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DÁREK JUBILANTŮM
Každý měsíc se v infocentru pro 
seniory koná setkání s paní mís-
tostarostkou Helenou Brejcho-
vou, v červnu to bylo již pošesté. 
Další bude připraveno na září. 
Pozvanými jsou naši spoluobča-
né, kterým je nad 75 let a právě 
v tomto měsíci slaví své „kulati-
ny“. Někteří využijí přátelského 
posezení, aby sdělili, co je trápí 
a co by chtěli ve městě změnit, 
a jiní nostalgicky zavzpomínají 
na město svého mládí. 
Popřát může město jen tomu, kdo 
v infocentru ohlásí, že právě v le-

tošním roce oslavil nebo oslaví své 
narozeniny (75, 80, 85, 90, 95, 
100 a více). Rádi bychom blaho-
přáním potěšili každého, proto ví-
te-li ve svém okolí o někom, kdo 
může získat od města malý dárek 
v podobě dárkového poukazu 
v hodnotě 200 Kč na sortiment 
dle vlastního výběru v prodejnách 
Jednoty, prosím, kontaktujte nás. 
Do současné doby bylo předáno 
již 125 poukázek.
Letošní oslavenci se mohou při-
hlásit kdykoliv v průběhu roku 
2015.
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DEJTE POZOR NA NEKALÉ
OBCHODNÍ PRAKTIKY
Nepoctiví obchodníci, tzv. šmejdi, 
se zaměřují zejména na osoby 
vyššího věku. Triky, nátlakem, 
manipulací a často nezákonnými 
praktikami se za nekvalitní a pře-
dražené zboží snaží vylákat jejich 
naspořené peníze.
Ano, i do našeho města se po-
dařilo podobným „podnikatelům“ 
v nedávné době proniknout. Míst-
ní seniorka na předváděcí akci 
podepsala smlouvu k odběru zbo-
ží. Následně ji „hodní obchod-
níci“ doprovodili okamžitě až 
k bance, jen aby stihla v hotovosti 
ihned fakturu zaplatit. Nic neby-
lo pod nátlakem, seniorka však 
mohla rázem přijít o 50 000 Kč. 
Tohoto jednání si naštěstí všiml 
pozorný kolemjdoucí, který nevý-
hodnému obchodu pro dotyčnou 
zamezil. Po přivolání hlídky Poli-

cie ČR se „obchodníci“ okamžitě 
chtěli z místa ztratit. Proč, když 
bylo dle jejich slov vše v napros-
tém pořádku? Zkuste se nad po-
slední větou všichni, kdo budete 
tyto řádky číst, zamyslet.
Doporučení stále opakovaná spo-
třebitelům. Nejlepší ochranou 
před nekalými obchodními prak-
tikami nepoctivých prodejců je 
NECHODIT na jejich předváděcí 
akce, nenechat se zlákat na pod-
vodné nabídky, výhry, „bezplat-
né“ zájezdy, dárky, ochutnávky 
a prémie. Tyto rádoby výhodné 
akce vás mohou stát i desetitisí-
ce korun. Jsou to vámi našetřené 
peníze, užijte si je sami. Proč by 
si za vaše peníze měl užívat 
„šmejd“?
Milan Michálek velitel strážníků 
MP Strakonice

Píšu tyto řádky a ještě je ve mně 
silný zážitek z televizního filmu 
o mistru Janu Husovi. A přemýš-
lím... Jakou hodnotu má dnes 
pravda? A jak moc velkou váhu 
přikládají lidé právě pravdě? Proč 
se lže? Proč to musí být? Otázka 
lži a pravdy je pouze a jenom otáz-
ka lidského svědomí. Kdysi jsem 
v jedné ze svých knížek citovala 
paní Jiřinu Jiráskovou: „Je velmi 
pohodlné žít v pravdě a mluvit 
pravdu, člověk si potom nemusí pa-
matovat, co říkal.“
Dívám-li se po takřka tři čtvrtě ro-
ce ve vedení radnice na politickou 
situaci kolem sebe, na různé lži 
a polopravdy, které se rojí dnes 
a denně pod dojmem určité skupi-
ny lidí skálopevně přesvědčených, 
že změna na radnici je největší 
chyba pro Strakonice, že určití li-
dé jsou nezastupitelní a nenahra-
ditelní, nestačím kroutit hlavou.
Z hlediska vyššího principu mrav-
ního by mělo být vlastní člověku 
veřejně známému pravdu ctít 
a hlavně ji mluvit. 
Jenže právě tyto principy už obec-
ně dávno neplatí, stejně jako pro 
mnoho lidí neplatí slíbené, neplatí 

ruky podání, a hlavně doba je ta-
ková, že lhaní se pro mnohé stalo 
jakousi normou. Mám pocit, že ze 
situace panující nyní ve Strakoni-
cích by se musel i samotný mistr 
Jan v hrobě obracet, kdyby jeho 
popel neskončil v Rýnu.
Šeptanda se šíří jako epidemie. 
Prý prodáme pivovar, teplárnu, na 
mažoretkách se dozvím od ředite-
le soutěže, že prý říkala paní XY, 
že o zemské finále mažoretek už 
příští rok nebudeme mít zájem, na 
pasování prvňáčků na čtenáře sly-
ším od slovutného rytíře zaruče-
nou informaci, že město nechce 
pořádat Rumpálování, no a nako-
nec od samotných Romů se v kan-
celáři dozvím, že jsem jako člověk, 
který kdysi psal o stromech (kdo-
pak jim to asi řekl, že), nafilmova-
ná na fotopastech, jak se svou ro-
dinou ničím stromy vzadu za 
plochou u Hvězdy.
Aha... Co na to říci? Pivovar ne-
prodáme, teplárnu neprodáme, 
mažoretky zase za rok rádi přivítá-
me a Rumpálování podpoříme. 
Téma mezinárodního dudáckého 
festivalu snad ani rozvádět nemu-
sím, konat se bude a bude jistě 

pěkný, stejně tak bude i meziná-
rodní jako jiná léta předtím...
A abych nezapomněla – taky jsme 
propustili toho a toho, tedy noviny 
psaly, že odešli dohodou. Ano, to 
je pravda, někdy jsou lepší všech-
ny dohody než jakékoli tristní zá-
sahy. Pravdu má každý svou, sku-
tečností je, že pracovníky, kteří 
své povinnosti plní, dohoda o od-
chodu nebo výpověď nečeká. 
Anonymní udání, trestní oznáme-
ní, to je náš každodenní chléb, vy-
padá to, že děláme všechno proti 
městu a všechno špatně. 
Inu, ono to tak v životě bývá, že 
o dobrých věcech se moc nemluví, 
a přesto je jich mnoho.
Alespoň z mého úseku – jsem vel-
mi spokojená se změnami, které 
již přinesl nástup nové ředitelky 
MěÚSS, příznivě se jistě v bu-
doucnosti odrazí vzhledem k na-
šim seniorům. Chceme posílit 

pečovatelskou službu, přemýšlíme 
o odlehčovacích lůžkách i denním 
stacionáři pro seniory. Letos se no-
vého kabátu dočká další školka 
i přístavba školy v Dukelské, školní 
jídelna na Jezárkách už nebude vy-
dávat obědy z prohnilého pultu, bu-
dujeme noclehárnu, vznikne nová 
akční rada seniorů, proběhly a bu-
dou pokračovat hezké akce ve spo-
lupráci s místní knihovnou, Sva-
zem invalidů i diabetiků. Je toho 
dobrého hodně, ale dobro je větši-
nou potichu. A taneční? Budou 
pochopitelně pokračovat a povede 
je Romana Motlová, kterou Stra-
konickým netřeba představovat.
Je to zvláštní, jak právě v letošním 
roce, v roce 600. výročí upálení, je 
téma pravdy právě ve Strakonicích 
žhavé. Proto mi dovolte pozvat vás, 
vážení a milí občané, na skutečný 
svátek oslavy pravdy v našem městě.
Helena Brejchová, místostarostka

V pondělí 6. července se koná v Rennerových sadech od 16.00 
hodin slavnostní odpoledne k uctění památky mučednické smr-
ti mistra Jana Husa. Program bude bohatý, občerstvení zajiště-
no, pro děti bude připraven kočár s koněm, který je povozí, 
Selská jízda předvede čtverylku, moderovat program u pomní-
ku M. J. Husa bude Valérie Zawadská. Moc se na vás těšíme.

NEOPODSTATNĚNÉ DOMNĚNKY A POLOPRAVDY
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BYT NA PRODEJ
Rada města na svém jednání dne 27. 5. 2015 rozhodla obsadit 
níže uvedenou bytovou jednotku přímým prodejem do osobního 
vlastnictví dle zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, na základě 
nejvyšší nabídky: byt č. 001 o velikosti 1+1 s výměrou 43,80 m2 
v čp. 593, ul. Petra Bezruče, Strakonice I, minimální cenová na-
bídka 250 000 Kč.
Vyhodnocení nabídek se uskuteční v pondělí 3. srpna 2015 od 15.00 
hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice.

Bližší informace na tel.: 383 700 303 nebo na úřední desce MěÚ.

Pro období od 1. září 2015 do 
31. srpna 2016 byla jednotlivý-
mi ředitelkami mateřských škol 
stanovena měsíční výše úplaty 
za předškolní vzdělávání, a to 
v částce: MŠ Šumavská 280 Kč, 
MŠ Čtyřlístek a MŠ U Parku 
300 Kč, MŠ A. B. Svojsíka 
a MŠ Lidická 330 Kč. Děti na-
vštěvující poslední ročník škol-
kovné neplatí.

Výši úplaty ovlivňují neinves-
tiční náklady v kalendářním ro-
ce 2014 a zároveň průměrný 
počet dětí navštěvujících v tom-
to kalendářním roce danou ma-
teřskou školu. Měsíční výše 
úplaty nesmí přesáhnout pade-
sát procent skutečných průměr-
ných měsíčních neinvestičních 
nákladů za uplynulý kalendářní 
rok.

VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA

Všechny čtyři strakonické ško-
ly v současné době vybavují 
své učebny nově nakoupenými 
pomůckami na vyučování, a to 
především se zaměřením na 
podporu technického vzdělání. 
V rámci projektů financova-
ných z ROP NUTS II Jiho-
západ budou pořízeny moder-
ní technologie a vybavení 
především v předmětech s příro-
dovědným a technicky oriento-
vaným zaměřením, jako jsou 

dílny, fyzika, chemie, přírodo-
pis a zeměpis. Realizace pro-
jektů výrazně zkvalitní výuku 
na základních školách ve 
Strakonicích. Díky tomu se 
zvýší vědomosti a především 
dovednosti žáků. Zlepší se 
jejich budoucí postavení na 
trhu práce zejména v technic-
kých oborech, po kterých je 
ve strakonickém regionu trvalá 
poptávka.
Denisa Barvířová, odbor rozvoje

ŽÁCI SE MOHOU TĚŠIT NA NOVÉ UČEBNÍ POMŮCKY

l na sport a volný čas

– SK Cyklo–Macner Strakonice – 
19. ročník silničního cyklistic-
kého závodu a 24. ročníku cyk-
listických závodů horských kol, 
4 000 Kč

– Martin Chylík – 11. ročník fot-
balového turnaje mladších 
a starších přípravek, 2 500 Kč

– Fbc Strakonice, z. s., – 3. roč-
ník florbalového turnaje Me-
moriál Petra Adlera, 4 000 Kč

– Klub Svazu CO ČR, o. s., evid. 
č. 307–CO–1 – soutěž Mladý 
záchranář – dokaž, že umíš, 
3 000 Kč

– SHČMS okresu Strakonice – 8. 
ročník soutěže pro děti Otavský 
plamínek, 5 000 Kč

– Sdružení zdravotně postiže-
ných v ČR, Územní sdružení 
Strakonice – V. ročník kužel-
kového turnaje a VI. ročník pe-
tangového turnaje, 3 000 Kč

– TJ ČZ Strakonice – turnaje 
v házené pro mládež, 3 000 Kč

– Klub českých turistů Tábor na 
pravidelnou údržbu značení 
a informačních prvků, 4 000 Kč

– Mgr. Jiří Veselka – na činnost 
(snowboarding) Sáry Veselko-
vé, 3 000 Kč

– TJ ČZ Strakonice – XXI. roč-
ník Běhu městem Strakonice, 
20 000 Kč

– SK Basketbal Strakonice – let-
ní turnaj minibasketbalu, žac-
tva a dorostu a II. ročník pří-
pravného campu s UBBC 
Gmünd, 8 000 Kč

– Česká tábornická unie TK Pod-
skalí Strakonice – 16. ročník 
Tábornické školy a výměna ka-
men na tuhá paliva v táborové 
základně Kadov, 34 000 Kč

– Duha Husot – služby za klu-
bovnu, 3 000 Kč

– Junák – český skaut, středisko 
Strakonice, z. s. – provoz klu-
boven Na Křemelce, 20 000 Kč

– Kanoistický klub Otava Strako-
nice, z. s. – 26. ročník veřej-
ných závodů Strakonické slalo-
my na Podskalí a údržba 
a provoz areálu na Podskalí, 
36 000 Kč

– Manta – diving, o. s. – Den dětí 
pod vodou, 2 000 Kč

– ORIN – činnost spolku, 5 000 Kč
– SDH Starý Dražejov – hasičský 

víkend, 3 000 Kč
– TJ Dražejov – Dětské sportovní 

odpoledne v červnu a sportovní 
činnost mládežnických celků, 
22 000 Kč

– TJ ČZ Strakonice – činnost od-
dílu sport pro všechny, 17 000 Kč

– TJ FEZKO Strakonice – soutě-
že mládeže oddílu kuželek, 
3 000 Kč

– TJ Sokol Strakonice – činnost 
oddílů, provoz budovy a její 
údržba, 32 000 Kč 

– ZŠ F. L. Čelakovského Strako-
nice – republikové finále ve vy-
bíjené kat. mladších žákyň, 
3 000 Kč

l na kulturu

– Skupina historického šermu 
Vendetta, 10 000 Kč 

– Skupina historického šermu 
Markýz ze Strakonic, 10 000 Kč

– Loutková scéna Radost Strako-
nice, 15 000 Kč 

– Prácheňský soubor písní a tan-
ců Strakonice, 20 000 Kč

– Prácheňáček, z. s., 20 000 Kč 
– Mladá dudácká muzika, 5 000 Kč
– Martina Bílková – RM Dance, 

20 000 Kč 
– Taneční skupina ROZÁLIE 

Strakonice, 6 000 Kč 
– CTS Sluníčko Strakonice, 

3 000 Kč
– Občanské sdružení Přátelé ma-

teřského centra „Beruška Stra-
konice“, 12 000 Kč

– Josef Vavřinec – kapela Pauza, 
1 000 Kč

– Jednota Karla Havlíčka Borov-
ského, 2 000 Kč

– Divadelní soubor Čelakovský 
Strakonice, 15 000 Kč

– Dušan Vávra – vydání prvního 
dílu knihy Muži na správné 
straně, 5 000 Kč

– Renáta Vrchlavská Uhlíková – 
Den dětí v obci Hajská, 1 000 Kč

– SDH Starý Dražejov – akce du-
ben–prosinec, 6 000 Kč

– NF Gymnázia Strakonice – 
oslavy 95. výročí, 50 000 Kč

– KP ZUŠ Strakonice – účast na 
18. mezinárodním festivalu 
pěv. sborů v Itálii, 15 000 Kč

– CTS Sluníčko Strakonice – XV. 
ročník Dance show, 5 000 Kč

– Taneční skupina ROZÁLIE 
Strakonice – Celostátní setká-
ní dětských country tanečních 
souborů v Táboře, 2 000 Kč

– Pavel Gerčák – akce Poznej 
svého souseda aneb K sobě 
blíž, spolu dál… (vietnamská, 
romská a židovská kultura), 
6 000 Kč (2 000 Kč/akce)

– Občanské sdružení „Přátelé 
mateřského centra Beruška 
Strakonice“ – vypouštění ba-
lonků s přáním Ježíškovi v pro-
sinci 2015, 2 000 Kč

– Iveta Homolková – aktivity pro 
děti a mládež v Modlešovicích, 
8 000 Kč

– NF Gymnázia Strakonice – kon-
certní zájezd pěveckého sboru 
do Itálie, 10 000 Kč 

– DDM Strakonice – Jihočes-
ký zvonek, 2 000 Kč a Den 
dětí v Rennerových sadech, 
3 000 Kč

– SHČMS okresu Strakonice – 
soutěž Požární ochrana očima 
dětí, 3 000 Kč

– ZŠ F. L. Čelakovského Stra-
konice – návštěva německé 
Lobkowitz Realschule Neu-
stadt an der Waldnaab, 
4 000 Kč

– Pošumavská dudácká muzika 
Strakonice – přepis notové-
ho materiálu pro publika-
ci Zadudej, dudáčku, jak 
umíš… u příležitosti 100. vý-
ročí narození Vojtěcha Hru-
bého, 10 000 Kč

– Martin Walter – 25. výročí ka-
pely Z Ničeho Nic, 10 000 Kč

– SDH Strakonice II – 125. výro-
čí založení sboru, 15 000 Kč 

– Prácheňáček, z. s. – účast na 
mezinárodním festivalu v Číně, 
15 000 Kč 

– ZŠ Dukelská Strakonice – ná-
vštěva žáků z švýcarského měs-
ta Lengnau, 7 000 Kč

l ostatní

– JHK, oblastní komora Strako-
nice – akce Burza pracovních 
příležitostí, 1 936 Kč

– ČČK Strakonice – doprava na 
republikové kolo mladých zdra-
votníků, 6 000 Kč

Rada města souhlasila s poskytnutím dotací na činnost spolků 
a jednorázové akce, a to (z prostorových důvodů je účel jednotlivých 
dotací upraven, jejich znění je možné nalézt na www.strakonice.eu 
– portál Občan – jednání rady a zastupitelstva – usnesení rady):
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V Baby clubu při strakonickém 
plaveckém stadionu děti plavou již 
ve třech měsících svého věku, a to 
individuálně ve vaně. Od půl roku 
věku dítěte pak ve skupinkách 
v bazénku. Z aktuálních prů-
zkumů vyplývá, že plavající děti 

jsou třikrát méně nemocné než 
ty ostatní. Všichni, kteří rádi tráví 
aktivně svůj volný čas, mají zá-
jem o vodu a všestranný rozvoj 
svého dítěte, naleznou více infor-
mací na www.starz.cz nebo na 
tel.: 607 792 137.

PLAVECKÁ ŠKOLA JE VE STRAKONICÍCH JIŽ PATNÁCT LET

Pro návštěvníky strakonického let-
ního areálu plaveckého stadionu 
bylo před jeho otevřením připra-
veno několik novinek. Malí se mo-
hou těšit na zmodernizovanou vel-
kou skluzavku u dětského bazénu, 

která dostala nový nátěr a hlavně 
pohodlné a bezpečné schody.
Pro dospělé i větší děti byly v prů-
běhu června postaveny v letním 
areálu velké zahradní šachy umís-
těné před minigolfem. Ty jsou pro 
milovníky šachové hry zdarma.
Kromě těchto novinek jsou v let-
ním areálu dále k dispozici tři ba-

zény (50m bazén, bazén s tobo-
ganem a dětský se skluzavkami), 
hřiště na minigolf, beachvolejbal, 
nohejbal, basketbal, fotbal, dětské 
pískoviště s houpačkami a několik 
provozoven s občerstvením.

Vstupné zůstává stejné jako v loň-
ském roce. Děti do tří let a osoby 
ZTP/P mají vstup zdarma. Děti 
od 4 do 15 let a osoby starší 65 let 
zaplatí 70 Kč. Osoby starší 15 let 
vstoupí do areálu za 80 Kč a osoby 
s průkazem ZTP za 40 Kč.
Karel Dvořák, vedoucí plaveckého 
stadionu

V LETNÍM PLAVECKÉM AREÁLU JSOU PRO ZÁJEMCE VELKÉ 
ZAHRADNÍ ŠACHY

Pro malé návštěvníky letního areálu byla zmodernizovaná skluzavka 
u dětského bazénku.  Foto: Archiv STARZ 

Žhavou novinkou letošního jara 
jsou nové přírůstky holandských 
zakrslých koz. V květnu přibylo je-
denáct mláďat, z čehož se povedla 
pětkrát dvojčata. Poslední párek 
kůzlátek ale při svém příchodu na 
svět neměl moc štěstí, jejich mat-
ka ztratila mléko, a tak nezbývá, 
než aby obětavý ošetřovatel na-
hradil to, co příroda pokazila. Ně-
kolikrát denně krmí malé hladové 
rošťáky mlékem z kojenecké lahve 
a ti, dle předvedeného apetitu, se 
mají čile k světu.
Vedení hradního safari si dovoluje 
apelovat na všechny návštěvníky. 
U výběhu koz je instalován krmný 
automat. Ten však byl neopatr-

ným zacházením poničen, proto 
musel být vyměněn za nový. Kaž-
dá taková výměna je finanční zátě-
ží a zbytečně vynaložené prostřed-
ky chybí jinde. 
Prosíme tedy, neničte zařízení 
sloužící nejen zvířátkům, ale i vám 
a vaší radosti z přírody. 
Z úst pana ošetřovatele Lebedy 
zazněla naléhavá prosba nekr-
mit zvířátka donesenými domá-
cími přebytky. Zvířata na ně 
nejsou zvyklá a po jejich požití 
mívají zažívací problémy, což 
mnohdy vede k nepříjemnému 
onemocnění.
Děkujeme vám.
Markéta Bučoková, PR

HRADNÍ SAFARI SE ROZROSTLO O DALŠÍ OBYVATELE

Město Strakonice získalo dotaci 
ve výši 200 tisíc korun na vybudo-
vání ostrůvku na stávajícím pře-
chodu pro chodce v ulici Na Ohra-
dě v křižovatce s ulicí Ellerova.
Necelých 39 tisíc korun obdržely 
Strakonice na obnovu vybavení 
a údržbu dětského dopravního 
hřiště. Projekt spočívá napří-
klad v obnově vodorovného zna-
čení, opravě značení svislého, po-
řízení odrážedel, nářadí na opravu 
a údržbu mobiliáře.

Boží muka na Radomyšlské uli-
ci se dočkají úpravy fasády. 
Dále zde budou zhotoveny 
plastiky a položena nová kryti-
na. Jihočeský kraj přispěje na-
šemu městu dotací v částce 
36 000 Kč.
STARZ Strakonice čerpal inves-
tiční grant ve výši 54 tisíc ko-
run na rekonstrukci přístupové 
rampy pro postižené a rodiče 
s kočárky do krytého plaveckého 
stadionu.

ÚSPĚŠNĚ ZÍSKANÉ GRANTY Z JIHOČESKÉHO KRAJE

Nový člen komise rady města
Dalšího člena komise pro rozvoj 
osad, kterým je Václav Marek, 
jmenovala rada města na svém 
jednání dne 27. 4. 2015.

Projekt na komunikace zadán
Rada města souhlasila s uzavře-
ním smlouvy s uchazečem výbě-
rového řízení 7s architektonická 
kancelář, s. r. o., Praha na projekt 
rekonstrukce komunikace Arch. 
Dubského a Šmidingerova za ce-
nu 476 740 Kč včetně DPH.

Díky zateplení dojde k úspoře energií
S uzavřením smlouvy na stavební 
úpravy prvního stupně Základ-
ní školy Dukelská souhlasila rada 
města. Součástí bude zateplení 
objektu, střechy a budou vymě-
něna stávající okna za okna plas-
tová. Smlouva bude uzavřena se 
společností Švec, s. r. o., Stará 
Dobev na částku necelých čtyř 
milionů korun včetně DPH.

Mateřské školy získají nový kabát
Zatepleny budou také další stra-
konické mateřské školy, konkrét-
ně MŠ A. B. Svojsíka a MŠ Spoja-
řů. I zde dojde k zateplení objektů 
a střech, budou vyměněna okna. 
Práce v MŠ A. B. Svojsíka si vyžá-
dají částku zhruba 4,4 mil. korun 
včetně DPH a v MŠ Spojařů cca 
5,9 mil. korun včetně DPH.

Stavební ruch pokračuje 
Během letních prázdnin dojde k re-
konstrukcí sociálního zařízení 
v MŠ Stavbařů. Tu provede H & T, 
spol. s r. o., Strakonice za cenu při-
bližně 616 tisíc korun včetně DPH.

Úpravy zimního stadionu
Se společností Prima, a. s., Stra-
konice byla uzavřena smlouva na 
úpravy zimního stadionu, a to ze-
jména na vzduchotechniku, elek-
troinstalace a dále drobné staveb-
ní práce za cenu cca 5,8 mil. Kč 
včetně DPH.

V KRÁTKOSTI…

Jména uvedená v dlouhém abe-
cedním seznamu přibližují rozma-
nitý vývoj našeho města. Kromě 
historických postav jsou zde za-
znamenány výrazné osobnosti ta-
ké z oblasti hudby, literatury, kul-
tury i sportu. Dosud publikovaný 
seznam nebyl tak obsáhlý a ve vel-
ké míře se zaměřoval na osobnosti 
z okolí. Ne vždy jde o rodáky, ale 
najdete zde také občany, kteří 
strávili jen část svého osobního 
nebo pracovního života ve Strako-
nicích a svůj osud zpečetili právě 
s tím městským. 
Z dlouhé řady bych připomněla 
jedno jméno, a to generálmajora 
Felixe Peřku, možná právě proto, 
že jsme oslavili 70 let od útrap 

druhé světové války, ve které bojo-
val proti nacismu, ale rozhodně 
také proto, že jako jeden z mála 
převzal z rukou prezidenta Václa-
va Klause před 20 lety v roce 2005 
nejvyšší státní vyznamenání Řád 
bílého lva.
Doufáme, že zveřejněním jmen 
zaručíme, že nebudou zapome-
nuta ani ztracena. Možná jen 
ulehčíme studentům zpracování 
některého z domácích úkolů, ne-
bo naopak společně s vámi se-
znam ještě rozšíříme. Samozřejmě 
není konečný a kdykoliv jej lze 
upravit a doplnit. Kontaktovat 
můžete přímo oddělení cestovního 
ruchu.
Eva Janochová, oddělení CR

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA
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Ideální samozřejmě je omezit co 
nejvíce pohyb na přímém slunci. 
Pokud to lze, snažíme se vyvaro-
vat pobytu na slunci v době mezi 
11.–15. hodinou, kdy je UVB zá-
ření atmosférou nejméně filtrová-
no. Je dobré dodržovat pravidlo 
tří K – klobouk, košile, krém. 
A vyhledávat stín všude, kde je to 
možné.
Z opalovacích krémů používat tak 
zvané širokospektré fotoprotektiv-
ní prostředky (chrání před UVA 
i UVB spektrem) a používat je dle 
návodu. V zásadě platí, že opalo-
vací krém aplikujeme alespoň 20 
minut před pobytem na slunci 
a pravidelně aplikaci během dne 
opakujeme dle druhu prostředku 
a chování na slunci. Při koupání je 
nutné nanášet prostředky označe-
né jako water–resistant každých 
40 minut a water–proof každých 
80 minut.

Kdo je nadměrným sluněním 
nejvíce ohrožen?

Děti. Kojence do jednoho roku by-
chom neměli vystavovat ultrafia-
lovému záření vůbec. Děti by ide-
álně měly nosit speciální plážové 
oblečení, které nepropouští slu-
neční záření. Dětskou kůži chrání-

me fotoprotektivními prostředky 
určenými pro děti.

Čím je nadměrné slunění nebez-
pečné? 

Může způsobit rakovinu kůže. Vý-
skyt roste závratným tempem a je 
nejčastějším druhem zhoubného 
nádoru vůbec. Tvoří 25 % ze všech 
typů rakovin. Když se zachytí 
včas, bývá léčení překvapivě snad-
no řešitelné. Pokud nemoc paci-
ent zanedbá, šance na úspěch se 
dramaticky zmenší.
Vyšší riziko rakoviny je u vás, jen 
pokud splňujete jedno nebo více 
následujících kritérií – (1) světlý 
fototyp (světlá kůže, oči, vlasy), 
(2) genetická rodinná zátěž, (3) 
spálení kůže – zejména opakova-
né, silné a především před patnác-
tým rokem života. 

Co dělat v případě nějakého po-
dezření?

Pro léčbu je nezbytná včasná pro-
hlídka mateřských znamének. Va-
rovným signálem je vývoj nových 
znamének nebo změna stávajících 
znamének (náhlá změna jejich ve-
likosti, tvaru, barvy). V takovém 
případě vyšetření v kožní ambu-
lanci neodkládejte.

– Do psího útulku bylo převeze-
no sedm psů. 

– Na služebnu městské policie 
přinesl muž kabelku s větším fi-
nančním obnosem a mobilním 
telefonem nalezenou v Renne-
rových sadech. 

– Prostřednictvím kamerového 
systému byl strážníkem spatřen 
muž, který od kolemjdoucích 
vybíral peníze na sbírku v ulici 
U Sv. Markéty. Na místě hlídka 
zjistila, že povolení neměl. Pro-
tože se jednalo o opakovaný 
čin, pokutě se nevyhnul.

– Za rušení nočního klidu zapla-
tila osoba v ulici Komenského.

– V Erbenově ulici po hádce se 
ženou začal muž kopat do za-
parkovaných vozidel, oznámení 
na linku tísňového volání (156) 
přijal strážník MP a muž byl po 
krátké honičce dopaden. Za po-
škození několika vozidel se bu-
de zodpovídat Policii ČR. 

– Do stanice pro handicapovaná 
zvířata v Makově byl odvezen 

poraněný dravec, kterého na 
své zahradě v ulici Kochana 
z Prachové nalezla žena. 

– Strážníky městské policie byl 
dopaden muž, který řídil bez ři-
dičského oprávnění a pod vli-
vem alkoholu a drog, byl pře-
dán Policii ČR.

– Do nemocnice byla převezena 
žena, které se po úrazu hlavy 
udělalo na ulici nevolno.

– Uprostřed komunikace v ulici 
Lidická vykonal muž velkou 
potřebu, za znečištění veřejné-
ho prostranství si vysloužil po-
kutu.

– Mladá žena opakovaně kradla 
v supermarketu, a tak se z pře-
stupku stal trestní čin, za své 
počínání se bude zodpovídat 
Policii ČR.

– Městská policie řešila též ně-
kolik přestupků konaných pod 
vlivem alkoholu. 

Všem oznamovatelům děkujeme.
Milan Michálek, velitel strážníků 
MP strakonice

VÝBĚR ZE ZÁSAHŮ MĚSTSKÉ POLICIE V KVĚTNU

KRÁSNÉ LÉTO BEZ NÁSLEDKŮ

Státní okresní archiv Strakonice 
uspořádal v rámci oslav Mezi-
národního dne archivů akci pro 
žáky základních škol. Jednalo se 
o workshop, ve kterém se jeho 
návštěvníci dozvěděli více o živo-
tě během druhé světové války se 
zaměřením na Strakonice. Stu-
denti si vyzkoušeli luštění tajných 
kódů odbojových organizací, vy-
plňovali kopie dobových doku-

mentů na původním psacím stro-
ji, zjistili ceny základního zboží 
v protektorátu, podívali se na fo-
tografie zbraní vyráběných v míst-
ní zbrojovce a také si procvičili 
svou orientaci po Strakonicích na 
tehdejším plánu města. Kromě 
toho je čekala i drobná výstavka 
dobových letáků, vyhlášek a foto-
grafií.
Libor Staněk, okresní archiv

WORKSHOP K DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE

Členové komise se v květnu spo-
luúčastnili tvorby zdravotního 
plánu města. Vytvořený návrh 
byl schválen na červnovém zase-
dání zastupitelstva města. Priori-
tou plánu je zdravější životní styl 
pro všechny věkové kategorie, 

důraz bude kladen především 
na prevenci. Další informace bu-
dou zveřejňovány na webo-
vých stránkách zdravého města 
www.strakonice.eu/zdravemesto.
Lenka Scheinostová, předsedkyně 
komise

KOMISE PRO SOCIÁLNÍ VĚCI A ZDRAVOTNICTVÍ INFORMUJE

Před třemi roky byl pro ORP Stra-
konice schválen strategický doku-
ment komunitní plán sociálních 
služeb, který byl vytvořen pod ve-
dením MAS Šumavsko, z. s., 
a města Strakonice. 
Nyní nastal čas zmonitorovat, 
zda se daří nastavené aktivity pl-
nit. Proto opětovně ožije řídicí 
tým – se čtyřmi pracovními sku-
pinami a společně se zástupci sa-
mospráv, zástupci poskytovatelů 
sociálních služeb i široké veřej-
nosti budou monitorovat a hod-

notit. Dalším výstupem bude 
i sestavení akčního plánu rozvoje 
sociálních služeb pro ORP Stra-
konice pro rok 2016. Celý proces 
bude probíhat od června do pro-
since 2015 v rámci podpory 
z grantového programu Jihočes-
kého kraje.
Průběh realizace sledujte na we-
bových stránkách města Strakoni-
ce, www.kpss-st.cz a na stránkách 
www.massumavsko.cz.
Michal Novotný, projektový ma-
nažer

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POKRAČUJE

Jedním z opatření Zdravotního plánu města Strakonice je preven-
ce nadměrného slunění. Co tedy správně dělat, abyste si léto uži-
li bez zbytečných následků, na to jsme se zeptali dermatoložky 
MUDr. Jany Schmittové (Požárkové).

Období školního vyučování ve 
školním roce 2015/2016 začne ve 
všech základních školách, střed-
ních školách, základních umělec-
kých školách a konzervatořích 
v úterý 1. září 2015.
Vyučování bude v prvním pololetí 
ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 
2016, ve druhém pololetí bude 
ukončeno ve čtvrtek 30. června 
2016.
Podzimní prázdniny připadnou 
na čtvrtek 29. října a pátek 30. 
října 2015.
Vánoční prázdniny budou za-
hájeny ve středu 23. prosince 
2015 a skončí v neděli 3. ledna 

2016. Vyučování začne v pondělí 
4. ledna 2016.
Jednodenní pololetní prázdniny 
připadnou na pátek 29. ledna 
2016.
Jarní prázdniny v délce jednoho 
týdne jsou pro okres Strakonice 
stanoveny na termín od 15. února 
do 21. února 2016.
Velikonoční prázdniny připad-
nou na čtvrtek 24. března a pá-
tek 25. března 2016.
Hlavní prázdniny budou trvat od 
pátku 1. července 2016 do stře-
dy 31. srpna 2016.
Období školního vyučování ve 
školním roce 2016/2017 začne 
ve čtvrtek 1. září 2016.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ŠUMAVA NA NOHOU
Charitativní koncert, jehož cílem 
je pomoci dětem ze Šumavy s tře-
tím a čtvrtým stupněm tělesného 
postižení, se uskuteční v sobotu 

19. 9. 2015 od 19.00 hodin ve 
Vimperku. Předprodej vstupenek 
zahájen 15. 7. 2015. Více na 
www.sumavananohou.cz.
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25. 7., 6.55 hod., sraz před ná-
dražím ČD 
Přírodovědný výlet s knihovnou 
na Stožecko (www.knih-st.cz)

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ 

Letní plavecký areál
Po–Ne 10.00–21.00 
Fitness Na Křemelce
Po–Pá 8.00–12.00 16.00–19.30
In–line dráha Na Sídlišti
Po–Ne 8.00–20.00
Areál na Muškách
Po–Ne 8.00–20.00

4. 7., 20.00 hod., kemp Podskalí 
Koncert Michala Šindeláře
11.–12. 7., Podskalí
Strakonický slalom – veřejný zá-
vod ve vodním slalomu (více 
V. Vondra 721 960 222) 
14. 7., 9.30 hod., sraz u IC pro se-
niory
Hodinka cvičení pro seniory na 
venkovních posilovacích strojích
18. 7., 13.00–18.00 hod., vodní 
mlýn Hoslovice
Dětský den
18.–19. 7., hřiště TJ Dražejov
Hasičský víkend

LETNÍ KINO

3. 7., 21.30 hod.
Edith Piaf – film
4. 7., 21.30 hod.
Probudím se včera – film
10. 7., 21.30 hod.
The Doors – When You’re Stran-
ge – film
Po skončení filmu následuje kon-
cert skupiny The Other Voices – 
The DOORS Revival 
11. 7., 21.30 hod.
Tady hlídám já – film
17. 7., 21.30 hod.
Říše hraček – film
18. 7., 21.30 hod.
Sexy 40 – film
24. 7., 21.30 hod.
Rivalové – film
25. 7., 21.30 hod.
Půlnoc v Paříži – film
31. 7., 21.30 hod.
Arthur a Maltazardova pomsta

KINO OKO

1.–2. 7. a 5. 7., 20.00 hod.
Život je život 
6.–8. 7., 20.00 hod.
Méďa 2
9.–12. 7., 20.00 hod.
Daleko od hlučícího davu
13.–15. 7., 20.00 hod.
Terminátor Genisys 3D 
16.–19. 7., čt a ne 20.00 hod., 
pá a so 17.30 hod.
Ant–Man 3D
20.–23. 7., 20.00 hod.
Domácí péče
23.–26. 7., 17.30 hod.
V hlavě 3D
26.–27. 7., 20.00 hod.
Papírová města
28.–29. 7., 20.00 hod.
Bez kalhot XXL
30. 7., 20.00 hod.
Mission: Impossible 
– Národ grázlů
 

STRAKONICKÝ HRAD

Maltézský sál
4. 7.–2. 8., út–ne 9.00–16.00 hod. 
Tvář – portréty 
Výstava výtvarníků P. Koubka 
a E. Švecové
Vernisáž 3. 7. v 17.00 hod.

Hradní palác
(denně 9.00–17.00 hod.)
Do 23. 8.
SUPŠ Bechyně – výstava výtvarné 
činnosti studentů i pedagogů

Do 31. 8. 
Jan Hus a husitství na pohlednici 
ze sbírky J. Boušky
V rámci prohlídkové trasy muzea. 

Zámecká galerie

Do 30. 8., út–ne, svátky 13.00–
16.00 hod.
J. Urbánek – Hračky – výstava 

Šmidingerova knihovna

1. 7.–31. 8., vstupní hala
Slunce a sluníčka – výstava prací 
žáků ZUŠ, třída Mgr. V. Bělochové
21. 7., 18.00 hod., společenský sál 
K. Skalický: Strakonické příběhy 
XIX. Tenkrát za Čejky (pohled na 
Strakonice v době kolem roku 1750)

I. hradní nádvoří

3. 7., 17. 7. a 31. 7., 13.00–17.00 
hod. Farmářské trhy 

II. hradní nádvoří 

5. 7., 14.00 hod.
Jamboree
Vystoupí skupiny Cop, Semtex, 
Poutníci, Berušky, Šafrán, Nezná-
mi (SK), Sem tam, Bluegate, 
Modrotisk a Flashback.
12. 7., 17.00 hod.
Fraška o Dušanově duši – Divadlo 
Spektákl
21. 7., 16.00 hod.
Léto pod Rumpálem – Pohádky 
pro nejmenší – Kašpárek a prin-
cezna
21. 7., 17.00 hod.
Léto pod Rumpálem – Pohádky 
pro nejmenší – Začarovaný les

KNIHOVNA V HUSOVĚ ULICI

Po, čt 13.00–18.00, st 8.00–12.00 
hod. (mimo 8.–9. 7.)
Výstavka kvetoucích rostlin
Výstavka fotografií B. Kocky
Burza námětů na cestování

ARTWALL

Do 24. 7.
Mojí Terezce – L. Černý – výstava 
fotek
25. 7.–28. 8.
Já – výstava fotografií/obrázků, 
které dorazily na základě veřejné 
výzvy
Vernisáž 25. 7., 18.00 hod. 

OSTATNÍ 

Akce 

Středeční výlety s MC Beruška 
(více www.mcberuska.cz)

Divadelní sezona 2015–2016
Kruh přátel hudby 2015–2016

Informace o předplatném na www.meks-st.cz

www.meks-st.cz • www.muzeum-st.cz • www.knih-st.cz • www.starz.cz

Nový redakční tým Strakonické 
televize připravuje ještě letos 
přehlednější schéma aktuálního 
zpravodajského bloku z různých 
oblastí života ve městě. Na no-
vém vysílání se můžete podílet 
i vy, pokud nám včas zašlete své 
náměty na zajímavé reportáže na 
e-mail: redakce@sttv.cz.
Strakonická televize pravidelně vy-
sílá ze satelitu ASTRA 3B prostřed-
nictvím programu Regionalnitele-
vize.cz v těchto časech: premiéra 
týdenního bloku začíná vždy v pon-
dělí v 17.20 a 21.20 hodin. Reprízy 
můžete vidět v úterý 1.20, 5.20, 
9.20 a 13.20 hodin, dále ve čtvrtek 
17.20, 21.20 a v pátek 1.20, 5.20, 
9.20, a 13.20 hodin. Vyhrazený ka-
nál STTV běží 24 hodin denně rov-

něž v kabelových sítích UPC na 
území města Strakonice. Reportáže 
jsou vysílány pravidelně každou ce-
lou hodinu. Na aktuální zpravodaj-
ství navazuje reprízovaný infor-
mační blok z předchozího týdne 
a dále obrazové záznamy z různých 
akcí a sportovních utkání bez ko-
mentáře. Hodinová vysílací smyčka 
je doplněna textovými zprávami. 
Premiéra nového týdenního zpra-
vodajského bloku je každé pondělí 
v 16.00. Nadále můžete zpravo-
dajství sledovat i na našich inter-
netových stránkách www.sttv.cz, 
na www.facebook.com/sttvofficial
a www.youtube.com/STTVcz. Zá-
jemci si záznam mohou vyžádat 
i v infocentru pro seniory.
Petr Pučelík, redakce STTV

STRAKONICKÁ TELEVIZE NABÍZÍ SPOLUPRÁCI

Hlavní sezona již začala a městské 
informační centrum si pro vás při-
pravilo několik novinek a zároveň 
by také chtělo upozornit na mož-
nosti, které můžete využít během 
letní sezony.
Pokud cestujete za příbuznými 
a nevíte, co jim vyjma kávy či vína 
přivézt, přijďte se inspirovat. Mů-
žete je obdarovat například různě 
velkou pokrývkou hlavy – fezem, 
jehož výroba má ve Strakonicích 
dlouhou tradici, nebo keramickým 
hrnkem na kávu s pěkným moti-
vem strakonického hradu. Dopo-
ručujeme také Katalog motocyklů 
ČZ, nebo krásné, ručně zhotovené 
vitráže a spoustu dalších suvenýrů.

A jak zabavit početnou návštěvu, 
která za vámi přijede? Od čer-
vence do srpna je možné po do-
mluvě navštívit Muzeum historie 
ČZ za branami stejnojmenného 
podniku. Prohlídky jsou organi-
zovány po předchozí domluvě 
pro alespoň pětičlenné skupiny. 
Zhlédnout mohou také výrobu 
místního piva. Telefonní kontakty 
na prohlídky a další informace se 
dozvíte v našem infocentru na 
Velkém náměstí.
Během léta nezapomeňte sledo-
vat stránky www.strakonice.eu 
s aktuálními zprávami o městě 
a kulturním kalendářem.
Jakub Hubáček, infocentrum

TURISTICKÉ IMPULZY
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