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Ve chvíli, kdy vznikají tyto řádky, 
se všichni těšíte z jednoho z nej-
krásnějších měsíců roku. Máj – 
čas nejen lásky, ale především čas, 
kdy se probouzí celá příroda, vše 
okolo nás je svěže zelené a dýchá 
jakousi předzvěstí nového, naděj-
ného. Záplavy barevných květů si 
pohrávají s našimi city a ona čas-
tokrát skloňovaná „blbá nálada“ 
se mění jako mávnutím kouzelné-
ho proutku na veselou a hravou.
Jak už to v životě někdy bývá, zne-
nadání přijdou zprávy, které ale 
dobrou náladu pokazí a mnohým 
přidělají nejednu vrásku na čele. 
Nemohu tedy jinak, nežli na tento 
druh zpráv reagovat, neboť nechci 
podněcovat roztrpčení a nejistotu 
ve vás samotných.
V poslední době se příliš často ob-
jevují informace typu: „Slyšel jsi 
to, město prodává pivovar a s ním 
se sveze i teplárna.“ 
Vážení Strakoničtí, musím vás 
ubezpečit, že ani jedna z těchto in-
formací se nezakládá na pravdě, 
a jako starosta města slibuji, že ni-
kdy nedopustím, aby se naše zla-
tavé dědictví, které s láskou ve 
městě nad Otavou vaříme, dostalo 
do jiných rukou než rukou města 
Strakonice. 

Osobně jsem hrdý na tradici, kte-
rá téměř čtyři sta let dotváří histo-
rii Prácheňského regionu a dávala 
a dává práci nejedné strakonické 
rodině. Nedovolím ztratit něco tak 
cenného a vzácného, co nám za-
nechali naši předci. 
Společně s novým vedením pivo-
varu se zasadíme, aby strakonické 
pivo neztratilo své místo na slunci 
a sládek pivovaru se postará, aby 
pivo mělo ten správný říz. 
Ani teplárna nebude výjimkou. Ni-
kdo z vás se nemusí obávat, že by 
změny personálního obsazení, kte-
ré doznalo představenstvo této ak-
ciové společnosti, nějak zasáhly do 
uživatelského komfortu. Naopak. 
Snažíme se pro vás vyjednat sní-
žení cen za služby, jež strakonic-
ká teplárenská společnost nabízí. 
Jsme si vědomi, že to nebude snad-
ný boj, ale na druhou stranu víme, 
že ekonomická situace není ni-
kterak jednoduchá, a rádi bychom 
v této nelehké době vypomohli.
Jedním ze žhavých témat letoš-
ního jara jsou bezesporu jízdní 
řády. Záměrem veřejného prů-
zkumu byla snaha vyjít vstříc pře-
devším vám občanům. Sešlo se 
93 podnětných návrhů a připomí-
nek, ze kterých zástupci odboru 

dopravy společně se zastupiteli 
a vedením dopravního podniku 
dlouhé hodiny hledali co možná 
nejkompromisnější řešení. Ne 
vždy a ne všemu bylo možné vy-
hovět. Často byly žádány spoje 
zajišťující přepravu za nákupy do 
prodejny Kaufland. Chápu, že 
plný servis by si přála většina 
z nás, ale bohužel jak ekonomic-
ká, tak praktická stránka ne-
umožní nepřetržitý kyvadlový pro-
voz. Stávající zastávky směrem 
k nákupnímu centru budou za-
chovány, a to i za cenu přestupů 
cestujících jedoucích tímto smě-
rem.
Dalším požadavkem bylo plynulé 
spojení do lokality Šumavská, na 
sídliště Habeš a samozřejmě ná-
vaznost na vlakové spoje. Přes 
mnohá opatření, jakými jsou na-
příklad bezpečnostní přestávky 
řidičů MHD a počet autobusů, kte-

ré má dopravní podnik k dispozi-
ci, vznikl nový jízdní řád. Tento 
vstoupí v platnost 1. července le-
tošního roku a počítáme, že v prů-
běhu prosince 2015 jej bude mož-
né znovu připomínkovat. Změny 
již nebudou tak razantní jako 
v proběhlém kole, ale bude možné 
diskutovat nad další „staronovou“ 
podobou.
Vážení občané, ještě mi jenom 
krátce dovolte připomenout vý-
znamné výročí letošního roku, 
uplynutí sedmdesáti let od konce 
druhé světové války. Děkuji vám 
všem, kteří jste se ať už aktivně 
nebo pouze jako diváci účastnili 
květnového pietního aktu Na Du-
bovci. 
Brzy nastane čas prázdnin a do-
volených. Prožijte zasloužené dny 
oddechu co nejpříjemněji a ve 
zdraví se vraťte ze svých cest.
Břetislav Hrdlička, starosta

JAK SE TO MÁ S PIVOVAREM, TEPLÁRNOU A MHD

Dne 21. 4. 2015 byli na valné 
hromadě akciové společnosti 
Teplárna Strakonice zvoleni noví 
členové statutárního orgánu – 
představenstva a kontrolního or-
gánu – dozorčí rady.
Členy představenstva se stali: 
Mgr. Břetislav Hrdlička (předse-
da), Ing. Pavel Mareš, Ing. Franti-
šek Marek, Ing. Marcela Vlčková 
a Pavel Zach, Dis.
Do kontrolního orgánu usedli: Jo-
sef Štrébl (předseda), Josef Lu-

keš, Mgr. Jan Svoboda, Ing. Josef 
Moučka, Josef Zoch. Dalším čle-
nem je Ing. Vladimír Šístek, které-
mu dosud neskončilo jeho funkční 
období. 
Generálním ředitelem společnosti 
nadále zůstává Ing. Aleš Seitz. 
Ing. Vladimíra Voržáčková zastá-
vá místo odborné ředitelky pro fi-
nance, Ing. František Kutheil je 
odborný ředitel pro techniku a vý-
robu a Ing. Václav Braun působí 
jako odborný ředitel pro obchod.

Z VALNÉ HROMADY STRAKONICKÉ TEPLÁRNY

12. 6. STRAKONICKÝ DUDÁČEK
9.30 hod., II. hradní nádvoří – Když dudáka potká dudák...
Kašavská Gajdošská muzika Zlín, Chodský soubor Mráček Mrákov, 
Folklorní soubor Jitřenka Český Krumlov, Blatenští dudáci ZUŠ Blat-
ná, Dudácká muzika ZUŠ Strakonice, Prácheňáček Strakonice, Du-
dácké trio ZUŠ Strakonice
15.00 hod., Velké náměstí – Cyril a Metoděj, po stopách strhujícího 
příběhu 
Vydejte se na pouť protknutou odkazem slovanských věrozvěstů s di-
vadelními scénkami, kvízy, hrami, dobovými řemesly a hudbou.
18.00 hod., Velké náměstí – Když dudáka potká dudák…
Vystoupení dětských dudáckých souborů.
19.30 hod., Velké náměstí – Když dudáka potká DUDÁK…
Piánko Strakonice, The Rebel Pipers Beroun, BlackSmithPipers (Ra-
kousko), MaMuMa, Claymore

27. 6. PIVOVARSKÁ POUŤ
13.00 Zahájení
14.00–20.00 Nektarka (scéna 1, podél pivovaru u řeky)
13.00–21.00 Parovod (scéna 2, parkoviště před pivovarem)
16.00–24.00 Odyssea classic, Hamr, Riverside Project a další 
 (scéna 3, nádvoří pivovaru)
Neckyáda
Start ve vodáckém kempu Otavský ráj Katovice v 11.00 hod., vyhlášení 
výsledků proběhne od 16.00 hodin před pivovarem. Přihlášky do 
26. 6., e-mail: neckyada.st@seznam.cz, tel.: 601 574 466

Do funkce ředitele akciové spo-
lečnosti Dudák – Měšťanský pi-
vovar Strakonice byl jmenován 

Bc. Marek Pohanka, který zde 
doposud pracoval jako ředitel 
obchodního oddělení. 

PIVOVAR MÁ NOVÉHO ŘEDITELE

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Policie ČR vydává naléhavé varování před pachatelem, který 
pod falešnou záminkou vylákal od seniora finanční hotovost.
Prosíme, buďte opatrní a nedůvěřujte neznámým lidem. 
Plné znění zprávy naleznete na www.strakonice.eu v rubrice no-
vinky.
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POZVÁNKA PRO ŽADATELE O NÁJEM BYTU
Město Strakonice zve žadatele o nájem bytu v majetku města 
Strakonice na setkání, na kterém budou vysvětleny a upřesněny 
podmínky, za kterých jsou byty přidělovány. Setkání se bude 
konat ve středu 10. června 2015 od 15.00 hodin ve velké zase-
dací místnosti Městského úřadu Strakonice za účasti paní mís-
tostarostky Heleny Brejchové, vedoucí majetkového odboru 
Ing. Jany Narovcové, vedoucí bytového hospodářství TS Strako-
nice Jany Hůdové, pracovnice majetkového odboru – bytové 
agendy Evy Charvátové, preventistky sociálně negativních jevů 
Ivany Krýslové a právničky majetkového odboru Mgr. Miroslavy 
Nejdlové.

VÍTE, KAM SPRÁVNĚ S ODPADEM?

Přehled sběrných nádob rozmís-
těných na území měst:
1) Kontejnery na tříděný odpad:

Společná sběrná nádoba na 
plast, tetrapak 
sem ukládejte:
PET lahve, igelitové tašky 
a obaly, tetrapakové krabice od 
– džusů,vína, mléka, omáček,
nikdy do nich nevhazujte:
podlahové krytiny, lina, PVC, 
nádoby od léků a plastové 
obaly znečištěné nebezpečný-
mi látkami.
Je důležité, abyste objem před 
vhozením do nádoby vždy mi-
nimalizovali!
Sběrné nádoby na sklo
sem ukládejte:
skleněné lahve od nápojů bez 
kovových a plastových uzávě-
rů, sklo bílé, barevné, skleněné 
předměty a vymyté zavařovací 
sklenice,
nikdy do nich nevhazujte:
zrcadla, drátěné sklo, kerami-
ku, porcelánové hrnečky a talí-
ře, žárovky, zářivky, výbojky, 
kameninu, televizní obrazovky 
nebo monitory od počítačů. 
Tabulové sklo odevzdejte ve 
sběrném dvoře.

S ohledem na hluk, který způ-
sobuje vhazování odpadů ze 
skla do separačních kontejne-
rů, žádáme všechny uživatele, 
aby skleněný odpad vhazovali 
do kontejnerů v denní době od 
8 do 21 hodin, a byli tak ohle-
duplní k těm, kteří bydlí v blíz-
kosti kontejnerů.
Sběrné nádoby na papír
sem ukládejte:
noviny, časopisy, knihy, sešity, 
brožury, rozložené papírové 
krabice, karton, vlnitou lepen-
ku, čisté papírové obaly, sáčky, 
reklamní letáky,
nikdy do nich nevhazujte:
použité papírové kapesníky, 
pleny, voskový papír, dehtový 
papír, mastný a znečištěný pa-
pír, vícevrstvé obaly.
Je důležité, abyste objem před 
vhozením do nádoby vždy mi-
nimalizovali!

Občané mohou papír a kovy ode-
vzdávat i ve sběrných surovinách 
či u jiné oprávněné osoby.
V rámci odpadového systému ob-
ce je zajišťováno sdružené plnění 
pro firmu EKO–KOM, a. s., tím, 
že občané vkládají do sběrných 

nádob na tříděný odpad i odpady 
z obalů.
2) Popelnice (110 l) a kontejnery 

(1100 l) s označením směsný 
komunální odpad slouží k uklá-
dání pouze zbytkového odpadu, 
který zůstane po vytřídění vy-
užitelných složek komunálního 
odpadu.

3) Sběrné nádoby TextilEco, 
Diakonie
sem ukládejte:
oděvy, záclony, závěsy, povle-
čení, ubrusy, obuv, kabelky, 
hračky.
Čisté věci vhazujte v uzavře-
ných sáčcích nebo igelitových 
taškách.
nikdy do nich nevhazujte:
molitan, koberce, matrace, 
znečištěný textil.

4) Sběrné nádoby na kuchyňský 
olej a tuk
sem ukládejte:
použitý tuk a olej ze smažení 
v domácnostech.
Potravinářské tuky vhazujte 
v uzavřených nerozbitných ná-
dobách – PET lahve, kanystry,
nikdy do nich nevhazujte:
motorové a jiné mazací oleje 
ani jakýkoliv komunální odpad.

5) Sběrné nádoby na elektroza-
řízení
sem ukládejte:

malé vyřazené elektrozařízení 
– klávesnice, kulmy, holicí 
strojky, mobilní telefony, pře-
hrávače hudby, fotoaparáty, 
elektronické hračky, malé ku-
chyňské spotřebiče, baterie – 
tužkové, ploché, knoflíkové,
nikdy do nich nevhazujte:
autobaterie, kuchyňské spotře-
biče se zbytky jídla, nebezpeč-
ný odpad, zbytkový komunální 
odpad.

6) Sběrné dvory:
Slouží k ukládání velkoobjemo-
vého odpadu, železného šrotu, 
polystyrenu, plastových obalů, 
skla a papíru nevhodného pro 
ukládání do kontejnerů na se-
parovaný odpad, bioodpadu, 
elektrozařízení (např. velké 
spotřebiče, malé spotřebiče, 
elektrická nářadí, osvětlovací 
zařízení) a také k odevzdávání 
nebezpečných složek komunál. 
odpadu. Nachází se v Tovární 
ulici a U Blatenského mostu.

Prošlé a nepotřebné léky odebírají 
bezplatně všechny lékárny na úze-
mí města.
Ukládejte odpady do nádob k to-
mu určených, objemné a nebez-
pečné odpady odevzdávejte ve 
sběrných dvorech.
Lucie Klimešová, odbor životního 
prostředí

Velké programy na rekonstruk-
ci strakonického hradu byly již 
ukončeny, drobnější opravy však 
probíhají neustále. Strakoničtí 
určitě zaregistrovali lešení u vě-
že Jelenky. Opravují se renesanč-
ní arkýře, které měly trhliny, a opa-
dávala omítka. Celkové náklady 

byly vyčísleny na cca 650 tis. Kč. 
Rekonstrukce probíhá za finanční 
podpory Jihočeského kraje (320 
tis. Kč) z grantového programu na 
opravy nemovitých památek.
Provoz výstavních prostor však 
nebyl přerušen. 
Muzeum středního Pootaví

DALŠÍ ČÁST HRADU OPRAVENA

Třídění odpadů je odrazem ohleduplného vztahu člověka k život-
nímu prostředí a má v moderní společnosti nezastupitelné místo. Cílem 
provozování systému tříděného sběru je zejména snížení množství odpa-
du ukládaného na skládkách a tím související úspora primárních přírod-
ních zdrojů, protože vytříděný odpad nachází uplatnění jako druhotná 
surovina a vrací se zpět do výroby.

Počátkem června se mohou dě-
ti těšit na novou herní sestavu 
na strakonickém Podskalí, kte-
rá nahradí již dosloužilý herní 
prvek. Jedná se o dvouvěžovou 
atrakci se dvěma skluzavkami 
a lanovou lávkou. Nově osazené 

herní prvky budou moci děti 
využívat ke svým hrám a odpo-
činku v malebné přírodě poblíž 
hradu lemované klidným tokem 
řeky Otavy.
Neseďte doma, pojďte si hrát do 
přírody.

NA PODSKALÍ VYMĚNĚNY DĚTSKÉ SKLUZAVKY

Pro školní rok 2014/2015 si 
dětské zastupitelstvo zvolilo té-
ma skrytá nebezpečí (internet–
šikana–násilí). Díky trendům 
dnešní doby, kdy téměř každý 
mladistvý vlastní chytrý mobilní 
telefon nebo tablet, se děti ne-
ustále vystavují nebezpečí. Ve 
snaze se s někým seznámit mo-
hou svěřit osobní informace 
svým ,,internetovým kamará-
dům“, kteří jich mohou zneužít. 
V těchto situacích dochází často 
k vydírání a končit mohou až se-
bevraždou.
Ve spolupráci s Policií ČR se děti 
snažily najít způsoby, jak se bez-
pečně chovat na internetu, zejmé-
na na sociálních sítích, řešily pro-
blematiku kyberšikany, vydírání, 

ponižování a zabývaly se bezpeč-
ností ve školách.
Pro své mladší spolužáky ze 4. a 5. 
tříd připravili sami dětští zastupi-
telé přednášku v každé strakonic-
ké základní škole. Hostem besedy 
za Policii ČR byla Mgr. Jaromíra 
Nováková, která na skutečných 
případech ze života ze Strakonic-
ka varovala před touto problema-
tikou. Mladším začínajícím uživa-
telům internetu byly doporučeny 
webové stránky s užitečnými rada-
mi, jak předejít šikaně nebo se jí 
bránit: www.seznamsebezpecne.cz, 
www.e-bezpeci.cz, www.bezpecny-
internet.cz, www.saferinternet.cz 
a www.stopkybersikane.cz. 
Martina Dubová, odbor školství 
a CR

DĚTSKÉ ZASTUPITELSTVO ŘEŠILO KYBERŠIKANU

30. 6. GOODBYE ŠKOLO!
14.30 hod., II. hradní nádvoří
V rámci festivalu Americké jaro, pořádaného Velvyslanectvím Spoje-
ných států amerických, zavítá do Strakonic pěvecký sbor z Bostonu 
a společně vystoupí se studenty Pěveckého sboru gymnázia. Místní akč-
ní skupina doplní odpoledne ukázkami regionálních řemesel a výrobků.
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 INFORMACE

Dne 23. 4. 2015 se konal v Hrad-
ci Králové již 14. ročník soutěže 
Počítačového modelování a počí-
tačového kreslení. Soutěž byla 
určena pro studenty všech střed-
ních škol z celé ČR. Strakonickou 
VOŠ, SPŠ a SOŠ reprezentovali 
studenti čtvrtého ročníku oboru 
Strojírenství se zaměřením na 
počítačovou grafiku a CNC tech-
niku, Vít Horáček, Václav Lazar 
a Michal Kohout a student prv-
ního ročníku Slavomír Vlasatý. 
V kategorii 3D modelování obsa-
dil Václav Lazar třetí místo, spo-
lu s Michalem Kohoutem pak ja-
ko družstvo skončili taktéž na 
třetím místě. V kategorii 2D kres-

lení obsadil Slavomír Vlasatý vý-
borné druhé místo. Největšího 
úspěchu pak dosáhl Vít Horáček, 
který svou 2D kategorii vyhrál, 
a stal se tak vítězem 14. ročníku 
této velice zajímavé a atraktiv-
ní soutěže. Vít Horáček spolu se 
Slavomírem Vlasatým získali 
i první místo v kategorii družstev. 
Vítu Horáčkovi se tak podaři-
lo obhájit prvenství z loňského 
13. ročníku. Všichni studenti naší 
školy prokázali svými výsledky 
vysokou úroveň svých znalostí 
a dokázali, že výuka na VOŠ, 
SPŠ a SOŠ Strakonice má velice 
dobrou úroveň. 
Milan Samec

OTEVÍRACÍ DOBA INFOCENTRA BĚHEM SEZONY

din taneční kurzy pod vedením 
Romany Motlové s partnerem.

Více informací včetně přihlášky 
naleznete na www.meks-st.cz

TANEČNÍ KURZY 2015
Městské kulturní středisko Stra-
konice pořádá každý pátek počí-
naje dnem 4. 9. 2015 od 20.00 ho-

– V ulici Raisově byl strážníky 
odstraněn pohozený sáček plný 
použitých injekčních stříkaček.

– Pokutu za rušení nočního klidu 
si odnesl mladík, který způso-
boval velký hluk v ulici Školní.

– Nad viaduktem v ulici Písecké 
byla na dvou místech posprejo-
vaná nová protihluková stěna. 
Protože je sprejerství považo-
váno za trestný čin, událost řeší 
Policie ČR. 

– Žena zaplatila za to, že neukli-
dila exkrement po svém psu. 

– Poraněnou poštolku převezla 
hlídka do Záchranné stanice ži-
vočichů v Makově.

– Muž vykonal potřebu na chod-
ník a poté převrhl popelnici, 
z níž se vysypaly odpadky. Za 
své počínání si výtržník vyslou-
žil pokutu. 

– Silně podnapilý muž byl převe-
zen do protialkoholní záchytné 
stanice v Českých Budějovicích.

– Mladík kradl v jednom ze stra-
konických marketů, protože se 
již v minulosti dopustil majet-
kové trestné činnosti, jeho počí-
nání je řešeno jako trestný čin.

– Strážníky byl dopaden pes, kte-
rý pokousal holčičku na dět-
ském hřišti v ulici Luční. Celý 
případ byl dořešen s majitel-
kou psa. Obdobný případ řešili 
strážníci v Bezděkovské ulici, 
kde kousl jezevčík do lýtka mu-
že projíždějícího kolem na ko-
lečkových bruslích.

– Na autobusových zastávkách 
se nekouří, tento zákaz nere-
spektovala žena a zaplatila po-
kutu.

– Muž nabízel na Sídlišti 1. máje 
levnější odběr elektrické ener-
gie, svým počínáním se dopus-
til porušení tržního řádu a ne-
vyhnul se pokutě.

Všem oznamovatelům děkujeme.
Milan Michálek, velitel strážníků

VÝBĚR ZE ZÁSAHŮ MĚSTSKÉ POLICIE V DUBNU

POZOR NA UZAVÍRKU TOVÁRNÍ ULICE
V souvislosti s náhradou stávajících parovodních sítí novými teplovod-
ními rozvody v Tovární ulici bude komunikace v části vedoucí k Coop 
supermarket Terno do 14. 6. 2015 uzavřena. Příjezd k supermarketu 
bude pouze z Volyňské ulice. Ze stejného důvodu bude v tomto čase 
uzavřen sběrný dvůr v Tovární ulici. K dispozici bude pouze sběrný 
dvůr U Blatenského mostu. Otevírací doba: po–pá 8.30–12.00 
a 13.00–18.00, so 8.30–12.00 a 13.00–17.00 a ne 8.30–12.00 hod. 
Tovární ulice v úseku od přejezdu k podniku ČZ bude bez omezení.

MEDAILE PRO STRAKONICKÉ STUDENTY

Od 1. 5. do 30. 9. 2015 je opět pro-
dloužena otevírací doba Městského 
informačního centra na Velkém ná-

městí. Můžete ho navštívit každý 
všední den od 8.00 do 18.00 hodin 
a v sobotu od 9.00 do 13.00 hodin.

O víkendu 24. 4.–26. 4. 2015 se 
uskutečnil na táborové základně 
v Kadově u Blatné sraz členů TK 
Podskalí Strakonice. Jednalo se 
o vůbec první takto pojatou akci 
v historii klubu. Sešli se jednak zá-
stupci všech oddílů, jednak zá-
stupci všech generací. Potkali se 
tak vedoucí, kteří stáli u zrodu vo-
dáka ve Strakonicích, s těmi, kteří 
vedou jednotlivé oddíly dnes. Ná-
lada panovala výborná a slavnost-

ního táborového ohně se v pátek 
zúčastnilo přes sto milovníků vo-
dáckého sportu. Další členové, bý-
valí i současní, pak dorazili na so-
botní promítání fotografií a videí, 
k prohlédnutí byly i staré kroniky 
a deníky. Počasí akci přálo, a tak 
si slunný víkend na Kadově všich-
ni užili. Více než čtyřicetiletá tra-
dice vodáků ve Strakonicích tak 
byla oslavena rozhodně zdařile.
Libor Staněk

SETKÁNÍ ČLENŮ TK PODSKALÍ STRAKONICE

Jihočeské centrum pro zdravot-
ně postižené a seniory, o. p. s., 
pracoviště Strakonice, zahajuje 
další počítačové kurzy pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením 
v rozsahu deseti vyučovacích ho-

din. Kurzy jsou podpořeny Kraj-
ským úřadem Jihočeského kraje 
a pro zájemce jsou zdarma. Na 
kurzy je nutné se přihlásit do 
15. 6. 2015.
Kontakt: 383 321 931

LETNÍ POČÍTAČOVÁ ŠKOLA PRO SENIORY

Krytý bazén

Po 6.00–8.00 k. p.  12.00–20.00+
Út   12.00–20.00+
St 6.00–8.00 k. p. 12.30–13.30* 12.00–20.00+
Čt  14.30–15.30° 12.00–20.00+
Pá 6.00–7.30 k. p.  12.00–20.00+
So   12.00–20.00+
Ne   12.00–20.00+

Fitness 

Po  8.00–12.00 13.00–19.00
Út–Pá  8.00–12.00 13.00–19.30
So  14.00–19.00
Ne  14.00–19.00

PROVOZ VE SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍCH
Od 1. června startuje letní areál. Odpolední veřejné plavání a víken-
dové se v celém měsíci červnu přesouvá z krytého bazénu do letního 
areálu, v případě zhoršeného počasí naopak, z letního do krytého ba-
zénu. Sledujte prosím aktuální informace na webu www.starz.cz nebo 
na informačním plakátu či tabuli plaveckého stadionu.
Dne 1. června je dětský den – děti do 15 let mají vstup zdarma! 

Vysvětlivky: k. p. – kondiční plavání (bez parní lázně), ° – plavání pro 
těhotné, * – plavání pro důchodce, x – 1/2 bazénu, + – pouze za nepří-
znivého počasí dle aktuálního rozpisu (čas se může změnit)
Letní areál
Po–Ne 12.00–20.00
Sauna

Út 10.00–22.00 ženy
St 10.00–22.00 muži

V letošním roce si Sbor dobro-
volných hasičů Strakonice II při-
pomíná 125. výročí svého zalo-
žení. Historie sboru sahá do 
roku 1890, kdy byla vyhlášena 
výzva k občanstvu Nových Stra-
konic k založení Hasičského 
ochranného sboru, přihlásilo se 
prvních 75 členů. Dne 13. listo-
padu 1890 byl zakládající valnou 
hromadou ustanoven Hasičsko–
ochranný sbor v Nových Strako-
nicích. V roce 1930 byl vyšit 
a vysvěcen sborový prapor s ná-
pisem Sobě ku cti, bližnímu 
k ochraně, vlasti k oslavě. Sbor 

se za celou dobu své historie po-
dílel nejen na poli záchrany ma-
jetku, ale také na poli kulturním. 
Prošel nelehkými časy, které 
však členy neodradily, a dále vě-
novali svůj čas sboru. 
Toto významné výročí sbor oslavil 
v sobotu 23. 5. 2015 při výroční 
členské schůzi, kde byla společně 
s vedením města oceněna práce 
všech členů.
Podrobnější informace o historii 
sboru naleznete na internetových 
stránkách města www.strakonice.eu, 
v rubrice novinky. 
Jan Vondrys, starosta SDH

DOBROVOLNÍ HASIČI SLAVILI VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ
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DDM

15. 6., 16.30 hod., Na Ohradě
Závěrečný koncert
16. 6., 16.30 hod., Na Ohradě
Závěrečný koncert 

ARTWALL

Do 26. 6.
Žár pravdy nezhasí – komiks o ži-
votě M. J. Husa autorek N. Vad-
lejchové a E. Švecové 
27. 6.–24. 7.
Mojí Terezce – L. Černý – výstava 
fotek. Vernisáž 27. 6., 18.00 hod.

OSTATNÍ

Akce
1. 6., 13.00–17.00 hod., letní are-
ál plaveckého stadionu
Den dětí pod vodou (více E. Bo-
hušová 603 212 103) 
1. 6., 14.00 hod., Rennerovy sady
Den dětí 
(www.ddmstrakonice.cz)
2. 6., 10.15 hod., MC Beruška
Cvičení na bosu
9. 6., 9.30 hod., sraz u IC pro seniory
Hodinka cvičení pro seniory na 
venkovních posilovacích strojích
11. 6., 16.00 hod., prostranství 
u OC Maxim
Poznej svého souseda aneb K sobě 
blíž, spolu dál… – židovské odpo-
ledne (více P. Gerčák 608 079 461)
12.–14. 6.
DEP Strakonická 100 a Po sto-
pách Švandy dudáka – dálkový 
etapový pochod a cyklovýlet
(více Z. Němec 723 537 573) 
13. 6., 6.55 hod., sraz před nádra-
žím ČD
Výlet do přírodní zahrady v Ru-
dolfově (www.knih-st.cz)
13. 6., 15.00 hod., Rennerovy sady
Víkend otevřených zahrad – ko-
mentovaná prohlídka Rennero-
vých sadů, start v glorietu
(www.artwallstrakonice.cz)
15. 6., 17.00 hod., MC Beruška
Letní líčení
19. 6., 17.00 hod., MC Beruška
Deskové hry pro děti a dospělé
20. 6., 10.00–17.00 hod., vodní 
mlýn Hoslovice
Sekač Podlesí aneb Na sv. Aloise 
poseč seno, neboj se!
26. 6., 18.30–20.00 hod., Orin
Zvuková lázeň – tibetské mísy 
a shanti zvonky
Besedy a přednášky 
3. 6., 17.00 hod., sál gymnázia
Osudy rysa Blondýna i jeho pří-
buzných v přírodě s J. Benešem 
(www.knih-st.cz)

Šmidingerova knihovna
Do 26. 6., vstupní hala
Někomu život, někomu smrt. 
Výstava k 70. výročí konce 2. svě-
tové války věnovaná operaci Ant-
hropoid.
2.–4. 6., 8.30 hod., společenský sál
Pasování prvňáčků na čtenáře
8. 6., 17.00 hod., společenský sál
AVČ – Setkání s filmovou doku-
mentaristkou, pedagožkou a spi-
sovatelkou O. Sommerovou
9. 6., 9.00 a 13.00 hod., studovna
Kurzy počítačové gramotnosti
10. 6., 18.00 hod., společenský sál
Vzpomínky Otava neodnáší aneb 
Naše město očima místních i přes-
polních. Provází archivář Mgr. 
M. Hankovec. Chcete-li, vezměte 
s sebou staré fotografie.
16. 6.
Autobusový zájezd krajem J. Hu-
sa, P. Chelčického a J. Holečka. 
Přednostně pro členy AVČ.
18. 6., 14.00 hod., odd. pro děti
Z pohádky do pohádky – dílna, 
animace a taneční vystoupení, ve-
dou J. Petrášová a A. Janotová
23. 6., 18.00 hod., společenský sál
K. Skalický: Strakonické příběhy 
XVIII. Žádné bludy a kacířstva… 
Mistr J. Hus a jeho šlechtičtí stou-
penci na Prácheňsku v 1. třetině 
15. stol. Obraz města i širšího kra-
je po roce 1400
25. 6., 8.00–11.00 hod., odd. pro děti
Tvořivá dílnička pro děti – Kou-
zelný ptáček zpěváček
Každý pátek, 16.00 hod., sraz 
u CK Ciao Přírodovědný kroužek 
MOP (program www.knih-st.cz)
I. hradní nádvoří
5. 6. a 19. 6., 13.00–17.00 hod.
Farmářské trhy

II. hradní nádvoří
6. 6., 16.00 hod.
Hrad žije tancem a muzikou – ta-
neční přehlídka kroužků DDM 
Strakonice a Vodňany

KNIHOVNA V HUSOVĚ ULICI

11. 6., mezi 17.00–19.00 hod.
Tvořivý podvečer s J. Lebedovou – 
Papíroví motýlci
14. 6., 18.00 hod.
Hraní na kantely s o. s. Spona
16. 6., 17.00 hod., sraz u pobočky ŠK
Jedlé rostliny – terénní workshop

ZUŠ V KOCHANA Z PRACHOVÉ

25. 6., 15.30 hod.
Koncert žáků M. Lukeše

DŮM KULTURY

9. 6., 18.00 hod.
Koncert pěveckého sboru Fere 
Angeli a tanečního oboru ZUŠ 
Strakonice
14. 6., 15.00 hod.
Taneční odpoledne s písničkou, 
zahraje J. Vondrášek z Klatov

LETNÍ KINO

13. 6., 13.30 hod.
Dance show – taneční přehlídka
19. 6., 18.00 hod.
Koncert Tři sestry, hosté: E!E, 
Doctor P.P., De Bill Heads 
a MZH

KINO OKO

1.–3. 6., 17.30 hod.
Kůň na balkoně
1.–3. 6., 20.00 hod.
Dítě č. 44
4.–8. 6., 17.30 hod.
Sedmero krkavců
4.–7. 6., 20.00 hod.
Insidious 3: Počátek
8.–10. 6., po 20.00 hod., 
út–st 17.30 a 20.00 hod.
Druhá míza
11.–15. 6., 17.30 hod.
Jurský svět 3D
11.–13. 6., 20.00 hod.
Špion
14.–16. 6., 20.00 hod.
Láska šílená
16.–17. 6., 17.30 hod.
Samba
18.–22. 6., čt, pá, po 17.30 hod.,
so–ne 17.30 a 20.00 hod.
Andílek na nervy
18.–19. 6., 20.00 hod.
Sejmi prezidenta
23.–24. 6., 17.30 hod.
Poutník – nejlepší příběh Paula 
Coelha
22.–24. 6., 20.00 hod.
Odebrat z přátel
25.–30. 6., 17.30 hod.
Mimoni 3D
25.–27. 6., 20.00 hod.
Vincentův svět
28.–30. 6., 20.00 hod.
Dáma ve zlatém
Seniorské středy – 9.30 hod.
Fotograf (11. 6.)
Filmový klub – 20.00 hod.
Slepá (17. 6.)

KZ U MRAVENČÍ SKÁLY

4. 6., 17.00 hod.
Závěrečné vystoupení žáků LDO 

STRAKONICKÝ HRAD

Sál U Kata
8.–14. 6., út–ne 9.00–16.00 hod.
Presta Jižní Čechy – putovní vý-
stava soutěžní přehlídky staveb-
ních realizací za roky 2012–2014
Rytířský sál
3. 6., 17.00 hod.
Přednáška doc. I. Švihlíkové
Maltézský sál
5.–30. 6., út–ne 9.00–16.00 hod.
Mořské mámení aneb Končí ško-
la, létu hurá! 
Výstava prací žáků výtvarného 
ateliéru V. Hradské, DDM Strako-
nice. Vernisáž 4. 6. v 17.00 hod. 
Kapitulní síň
9. 6., 17.00 hod.
Jan Hus, utrakvismus a nalézání 
střední cesty – přednáška F. M. 
Štojdla
18. 6., 17.00 hod.
Koncert komorního souboru Mo-
dus V. Hrušky
Hradní palác
11. 6.–23. 8., denně 9.00–17.00 hod.
Představuje se SUPŠ Bechyně – 
výstava. Vernisáž 10. 6. v 17.00 hod.
Zámecká galerie
(út–ne, svátky 13.00–16.00 hod.)
4.–20. 6. 
Stop! Kaleidoskop! – výstava prací 
účastníků kurzů patchworku pod 
vedením H. Krýchové, DDM Stra-
konice. Vernisáž 3. 6. v 17.00 hod.
27. 6.–30. 8.
J. Urbánek – Hračky – výstava
Vernisáž 26. 6. v 16.00 hod.
Zámecký sálek ZUŠ
4. 6., 17.00 hod.
Koncert žáků P. Karase
10. 6., 17.30 hod.
5. absolventský koncert žáků
11. 6., 15.30 hod.
Koncert posluchačů českobudějo-
vické konzervatoře
15. 6., 16.30 hod.
Kytarový koncert žáků J. Pelána
16. 6., 18.00 hod.
Podvečerní muzicírování – účin-
kují učitelé školy a jejich hosté
17. 6., 16.00 hod.
Pěvecký koncert V. Šariské
22. 6., 17.00 hod.
Koncert žáků M. Krále
24. 6., 16.30 hod.
Koncert žáků R. Kopřivy 
ZUŠ 
1.–5. 6.
Výběr žáků pro nový školní rok, 
postupové a závěrečné zkoušky

www.meks-st.cz • www.muzeum-st.cz • www.knih-st.cz • www.ddmstrakonice.cz • http://zus.strakonice.cz 


