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Vážení občané, majitelé psů,
obdrželi jsme obrovské množ-
ství stížností na neuklizené exkre-
menty. Po několika místních še-
třeních jsme zjistili, že trávníky 
a chodníky ve městě skutečně 
slouží psům, a ne občanům s dět-
mi, proto bude nutné tuto situaci 
řešit, a to velmi důrazně.
Nejprve bychom vás však chtěli 
požádat o dodržování vyhlášky 
a především o úklid exkrementů 
po vašich čtyřnohých miláčcích.
Máme vypozorováno, že někteří 
z vás chodí „venčit“ své mazlíčky 
k sousedním budovám na soused-
ní trávníky, mnohdy za ranní či 
večerní tmy. Dále se množí přípa-

dy, kdy majitel naučí psa, aby se 
vyprazdňoval na určitém místě, 
na které jej pak posílá z protějšího 
chodníku, a následují další a další 
finty. K tomu, abychom vrátili 
trávníky dětem, budeme muset 
opět změnit vyhlášku „o psech“, 
zpřísnit dozor a postihy. 
V současné době připravujeme 
možnosti a místa, kde by mohli 
psi běhat volně, tzv. výběhy. Ob-
racíme se proto také na vás, naše 
občany, pokud byste měli náměty, 
kde by takový výběh mohl být 
umístěn, zašlete nám ho prosím 
na posta@mu-st.cz.
Děkujeme vám.
Břetislav Hrdlička, starosta

Registr vozidel odboru dopravy je 
od začátku března otevřen pro ve-
řejnost každý den. Touto změnou 

se naplňuje požadavek dopravní 
komise a je reakcí na delší čekací 
doby na registru vozidel.

Do postupné rekonstrukce zimního stadionu se pustili sami zaměst-
nanci. Hodnota jejich odvedené práce je odhadem přes půl milionu 
korun, práce probíhají od podzimu loňského roku. Umělá plocha byla 
otevřena v roce 1978, tu si Strakoničtí vybudovali při tzv. akci Z. V ro-
ce 1983 byla hala ještě zastřešena a pak následovala stavba pro-
sklené plochy a restaurace.  Foto: Archiv MěÚ

REGISTR VOZIDEL NA ODBORU DOPRAVY ROZŠIŘUJE OTEVÍRACÍ DOBU

Pondělí 8.00–11.30 12.30–16.00

Úterý 8.00–11.30 12.30–14.00

Středa 8.00–11.30 12.30–18.00

Čtvrtek 8.00–11.30 12.30–14.00

Pátek 8.00–11.30

Klientům, kteří nebudou potře-
bovat okamžitě úkony na registru 
vozidel, bude nově umožněno po-
nechání žádosti s doklady od vo-
zidla u příslušného pracovníka. 
Samotný úkon bude proveden 
v nejbližší možné době a žadatel 
bude následně kontaktován.
Další náplní, sice trochu neviditel-
nou, ale o to časově náročnější, je 
přeposílání spisů na jiné úřady, 
vyhotovování podkladů pro sou-
dy, Policii ČR, finanční úřady 
a exekutory, hromadné převody 
a vývozy do zahraničí. Z tohoto 
důvodu nemohou být pokaždé 

u přepážek všechny pracovnice. 
Registr řidičů, kde se netvořily 
dlouhé čekací doby, bude pro ve-
řejnost otevřen v původním rozsa-
hu pondělí–středa–pátek. Úterý 
a čtvrtek bude i nadále vyhrazen 
bodovému systému. Množství zá-
pisů bohužel stále přibývá.
Využít lze možnost objednání kli-
entů po internetu na stránkách 
města www.strakonice.eu, sekce 
úřad online, doprava – rezervace 
na přepážku nebo na adrese: http:
//ke.customer.decent.cz/a045/
obj/wc-objcin.php.
Václav Býček, ved. odboru dopravy

Přepážky registru vozidel budou nově otevřeny v této době:

V rámci Operačního programu 
Životní prostředí získalo město 
Strakonice dotaci ve výši cca 
11 mil. Kč na realizaci energetic-
kých úspor objektu sportovní haly 
v Máchově ulici. Ty budou před-
stavovat zateplení obvodového 
pláště a střechy haly. Budou vy-
měněna také okna a stávající dve-
ře. Hala byla otevřena v roce 1974 
a v průběhu let prošla technickou 
modernizací, což vedlo ke zlepšení 
podmínek pro sportovce. Jednalo 
se o rekonstrukci palubové podla-

hy a hlediště včetně instalace no-
vých sedadel, opravy šaten, sprch 
a WC…
Další peníze, které získalo město 
do svého rozpočtu ze stejného do-
tačního programu, budou finance 
na zateplení a výměnu oken MŠ 
Spojařů čp. 1260 ve výši 90 % 
způsobilých výdajů projektu. I zde 
dojde k zateplení obvodových 
stěn, střechy a stará okna a dveře 
budou vyměněny.
Obě budovy budou zatepleny 
v průběhu letošního roku.

DOTACE DO ROZPOČTU MĚSTA
PŘINESOU ÚSPORU ENERGIÍ

Kromě nám všem známých par-
kovišť je na území města možné 
bezplatně parkovat i v několika 
dalších lokalitách. Jedná se pře-
devším o areál náležící k budově 
odboru dopravy MěÚ Strakonice 
v ulici Krále Jiřího z Poděbrad 
čp. 772 (bývalý areál SÚS), kde 
lze parkovat bez omezení. Bez po-
platku lze zaparkovat také u zim-
ního stadionu na nezpevněné 
ploše Beranova dvora. Další mož-
nost parkování je mezi budovami 
MěÚ Strakonice na Velkém ná-
městí. Vjezd na toto parkoviště, 
které je rozděleno na tři části, je 

z ulice Na Stráži. Na první části 
parkoviště, které je určeno pro kli-
enty městského úřadu, platí v ob-
dobí pondělí až pátek od 7 do 16 
hodin omezení doby parkování na 
2 hodiny, a je tudíž nutné po-
užít parkovací hodiny. Druhá část 
parkoviště za tújemi je určena 
pro zaměstnance úřadu, a to 
v době pondělí až pátek od 7 do 
16 hodin, přičemž mimo tuto do-
bu je zde možné zdarma parko-
vat. Na třetí části parkoviště za 
nádvorní budovou MěÚ je po-
voleno bezplatně parkovat bez 
omezení.

DALŠÍ MOŽNOSTI BEZPLATNÉHO 
PARKOVÁNÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA
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UPOZORNĚNÍ NA TERMÍN SPLATNOSTI
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů byl 
stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 3/2014 a v letošním roce 
činí 530 Kč. Novinkou je rozšíření okruhu osvobozených osob 
(čl. 6 OZV). Osvobozeni jsou občané, kteří se zdržují po dobu 
delší než 60 kalendářních dnů jdoucích po sobě v zařízení sociální 
nebo zdravotní péče mimo území města Strakonice.
Místní poplatek je stále možno hradit ročně, a to do 31. 3. 2015, 
nebo pololetně, a to do 31. 3. 2015 a 30. 9. 2015. Při tisku slože-
nek, které jste již obdrželi do svých schránek, bohužel Česká 
pošta, a. s., doplnila chybné datum splatnosti, a to do 30. 9. 2014. 
Velice se za vzniklou chybu omlouváme a ujišťujeme vás, že 
správné datum splatnosti je do 31. 3. 2015, tak jak je uvedeno 
v textu pod složenkou.
Zároveň bychom rádi upozornili na možnost platby prostřednictvím 
SIPO, kdy při roční platbě ušetříte 30 Kč za jednu osobu.

1. 1. došlo k přepadení muže tře-
mi pachateli.
4. 1. pronásledoval muž ženu, kte-
rá se pomoci dovolala na tísňo-
vou linku, pachatel byl přistižen 
u Rennerových sadů. 
5. 1. hodlal muž vycházející z re-
staurace odjet autem, byl zjevně 
podnapilý. Jeho počínání řešila 
Policie ČR, za hodinu byl tentýž 
řidič odhodlán opět odjet, byl za-
staven hlídkou a předán policii.
9. 1. kopal jiný výtržník v Bezdě-
kovské ulici do zaparkovaných vo-
zidel a výlohy prodejny, poškodil 
zpětná zrcátka, případ řeší opět 
Policie ČR.
17. 1. přeběhl mladík v Mírové uli-
ci dvakrát přes střechu zapar-
kovaného vozidla, opět posilněn 
alkoholem.
20. 1. zaplatila kuřačka pokutu na 
autobusovém nádraží. 

20. 1. a 22. 1. porušovali tržní 
řád dva prodejci smluv na odběr 
elektrické energie.
22. 1. byla z ulice Bezděkovské 
odstraněna strážníky městské po-
licie pohozená injekční stříkačka.
Kromě uvedených případů řešily 
hlídky městské policie sedmnáct 
utržených zámků u vrat garáží, po-
raněnou poštolku převezli strážní-
ci do Makova, řešili krádeže v mar-
ketech a rušení nočního klidu, 
odchytávali zmatenou srnu z uza-
vřeného areálu, našli další použité 
injekční stříkačky, a dokonce opa-
kovaně řešili přestupek několika 
mužů, kteří vykonávali svou po-
třebu v centru města na fasády do-
mů a okna a dveře jedné z bank.
Děkujeme všem lidem, kteří ne-
jsou lhostejní ke svému okolí 
a upozorní na nevhodné chování.
Milan Michálek, velitel strážníků

NĚKTERÉ ZÁSAHY MĚSTSKÉ POLICIE V LEDNU

Rada města na svém jednání 
dne 4. 2. 2015 souhlasila s ne-
uplatněním inflačního koefici-
entu pro rok 2015 u všech 
nájemců nebytových prostorů 
a pozemků v majetku města Stra-

konice a u bytových jednotek se 
smluvním nájemným, u kterých 
je možno uplatnit inflační koefi-
cient. Dle Českého statistického 
úřadu činí inflační koeficient 
v České republice 0,4 %.

VÝŠE NÁJMU NEBUDE ZMĚNĚNA O INFLAČNÍ KOEFICIENT

Již šestý ročník společenského 
večera pro záchranáře se konal 
dne 26. 2. 2015 v městském kul-
turním domě. Kromě záchran-
ných složek integrovaného zá-
chranného systému byla pozvána 
a ocenění převzala mladá za-
chránkyně topícího se tříletého 
chlapce Nela Vráblíková. Z od-
borníků byl oceněn primář anes-
tesiologicko–resuscitačního oddě-

lení strakonické nemocnice MUDr. 
Marek Zbořil, který v průběhu 
minulých dvou let zavedl na 
svém pracovišti novou léčebnou 
metodu kontinuálního očišťování 
krve. Zmíněny byly i činy strážní-
ků městské policie, kteří za uply-
nulý rok zabránili třem sebevraž-
dám.
Martina Dubová, odbor školství 
a CR

PRIMÁŘ STRAKONICKÉ NEMOCNICE BYL OCENĚN ZA NOVOU 
LÉČEBNOU METODU

TEPLÁRNA ZÁSOBUJE STRAKONICE JIŽ ŠEDESÁT LET

Vážení čtenáři, obrátili jste se 
na nás s dotazem, co je pravdy 
na tom, že došlo k zvýšení cen 
za pronájem prostor spravova-
ných městským kulturním stře-
diskem. O odpověď jsme požáda-
li pana Františka Christelbauera, 
ředitele příspěvkové organizace 
MěKS.
„Městské kulturní středisko Stra-
konice nabízí ke krátkodobému 
pronájmu prostory domu kultury, 
hradu (Rytířský sál, Maltézský sál, 
sál U Kata), kina Oko, prostor 
II. hradního nádvoří a letního kina. 
Cena za pronájem sestává ze dvou 

položek, a to ceny nájmů daných 
prostor a ceny poskytovaných slu-
žeb.
Na základě rozhodnutí Rady měs-
ta Strakonice ze dne 10. 12. 2014 
došlo k úpravě cen za poskytované 
služby spojené s pronájmem, nikoli 
za nájemné pronajatých prostor, 
které zůstává nezměněno, jako 
tomu bylo v letech minulých. Ke 
zvýšení cen došlo pouze u posky-
tovaných služeb objednaných ná-
jemcem dle skutečnosti. Kompletní 
ceník nájmů včetně služeb může-
te nalézt na webových stránkách 
www.meks-st.cz.“

 ZEPTALI JSME SE

V poslední době se hojně disku-
tuje téma vytápění bytových i ro-
dinných domů včetně případné-
ho ohřevu teplé vody. Optimální 
způsob dodávek tepla musí kaž-
dý vlastník nemovitosti pečlivě 
zvážit, záleží na řadě paramet-
rů (rodinný domek/obytný dům, 
zateplený/nezateplený dům aj.), 
které mají na úvahy vliv.
Strakonická teplárna již 60 let 
zabezpečuje tepelnou pohodu 
v řadě domácností a centrální 
zásobování teplem (CZT) přiná-
ší celou řadu výhod. Jedná se 
především o pohodlný, bezpeč-
ný, spolehlivý, ekologický a eko-
nomicky přijatelný způsob vytá-
pění.

Pohodlí...
Každému domu, každé bytové jed-
notce je zajišťována nepřetržitě 
a spolehlivě tepelná pohoda. Jako 
v jednom z mála míst v republi-
ce je v našem městě zajišťována 
dodávka tepla (a teplé vody) bez 
jakýchkoli přerušení. Odběratel 
tepelné energie se nemusí o nic 
starat, doma má teplo a teplou vo-
du 365 dní v roce.

Bezpečnost...
Rozvody tepla ve formě teplé vody 
patří k nejbezpečnějším, jde o nej-
méně náročný systém co do pro-
storových nároků.

Spolehlivost...
Spolehlivost dodávek tepla a teplé 
vody je zaručena díky variabilitě 
výrobního zařízení. Teplárna dis-
ponuje 5 kotli, které jsou v přípa-
dě nečekané poruchy vzájemně 
zástupné. Jejich výhoda spočívá 
v rozdílné výrobní technologii za-
ložené na možnosti spalování růz-

ných typů paliva (hnědé uhlí, bio-
masa, těžký topný olej). I v případě 
nečekané energetické krize (pře-
rušení dodávek paliv ze zahraničí) 
nehrozí omezení dodávek tepla, 
protože teplárna používá k výro-
bě tepla domácí hnědé uhlí, pro 
extrémně nepříznivé situace pak 
disponuje dostatečnou zásobou 
těžkého topného oleje.
Na případné poruchy je ze strany 
teplárny reagováno prakticky oka-
mžitě, na rozvodech tepla funguje 
nepřetržitá pohotovost.

Ekologie...
Co se týká dopadů na životní 
prostředí, patří CZT k nejšetrněj-
ším způsobům vytápění. Teplárna 
Strakonice, a. s., splňuje náročné 
ekologické limity a neustále inves-
tuje nemalé finanční prostředky 
do modernizace svého zařízení, 
aby bezpečně a stabilně vyráběla 
a dodávala tepelnou a elektrickou 
energii, a současně se připravila 
na plnění přísnějších emisních 
limitů v budoucnosti. Teplárna je 
vybavena moderním odsířením, 
denitrifikací a nové modernizova-
né kotle umožňují spalování uhlí 
v kombinaci s obnovitelným zdro-
jem – biomasou.

Ekonomická přijatelnost...
Zmodernizované kotle v teplár-
ně především efektivně využívají 
a spalují palivo a zároveň díky 
vysoké účinnosti snižují náklady 
na výrobu tepla, což se ukazuje 
v současné době, kdy cena tepla 
ze strakonické teplárny mezi ro-
ky 2014 a 2015 pro obyvatelstvo 
nevzrostla ani o korunu. V bu-
doucnu lze očekávat stabilizaci 
cen.
J. Keyzlarová, J. Filip, TST, a. s. 
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Rada města souhlasila s vyvěše-
ním Tibetské vlajky na hlavní 
budově MěÚ dne 10. 3. 2015 

u příležitosti 56. výročí povstání 
Tibeťanů proti čínské okupaci 
Tibetu.

MĚSTO UCTÍ PAMÁTKU TIBEŤANŮ

Euroklíč je univerzální klíč, který 
slouží v řadě zemí Evropy k rychlé-
mu a pohodlnému zpřístupnění ve-
řejných sociálních a technických 
kompenzačních pomůcek. Díky ně-
mu si například zdravotně postiže-
ný sám zprovozní schodišťovou plo-
šinu, výtah nebo otevře veřejné 
WC. V ČR je již osazeno eurozám-
kem přes 650 míst (např. na úřa-
dech, nádražích, čerpacích stani-
cích, v obchodních centrech apod.).
Euroklíč může zdarma získat 
každý držitel průkazu TP, ZTP 
a ZTP/P, diabetik, stomik, on-
kologický pacient, člověk trpící 

roztroušenou sklerózou, Parkin-
sonovou chorobou, Crohnovou 
chorobou a močovými dysfunk-
cemi, který má bydliště v JČ kraji.
Pro vydání je nutné předložit ob-
čanský průkaz a průkaz TP, ZTP 
či ZTP/P. U těch, kteří nejsou 
držiteli průkazů, bude do evi-
denční karty euroklíče napsáno, že 
patří do některé z cílových skupin.
Klíče budou vydávány ve stra-
konickém pracovišti centra, na 
adrese Stavbařů 213, telefon: 
383 321 931.
Jana Horvátová, vedoucí praco-
viště

EUROKLÍČ K DOSTÁNÍ ZDARMA I VE STRAKONICÍCH
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory distribuuje euroklíče zdarma

DALŠÍ ČLENOVÉ KOMISÍ MĚSTA
Rada města jmenovala další členy jednotlivých komisí města pro 
volební období 2014–2018, kterými jsou:
komise pro bezpečnost a prevenci: Jiří Voldán
komise pro sociální věci a zdravotnictví: Jaroslava Fornbaumová
komise pro cestovní ruch: Martin Rataj, PhDr. Ivana Říhová
komise pro sport: Karel Krž, Mgr. Václav Marek
komise školství: Mgr. Tomáš Bernad, Mgr. Václav Růžička
komise pro rozvoj města a podnikání: Vojtěch Jedlička.

Dne 4. 2. 2015 schválila rada měs-
ta následující finanční příspěvky 
ve výši: 2 000 Kč SK Basketbal 
Strakonice na organizaci mini-
basketbalové ligy základních škol 
2015 a 1 000 Kč na akci Neděli 
bez basketbalu si neumíme před-
stavit dne 22. 3. 2015, 15 000 Kč 
Okresnímu sdružení ČUS Strako-
nice na vyhlášení nejlepších spor-
tovců okresu Strakonice za rok 
2014, 4 500 Kč Okresnímu fotba-
lovému svazu Strakonice na tur-
naje pro mládež od 6 do 14 let 
v únoru 2015 a v březnu 2015, 
1 000 Kč Františku Burdovi na 
III. ročník hokejového turnaje ve-
teránů jako III. ročník memoriálu 
Jaroslava Sovy dne 21. 3. 2015, 
4 000 Kč TJ ČZ Strakonice – oddí-
lu házené na soubor turnajů v há-

zené pro mládež ve dnech 18. 1., 
7. 2., 15. 3. a 22. 3. 2015, 2 000 Kč 
TJ Sokol Strakonice na organiza-
ci župního přeboru v plavání dne 
17. 1. 2015 a 2 000 Kč na zajištění 
účasti při republikové přehlídce 
pódiových skladeb v Praze v břez-
nu 2015, 2 000 Kč TK Strakonice, 
spolku, na krajský přebor doros-
tenců ve dnech 14.–16. 2. 2015, 
4 000 Kč na celostátní turnaje 
starších žákyň a žáků ve dnech 
28. 2.–2. 3. 2015 a 1 000 Kč na IV. 
ročník turnaje dospělých – Memo-
riál Miroslava Boučka nejstaršího 
– dne 24. 1. 2015, 2 000 Kč Zá-
kladní škole F. L. Čelakovského 
na účast při krajském kole flor-
balu – chlapci – III. kategorie 
(6. a 7. ročníky) v Kaplici dne 
14. 1. 2015. 

MĚSTO PŘISPĚLO NA SPORTOVNÍ AKCE

Nechceme být pouze městem prů-
jezdním, ale máme ambice nabíd-
nout takové atraktivity, které na-
šeho budoucího hosta skutečně 
zaujmou, on pak opravdu zapar-
kuje, poobědvá, půjčí si lodičku, 
usedne k večeři, a dokonce u nás 
i přespí. Turistický potenciál naše-
ho města je nemalý a je pouze na 
nás, abychom ho společnými sila-
mi využili nejen jako výčet pamě-
tihodností, ale ve spolupráci s po-
řadateli kulturních, společenských 
a sportovních akcí vytvořili dosta-
tečně atraktivní nabídku, která ná-
vštěvníky nejen osloví, ale do na-
šeho města je opravdu přivede. 
Například strakonický pivovar 
disponuje naprosto ojedinělou de-
gustační místností, která se může 
stát chloubou Strakonic.
Budeme se zabývat možnostmi 
rozšíření nabídky služeb cestovní-
ho ruchu ve spolupráci s podnika-
teli i institucemi, které v oblasti 
cestovního ruchu pracují. Léta vy-
zývám všechny, kteří mají jakou-
koliv nabídku služeb cestovního 
ruchu, k bezplatné propagaci všech 
aktivit v podobě tištěných mate-
riálů, které předáme turistům v in-

focentru. Možnost širší spoluprá-
ce dávají i strakonické střední 
školy. Podobně plánujeme rozvoj 
spolupráce s místní akční skupi-
nou.
Zásadním návrhem komise ces-
tovního ruchu pro Radu a Za-
stupitelstvo města Strakonice je 
řešení situace hotelu Bavor, který 
je v soukromém vlastnictví.
Dlouhodobě již navrhuji výměnu 
krycích folií mapových nosičů, ne-
boť velkoplošné plány města jsou 
již těžko čitelné, nebo umístění re-
klamy na autobusy na lince Stra-
konice-Praha. Radě doporučíme 
využívat také grantovou politiku 
Jihočeského kraje pro cestovní 
ruch, ale na druhé straně i navýše-
ní částky přímo v rozpočtu města 
na podporu místních spolků a kul-
turních těles.
Pro realizaci našich záměrů však 
potřebujeme zejména podporu vás 
občanů, které prosím o názory, po-
střehy a zejména konkrétní návr-
hy, jak zlepšit pohled na naše měs-
to jako na turistický cíl a tím zvýšit 
naši turistickou atraktivitu a napl-
nit motto „Udržme si turistu“.
Ladislav Havel, předseda komise

KOMISE PRO CESTOVNÍ RUCH MĚSTA STRAKONICE

Sociálně zdravotní komise se za-
bývá dvěma základními úkoly: Dle 
předem stanovených pravidel do-
poručuje radě města přidělení by-
tů s pečovatelskou službou a dále 
řeší rozdělování příspěvků z roz-
počtu města organizacím s regis-
trovanou sociální službou a orga-
nizacím se sociálním zaměřením. 
Většina těchto organizací je uve-
dena v Katalogu sociálních služeb, 
který má tištěnou podobu či po-
dobu elektronickou na stránkách 
města Strakonice. V nouzových si-
tuacích jsou připraveny zájemcům 
poradit pracovnice sociálního od-
boru městského úřadu. 
Projektovým manažerem města 
Mgr. Novotným jsme byli sezná-
meni s projektem Zdravé město 

a s provedenou analýzou zdravot-
ního stavu obyvatel. Zde bude po-
třeba navázat – vymyslet a zreali-
zovat odpovídající výstupy pro 
naše město, pro vás, naše spolu-
občany. Ohledně svého zdraví sa-
mozřejmě by měl každý z nás začít 
sám u sebe, ale není zcela od věci, 
pokud budeme mít dostatek pod-
nětů a možností, jak na svém 
zdravotním stavu v kladném slova 
smyslu pracovat. V jarních měsí-
cích tedy již můžete začít rozhýbá-
vat svá zimou unavená těla.
Ohledně dalších nových návrhů, 
které vzejdou z práce členů sociál-
ně zdravotní komise, vás budeme 
rádi informovat v některém z příš-
tích čísel Zpravodaje.
Lenka Scheinostová, předsedkyně

KOMISE PRO SOCIÁLNÍ VĚCI A ZDRAVOTNICTVÍ ZAHÁJILA 
SVOU ČINNOST A ROZDĚLILA SI ÚKOLY

Ve středu 28. 1. 2015 se poprvé 
sešla nově ustavená komise pro 
bezpečnost a prevenci. Tato komi-
se, stejně jako všechny ostatní, je 
poradním sborem rady města. 
Smyslem a náplní práce by mělo 
být jakési propojení mezi obča-
ny města a Policií ČR, městskou 
policií a samozřejmě radou měs-
ta. V praxi to znamená, že obča-
né budou mít možnost pro-
střednictvím komise poukazovat 
na problémy v oblasti bezpečnos-
ti, případně navrhovat způsob 
řešení v dané oblasti. Předávání 
návrhů, poznatků či informací bu-
de možné přímo členům komi-
se, jimiž jsou Ivana Krýslová, Ma-
rie Žiláková, Josef Hradský, Jiří 

Voldán, Milan Michálek a Josef 
Štrébl.
Další možností, jak sdělit své pro-
blémy či návrhy, je zaslat připo-
mínky prostřednictvím speciálně 
zřízené e-mailové adresy: komi-
se.bezpecnostni@mu-st.cz nebo 
svůj podnět vhodit přímo do 
schránky umístěné v přízemí hlav-
ní budovy MěÚ.
Komise se bude jednotlivými pří-
spěvky zabývat a v případě shody 
o smysluplnosti návrhu předávat 
včetně svého stanoviska přísluš-
nému orgánu k řešení. Členové 
komise jsou přesvědčeni, že ko-
munikace s občany města bude 
přínosem v dané oblasti.
Josef Štrébl, předseda komise

ZAZNAMENALI JSTE PROBLÉMY V OBLASTI BEZPEČNOSTI? 
SVŮJ PODNĚT VHOĎTE DO SCHRÁNKY ČI ZAŠLETE EMAILEM
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10. 3., 16.30 hod., MC Beruška
Velikonoční drátování (pí Naho-
dilová)
10. 3., 18.00 hod., ZŠ Povážská
Kurz zdravého veg(etari)ánského 
vaření (více www.knih-st.cz) 
Od 12. 3., 17.00 hod., Mana
Manželské večery – kurz
14. 3., 10.55 hod., sraz před ná-
dražím ČD
Výlet s knihovnou – Radomyšlsko
17. 3., 18.00 hod., rest. Baobab
Strakonické příběhy XV. Fran-
couzská armáda ve Strakonicích 
v roce 1742 při válkách o rakous-
ké dědictví (K. Skalický)
20. 3., 16.00 hod., sraz na pro-
stranství pod Hvězdou
Vynášení moreny 
(více www.mcberuska.cz) 
21. 3., 9.00 hod., sraz před hradem
Jarní pochod 
(více www.skaut-strakonice.wz.cz)
24. 3., 10.45 hod., MC Beruška
Rýma u malých dětí – přednáška
24. 3., 18.00 hod., sál gymnázia
Ostrov Cejlon (J. Pykal) – přednáška
25. 3., 10.15 hod., MC Beruška
Velikonoční tvoření pro batolata
25. 3., 16.00 hod., MC Beruška
Velikonoční tvoření technikou Iris 
Folding a Kusudama
27. 3., 16.00 hod., MC Beruška
Deskové hry pro dospělé 
28. 3., 14.00 hod., sraz za areálem 
čistírny odpadních vod
Jarní úklid Staré řeky (více 
www.knih-st.cz)
28. 3., 10.00–16.00 hod., vodní 
mlýn Hoslovice
Velikonoce

31. 3., 17.00 hod., společenský sál
Ženou se člověk nerodí, ale stává 
(J. Burian) – beseda

KNIHOVNA V HUSOVĚ ULICI

8. 3., 18.00 hod.
Hraní na kantely
13. 3., 15.00–17.00 hod.
Čtení na pobočce pro dospělé i děti
16. 3., 17.00–19.00 hod.
Tvořivý podvečer s H. Taschnero-
vou: Velikonoční holubičky

DDM

25. 3., 15.00–18.00 hod., CEV 
Podskalí
Vítání jara – hry, soutěže

ARTWALL

Do 20. 3. 
Jiné světy – Mgr. R. Kostěnec –  
výstava

OSTATNÍ

4. 3., 17.00 hod., sál gymnázia
Putování po I. zónách NP Šumava 
s profesionálním průvodcem 
(Ing. J. Pecka) – přednáška (více 
www.knih-st.cz) 
6.–7. 3., pá 18.00 hod., so 15.00 
hod., Čajovna pod stolem
Pátý ročník Festivalu pro Tibet 
Strakonice
7. 3., 6.55 hod., sraz před nádra-
žím ČD, Výlet s knihovnou do Pís-
ku (les, hřebčinec, Sladovna)
9. 3., 17.00 hod., MC Beruška
Sama sobě vizážistkou (M. Čer-
venská)

DŮM KULTURY

9. 3., 19.30 hod. 
Divadelní předplatné „B“ 
Tennessee Williams: Tramvaj do 
stanice touha, Divadlo Pod Pal-
movkou
15. 3., 15.00 hod.
Taneční odpoledne s písničkou 
(Malá muzika Nauše Pepíka)
18. 3., 19.30 hod.
KPH – Jarní koncert (O. Vlček 
a M. Svoboda)
21. 3., 20.00 hod.
Wohnout: Laskonky a kremrole tour
23. 3., 19.30 hod.
Divadlo La Fabrika: Lordi
24. 3., 17.00 hod.
Duo Jamaha

KINO OKO

1.–3. 3., 17.30 hod.
Spongebob ve filmu: Houba na 
suchu 3D
1.–4. 3., 20.00 hod.
Ghoul 3D 
4.–5. 3., 17.30 hod.
Birdman 
5.–8. 3., 20.00 hod.
Padesát odstínů šedi
6.–8. 3., 17.30 hod.
Asterix: Sídliště bohů 3D
9.–11. 3., 17.30 hod.
Divočina
9.–11. 3., 20.00 hod.
Americký sniper
12.–18. 3., 17.30 a 20.00 hod.
Vybíjená
19.–22. 3., 17.30 hod.
Popelka
19.–21. 3., 20.00 hod.
Vzkříšení démona
22.–24. 3., 20.00 hod.
Gunman: Muž na odstřel 
23.–25. 3., 17.30 hod.
Rezistence 3D
26.–29. 3., 17.30 hod.
Konečně doma 3D
26.–29. 3., 20.00 hod.
Lovci a oběti
30.–31. 3., 17.30 hod.
Chappie
30.–31. 3., 20.00 hod.
Cesta naděje 
Dětské soboty – 15.30 hod.
Kamarádi z televize IV. (7. 3.)
O Malence (14. 3.)
Za kamarády z televize II. (21. 3.)
Sametka (28. 3.)
Seniorské středy – 9.30 hod.
Hodinový manžel (11. 3.)

Krytý bazén
PO 6.00–8.00 k. p.  13.30–15.30 17.00–20.00x
ÚT  12.30–13.30 14.30–15.30 20.00–22.00
ST 6.00–8.00 k. p. 12.30–13.30* 13.30–16.00 20.00–22.00
    (15.30–16.00x)
ČT  (14.30–15.30°) 14.30–16.30 20.00–22.00
PÁ 6.00–7.30 k. p.  12.00–22.00 (15.30–20.00x)
SO  13.00–20.00
NE  13.00–20.00

Sauna

Út, Pá 10.00–22.00 ženy
St 10.00–22.00 muži
Čt 10.00–22.00 společná
So 10.00–17.00 společná

Fitness 

Po  8.00–12.00 13.00–19.00
Út–Pá  8.00–12.00 13.00–21.00
So–Ne  14.00–19.00

Veřejné bruslení
   Rodiče + děti
   do 10 let     Společné
 3. 3. 16.15–17.15 17.30–18.30
 8. 3. 15.30–16.30 17.00–18.00
10. 3. 16.15–17.15  17.30–18.30
17. 3. 16.15–17.15 17.30–18.30
Bruslení pro seniory:
5. 3., 12. 3., 19. 3. 9.30–10.30

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ

Filmový klub – 20.00 hod.
Perný den (25. 3.)

KZ U MRAVENČÍ SKÁLY

1. 3., 14.30 a 16.30 hod.
Začarovaný les – pohádka
15. 3., 14.30 a 16.30 hod.
Premiéra hry – pohádka LS Radost
26.–28. 3.
50. ročník – Skupovy Strakonice 

STRAKONICKÝ HRAD

Rytířský sál
11. 3., 19.00 hod. 
„Šestnáctitisícikilometrovej vejšlap“ 
(P. Hirsch) – přednáška 
Maltézský sál a sál U Kata
15.–29. 3.
Výstava u příležitosti 55. výročí 
LS Radost Strakonice
Vernisáž 14. 3. v 16.00 hod. 
Kapitulní síň
11. 3.–6. 4.
Veselé Velikonoce – výstava 
Vernisáž 10. 3. v 16.00 hod.
Doprovod. akce: 18. 3., 16.00 hod. 
Komentovaná prohlídka ambitů
Zámecká galerie
5. 3.–25. 4.
Dýmky, fajfky, tabáček – výstava
Vernisáž 4. 3. v 16.00 hod.
Zámecký sálek ZUŠ
25. 3., 17.30 hod.
Koncert žáků
Šmidingerova knihovna
2. 3., 13.00 hod., odd. pro děti
Slavnostní zahájení provozu, vy-
stoupení keltského souboru ZUŠ 
– Ádh Mór
Od 15.00 hod. zábavný koncert 
Marka Šolmese Srazila
2. 3., 17.00 hod., společenský sál
Setkání s Hankou Křížkovou
4.–30. 3., vstupní hala
Co dovedou naše ruce – výstava 
prací klientů Denního stacionáře 
pro mentálně postižené děti, mlá-
dež a dospělé
9. 3., 17.00 hod., společenský sál
Staročeský Dekameron aneb Lás-
ka ctná a nectná (V. Vondruška) – 
beseda
10. 3., 9.00 a 13.00 hod.
Kurzy počítačové gramotnosti
18. 3., 18.00 hod., společenský sál
Zelené otazníky – Známe opravdu 
šumavské lesy? (Mgr. P. Hubený)
22. 3., 16.00 hod., společenský sál
Filmový festival Expediční kamera
23. 3., 16.00 hod., společenský sál
Módní poradna I (D. Beranová)
26. 3., 8.00–11.00 hod., odd. pro děti
Tvořivá dílnička pro děti – Vyrá-
bíme velikonoční přání s ovečkou

Každou středu od 20.00 do 21.00 hod. Aqua aerobic

Vysvětlivky: k.p. – kondiční plavání (bez parní lázně), ° – plavání pro 
těhotné, * – plavání pro důchodce, x – 1/2 bazénu


