci fungovat samo-
statně a bude mít i bezbariéro-
vý přístup a venkovní terasu. 
V návaznosti na ni se buduje 
i nové zásobování kulturního 
domu (na obrázku), které bude 
hned vedle kuchyně. Vše se 
dělá za provozu, aby byl chod 
kulturního domu co nejméně 
omezen. Užitek pro kulturní 
akce samotné by měla hlavně 
právě druhá etapa, ve které se 
foyer zvětší odstraněním pů-
vodní kuchyně v patře až na 
prosklenou fasádu s výhledem 
na město. Ve druhé etapě se 
taktéž počítá s bezbariérovým 
výtahem, pro větší komfort pro 
starší návštěvníky i vozíčkáře.

Na první etapu je stanoven 
rozpočet cca 50 milionů s da-
ní. Pokračování druhé etapy je 
zatím nejasné, neboť další 
kroky se musí rozhodnout na 
novém zastupitelstvu. Celkově 

je rekonstrukce naplánovaná 
na šest etap.
Rozhodli jsme se jít cestou 
postupné rekonstrukce. Práce 
se rozloží v čase a nejsou tak 
omezeny kulturní akce. Při 

tom jsme se obešli bez úvěrů 
a dotací, a můžeme tak projekt 
nechat zpracovat podle sku-
tečných potřeb nového kultur-
ního domu, nikoliv podle do-
tačních podmínek.



BEZPEČNOST CHODCŮ I ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR
Bezpečnost chodců a zejména 
dětí při přecházení rušných 
ulic ve městě je pro Strako-
nickou Veřejnost prioritou. 
A nechceme zapomínat ani na 

bezbariérové trasy pro hendi-
kepované občany. Proto se již 
před časem sešel starosta Břé-
ťa Hrdlička s panem Jarosla-
vem Suchanem, který jako 
člověk odkázaný na invalidní 
vozík se denně potýká s reali-
tou překážek strakonických 
ulic a chodníků. Společně 
zmapovali několik tras a ozna-
čili překážky, jejichž odstra-
nění by významně usnadnilo 
pohyb vozíčkářů po Strakoni-
cích. Na základě těchto připo-
mínek jsme dali věci do pohy-
bu – upravili jsme nájezdy na 
chodník u pošty i na Velkém 
náměstí. Také přístup do kos-
tela sv. Markéty je nyní bez 
větších obtíží a bariér. Příští 

rok chceme dělat bezbariéro-
vou trasu z Domova seniorů 
Na Jezárkách do Kulturního 
domu. Samotný Kulturní dům, 
kde právě probíhá I. etapa re-

konstrukce, by měl být po do-
končení oprav bezbariérový! 
To ocení nejen vozíčkáři, ale 
i senioři. Již v březnu budou 
některé prostory Kulturního 
domu zpřístupněny výtahem. 
Pro bezpečný přechod chodců 
se osvětlily a upravily přechod 
u vrátnice teplárny a velmi ne-
bezpečný přechod na Katovic-
ké, kde bylo v minulosti něko-
lik nehod s velmi těžkými 
zraněními chodců, a to přede-
vším dětí a seniorů. Velkých 
změn také doznala rušná Elle-
rova ulice. Dnes už si málo-
kdo vzpomene, jak bývalo ob-
tížné vyjet v dopravní špičce 
z ulice Na Ohradě směrem ke 
Hvězdě. Přes velký odpor ně-

kterých zastupitelů jsme po-
stupně prosadili nejprve zjed-
nodušenou rekonstrukci této 
křižovatky. Byla postavena 
v rekordně krátké době za zlo-
mek původního projektu. Za 
ušetřené peníze z původně 
plánovaných 20 mil. Kč jsme 
mohli v těsné blízkosti křižo-
vatky vybudovat moderní par-

koviště Beranův dvůr s veřej-
nými toaletami a nabíjecí 
stanicí pro elektro auta. Po-
slední úpravou pak bylo na-
světlení přechodu u DDM 
včetně osazení semaforů pro 
bezpečný přechod chodců na 
blízká sportoviště. Strakonic-
ká Veřejnost je prostě na Vaší 
straně J.

NOVÉ CYKLOSTEZKY
I cyklisté chtějí jezdit bez-
pečně. Upravit ulice pro bez-
pečnou jízdu na kole bývá 
mnohdy obtížné. Proč ale ne-
vybudovat cyklotrasy, 
kde to jde? Od počátku, 
co je Strakonická Veřej-
nost na radnici, bylo pro 
nás velice důležité spl-
nit jeden úkol. Tím byla 
cyklostezka do Nového 
Dražejova, která měla 
za cíl umožnit občanům 
Dražejova bezpečně se 
dostat pěšky nebo na 
kole do Strakonic. Bylo 
to také velice důležité 
pro bezpečnou cestu dě-
tí do školy či do gym-
názia. A to se povedlo. 
To však není vše – po-
dařilo se vybudovat 
cyklostezku kolem Vo-
lyňky na Barvínkov 
a také bezpečnou trasu 

z Virtu na Střelu. Měníme spo-
lečně Strakonice k lepšímu J. 
Pro chodce i pro cyklisty, pros-
tě pro všechny.
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OPRAVUJEME ROZBITÉ ULICE A CHODNÍKY
Jednou z věcí, kterou jsme 
před volbami v roce 2014 
oprávněně kritizovali, byla na-
prostá absence údržby a oprav 
městských chodníků a ulic. 
Místo toho bývalí městští rad-
ní plánovali pro sebe pěknou 
radnici za takřka neuvěřitel-
ných 120 mil. Kč a že nezbu-
de na komunikace je prav-
děpodobně vůbec netrápilo. 
Výsledkem toho je, že máme 
ve Strakonicích zoufale mno-
ho ulic v havarijním stavu. 
Každý tudy denně chodí ne-
bo jezdí – Bezděkovská, Na 
Ohradě, Pohraniční stráže, 

Zvolenská, Poděbradova, Plán-
kova, Zahradní, Dr. Fifky, Má-
chova, Mírová, Švandy Dudá-
ka, Mikoláš Alše či prof. 
Skupy. Strakonická Veřejnost 
šla do voleb v roce 2014 s tím, 
že toto neblahé dědictví chce 
razantně změnit. Nejprve jsme 
museli dát dohromady potřeb-
né finance, protože kromě za-
nedbaných ulic jsme také 
„zdědili“ prázdnou městskou 
kasu a dluhy ve výši 380 mil. 
Kč (stav v září 2014). Mnoho 
výše zmíněných zanedbaných 
ulic vyžaduje zároveň obnovu 
kanalizace a vodovodu v nich 
uložených, proto rekonstrukce 
těchto komunikací je také fi-
nančně velmi náročná. Záro-
veň jsme museli dát dohromady 
prostředky na spolufinancová-
ní severního obchvatu. Nebylo 
to vůbec jednoduché, přesto se 

podařilo shromáždit dostatek 
peněz, abychom mohli v LE-
TECH 2017–18 zahájit rekon-
strukci několika páteřních ulic. 
První z nich byla Poděbradova 
ulice, jedna z nejrušnějších ulic 
v severní části města. Součástí 
stavby byla i rekonstrukce části 
kanalizace a vodovodního řadu. 
Výsledkem je opravená ulice 
s mnoha novými parkovacími 
stáními a bezpečnými přechody 
pro chodce, zvláště v blízkosti 
Základní školy. Další oprave-
nou komunikací je ul. Švandy 
Dudáka, ulice významně obslu-
hující lokalitu rodinných do-

mů Na Sídlišti. I zde se opra-
vil spolu s povrchem také 
vodovod a kanalizace, veřejné 
osvětlení. Součástí jsou nové 
chodníky, které byly doslova 
v tragickém stavu a nové vel-
kokapacitní podzemní kontej-

nery na odpad. Další nově 
zrekonstruovanou komunikací 
je Šmidingerova ulice, opět 
jsou zde nové inženýrské sítě 
a nová parkovací místa a ve-
řejné osvětlení. V závěru loň-
ského roku byla nově vyasfal-
tována Tovární ulice před 
Zbrojovkou.
Také v letošním roce pokračují 
investice do rekonstrukcí ulic. 
Ještě letos bude dokončena uli-
ce K Dražejovu Na Jezárkách. 
Vznikají zde nové chodníky, 
kanalizace a vodovod a veřej-
né osvětlení. Do konce roku 
2019 bude nově vyasfaltována 
Virtova ulice včetně opravy 
vodovodního řádu.
Nezapomínáme ani na chodní-
ky. Postupně budujeme nové 
chodníky v lokalitě rodinných 

domů Na Jezárkách, opravili 
jsme chodníky v Hradeckého 
ulici, vybudoval se chodník/
cyklostezka do Dražejova. 
Opravil se chodník v ulici 
Školní, kde po větším dešti 
pravidelně vznikaly louže ve-
likosti rybníku. Investice do 
společného majetku, jakými 
jsou chodníky a ulice, se 
z dlouhodobého hlediska vy-
platí všem strakonickým ob-
čanům. Proto jejich opravy 
jsou pro Strakonickou Veřej-
nost jednou z hlavních priorit. 
Plníme volební slib postupně 
všechny komunikace ve Stra-
konicích opravit – díky za Va-
ší trpělivost při omezeních po-
hybu v důsledku těchto oprav 
- měníme věci společně s Vá-
mi k lepšímu. 
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nitor obcí, kde na stránkách 
https://monitor.statnipokladna.cz 
najdete vybrané hospodářské 
údaje všech obcí v republice.
V naší tabulce vlevo na strán-
ce přinášíme srovnání roku 
2014, kdy Strakonická Veřej-
nost převzala vedení strako-
nické radnice, a roku 2018, 
kdy jsou známa poslední do-
stupná data o jednotlivých ob-
cích. Finanční údaje v tabulce 
jsou uvedeny v milionech ko-
run.
Z tabulky jasně vyplývá, že 
hospodaření radnice v letech 
2014–2018 pod vedením Stra-
konické Veřejnosti je zodpo-
vědné a vedlo ke konsolidaci 
obecních financí.

Při větších rozpočtových 
příjmech jsme dokázali 
udržet výdaje na takřka 
stejných hodnotách jako 
naši předchůdci. Nene-
chali jsme se zlákat k vyš-
šímu utrácení a výda-
je, které jsme vynaložili, 
jsme se snažili směrovat 
do budoucího rozvoje 
města.

Ať už to byl výkup pozemků 
pro budoucí průmyslovou zó-
nu v Hajské, koupě chátrající 
továrny včetně pozemků bý-
valého Fezka v širším centru 
Na Dubovci, rekonstrukce ulic 
a chodníků včetně inženýr-
ských sítí.

Dalším významným hos-
podářským počinem sou-
časné radnice je význam-
né snížení celkové dluho-
vé zátěže z 488 mil. Kč 
v roce 2014 na 308 mil. Kč 
v roce 2018, za čtyři roky 
takřka o 40 %! 

Zároveň při této finanční zod-
povědnosti současné radnice 

jsme dokázali pro Strakoňáky 
připravit mnohé bonusy jako 
například MHD zdarma pro 
všechny. Významně jsme 
zlevnili poplatky za svoz od-
padu, zrušili jsme poplatky ze 
vstupného na kulturní a spor-
tovní akce. Nejvýznamnější 
strakonická akce MDF byl pro 
všechny bez vstupného, to sa-
mé městské oslavy: 650 let 
založení města. Kulturní život 
je mnohem bohatší, navýšili 
jsme peníze do dotačních pro-
gramů na sportovní a kulturní 
aktivity oddílů a zájmových 
spolků, renovovali dětská hřiš-
tě a zavedli stipendia na zá-
kladních školách.
Až vám budou někteří zástup-
ci jiných stran a hnutí vnuco-
vat myšlenku, že se pod vede-
ním Strakonické Veřejnosti 
městu nedaří, nenechte se 
zmýlit a věřte svému úsudku 
a nezávislým údajům, které 
jsou spravedlivé ke všem stej-
ně podle jejich zásluh. Strako-
nická Veřejnost byla vždy na 
straně obyčejných lidí, Strako-
ňáků, protože i sami zastupite-
lé za SV jsou obyčejní lidé, 
Strakoňáci. Nikdy jsme nedě-
lali velkou politiku a vždy 
jsme se snažili rozhodovat ve 
prospěch svých sousedů, pro-
tože co je dobré pro ně, je 
dobré i pro nás.
Proto také hospodářské vý-
sledky za poslední čtyři roky 
jsou tak dobré pro nás pro 
všechny.
Vaši zastupitelé 
za Strakonickou Veřejnost
  Břetislav Hrdlička,
  Rudolf Oberfalcer,
  František Chhristelbauer,
  Josef Zoch,
  Pavel Zach,
  Jaroslav Horejš

SROVNÁNÍ STAVU MĚSTSKÝCH FINANCÍ
A HOSPODAŘENÍ V LETECH 2014 A 2018
Blíží se opakované volby, 
a tak se mnohé strany a hnutí 
začínají aktivizovat a dávají 
o sobě po mnoha letech vě-
dět. Nejsnadnější cestou, jak 
na sebe upozornit, bývá vy-
mezit se vůči stávajícímu 
vládnoucímu uskupení. A tak 
budeme čím dál častěji svěd-
ky, jak se leccos dělalo špat-
ně a jak oni by to zaručeně 

dělali lépe. Z principu budou 
nejhlasitějšími kritizujícími ti, 
kteří byli po mnoha letech 
v roce 2014 odstaveni z čela 
radnice. Nejlepším měřítkem 
pro spravedlivé hodnocení 
proto bývají nezávislé statis-
tické údaje, nikoliv osobní 
zaujaté dojmy.
Podívejme se tedy na jeden 
takový nezávislý institut, Mo-

Strakonice 2014 2018

Finanční ukazatele v milionech Kč

Příjmy konsolidované 496 589

Výdaje konsolidované 456 603

Saldo konsolidované  40 –14

Dluhová služba

Přijaté půjčené prostředky   0 0

Hrazené úroky   7 4

Splátky půjčených prostředků  43 43

Dluhová služba celkem  50 47

Majetek

Majetek celkem 3603 3969

Dlouhodobý hmotný majetek 3160 3372

Pohledávky brutto 43 92

Krátkodobé pohledávky brutto 43 92

Krátkodobé pohledávky netto 27 72

Krátkodobý finanční majetek 80 190

Závazky

Cizí zdroje celkem 488 308

Dlouhodobé závazky 397 196

Krátkodobé závazky 91 112

Hospodaření

Náklady 411 454

Výnosy 467 556

Hospodářský výsledek 56 102

JDE TO
I BEZ DLUHŮ



SPOLEČNÝ 
DOPRAVNÍ 
TERMINÁLV roce 2014 byli po přívalo-

vých deštích již poněkolikáté 
obyvatelé ulice Pohraniční 
Stráže vyplaveni záplavovou 
vlnou z okolních polí. Postiže-
ní obyvatelé opakovaně hledali 
pomoc na radnici, ale marně. 
Po vyhraných volbách na pod-
zim téhož roku bylo pro Stra-
konickou Veřejnost jednou 
z prioritních věcí zajistit, aby 
k podobným záplavám v dané 
lokalitě nedocházelo. Naplno 
se celé věci začal věnovat náš 
zastupitel Josef Zoch s podpo-
rou Rudolfa Oberfalcera. Rad-
nice na jejich popud zařídila 
výkup pozemků splavovaných 
polí a oslovila odborníky na 

vypracování projektu protizá-
plavových opatření. Zároveň se 
podařilo sehnat 75 % potřeb-
ných financí z dotací a stavba 
se mohla letos na jaře realizo-
vat! Nicméně jsme byli roz-
hodnutí udělat úpravy i bez 
dotací, protože se jednalo 
o ochranu životů a majetku Stra-
koňáků. Jedná se o modelový 
příklad, kdy sami obyvatelé ne-
jsou schopni tak velký problém 
vyřešit a je úlohou obce jim po-
třebnou pomoc zajistit. A přes-
ně tak úlohu obce ve Strako-
nické Veřejnosti chápeme my, 
protože nám na našich obyva-
telích, sousedech záleží. Ať je 
to na Šumavské, nebo jinde.

9

KONEC ZÁPLAV 
NA ŠUMAVSKÉ

V rámci schvalování nové-
ho územního plánu jsme pro-
sadili rozšíření ploch pro byd-
lení. Co jistě potěší mnohé, 
je možnost stavět v rekreač-

ních plochách rekreační dom-
ky až do plochy o velikosti do 
90 m2.
Vyšli jsme tak vstříc žádos-
tem občanů o možnost rozší-

ření jejich zahradních domků. 
Strakonice jsou obklopeny za-
hrádkářskými koloniemi, což 
částečně limituje plochy pro 
výstavbu rodinných domů. 

Věříme, že tato úprava 
umožní alespoň některým 
realizovat jejich záměr pro 
zasloužený odpočinek a re-
kreaci.

ZAHRADNÍ DOMKY AŽ 90 m2

Projekt Společného dopravní-
ho terminálu pro vlakovou 
a autobusovou dopravu existo-
val již více než deset let. Po 
letech přešlapování se radnice 
pod vedením Strakonické Ve-
řejnosti aktivně zapojila do 
vybudování tohoto moderního 

pojetí veřejné dopravy. Ne-
chali jsme vypracovat urbanis-
tickou studii terminálu, která 
sloužila investorovi stavby fir-
mě STTRANS jako podklad 
pro zhotovení celkového pro-
jektu. Společným přístupem 

a snahou se podařilo stavbu 
zahájit. Po jejím dokončení na 
konci loňského roku mohou 
Strakoňáci využívat výhody 
moderního zázemí při cesto-
vání vlakem či autobusem pod 
jednou střechou. Bonusem je 
pak úprava veřejného parteru 

před terminálem a vznik no-
vých parkovacích míst.  Letos 
pak železničáři začali s rekon-
strukcí nádražní budovy na 
naše doporučení v historizující 
podobě. Pomáháme dobrým 
věcem na svět!
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STRAKONICE – ŽIVÉ MĚSTO

První oblastí, na kterou jsme se zaměřili, byla podpora pořádání 
kulturních akcí. Zavedli jsme:
l Zrušení poplatků z pořádání kulturních akcí
l Pořádání akcí bez vstupného s cílem návštěvnosti bez roz-

dílů (tzn. VIP a obyčejní lidé)
l Bezplatné pronájmy při maturitních plesech pro studenty
l Spolupráce a podpora pořadatelů akcí ve Strakonicích
l Větší spolupráce se Strakonickými soubory
l Obnovení některých zrušených festivalů jako například 

Jamboree
l Významné zvýšení počtu kulturních akcí (někdy i třicet 

v měsíci)
l Několikanásobně výšší počet pronájmů a využití svěře-

ných prostor
l Podstatné zvýšení grantů na kulturní činnost souborů 

a pořadatelů
l Nově akce pořádané ve vlastní režii. Taneční, nové diva-

delní předplatné, Krampus atd.
l Spolupráce s pivovarem Dudák a dalšími sponzory

Druhou oblastí byla obnova technologií v téměř vybydleném 
kulturním domě a kině. Zařídili jsme: 
l Nové elevační výsuvné hlediště, rekonstrukce parket, ob-

ložení a stolů
l Kompletní nová zvuková i světelná aparatura 
l Nový on-line prodejní systém včetně nové kompletní PC 

a pokladní techniky
l Výměnu nové vzduchotechniky v kině OKO v návaznosti 

na dvojnásobnou návštěvnost
l Vytvoření nového propagačního oddělení včetně tiskař-

ských strojů
l Nové vlastní výlepové plochy včetně vlastního výlepu

Třetí oblastí je vytvoření nového jak Infocentra na hradě fungu-
jícího ke zlepšení kvality cestovního ruchu, tak provozování In-
focentra pro seniory. Zaměřili jsme se na:
l Vybudování důstojného Infocentra s důrazem na tradice 

a propagaci Strakonic
l Provozování Infocentra pro seniory včetně organizace 

jejich volnočasových aktivit
l Osobní rozvoz poukázek seniorům nad 75 let
l Pořádání slavnostních setkání jubilantů
l Pořádání sportovních her seniorů, společných cyklovýletů 

a zájezdů, vánočních setkání
Čtvrtou oblastí je provozování Strakonické televize, která při-
náší každý týden aktuální zpravodajství ze života Strakonic 
a okolních vesnic.

Jednou z oblastí, kterou Strakonická Veřejnost dlouhodobě kriti-
zovala, byla kultura ve Strakonicích. Abychom pohnuli stojatý-
mi vodami kultury, pověřili jsme ředitelem Městského Kulturní-
ho Střediska Františka Christelbauera: „Po mém příchodu do 
vedení MěKS Strakonice se začala uplatňovat nová koncepce, 
kterou jsem musel vypracovat ještě před svým nástupem do 
funkce.“

PODPORA
KULTURY
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OSLAVY 100 LET REPUBLIKY

Program na čtyřech scénách 
pokryl poptávku snad po 
všech žánrech, které hudební 
scéna nabízí. Na své si přišel 
každý návštěvník, který slav-
nosti 25.–27. srpna navštívil. 
Nechyběly zahraniční sou-
bory, tradičně zastupující ve 

Strakonicích legendární du-
dácké umění, stejně jako 
mladé rockové skupiny. Bylo 
by mylné domnívat se, že 
dechovková scéna u pivovaru 
patřila výhradně dříve naro-
zeným. Opak je pravdou. So-
botní průvod městem nebyl 

OSLAVY 650 LET ZALOŽENÍ MĚSTA

V loňském roce jsme také ve 
Strakonicích důstojně oslavili 
výročí 100 let od vzniku na-
ší samostatné státnosti. Bě-
hem celého roku probíhalo 
mnoho akcí věnovaných to-
muto významnému milníku 

dějin, v září pak oslavy vy-
vrcholily víkendovým slav-
nostním programem. Součástí 
slavností byla například sou-
těžní přehlídka mladých de-
chových souborů O Zlatou 
taktovku Ladislava Roma, 

závody dračích lodí na Ota-
vě u pivovaru, četná hudební 
vystoupení. Hlavním bodem 
slavností pak bylo slavnostní 
odpoledne se Smetanovými 
filharmoniky, kteří zahráli 
soubor Smetanových symfo-

nických básní Má Vlast. 
Tentokrát při Strakonicích 
stálo štěstí, neboť počasí se 
náramně vydařilo a Má Vlast 
byla tou pomyslnou třešnič-
kou na dortu strakonických 
oslav J.

replikou prvomájových prů-
vodů, ale byl důstojnou 
ukázkou toho, kdo a co jsou 
Strakonice. Množství sou-
borů, spolků, klubů, škol 
a sdružení ukázalo, jak pestrá 
je nabídka vyžití a jak šikov-
ní a pracovití lidé ve městě 
žijí.
Snad jen nedělní odpolední 
déšť, který překazil pověstnou 
třešničku na dortu – Symfo-
nický orchestr hl. m. Prahy 
FOK, jenž měl vystoupit se 

Smetanovou Mou vlastí, mohl 
rozladit návštěvníky. Ale ne-
stalo se tak. Naopak. Atmo-
sféra v letním amfiteátru byla 
naprosto fantastická. Promoklí 
lidé do poslední chvíle zůstali 
na svých místech a čekali, zda 
se přece jenom přírodní živel 
neumoudří. Už, už to vypada-
lo a zazněly první tóny harfy. 
Ty však umlčela prudká prů-
trž mračen. I přesto zněl amfi-
teátrem aplaus. Tak snad ně-
kdy příště.
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ŽIVÉ
MĚSTO



Bolestí kulturního domu ve 
Strakonicích bylo jednoúrovňo-
vé hlediště, které znemožňova-
lo plnohodnotné sledování děje 
na jevišti. Ředitel MěKS Fran-
tišek Christelbauer přistoupil 
na počátku svého funkční ob-
dobí k radikálnímu řešení a za-
jistil spolu se svými pracovní-

ky vybudování takzvaného 
elevačního hlediště. Náklady 
na zajištění nového hlediště 
dosáhly výše 1.972.000 Kč 
bez DPH. Celou částku kul-
turní středisko financovalo ze 
svého vlastního rozpočtu.
František Christelbauer do-
kázal během jediného roku 
s rozpočtem o více než 3  mi-
lilony  Kč menším oproti le-
tům předchozím, ušetřit takřka 
2 miliony Kč, aby návštěvní-

kům v Domě kultury výrazně 
vylepšil jejich zážitky z pořá-
daných divadelních či hudeb-
ních akcí. Nešetřil pro úspory 
samotné, ale pro to, aby z to-
ho Strakoňáci měli užitek.
Jdeme cestou hospodaření 
s městskými penězi ve pro-
spěch vlastních občanů. 

Mnozí z vás již mezitím 
novinku v podobě stupňovi-
tého hlediště zajisté ocenili. 
Mohli jste si také všimnout, 
že renovací také prošla par-
ketová podlaha velkého sálu 
a rovněž shrnovací stěna ga-
lerie hlediště, nové je tak-
též osvětlení a zvukařský 
pult.
Strakonická Veřejnost ukazu-
je, že i do kultury je možné 
investovat rozumně.

NA DIVADLE UŽ VIDÍTE 
I Z POSLEDNÍ ŘADY!

DUDÁCKÝ FESTIVAL 
PO CELÉM MĚSTĚ

MATURITNÍ PLESY
ZA SNÍŽENÉ CENY
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Největší strakonickou kultur-
ní událostí bývá jednoznačně 
Mezinárodní dudácký festi-
val. Strakonická Veřejnost 
spolu s organizačním výbo-

rem festivalu přišla předloni 
se zcela novým konceptem, 
jehož základním rysem je 
maximální otevřenost festiva-

lu lidem. K tradičním jeviš-
tím v areálu hradu a letního 
kina přibyla další dvě podia 
– u pivovaru a na parkovišti 

u kostela sv. Markéty. Všech-
na představení byla pro obe-
censtvo zcela zdarma, což se 
setkalo se značným ohlasem. 
Návštěvníci tak mohli vidět 

mnohem více z programu 
jednotlivých souborů a celko-
vě tak navštívilo festival 
mnohem více lidí než kdyko-

liv v minulosti. Celý festival 
se navíc odehrál za krásného 
počasí, a tak bylo na co 
vzpomínat.

Pořádat maturitní ples není 
laciná záležitost, proto jsme 

pro studenty strakonických 
středních škol zavedli mož-

nost pořádat své ma-
turitní plesy za sní-
žené ceny. Nájemné 
za sál Kulturního 
domu je zdarma, 
studenti platí pou-
ze za služby spoje-
né s pořádáním ple-
su.

ŽIVÉ
MĚSTO
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ZPŘÍSNILI JSME PODMÍNKY
PRO ZÍSKÁNÍ MĚSTSKÉHO BYTU

Tak jako podporujeme seniory 
na straně jedné, snažíme se 
rozumně vycházet s veřejnými 
prostředky, konkrétně s proná-
jmem městských bytů. Vý-

znamně jsme zpřísnili pod-
mínky pro jejich získání 
a udržení. Jde zejména o řád-
né placení nájmu (okamžitá 
výpověď při nezaplacení) 

a dodržování domovního řádu. 
Zkušenosti jsou zatím pozitiv-
ní a předešlo se mnohým 
v minulosti se opakujícím pro-
blémům. Věříme, že taková 

opatření mají jednak výchov-
ný efekt a zároveň dochází 
k úsporám, které je možné 
přesunout právě například na 
pomoc seniorům.

SENIOŘI DOSTALI NOVÁ LŮŽKA
Důstojné stáří. To bylo jed-
no z našich hesel před vol-
bami. V rámci možností se 
snažíme zlepšit život a po-
moci těm, co si už sami 
nepomohou – seniorům. Vlo-

ni jsme obměnili lůžka 
v domovech pro seniory, 50 
nových lůžek Na Jezárkách 
a 19 nových lůžek v Lidic-
ké. Věříme, že seniorům 
přispějí k většímu pohodlí, 

ŽÁKOVSKÁ
STIPENDIA

Na základních školách ve 
Strakonicích jsme zavedli žá-
kovská stipendia. Za samé 
jedničky a velké zlepšení. Ná-
pad vzešel ze školské komise 
od jejího nedávno zesnulého 
předsedy Jana Svobody. Cí-
lem těchto stipendií je děti 
motivovat, aby se snažily neu-
stále zlepšovat. Kromě toho, 
že podpoříme děti s nejlepšími 
výsledky, dostanou ocenění 

právě i ty, co si od pololetí 
nejvíce zlepšily známky.
Odměnou jim jistě bude nejen 
těch pět set korun, ale i sa-
motné ocenění jejich práce. 
Třetím aspektem je i to, že ce-
lý projekt v konečném důsled-
ku podpoří i finanční gramot-
nost tím, že stipendia budou 
uložena na dětská bankovní 
konta. Za dobrý nápad tento 
krok považuje i bývalý ředitel 

DĚ
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nakonec většinu času tráví 
právě v posteli. Pro ty ak-
tivnější existuje Infocentrum 
pro Seniory v ulici U Sv. 
Markéty 58, které připravu-
je různé aktivity. Organizu-

jeme blahopřání jubilantům 
a pořádáme společenská se-
tkání. Doufáme, že i tyto 
drobnosti zasloužilým seni-
orům přináší radost a potě-
šení.

Základní školy Dukelská Vác-
lav Vlček. „I kdyby to přimě-
lo jediného žáka, aby na sobě 
pracoval a zlepšil se, má to 

cenu,“ konstatoval. Na této 
škole mělo vloni samé jednič-
ky asi dvacet školáků z devíti 
set.

POMÁHÁME
POTŘEBNÝM

13
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WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ 
PRO STARŠÍ

Byli to sami mladí lidé ze 
Strakonic, kteří iniciovali 
zhruba před několika lety 
vznik workoutového hřiště. Za 
touto myšlenkou stojí přede-
vším bývalý student strako-
nického gymnázia Adam Jan-
kovec, který je nositelem 
myšlenky zpřístupnění volno-
časového prostoru veškeré 
mládeži. Hledali jsme cesty, 
jak tuto ideu uskutečnit. Na-
konec se nám to podařilo za 
pomoci Nadace ČEZ, která fi-

nančně podpořila oranžové 
hřiště z projektu „Workout ve 
Strakonicích“ a za pomoci mi-
nisterstva vnitra, které naopak 
pomohlo zrealizovat část s po-
silovacími stroji. Na hřišti tak 
najdete například stroj na sur-
fování, šlapací zařízení nebo 
otáčecí stroj na posilování pa-
su. Ve Strakonické Veřejnosti 
jsme měli vždy blízko k mla-
dým lidem, proto máme ra-
dost, že hřiště je právě mladý-
mi hojně navštěvováno.

DISCGOLF A PUMPTRACK

Na krytém plaveckém stadio-
nu můžete již od minulé sezó-
ny využít k relaxaci po plavá-
ní nově instalovanou vířivku, 

případně si odpočinout v nově 
zrekonstruovaném malém ba-
zénku, jež je nově celý prove-
den v nerezu.

VESELÉ DĚTI, 
SPOKOJENÍ RODIČE

Každoročně máme snahu vy-
lepšit a opravit stávající dět-
ská hřiště, případně vybudovat 
nové, kde by jej bylo potřeba. 
Ve spolupráci s odborem škol-
ství byla i pro letošní rok 
zpracována studie postupných 
oprav celkem šesti dětských 

hřišť. Ta by měla být vybave-
na zcela novými herními prv-
ky. Opravena budou hřiště 
v ulicích Baarova, Husova, 
Bezděkovská, Luční, Stavba-
řů, Mikoláše Alše a Podska-
lí v celkové hodnotě téměř 
600 000 Kč. 

PODPORA SPORTU
A VOLNOČASOVÝCH

AKTIVIT

VÍŘIVKA A NOVÝ BAZÉN

Pro volnočasové aktivity jsme 
podpořili vznik nových hřišt. 
Konkrétně pro Discgolf na 
Cirkusplace a Pumptracku za 
čističkou odpadních vod. Pod-
pořili jsme tak místní nadšen-

ce a poskytli prostor a součin-
nost pro jeho realizaci. Velký 
dík patří iniciátorovi akce Pet-
rovi Jůzkovi z Bikefactory 
i dalších nadšencům, kteří trať 
dobrovolně pomáhali postavit.

14
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PROVĚŘUJEME
A OPRAVUJEME
STŘECHY HAL

Vzhledem k některým událos-
tem v ČR i ve světě v nedáv-
né minulosti jsme na radnici 
začali prověřovat stav někte-
rých městských budov. Stře-
cha tělocvičny u nemocnice 
byla v žalostném stavu a tělo-
cvična se musela okamžitě 
uzavřít. Provedly se náročné 
opravy střešní konstrukce 
a nyní je tělocvična opět 
v provozu. Střecha na zimáku 

se nyní opravuje dle pokynů 
statika a po opravě bude moci 
fungovat další roky. Na ob-
rázku je oprava tribuny. Příští 
rok chceme začít opravovat 
lávky na Podskalí. Léta ne-
údržby a nepéče o městský 
majetek se musela někde pro-
jevit. Bezpečnost Strakoňáků 
je však na prvním místě, 
a proto jsme začali na radnici 
jednat.

NOVÁ SPORTOVNÍ 
HALA V PŘÍPRAVĚ
Strakonice patří k městům 
s výraznou sportovní aktivi-
tou. 
A přestože kapacity zařízení 
máme vyšší se srovnatelnými 
městy, mnohdy nedostačují. 
To se týká zejména stále více 

a více populárního florbalu. 
V tomto ohledu jsme již pod-
nikly přípravné kroky pro po-
tenciální výstavbu nové haly 
tak, aby kapacity pro Strako-
nické sportovce byli dostaču-
jící.

MOLO NA PODSKALÍ JAKO PLOVÁRNA
I DIVADELNÍ JEVIŠTĚ

Před volbami jsme slibovali, 
že chceme vybudovat na Pod-
skalí dobrý přístup do vody 
a zpřístupnit tak Otavu ke 
koupání. Za velkého zájmu 
veřejnosti tak bylo v létě 2016 
spuštěno na vodu molo napro-
ti Ládíčkovi v místě bývalé 
letní restaurace. Molo si našlo 
své příznivce hned první sezó-
nu a tvoří vhodný relaxační 

doplněk k rekreační oblasti 
celého Podskalí. Využití pro 
molo našli i strakoničtí di-
vadelní ochotníci, kteří zde 
odehráli letos na jaře derniéru 
povedené hry Milostné dosta-
veníčko. Letní večery zde čas-
to tráví i zamilované dvojice, 
takže molo má snad také klad-
ný vliv na založení nových 
budoucích generací Strakoňá-

ŠATNY PRO HÁZENKÁŘE
Strakonickým házenkářům se 
loni podařilo uspět v soutěži 
a postoupit do extraligy. By-
lo nutné urychleně zařídit 
výstavbu provizorních šaten 
u obloukové haly v Máchově 
ulici ve Strakonicích.

Bez zázemí by nejvyšší soutěž 
hrát nemohli.
To se naštěstí v rekordním ča-
se podařilo, a tak házenkáři 
mohli poměřovat síly s nejlep-
šími týmy.

ků J. Od loňského léta jsme 
navíc připravili další molo. 
Tentokrát jako půjčovnu lodi-

ček a šlapadel. Můžete tak 
Podskalí objevovat i z vodní 
perspektivy!

MOLO NA
PODSKALÍ
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beckem restauraci Sokolovna. 
Oběma patří velký dík za spo-
lupráci a pozvednutí úrovně 
strakonických hospod a restau-
rací na úroveň dnešní doby.
V loňském roce otevřel pivo-
var novou podnikovou prodej-
nu u pivovaru, kde je možno 
pohodlně nakoupit pivo po 
bednách a dovézt ho v košíku 

až do auta. Pivovar se také 
snaží podporovat v rámci své-
ho marketingu společenskou 
a sportovní činnost mnoha 
místních spolků a sportovních 
oddílů. Vše, co lidé ze Strako-
nické Veřejnosti dělají, dělají 
pro své Strakoňáky, a v pivo-
varu to platí dvojnásob. Tak ať 
nám všem společně chutná!

Dudák Měšťanský pivovar 
Strakonice je jediným pivova-
rem v republice, který vlastní 
obec nebo město. 
Když jsme po volbách v roce 
2014 přebírali správu pivovaru 
do rukou koalice pod vedením 
Strakonické Veřejnosti, měl za 
sebou pivovar nelehké tříleté 
období, ve kterém vygenero-
val celkovou ztrátu 15 mil. 
Kč. Problémem byl také velký 
objem reklamací od hospod-
ských, ale i v lahvovém pivu 
u jednotlivých zákazníků.

Jediným úkolem pro nás tehdy 
bylo navrátit pivovar k zisko-
vosti a snížit reklamace na mi-
nimum. Po nezbytných perso-
nálních změnách a přijatých 
technických a organizačních 
opatřeních se podařilo dosáh-
nout obojího – pivovar je opět 
ziskový a nemá žádné rekla-
mace. Zároveň se nové vedení 
pivovaru rozhodlo oslovit své 
věrné zákazníky vařením piv-
ních speciálů při různých pří-
ležitostech. Mohli jsme tak 
všichni ochutnat např. veliko-
noční zelená piva, vánoční me-
dový speciál, výroční 650ku 
nebo Zbrojováckou stovku! 
Pivovar také začal s budo-
váním pivovarských „dudác-
kých“ hospod pod pracovním 
názvem Degustovna. Ve Stra-
konicích tak vybudoval spolu 
se svými obchodními partnery 
dvě velké restaurace – nejprve 
s Pavlem Vlčkem restauraci 
Jiskra a poté s Alešem Kubel-

DUDÁK – NÁVRAT K HRDOSTI

ODPOVĚDNÉ
HOSPODAŘENÍ
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INFOCENTRUM PRO SENIORY

ÚCTA K LIDEM
A K TRADICI

Česká společnost stárne, v ro-
ce 2050 senioři budou tvořit 
třetinu společnosti. Stárnutí je 
přirozenou součástí života, 
která dříve či později ovlivní 
všechny členy rodiny. Zname-

ná to také, že čím dál více lidí 
řeší, jak se postarat o rodiče, 
když už to sami nezvládají. 
S věkem ubývá psychických 
i fyzických sil, starší lidé tak 
mohou mít větší potíže vychá-

zet mimo domov, což ale ve-
de ke ztrátě sociálních kontak-
tů, a ještě větší fixaci na 
rodinné příslušníky. Nejčastěj-
šími problémy seniorů jsou 
proto pocity izolace a osamě-
losti. Proto když byla před le-
ty ustanovena Rada seniorů 
jako poradní sbor města, jed-
ním z prvních jejich počinů 
byl vznik Infocentra pro seni-

ory.  Infocentrum se snaží ra-
dit starším lidem v oblasti so-
ciální, právní, poradí jim, na 
koho se na úřadech se svým 
problémem obrátit, jaké do-
klady si vzít s sebou, aby ne-

museli jít vícekrát. Mimo tuto 
základní činnost pořádá Rada 
seniorů bezpočet kulturních 
a společenských aktivit, která 
seniory v mnohém zajímají 
a také hojně navštěvují. 

Co je cílem aktivit seniorské-
ho infocentra přibližuje před-
sedkyně komise pro seniory 
a naše kandidátka paní Marce-
la Štveráková: „Nezůstat v po-
kročilém věku sám, snažit se 
aktivně trávit volný čas, vzdě-
lávat se, účastnit se třeba ru-
kodělných dílen, ale i pobavit 
se, přijít mezi své vrstevníky. 
To vše je náplní infocentra 

pro seniory, které pro dříve 
narozené připravuje značné 
množství aktivit. Mnohdy to 
stojí značné úsilí, ale odmě-
nou nám je spokojenost senio-
rů, kteří nás rádi a opakovaně 
navštěvují a zároveň se vytvo-
řila kolem infocentra velká 
skvělá parta lidí, která se sna-
ží prožít podzim života aktiv-
ně, stáří navzdory. J“
Že jsou aktivity infocentra pro 
seniory velice oblíbené, potvr-
zuje také další naše kandidát-
ka paní Marie Žiláková, ve-
doucí infocentra: „Velice se 
nám například osvědčila spo-
lupráce s policií, která senio-
rům na přednáškách vysvětlu-
je úskalí kriminality páchané 
na seniorech tzv. šmejdy, va-
ruje je před takovým jedná-
ním, a radí jak se správně za-
chovat. Další věcí, kterou 
bych ráda zmínila, jsou kaž-

doroční Sportovní hry senio-
rů, letos jsme uspořádali již 
4. ročník a je při nich plno 
soutěžního nadšení doprováze-
né velice pohodovou atmosfé-
rou. Ale těch aktivit je oprav-
du plno od společných výletů 
až po taneční odpoledne, spo-
lečné vaření, či grilovačky.“
Úcta k lidem a tradici patří 
k základním vlastnostem kaž-
dé zdravé společnosti, proto 
i nadále bude Strakonická Ve-
řejnost podporovat jak Radu 
seniorů, tak seniorské infocen-
trum v jejich aktivitách, které 
každodenně připravují pro 
strakonické starší spoluobča-
ny. Velký dík proto také patří 
jak oběma našim kandidátkám 
paní Marcele Štverákové a pa-
ní Marii Žilákové, tak samo-
zřejmě všem, kteří se na práci 
Rady seniorů i infocentra po-
dílejí J. Veliké díky!



18

ZRUŠILI JSME POPLATKY 
ZE VSTUPNÉHO

ZLEVNILI JSME
ODPADY O POLOVINU

Již v prosinci 2014 jsme zrušili 
poplatky ze vstupného na kul-
turní a sportovní akce. Cílem 
bylo zvýšit dostupnost a atrak-
tivitu každé akce. Nechceme 
vybírat daně navíc. Zároveň 

věříme, že zrušení poplatků 
podpořilo i organizátory akcí 
a ukázalo vstřícné gesto rad-
nice pro jakoukoli aktivitu 
v tomto směru. Chceme živé 
město spolu s Vámi J.

V centru Strakonic můžete 
díky nám parkovat 30 minut 
zdarma. 
Nutnou podmínkou 
je vytisknout si lís-
tek z parkovacích 
hodin. Zavedli jsme 
tento systém, abys-
te si mohli vyří-
dit rychlé záležitos-

ti bezpoplatně a bez rizika 
pokuty. Zároveň systém 30 

minut zdarma po-
máhá tomu, že řidi-
či neparkují déle, 
než potřebují. 
Máte tak větší šan-
ci, že najdete volné 
parkovací stání pro 
vaše zařizování.

Sběrný dvůr U Blatenského mostu
Nová prodloužená provozní doba:

Letní čas pondělí – neděle 8.30 – 18.00 hod.

Zimní čas pondělí – neděle 8.30 – 17.00 hod.

30 MINUT PARKOVÁNÍ 
ZDARMA

Nechceme od Strakoňáků vy-
bírat daně navíc. Proto jsme 
za Strakonickou Veřejnost 
slibovali v minulých volbách 
svoz odpadu zdarma. Přesto-
že jsme se snažili maximálně 
zefektivnit odpadové hospo-
dářství a snižovat náklady 
vynakládané na svoz odpa-
du, nepodařilo se nám nákla-
dy snížit natolik, abychom 

tento slib dokázali beze-
zbytku splnit. Přesto jsme 
zlevnili poplatek za svoz od-
padu z 540 Kč na osobu v ro-
ce 2016 na 260 Kč v roce 
2018. Čtyřčlenná rodina tak 
ročně ušetří 1 120 Kč. Po-
mozte nám ještě více třídit 
Váš odpad, abychom mohli 
společně poplatek za svoz 
zrušit úplně.

Za Strakonickou Veřejnost 
jsme nebyli spokojeni s MHD 
v takové podobě, jak ji po fi-
nanční redukci provozovalo 
bývalé vedení radnice. Posíle-
ním rozpočtu v letech 2015-
2016 jsme docílili toho, že 
mohly být obnoveny mnohé 
spoje, které byly v minulosti 
zrušeny. Zjednodušili a zpře-
hlednili jsme trasy linek 
z okrajových částí k vlakům 
tak, aby došlo k maximálnímu 

možnému zrychlení dopravy 
cestujících MHD. Již dva roky 

provozujeme MHD pro strako-
nické občany navíc bezplatně, 

zdarma. Po změnách, které 
jsme v MHD zavedli po na-
šem nástupu na radnici, vzros-
tl objem přepravených osob 
městskou dopravou ve Strako-
nicích o více než 40 %! Stra-
konická Veřejnost to prostě 
chce dělat jinak. Plníme svůj 
předvolební program a v ob-
lasti MHD to platí bezezbytku. 
Zvyšujeme komfort převážně 
dětem a seniorům, životní pro-
středí pak šetříme všem.

ZAVEDLI JSME FUNKČNÍ A BEZPLATNOU MHD

OB
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ÚSPĚCHY
A ZÁSADY

Díky iniciativě a petici občanů jsme změnou územního plánu za-
bránili výstavbě betonového monstra „malé“ vodní elektrárny 
(MVE) v těsném sousedství našeho hradu. Je zajímavé, že někteří 
zastupitelé (Jihočeši, Top 09, ODS) při vědomí závažnosti toho-
to hlasování, opustili jednání zastupitelstva, a hlasování proti 
MVE se vyhnuli. Strakonická Veřejnost přesto prosadila změnu 

územního plánu, takže elektrárnu stavět nešlo. V některých mé-
diích poté kupodivu proběhlo, že právě tato kauza odstartovala 
následné zrušení voleb ve Strakonicích. Spekulovalo se, že by 
nové vedení z nových voleb bylo k MVE smířlivější. 
Strakonická Veřejnost stojí na straně svých občanů, nikoliv 
dotačních predátorů.

ZABRÁNILI JSME STAVBĚ VODNÍ ELEKTRÁRNY

PŘEDSTAVILI JSME VÁM UDÁLOSTI A AKCE, KTERÉ SE
NÁM PODAŘILY ZA UPLYNULÉ VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014–2019

Čtyři roky utekly jako voda a řada věcí se nám skutečně podaři-
la prosadit. Někdy to bolelo, zrušili jsme staré pořádky a lidé 
z nich profitující neváhají nás kdykoli napadat a urážet a dokon-
ce si na to najímat lidi. Ale udělali jsme to, protože věříme, že 

výsledek je nakonec vidět a že to dokážete jako občané ocenit. 
Žijeme tady jako vy a nechceme nic víc, než aby naše město 
fungovalo. Nejde nám o osobní profit, ale o dobrou duši města, 
moderního s citem pro tradici i své obyvatele.

V roce 2014 se Strakonická Veřejnost ucházela o Vaši pří-
zeň s cílem nastavit ve Strakonicích nový trend, změnit uza-
vřené uvažování, více se otevřít světu, a umět hbitě spolu-
pracovat s občany a podnikateli, abychom mohli společně 

rozvíjet Strakonice ve všech směrech. Dostali jsme Vaši dů-
věru a začali jsme na změnách pracovat. Někdy jsme byli 
možná příliš přímočaří, vždy jsme se ale řídili několika zá-
sadami:

V tomto duchu je i náš volební program pro rok 2020. Držte nám palce a podpořte nás znovu.

l Silná orientace na občana, tedy co je dobré pro občana má smysl zařídit.
l V případě soukromého investičního záměru neklást překážky, ale pomoci najít řešení a záměr zrealizovat (rozvoj 

města přes soukromé peníze).
l Zabývat se důkladně i malými investicemi, které zlepšují detaily, a nehledět jen na velké investice (pomníky) v řá-

dech desítek milionů.
l Klíčová témata rozvoje: Stav silnic a chodníků, veřejné sítě, obchvat, revitalizace sídlišť a rozvoj podnikání (neje-

nom průmyslová zóna), péče o seniory, podpora dětí (stipendia, hřiště, školy, sportoviště).
l Nezadáváme zakázky spřáteleným firmám – úspora je odhadem vždy o cca 10–20 % nižší oproti odhadní ceně.
l Maximální servis pro občana bez dodatečných zdaňovacích poplatků – efektivní město nevyžaduje po obyvate-

lích žádné další daně a peníze (zrušili jsme poplatky z kulturních akcí, poplatky za svoz odpadů jsme snížili na 
polovinu, MHD po městě zdarma, půlhodina parkování zdarma, snížená cena tepla).

l Kulturní a živé město pro všechny řadou programů bez vstupného.
l Rovnoměrná grantová podpora sportu dětí a mládeže, nejen u vybraných sportů.
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Zůstáváme stejní – děkujeme za důvěru.


