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Přehlídka amatérských  
divadelních souborů – Setkání
Již desátý ročník nesoutěžní  přehlídky 
amatérských divadelních souborů se usku-
teční  14. a 15. ledna v domě kultury. Loni 
se divákům představilo šest souborů včetně 
domácích ochotníků ze Scény mladých při 
DS Čelakovský.

Reprezentační ples  
města Strakonice
V pátek 20. ledna se uskuteční Reprezentační 
ples města Strakonice, který letos láká na bo-
hatý program. Hrát bude Metroklub Big Band 
České Budějovice, jako host vystoupí zpěvák 
Václav Noid Bárta a budete mít možnost 
ochutnat molekulární drinky.

Ať vás po celý rok 2017 provází zdraví a štěstí
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AUTOSERVIS ŠRACHTA s. r. o.
Písecká 513, 386 01  Strakonice
Tel.: 383 322 227, www.srachta-autoservis.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Připravili jsme pro vás zimní servisní 
prohlídku vašeho vozu. Provedeme 
test autobaterie, diagnostiku, 
zkontrolujeme podvozek a mnoho 
dalšího. Samozřejmostí je výhodná 
nabídka zimních kompletních kol 
a možnost přezutí nebo uskladnění 
kol za skvělé ceny. Myslíme i na vaši 
bezpečnost. K nové sadě předních 
stěračů vám jako bonus přibalíme 
1 l nemrznoucí kapaliny do ostřikovačů. 
Sháníte-li zimní příslušenství nebo 
novou autobaterii, bude se vám hodit 
až 15% sleva. 

Zimní kontrola vozu
a baterie za 199 Kč

PEČOVAT 
JE NORMÁLNÍ

Untitled-217   1 26.8.2016   15:09:15

Zvítězí u celé rodiny!

Měsíční splátka

4 185 Kč  

Včetně sady zimních kol

Volkswagen Golf  
Maraton Edition.
Získat výjimečně vybavený vůz Volkswagen Golf, Golf Variant, Golf 
Sportsvan nebo Polo z řady Maraton Edition to je výhra pro celou 
rodinu. Díky výhodnému financování od Volkswagen Financial 
Services získáte sadu zimních kol a komplexní pojištění včetně 
připojištění GAP. Pří výkupu starého vozu na protiúčet v programu 
Das WeltAuto navíc ušetříte 25 000 Kč. 
Rozběhněte se k nejbližšímu autorizovanému prodejci, třeba  
s celou rodinou a vyberte si svého šampiona z nabídky Volkswagen 
Maraton Edition se zvýhodněním až 87 600 Kč.

Akční nabídka platí do 31. 12. 2016. Cenové zvýhodnění modelu Maraton Edition vzhledem k výbavové linii Comfortline činí 87 600 Kč. Vzorový příklad 
úvěru na vůz Golf Maraton Edition 1,2 TSI v ceně 465 900 Kč, splátka předem 232 950 Kč (50 %), výše úvěru 232 950 Kč, poplatky za uzavření a vedení 
smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 274 648 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 344 280 Kč, RPSN vč. pojištění 13,770 %, délka úvěru 60 měsíců, 
poslední nerovnoměrná splátka 93 180 Kč, měsíční splátka úvěru 3 024 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 4 185 Kč, úroková sazba p. a. 4,99 %. Pojištění 
obsahuje značkové TOP Volkswagen havarijní pojištění s nadstandardním krytím vč. pojištění GAP (5% spoluúčast) a povinné ručení s uznáním bonusů 
za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců). Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 3,9–7,1 l/100 km, 
101–165 g/km. Vyobrazení vozu je ilustrativní a vůz může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

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

Dozněla poslední přiťuknutí 
novoročních přípitků a před 
námi je nepopsaný kalendář 
nového roku, roku 2017. Nemo-
hu se ubránit myšlence na to, 
co přinese, co nás čeká, jak se 
bude vyvíjet svět, jehož jsme 
nedílnou součástí. Do jisté míry 
máme osud ve svých rukách a je 
na nás, jak se s touto skutečností 
vyrovnáme. Jak budeme schopni 
naložit se zodpovědností, která 
s tím jde ruku v ruce. Nemohu 
a nechci moralizovat, snad 
ale mohu mít skromné přání. 
Abychom se dokázali oprostit 
od zloby, pomluv, nactiutrhání 
a zkusili žít v normálním lidském 
vztahu, porozumění a přátelství. 

Jsme ve druhé polovině voleb-
ního mandátu a práce, která je 
před námi, není ani jednoduchá, 
ani nikterak veselá. Po dvou 
letech šetrného hospodaření mů-
žeme bilancovat. Jsou věci, které 
se podařily, ale jsou i takové, ze 
kterých bychom si měli vzít pona-
učení a snažit se je neopakovat. 
Více než o hašteření stojíme 
o vaše názory a postoje, které 
jsou přínosem k naší další práci. 
Zásobte nás jimi.

Život není ale jenom o práci. Je 
třeba se i radovat a odpočívat. 
Přijměte tedy pozvání na led-
nové akce ve městě. Rád se při 
nich s vámi potkám. 

Vážení přátelé, milí strakoničtí 
obyvatelé, šťastný a veselý nový 
rok…

Bylo správné brát vysoké dotace?
S příchodem nového roku se občané 
města Strakonice budou muset vypořádat 
s dalším zdražením – navýšením ceny 
vodného a stočného. 

Pravda, nejedná se o závratnou částku, ale když 
se postupně nasčítají dohromady všechny ostatní 
výdaje, rodinné rozpočty to bezesporu zasáhne. 
Navýšení vodného a stočného není z naší vůle. 
Vzniklo před několika lety kvůli přijetí podmí-
nek dotačních titulů (např. na drahou rekonstruk-
ci budovy úpravny vody v Pracejovicích). Tímto 
podpisem se naši předchůdci zavázali ke každo-
ročnímu zvyšování částky vybírané od občanů 
na takzvaný vodohospodářský fond. Navíc jsme 
jej museli založit a penězi naplnit až my. Z těchto 
prostředků bylo možné doposud financovat, pou-
ze velmi zjednodušeně řečeno, rekonstrukci vo-
dovodů a kanalizací pod povrchem. Nic jiného. 
V letošním roce se ale místostarostovi Milanu 
Jungvirtovi podařilo po dlouhých a nelehkých 

jednáních na ministerstvu životního prostředí 
vyjednat naprosto průlomové doplnění podmí-
nek dotační smlouvy a dlužno podotknout, že 
snad jako jedinému v republice. Část finančních 
prostředků uložených ve vodohospodářském 
fondu bude možné použít například na celkové 
opravy chodníků, ale i na stavby dětských hřišť, 
zvelebení parků, cest a další nezbytnosti. To 
vše bude možné realizovat po podpisu dodatku 
k tehdejší smlouvě, který je již připraven a radou 
města na posledním jednání schválen. 

Je možné se zpětně zamýšlet nad rozhodnu-
tím bývalého vedení města, zda bylo správné 
žádat o tak vysoké dotace na rekonstrukci 
staveb vodáren, které s sebou nesou každoroční 
zvyšování cen vodného a stočného, nebo se se 
stavem věci vyrovnat, jednat a snažit se alespoň 
část vybraných finančních prostředků vrátit vám 
občanům v podobě nově opravených ulic. A to 
se teď přece jen povedlo. Díky tomu se v příštím 
roce započne s rekonstrukcí ulice Krále Jiřího 
z Poděbrad, která je důležitou tepnou města 
vedoucí ke strakonické nemocnici. 

BŘETISLAV HRDLIČKA, STAROSTA MĚSTA

Minimální výše ceny vodného a stočného se 
odvíjí od podmínek udržitelnosti poskytnutého 
dotačního titulu do vodohospodářské infra-
struktury. 

Pro rok 2017 jsou ceny kalkulovány z mini-
mální ceny vodného a stočného navýšené o in-
flaci a ponížené o 10%, pro následující období 
tedy z rozhodnutí zastupitelstva města činí:

Přehled výše vodného a stočného v roce 2017

vodné stočné

2016 2017 rozdíl 2016 2017 rozdíl

bez DPH 48,11 Kč 49,23 Kč 1,12 Kč 29,31 Kč 30,00 Kč 0,69 Kč

s DPH 55,33 Kč 56,61 Kč 1,29 Kč 33,71 Kč 34,50 Kč 0,79 Kč

Rok oslav 650. výročí města začal novoročním ohňostrojem  Foto: R. Malota
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Na radnici se oddává každý 
pátek, na hradě v sudou sobotu

Termíny konání svatebních obřadů jsou 
sjednávány na odboru vnitřních věcí, oddě-
lení matrik (tel. 383 700 240). Ve Stra-
konicích jsou schváleny dvě oddávací 
místnosti. Jedna je v prostorách radnice 
a druhá v prostorách strakonického hradu. 
V obřadní síni městského úřadu se oddává 
každý pátek a sňatek je bezplatný. V hrad-
ních prostorách se oddává v sudou sobotu 
a správní poplatek je 1 000 Kč. Sobotní 
termíny mohou být upravovány podle 
programu na hradním nádvoří. 

Martina Šambazova, matrikářka

Pro každého jubilanta  
dárkový poukaz 
Naši spoluobčané, kteří se dožívají 
významného životního jubilea, se již nebu-
dou muset sami přihlásit. Novela zákona 
o obcích v druhé polovině loňského roku 
přinesla zjednodušení. A proto od ledna 
letošního roku jim město bude moci přímo 
doručit blahopřání na základě údajů, které 
jsou zaznamenány v základním registru 
obyvatel. Dárkový poukaz v hodnotě 
200 Kč potěší jubilanty ve věku 75, 80, 85 
a pak v každém následujícím roce. Takto 
vysokého věku se u nás těší na téměř 900 
seniorů s trvalým pobytem ve Strakonicích. 
Roznos poukazů zajišťuje Infocentrum pro 
seniory, kontakt: 383 700 777.  

(red) 

Beseda pro seniory  
(Ne)bezpečný věk
Rada seniorů města Strakonice ve spolu-
práci s Infocentrem pro seniory a Územním 
odborem Policie ČR ve Strakonicích vás 
zve v úterý 17. 1. od 13.00 hod. na be-
sedu o bezpečném chování seniorů. 
V budově Policie ČR v Plánkově ulici 629 
budete mít možnost prohlédnout si moderní 
střelnici, policejní celu a určení podoby 
pachatele (identikit). Více informací o be-
sedě poskytne předsedkyně Rady seniorů 
města Strakonice Marcela Štveráková, tel. 
602 340 099, Infocentrum pro seniory 
nebo tisková mluvčí policie Jaromíra Nová-
ková, tel. 724 250 841.

Marie Žiláková, 
Infocentrum pro seniory

Rozpočet města Strakonice na rok 2017

Stalo se již tradicí v každý sudý čtvrtek 
se s vámi potkat na radnici a popovídat si 
o tom, co vás trápí, co byste chtěli změnit, 
kde ubrat, kde naopak přidat. V některých 
případech jsou témata zvolena s přihléd-
nutím k aktuální problematice, jindy je 
ponechán prostor pro vaše názory. 

Nejinak tomu bude v novém roce. Leden, 
vzhledem k pracovním povinnostem, pro-
běhne bez setkání, ale od února se s vámi 
opět budu vídat. Začneme tedy v šestém 
týdnu nového roku 2017, konkrétně 9. února 
v 16.00 hodin ve velké zasedací místnos-
ti MěÚ Strakonice. Byl bych velmi rád, 
kdybyste mně zaslali podněty, nad kterými 
byste chtěli diskutovat. Témata zpracujeme, 
připravíme podklady a může začít účinná 
diskuze. 

Abyste měli přehled a mohli se k jednot-
livým tématům vyjádřit, sledujte faceboo-
kový profil města https://www.facebook.
com/strakonice.eu/ a webové stránky města 
http://www.strakonice.eu, kde budou zve-
řejněny pozvánky na jednotlivá setkání nad 
danou tematikou. Čtěte, hledejte informace, 
týkají se především vás a života ve městě. 
Neváhejte volat, ptát se, od toho je rubrika 
dotazy, náměty, připomínky na webových 
stránkách města, i sem můžete vložit námět 
pro diskuzi, PR oddělení mně jej předá. Rádi 
vám odpovíme a budeme nápomocni. Protože 
naopak vaše reakce pomáhají nám. Jen tak se 
dozvíme, co se vám nelíbí a co byste chtěli 
změnit. Jsme tady pro vás, tak pojďte praco-
vat a měnit naše město k lepšímu s námi. 

Břetislav Hrdlička, starosta města

Čtvrteční setkání s vedením města pokračují i v novém roce

Při sestavování rozpočtu na rok 2017 se 
vycházelo především ze schváleného 
rozpočtového výhledu města Strakonice, 
z údajů státního rozpočtu. Nezanedbatel-
nou informací při plánování jsou skutečnosti 
minulých let a dále požadavky vedoucích 
jednotlivých odborů a ředitelů zřízených 
organizací. 

Rozpočet města Strakonice na rok 2017 je 
navržen jako schodkový. Celkové příjmy: 
446,7 mil. Kč a celkové výdaje: 475,28 mil. 
Kč. Schodek je 28,586 mil Kč, splátky půjček 
a úvěrů jsou ve výši 42,890 mil. Kč. Celý 
schodek bude kryt použitím prostředků minu-
lých let. To znamená z prostředků, které jsme 
ušetřili v roce 2015 a 2016. 

Při stanovení příjmů se vycházelo ze sku-
tečnosti letošního roku a předpokládaného ná-
růstu pro rok 2017. Příjmy jsou ale stanoveny 
na úrovni skutečnosti roku 2016, to znamená 
446,7 mil. Kč. 

Na straně výdajů bylo hlavním úkolem zajistit 
finanční krytí běžných provozních výdajů města 
a jím zřízených organizací. Návrh běžných 
výdajů je stanoven přibližně na úrovni roku 2016. 
Do návrhu kapitálových výdajů byly zařazeny 
akce, jejichž financování je schváleno v roz-
počtu roku 2016, ale jejich realizace proběhne 
až v roce 2017. Jedná se především o projekty, 
na které je přislíbena dotace, nebo projekty, kde 
se finančně účastníme na akcích hrazených z pro-
středků ŘSD a nebo SÚS Jihočeského kraje. 

Ze staveb, kde bude čerpána dotace, jde přede-
vším o cyklostezku Strakonice – Nový Dražejov 
– 9,5 mil. Kč. Tato stavba je naší prioritou a je jí 
věnována velká pozornost. Otavská cyklostezka 
– 5 mil. Kč. Výstavba této stezky již započala, 
ale dokončena bude až v roce 2017. Zateplení 
objektu Stavbařů čp. 204, 205, 206 – 6,8 mil. 
Kč. Jako poslední je zateplení, výměna oken 
a výměna střešní krytiny čp. 137 – 6,8 mil. Jedná 
se o nádvorní budovu městského úřadu. Dlouho 
jsme zvažovali, jak se postavit k další investici 
do úřadu, zda je možný přesun odborů do budo-
vy bývalé školy. Jestli ponechat budovu tak, jak 

je, a neinvestovat. Nakonec jsme našli řešení, kdy 
se do budovy bude investovat pouze v případě 
získání dotace. Dokončení přestavby základní 
školy na úřad, tak jak bylo plánováno, by stálo 
okolo 110 mil. Kč. Naše město nebude mít tuto 
částku ani za deset let. 

Z akcí, kde má město finanční spoluúčast, je 
to především silnice I/22 Strakonice – severní 
dopravní půloblouk – 16 mil. Kč. Stavba, na kte-
rou město čeká od čtyřicátých let, se konečně 
dostává do stádia realizace. Může se to zdát 
k neuvěření, ale při našem příchodu na radnici 
nebylo zahájeno ani stavební řízení a podmínky 
územního rozhodnutí se nedařilo plnit. Nebyly 
vyřešeny ani pozemky, ani rozsah naší spoluú-
časti. Stihnout to za dva roky včetně výběrového 
řízení na zhotovitele není špatný výkon. Další 
významnou stavbou je most v Lidické ulici –  
4,5 mil. Kč a s ním související kanalizační 
sběrač na Sídlišti 1. máje – 20 mil. Kč. Poslední 
a nejdražší stavbou je kanalizační sběrač Volyň-
ská – 35 mil. Kč. 

Protože jsme dobře hospodařili s finančními 
prostředky v předcházejících letech, mohli jsme 
zařadit do investic: kompletní opravu komuni-
kace v ul. Krále Jiřího z Poděbrad – kde bude 
opravena vozovka, chodníky, veřejné osvětlení, 
kanalizace a vodovod za 23 mil. Kč. Takto si 
představujeme činnost radnice i v dalších letech. 
Omezovat zbytné a naprosto zbytečné výdaje 
a ušetřené peníze směřovat do údržby a rozvoje 
města. 

Opravy se mají provádět pravidelně, a proto 
v mateřské škole ve Školní ulici dokončíme 
celkovou rekonstrukci rozvodu vody a kanalizace 
za 1,2 mil. Kč. Mateřskou školu v Holečkově 
ulici čeká rekonstrukce elektroinstalace za 1 mil. 
Kč. V podstatě každá škola a předškolní zařízení 
bude v roce 2017 něco opravovat. Nejenom školy 
vlastní město. Peníze jsou vyčleněny na opravu 
chodníku u ZŠ Dukelská – 1 mil. Kč a na nový 
chodník v ul. Ellerova mezi zimním a plaveckým 
stadionem za 2 mil. Kč. Prostředky jsou vyčle-
něny i na protipovodňová opatření v Předních 
Ptákovicích. Sami vidíte, že se toho v příštím 
roce mnoho změní nejen ve Strakonicích, ale 
i na samotném úřadě, zvláště když další investiční 
akce budou do rozpočtu zařazovány postupně 
po získání dotací.

MILAN JUNGVIRT, MÍSTOSTAROSTA

Obřadní síň na strakonickém hradě    
 Foto: R. Malota
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Rozvíjející se strojírenská firma se sídlem ve Strakonicích působící v oboru ochrany životního prostředí  
hledá do nového výrobního závodu ve Strakonicích v průmyslové zóně Na Jelence pracovníky na pozice:

DENIOS s.r.o., Na Jelence 1330, 386 01 Strakonice

Pracovník technického oddělení

n VŠ/VOŠ vzdělání v oboru elektro
n znalost výkresové dokumentace, znalost vyhlášky 50/1978 Sb.
n praxe v projektování elektroinstalací výhodou
n znalost německého jazyka nebo anglického podmínkou,
n schopnost samostatné i týmové spolupráce, flexibilita
n řidičský průkaz B

 Pracovník obchodního  
oddělení pro prodej a poradenství

n SŠ/VŠ vzdělání
n praktické zkušenosti s přímým prodejem
n vysoká vlastní aktivita a motivace
n komunikativnost, týmová práce
n  dobrá znalost německého nebo anglického jazyka (znalost obou velká výhoda)
n řidičský průkaz B

Svářeč – zámečník

n Vyučen v oboru zámečník/svářeč ZK 135W 01
n Praxe, možnost dalšího zvýšení kvalifikace
n Dvousměnný provoz

Směnový mistr

n SŠ vzdělání
n Praxe ve strojírenství na obdobné pozici
n Dvousměnný provoz

Nástup:       ihned
Bydliště:       Strakonice a okolí
VÝHODY:       týden dovolené navíc, příspěvek na stravování, penzijní připojištění
INFORMACE:    tel.: 383 313 222
KONTAKT:        životopisy zasílejte na e-mailovou adresu: info@denios.cz

www.denios.cz

Konzultační dny  
České obchodní inspekce
Zástupce České obchodní inspekce 
bude připraven zodpovídat vaše dota-
zy z oblasti práv spotřebitelů v úterý  
17. 1. od 9.00 do 12.00 hod. na Obec-
ním živnostenském úřadu Městského 
úřadu Strakonice, Na Stráži čp. 270. 
Více informací poskytne Jana Vadlejcho-
vá, tel.: 383 700 330.

Pracovníci strakonických technických služeb 
musí při zimní údržbě zajistit sjízdnost zhru-
ba 160 km silnic a schůdnost zhruba 85 kilo-
metrů chodníků. Při sněžení se přednostně 
upravují trasy důležité pro dopravní obsluž-
nost, autobusové zastávky, školy a okolí ne-
mocnice. Pak přijdou na řadu ostatní lokality. 
Uklízí se zhruba spirálovitě od centra města 
v souladu s plánovanými trasami, které jsou 
součástí plánu zimní údržby pro daný rok, 
upřesnil ředitel Technických služeb Strakoni-
ce Ludvík Němejc.

Při sněhové kalamitě je nasazena veškerá 
technika a zaměstnanci, aby sníh nepřetržitě 
odklízeli. Technické služby mají pro potřeby 
zimní údržby k dispozici kromě jiného pět 
sypačů různých velikostí a šest pluhů rovněž 
různých velikostí – podle toho, v jakých mís-
tech se nasazují. V nepřetržité pohotovosti je 
zapojeno minimálně 32 zaměstnanců ve dvou 
četách. V případě nutnosti jsou do zimní 
údržby zapojovány i externí společnosti. 
Technické služby jsou již dostatečně před-
zásobeny inertními posypovými materiály 
(písek, drť) i posypovou solí.

Vzhledem k rozlehlosti udržovaných komuni-
kací však není možné zajistit sjízdnost a schůd-

nost najednou. Pluhy se v ulicích pohybují 
nonstop, chemický nebo inertní posyp nemá při 
trvalém sněžení význam používat. V údržbě se 
pak pokračuje až do doby, kdy jsou důsledky 
sněžení sníženy na přijatelnou míru. To může 
samozřejmě trvat několik hodin nebo i dnů podle 
toho, jak se vyvíjí klimatická situace. 

Obecně platí, že se technické služby snaží 
zajistit schůdnost chodníků alespoň po jedné 
straně silnice. Situaci však komplikují šířka 
a tvary chodníků či mobiliář. S tím vším se 
musí technika vypořádat. Práci zaměstnanců 
technických služeb často ztěžuje nekázeň 
řidičů, kteří nevhodně parkují, a silnice je tak 
pro těžkou techniku neprůjezdná.

Řada obyvatel města však spolupracuje 
při úklidu chodníků, které přiléhají k jejich 
nemovitostem, i když jim to v současnosti 
žádný právní předpis nenařizuje. Jim patří 
velký dík. Technické služby jim mohou zdar-
ma poskytnout nářadí a posypový materiál. 
Vyzvednout si je mohou v hlavním skladu 
v Raisově ulici čp. 274 vždy v pracovních 
dnech od 7.00 do 10.00 a od 12.00 do 14.00 
hodin. Jiný termín si mohou případně dohod-
nout na tel. 380 420 454 u paní Váchové. 

(red)

Technické služby v zimě udržují  
přes 200 km chodníků a silnic

ZIMNÍ STADION 
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
 Rodiče+děti do 10 let Společné

  1. 1. 13.00–14.00 14.30–15.30
  3. 1. 16.15–17.15 17.30–18.30
10. 1. 16.15–17.15 17.30–18.30
15. 1. 13.45–14.45 15.15–16.15
 17. 1. 16.15–17.15 7.30–18.30
 21. 1. 13.00–14.00 14.30–15.30
24. 1. 16.15–17.15 17.30–18.30
31. 1.     16.15–17.15        17.30–18.30

Bruslení pro seniory:
5., 12., 19., 26. 1.      9.30–10.30



6 leden 2017  Zpravodaj města Strakonice

ŽIVOT VE MĚSTĚ
Deváťáci uspořádali sbírku 
pamlsků pro psy z útulku

Děti ze ZŠ Dukelská ve Strakonicích 
nemyslí před Vánoci jen na sebe. Již potřetí 
uspořádali žáci třídy 9. B vánoční sbírku 
pamlsků pro pejsky z Útulku pro opuštěné 
a nalezené psy ve Strakonicích. Jako kaž-
dý rok se vybralo opravdu velké množství 
dobrot. Všem dárcům za chlupáčky velmi 
děkuje vedoucí útulku Alexandra Auterská 
a my věříme, že se k této hezké tradici 
přidají i další školy. Žáci 9. B

Výtěžek z koncertu  
Dashy využije MěÚSS

Součástí Slavnostního vítání adventu byl 
jako každý rok koncert v kostele a poprvé 
se na něm vybíralo dobrovolné vstupné. 
V kostele sv. Markéty vystoupila zpěvač-
ka Dasha a diváci vhodili do pokladny 
u vchodu 12 501 korun. Peníze byly určeny 
ve prospěch Městského ústavu sociálních 
služeb (MěÚSS). Částku z rukou starosty 
Břetislava Hrdličky převzala ředitelka 
MěÚSS Dagmar Prokopiusová. Uvedla, že 
peníze chtějí použít na nákup hydraulické 
zdviže. (red) 

Vánoční jarmark vynesl 
více než 90 000 Kč
Vánoční jarmark, který se konal v polovi-
ně prosince v sokolovně, vynesl 92 155 
korun. Peníze jsou určeny pro Nadaci pro 
transplantaci kostní dřeně a budou použity 
například na podporu dárcovství kostní 
dřeně nebo transplantačního programu, 
informovali dobrovolní spolupracovníci na-
dace Dagmar Paterová a Zdeněk Švehla. 

(red) 

Odbor rozvoje města Strakonice uspěl 
se žádostí o dotaci ve výzvě na pod-
poru bezpečnosti dopravy a cyklodo-
pravy z Integrovaného regionálního 
operačního programu.

Projekt s názvem „Cyklostezka Strakonice, 
Nový Dražejov“ řeší svedení cyklistů mimo 
rušnou silnici a zajišťuje tak bezpečnější 
jízdu na kole do práce či do školy. Nový Dra-
žejov se tak díky dotaci dočká bezpečného 
cyklistického spojení se Strakonicemi.

Předpokládané investiční výdaje na cyk-
lostezku jsou podle projektové dokumentace 
cca 9,5 milionu korun. Výše dotace zatím 

není upřesněna, bude maximálně ve výši 
85 % z celkových způsobilých výdajů.

Projekt je rozdělen do dvou úseků. První 
část má za cíl vybudovat cyklostezku spoju-
jící Strakonice a Nový Dražejov, což umožní 
jízdu cyklistů jinde než po silnici I. třídy. 
Dnešní provoz a absence zpevněné krajnice 
neumožňuje bezpečné cyklistické spojení 
města s jeho osadou. Na tento úsek cyklostez-
ky naváže u kruhového objezdu na Katovické 
druhý úsek, který zajistí cyklistické napo-
jení lokality Jezárky a vyřeší cyklodopravu 
podél komunikace, která se po dobudování 
severního dopravního půloblouku stane 
jeho součástí. Aby byla smíšená cyklostezka 
bezpečná i v nočních hodinách, bude po celé 
délce nasvícena.

Senioři často bývají snadným cílem pod-
vodníků, kteří z nich pod nejrůznějšími 
záminkami vyloudí peníze nebo je okradou. 
Na podzim byl ve Strakonicích okraden 
pětaosmdesátiletý muž. Pustil do bytu 
neznámou ženu, která se mu představila 
jako pracovnice zdravotní pojišťovny. Řekla 
mu, že nese jeho manželce peníze. Na stůl 
položila 7 000 korun a chtěla vrátit 1 000 
korun. Důvěřivý senior přinesl své úspory, 
z nichž vybral požadovanou částku. Peníze 
pak vrátil na původní místo. Neznámá žena 
mu peníze v nestřežené chvíli vzala. Muž 
po jejím odchodu zjistil, že mu zmizelo  
9 000 korun.

Policisté varují seniory před takovými 
podvodníky. Mluvčí strakonické policie 
Jaromíra Nováková upozornila, že pachatelé 
mohou své triky zkoušet i nadále. Uvedla, že 
se podvodníci nejčastěji vydávají například 
za zaměstnance energetických společností 
i pojišťoven, za starého známého či příbuz-
ného, nabízejí nejrůznější zboží nebo chtějí 
pustit na toaletu.

Policisté seniorům radí, aby nedůvěřovali 
neznámým lidem a nepouštěli do bytu nikoho 
cizího. Je vhodné pořídit si panoramatické 
kukátko, které umožňuje prohlédnout si 
příchozího, a nainstalovat si bezpečnostní 
řetízek na dveře. „Pamatujte, že zaměstnanci 
společností vám domů přeplatky ani žádné 
peníze osobně nepřinesou,“ upozorňuje Jaro-
míra Nováková.

Pokud zvoní například pracovník úřadu, 
měli by lidé požadovat, aby jim předložil prů-
kaz, nebo zavolat na úřad, na nějž se pracov-
ník odvolává, a ověřit si tak, že mluví pravdu. 
„V případě jakýchkoliv pochybností trvejte 
na tom, že o nabízenou službu nestojíte,“ 
podotkla policejní mluvčí. Lidé by také neměli 
podléhat vidině snadného zbohatnutí. Policisté 
upozorňují, že podomní nabídky výher v lo-
terii nebo výhodných koupí bývají v naprosté 
většině případů podvod. Na žádosti cizích lidí 
o půjčení peněz by neměli reagovat vůbec. 

Pokud se vám bude zdát podezřelé jednání 
cizích osob, neváhejte zavolat na tísňovou 
linku 158.  (red) 

MAGDA SEDMÍKOVÁ, ODBOR ROZVOJE

Město Strakonice má přislíbenou dotaci na  
vybudování cyklostezky do Nového Dražejova

Senioři by se měli mít na pozoru před podvodníky

Trasa cyklostezky do Nového Dražejovia Foto: archiv města
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Vyhlášeny dotační programy města na podporu 
kultury, sportu a sociálních věcí v roce 2017

Dotační program města Strakonice na podporu kultury

Dotační program města Strakonice na podporu tělovýchovy,  
sportu a ostatních volnočasových aktivit

Dotační program města Strakonice pro poskytování dotací v sociální oblasti

Zastupitelstvo města na prosincovém zasedání schválilo dotační programy na podporu tělovýchovy, 
sportu a ostatních volnočasových aktivit, na spolufinancování kultury a na dotace v sociální oblasti 
v roce 2017. Znění programů včetně podmínek  je na www.strakonice.cz – samospráva – dotace.

Univerzita třetího věku 
V úterý 31. 1. v 9.00 hod. zahajuje Místní 
akční skupina Strakonicko, z. s., ve spoluprá-
ci s Provozně ekonomickou fakultou České 
zemědělské univerzity v Praze letní semestr 
Virtuální Univerzity třetího věku ve Strako-
nicích na Palackého náměstí čp. 1 090. 
Výukový program se bude týkat českých 
dějin a jejich souvislostí. Cena kurzu  
(6 přednášek) je 350 Kč. Informace poskyt-
ne Iveta Švelchová, tel. 601 335 540,  
e-mail: prachensko.st@seznam.cz a Infocen-
trum pro seniory.

Marie Žiláková, Infocentrum pro seniory

L. Matějka oslavil pětadevadesátiny
Sportovec a vzor pro řadu generací Ladislav 
Matějka oslavil v prosinci již 95. narozeniny. 
Jeho jméno je pojmem především mezi stra-
konickými lyžaři a právě ti mu ze srdce přejí 
hodně zdraví a štěstí do dalších let.

Pro ty, kteří o jeho všestrannosti jen slyšeli, 
připomínáme jeho bohatou sportovní kariéru. 
Ladislav Matějka začal sportovat v Bělčicích, 
kde se narodil. Věnoval se gymnastice, atle-
tice, lyžování, po válce závodil v kanoistice, 
později i v rallye. Byl předsedou okresního 
svazu lyžování a členem Ústředního svazu 
lyžování. V roce 1941 byl na mistrovství re-
publiky pátý v maratonu. V roce 1962 se stal 
mistrem republiky v automobilových soutěžích 
třídy do 1600 ccm. V roce 2009 byl uveden 
do síně slávy v rámci ankety Nejlepší sporto-
vec okresu Strakonice.

V současnosti žije Ladislav Matějka u své 
dcery ve Dvoře Králové nad Labem. (red) 

Přání JHK podnikatelům
Jihočeská hospodářská komora Oblastní 
kancelář Strakonice přeje svým členům 
a všem podnikatelům do nového roku hod-
ně úspěchů v pracovním i osobním životě.

INZERCE

RV
16

01
26

4/
02

Název Alokovaná částka Termín podání žádosti

Opatření 1 Podpora celoroční činnosti v oblasti kultury 200 000 1.–28. 2. 2017

Opatření 2 Podpora jednorázových kulturních akcí a projektů
(dvě výzvy)

200 000
100 000

1.–28. 2. 2017
1.–30. 6. 2017

Název Alokovaná částka Termín podání žádosti

Opatření 1 Podpora na nájemné ve sportovních zařízeních města Stra-
konice pro mládež – spravovaných STARZem Strakonice

5 000 000 1.–28. 2. 2017

Opatření 2 Podpora na nájemné ve sportovních zařízeních města 
Strakonice pro mládež – v tělocvičnách základních škol 
zřizovaných městem Strakonice 

360 000 1.–28. 2. 2017

Opatření 3 Podpora provozu, oprav a údržby sportovišť ve vlastnictví 
žadatele

250 000 1.–28. 2. 2017

Opatření 4 Podpora sportovní činnosti mládeže do 18 let (včetně) 450 000 1.–28. 2. 2017

Opatření 5 Podpora volnočasové činnosti mládeže do 18 let (včetně) 100 000 1.–28. 2. 2017

Opatření 6 Podpora jednorázových sportovních a volnočasových akcí 
(dvě výzvy)

100 000
100 000

1.–28. 2. 2017
1.–30. 6 .2017

Opatření 7 Podpora jednorázových akcí pořádaných v rámci oslav 
650 let založení města Strakonice

100 000 1.–28. 2. 2017

Název Alokovaná částka Termín podání žádosti

Podpora registrovaných služeb poskytovaných dle zákona  
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Podpora jednorázových nebo dlouhodobých služeb a programů, které se 
sociálními službami souvisejí, navazují na ně nebo s nimi úzce spolupracu-
jí, tj. služeb a programů nedefinovaných zákonem o sociálních službách

600 000 6.–24. 2. 2017

Maturitní obory:
Interiérová tvorba, navrhování nábytku 
a dřevěné konstrukce
Design interiéru       
Vnitřní prostředí budov    
Stavebnictví

10. 2. 2017  - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 (red)
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PRO OBČANY
Dotační programy 
Jihočeského kraje  
pro rok 2017
Jihočeský kraj (Jčk) zveřejnil 2. 12. 
2016 dotační programy pro rok 2017: 
-  Podpora služeb nedefinovaných v zá-
koně č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách

-  Rozvoj venkova a krajiny – Opatření 
Podpora výstavby a obnovy vodohos-
podářské  infrastruktury

- Podpora prevence kriminality v Jčk
- Podpora sportu
-  Podpora a rozvoj protidrogové politi -
ky Jihočeského kraje v roce 2017

-  Podpora bezpříspěvkového dárcov-
ství krve v Jihočeském kraji 

-  Podpora sociálního začleňování 
osob ohrožených sociálním vylouče-
ním na území Jihočeského kraje

-  Podpora práce s dětmi a mládeží 
(mimo oblast sportu)

- Podpora kultury
-  Dotace na reprezentaci Jčk v oblasti 
vědy, mládeže a sportu

-  Dotace na reprezentaci Jihočeského 
kraje v oblasti kultury –1. výzva 

-  Investiční dotace pro jednotky sborů 
dobrovolných hasičů obcí Jčk

-  Kulturní dědictví
-  Podpora cyklistiky a cyklodopravy v Jčk
- Jižní Čechy pohodové
-  Rozvoj venkova a krajiny – podo-
patření 1. Tvorba krajiny a podpora 
biodiverzity

-  Rozvoj venkova a krajiny – část 
podopatření 2. A Podpora chovu ryb 
ve vodních tocích

-  Rozvoj venkova a krajiny – část po-
dopatření 2. B Podpora včelařů

-  RVK – podopatření 3. Podpora envi-
ronmentálního vzdělávání, výchovy 
a osvěty (EVVO) a cílená podpora 
EVVO ve školách

-  Podpora tvorby územně plánovací 
dokumentace obcí Jihočeského kraje, 
1. výzva 

Prostřednictvím dotačních programů 
mohou na své projekty čerpat podpo-
ru obce, neziskové organizace, ale 
i fyzické a právnické osoby. 
Termín pro podávání žádostí o po-
skytnutí dotace do výše uvedených 
dotačních programů je od 2. 1. do  
13. 1. 2017. 

Kompletní soubor dokumentů potřeb-
ných k podání žádosti včetně elektro-
nické žádosti a veškeré další informa-
ce naleznete na www.kraj- jihocesky.
cz – Dotace, fondy EU – Programové 
dotace Jihočeského kraje – Aktuální 
výzvy – dotace Jihočeského kraje.
Bližší informace poskytne:
Městský úřad Strakonice – odbor 
rozvoje, Pavla Němcová,  
tel.: 383 700 842,  
e-mail: pavla.nemcova@mu-st.cz.

Ohlédnutí za koncem roku 2016  
na plaveckém stadionu

Konec roku 2016 se na plaveckém stadionu 
nesl ve znamení různých akcí. Hned na za-
čátku listopadu, ve dnech 5. až 12. listopadu, 
byla naše sauna součástí národní kampaně 
za zdravé saunování nazvané Týden sau-
nování 2016. Ta má členy po celé republice 
a její propagace probíhala ve velkých dení-
cích, televizích a na sociálních sítích. U nás 
byl součástí kampaně například časově 
neomezený vstup, snížené ceny za výpůjčky 
županů a ručníků, aromaterapie, osvětová 
videa o saunování, ledová hora a ledové kou-
le a další výhody, které návštěvníci velmi 
rádi využili a byli s nimi spokojeni. Ty, 
kteří nestihli tuto kampaň, mohu ujistit, že 
i v roce 2017 budeme její součástí, a pokud 
půjde vše podle plánu, dočkáme se i sau-
nových rituálů od saunového mága Pavla 
Hofrichtera.

Po této úspěšné kampani přišel na řadu 
prosinec a jeho adventní čas, který nabídl 
hned několik akcí. Tou nejzajímavější bylo 
vánoční koupání, které probíhalo každé 
úterý a čtvrtek od 20 do 22 hodin a nabídlo 
zajímavou atmosféru při zhasnutém hlavním 
osvětlení, kdy svítilo pouze podvodní osvět-

lení bazénu. Malý relaxační bazén byl sou-
částí laserové show a k tomu hrála pohodová 
vánoční hudba.  

Poslední akci, o které se chci zmínit, byla 
solární louka k jednotlivému vstupu zdarma. 
Mnoho návštěvníků ani neví, že na plavec-
kém stadionu mohou využít tuto relaxační 
zajímavost. Solární louka pojme dvě osoby, 
je vhodná pro ty, kteří chtějí v soukromí 
relaxovat. Její hlavní přínos spočívá v prohřá-
tí celého těla, a dokonce také trochu opaluje. 
Jedna procedura trvá přibližně 10 minut, 
zakoupit si žeton k její návštěvě mohou ná-
vštěvníci na pokladně za 10 korun a v jedné 
hodině se mohou vystřídat až tři návštěvníci, 
páry nebo ti samí lidé, pokud si zakoupí více 
žetonů. Díky spokojenosti návštěvníků je 
akce prodloužena do ledna, čili přijďte také 
vyzkoušet.            

Na závěr bych vám chtěl poděkovat za pří-
zeň, popřát úspěšný rok 2017 plný zdraví, ži-
votních radostí a hlavně mnoho spokojených 
hodin strávených na plaveckém stadionu 
ve Strakonicích.                                      

Karel Dvořák, 
vedoucí plaveckého stadionu

Zdraví je nejen záležitostí našich lékařů 
a lékařské péče. Je především záležitostí nás 
samotných. 

Co to znamená, když se řekne „zdravý 
životní styl?“ Je to styl našeho života, kdy se 
cítíme ve fyzické a životní pohodě, a ten-
to styl života nás v dobrém stavu udržuje 
dlouhá léta. Angličtina má výraz wellness. 
Pozor, neplést s wellness víkendy, kdy se  
jednou do roka naložíme do pivní lázně 
a k obědu nám naservírují pečené koleno. 
Správně se jedná o pravidelné činnosti 
k udržení kondice – výběr potravin, tělesné 
aktivity, vhodný odpočinek, regulaci hmot-
nosti, náležité stravovací návyky, udržení 
dobré nálady.

V případě výskytu onemocnění se některé 
postupy modifikují, zejména pak výživová 

doporučení či cvičení s ohledem na případná 
omezení vlivem nemoci či věku. 

Správný výběr potravin je na začátku našeho 
dobrého přístupu k péči o zdraví. To, co pijeme 
a jíme, slouží jako pohonná látka organismu, aby 
mohl vykonávat veškerou činnost včetně dýchá-
ní, tlukotu srdce, smyslového vnímání, myšlení. 
Některé z potravin nám poskytují kvalitní po-
honné látky plné nezbytných a hodnotných živin, 
jiné však naopak dodávají tělu látky nekvalitní, 
které obsahují např. nežádoucí chemické přísady. 
Úvodní doporučení tedy zní: vybírejte při náku-
pu přednostně přírodní potraviny, jako je ovoce 
a zelenina, na etiketách výrobků si všímejte 
nejen složení, ale také původu produktu. 
Zdroj: Jak jíst, autoři Astl, Astlová, Marková 

Lenka Scheinostová,  
komise pro sociální věci a zdravotnictví

Zdravý životní styl – 1. díl

Místností určenou pro relaxaci je solární louka  Foto: redakce
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KALENDÁŘ AKCÍMěKS – 383 311 535 (předprodej), Kino – 383 322 625 (pokladna), ŠK – 380 422 700 (hrad), 380 422 720 (pobočka Za Parkem), 
MSP – 380 422 608, DDM – 383 322 216, RC Beruška – 773 165 696, ZUŠ – 383 332 166,  
STARZ – 380 422 761 (plavecký stadion, pokladna)

KINO OKO 
1.–2. 1., 17.30 hod.
Assassin´s Creed 3D
USA, akční/dobrodružný/historický/sci-fi,  
102 minut, přístupný od 12 let

1.–2. 1., 20.00 hod.
V pasti!
Fra, horor/thriller, 91 minut, přístupný od 15 let

3.–4. 1., 17.30 hod.
Špinavej kšeft
Fra, komedie, titulky, 100 minut, přístupný od 12 let

3.–4. 1., 20.00 hod.
Zničeni láskou
Fra/Belgie, drama, titulky, 110 minut, přístupný 
od 12 let

5.–8. 1., 17.30 hod.
Anděl Páně 2
ČR, pohádka, 90 minut, přístupný všem

5.–8. 1., 20.00 hod.
Velká čínská zeď 3D
USA/Čína, dobrodružný/fantasy, dabing,  
94 minut, přístupný od 12 let

9.–11. 1., Po 17.30 a 20.00, Út–St 17.30 hod.
La La Land
USA, komedie/muzikál/drama, titulky, 127 minut, 
přístupný od 12 let

INZERCE

RV
16

01
39

8/
01

10. 1., 20.00 hod.
Miluj mě, jestli to dokážeš
ČR, dokument, 63 minut, přístupný od 15 let

12.–15. 1., 17.30 hod.
Ozzy
Špa/Kan, anim., dabing, 91 minut, přístupný všem

12., 14.–16. 1., 20.00 hod.
Všechno nebo nic
Slovensko/ČR, komedie/romantický, 107 minut, 
přístupný od 12 let

13. 1., 19.30 hod.
Rammstein in Amerika
Něm, dokument a koncert, titulky 223 minut, 
přístupný všem

16.–18. 1., 17.30 hod.
Proč právě on!
USA, komedie, titulky, 110 minut, přístupný od 15 let

18.–19. 1., 20.00 hod.
Pod rouškou noci
USA, drama/krimi, titulky, 129 minut, přístupný od 15 let

19.–22. 1., 17.30 hod.
Divoké vlny 2
USA, anim./komedie/rodinný, dabing, 84 minut, 
přístupný všem

20.–21. 1., 20.00 hod.
xXx: Návrat Xandera Cage 3D
USA, akční/komedie, titulky 105 minut, přístupný 
od 12 let

22.–23. 1., 20.00 hod.
Rozpolcený
USA, horor/thriller, titulky, 116 minut, přístupný 
od 12 let

23.–25. 1., 17.30 hod.
Rogue One: Star Wars Story 3D
USA, akční/dobrodružný/fantasy/sci-fi, dabing, 
133 minut, přístupný všem 

24.–25. 1., 20.00 hod.
Pirko
ČR/Slovensko, drama, 90 minut, přístupný od 15 let

26.–29. 1., 17.30 hod.
Psí poslání
USA, drama/komedie, titulky, přístupný všem

26.–28. 1., 20.00 hod.
Miluji tě modře
ČR, komedie/romantický, 90 min., přístupný od 12 let

OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ & PODLAH
Strakonice, ul. Písecká (výpadovka na Prahu –budova Garantstav)  
tel.: 777 594 930, vzorkovna 739 657 450
www.dverepodlahy.com, e-mail: info@dverepodlahy.com

29.–31. 1., 20.00 hod.
Resident Evil: Poslední kapitola 3D
USA, akční/horor, titulky, 105 minut, přístupný od 15 let

30.–31. 1., 17.30 hod.
Manžel na hodinu
ČR, komedie, 92 minut, přístupný od 12 let

DĚTSKÉ SOBOTY

7. 1., 15.30 hod.
Dvanáct měsíčků
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 74 minut

14. 1., 15.30 hod.
Kamarád krteček
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 66 minut

21. 1., 15.30 hod.
Broučkova rodina
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 70 minut

28. 1., 15.30 hod.
Kytice pohádek I.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 72 minut

SENIORSKÉ STŘEDY

18. 1., 9.30 hod.
Pohádky pro Emu
ČR, romantický příběh, 102 minut

FILMOVÝ KLUB – KINO OKO

11. 1., 20.00 hod.
Agnus dei
Fra/Polsko, drama, titulky, 115 minut, beze slov, 
přístupný od 15 let

PLAVECKÝ STADION 
KRYTÝ BAZÉN
Po
6.00–8.00 kondiční plavání
12.30–13.30 plavání pro invalidy
13.30–15.30
17.00–20.00 ½ bazénu

Út
12.30–13.30
14.30–15.30
20.00–22.00

St
6.00–8.00 kondiční plavání
12.30–13.30 plavání pro důchodce

VÝSTAVY 
3.–6. 1.
Půjdem spolu do Betléma
místo: Kapitulní síň, info: MSP

3.–31. 1.
Czech Press Photo
výstava fotografií
místo: sál U Kata, Maltézský sál, info: MěKS

4.–30. 1.
Barčin pusopis
výstava obrázků malovaných ústy
místo: ŠK, vstupní hala, info: ŠK

do 31. 1.
Retrospektivní výstava ODPŘEDENO/Jak 
přádelna předla 2012-2016
ohlédnutí za pěti lety v bývalé přádelně Fezko 
Na Dubovci
místo: ArtWall, Želivského ulice



10 leden 2017 Zpravodaj města Strakonice

KALENDÁŘ AKCÍ www.meks–st.cz | www.knih–st.cz | www.muzeum–st.cz | www.csop–strakonice.net | www.ddmstrakonice.cz  
 www.rcberuska.cz | http://zus.strakonice.cz 

POZVÁNKY
1. 1., 16.00 hod.
7. ročník plavání v řece Otavě
hudební program - kapela Štreka
místo: u lávky a parkoviště před pivovarem

1. 1., 18.00 hod.
Novoroční ohňostroj
místo: strakonický hrad

BOHOSLUŽBY

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
www.farnost-strakonice.cz

Nedělní bohoslužby
8.00 hod. kostel Podsrp
9.30 hod. kostel sv. Markéty (kromě 1. 1.)
každé úterý 18.10–19.00 hod., kostel  
sv. Markéty
možnost tiché modlitby, rozhovoru s knězem
každý pátek (kromě 13. 1.), 19.00 hod., 
Vojtěška – Společenství střední generace
setkání zaměřené na modlitbu za konkrétní 
úmysly, rozhovor nad Biblí a další témata
1. 1., 10.00 hod., kříž u sv. Markéty;  
11.00 hod. řepická vlaková zastávka
novoroční pěší putování ke sv. Janu Křtiteli 
do Radomyšle
1. 1., 17.00 hod., sv. Markéta
slavnostní bohoslužba, následuje možnost 
individuálního požehnání a modlitby kněze
6. 1., 17.30 hod., sv. Prokop
Slavnost Zjevení Páně – bohoslužba se žehnáním 
vody, kadidla a křídy
6. 1., 19.00 hod., sv. Prokop
Tříkrálový koncert Charity, vystupuje Pěvecký sbor Hla-
soň, Pošumavská dudácká muzika a přípravka ZUŠ
8. 1., 9.30 hod., sv. Markéta
nedělní eucharistie s promluvou pro děti
8. 1., 15.00 hod., RC Beruška 
setkání rodin s dětmi
13. 1., 19.00 hod., sv. Markéta
Večer chval; hudba, zpěv, možnost přímluvy 
na konkrétní úmysly; tentokrát s akcentem 
na jednotu křesťanů
2. 2., 17.30 hod., Podsrp
Svátek Uvedení Páně do chrámu – bohoslužba 
se žehnáním svící

MANA, APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
www.manacirkev.cz

Zamyšlení nad Biblí
každý čtvrtek, 17.00 hod., Lidická 194

3. 1.
Kurzy počítačové gramotnosti
PC I – Základy práce s počítačem – programy, 
složky, průzkumník, připojení flash disků a pamě-
ťových karet (pro úplné začátečníky) 9.00–10.30 
hod. Excel I (pro pokročilejší) 13.00–14.30 hod. 
Zájemci se musí přihlásit osobně, kauce 100 Kč.
místo: studovna ŠK, info: ŠK 

5. 1., mezi 17.00–19.00 hod.
Tvořivý podvečer – Alena Šimáčková: 
Ledové květy
pomůcky a materiál budou připraveny, je vhodné 
přinést vlastní (lepidlo, alobal, průsvitný papír, 
nůžky), místo a info: ŠK Za Parkem

6. 1., 16.00 hod.
Přírodovědný kroužek MOP 
ukážeme si knížky, které kdo dostal pod stromeček
sraz: hrad, u vývěsky ŠK, info: ŠK Za Parkem

6. 1., 18.00 hod.
Tříkrálový koncert 
místo a info: kostel sv. Markéty, info: ZUŠ

8. 1., 11.00 hod.
Připomínka 60. výročí úmrtí  
strakonického rodáka Josefa Skupy
místo: u pamětní desky J. Skupy na Velkém nám.  
info: Jednota K. H. Borovského

8. 1., 15.00 hod.
Taneční odpoledne s písničkou
k poslechu a tanci hraje Malá muzika Nauše Pepíka
místo: dům kultury, info: MěKS

8. 1., 14.30 a 16.30 hod.
Jak Mecháček s Bedrníčkem neposlechli strýčka
LS Radost – loutkové představení
místo: KZ U Mravenčí skály, info: MěKS

10. 1., 16.00 hod. 
Program v solné jeskyni
pro děti do 4 let, rezervace na tel. 773 165 696
info: RC Beruška

10. 1., 16.30–18.00 hod.
Kroužek zdravého vaření pro děti
místo a info: RC Beruška

10. 1., 18.00 hod.
Kurzy zdravého veg(etari)ánského vaření 
– pokročilí
místo: ZŠ Povážská, přihlášky: jan.juras@knih-st.cz 
nebo tel.: 721 658 244

11. 1., 16.30 hod.
Zastavení v čase. Krátké setkání, ztišení, 
verše (Marek Jindrák), poetická próza 
(Rainer Maria Rilke)
místo a info: ŠK Za Parkem 

11. 1., 17.00 hod.
Koncert žáků P. Karase
místo: zámecký sálek ZUŠ, info: ZUŠ

11. 1., 17.00–18.00 hod.
Šachy pro děti
místo a info: RC Beruška

11. 1., 18.00 hod.
Zelené otazníky: Vlci a rysi – budou naši 
sousedé?
Jaká je aktuální situace rysí populace na Šumavě 
a v Pošumaví? Přednáší expertka na ochranu 
velkých šelem Hnutí Duha Josefa Volfová. 
místo: bývalý Baobab (Bavorova 20), info: ŠK

11. 1., 19.00 hod.
KPH – SMETANOVO TRIO
účinkují: Jitka Čechová – klavír, Jiří Vodička – 
housle, Jan Páleníček – violoncello, Beethoven, 
Šostakovič, Smetana, místo: dům kultury,  
info: MěKS

12. 1., 18.00 hod.
Kurzy zdravého veg(etari)ánského vaření – 
začátečníci
místo: ZŠ Povážská, přihlášky: jan.juras@knih-st.cz 
nebo tel.: 721 658 244

13. 1., 16.00 hod.
Přírodovědný kroužek MOP – půjdeme do lesa 
ke krmelci a zahřát se na blízkou zahrádku
sraz: hrad, u vývěsky ŠK, info: ŠK Za Parkem

13. 1., 18.00–21.00 hod.
Meditace vědomého doteku
Domněnky a pověry o vztahu muže a ženy s K. 
Nesvadbovou a L. Krumpem. Nutná rezervace na tel. 
603 571 980 nebo nesvadbovakaterina@seznam.cz., 
místo: RC Beruška

14. 1., 10.00–12.00 hod.
Hravé vědomé doteky dospělých a dětí
Seminář s K. Nesvadbovou a L. Krumpem. 
Rezervace na tel. 603 571 980 nebo 
nesvadbovakaterina@seznam.cz, místo: RC Beruška

14. 1., 18.00–20.30 hod.
Loona Dance
Meditace tancem Loona Dance s K. Nesvadbovou. 
Rezervace na tel. 603 571 980 nebo nesvadbo-
vakaterina@seznam.cz, místo: RC Beruška

14.–15. 1. 
Setkání – přehlídka amatérských 
divadelních souborů
Sledujte zvláštní plakáty. Držitelé divadelního 
předplatného A i B mají všechna představení 
po předložení abonentní průkazky zdarma.
info: MěKS

15. 1., 18.00 hod.
Hraní na kantely, případně i další nástroje
K hraní, zpěvu nebo jen k poslechu zveme 
širokou veřejnost. Organizováno ve spolupráci se 
spolkem Spona. Místo a info: ŠK Za Parkem

16. 1., 17.30 hod.
S gymnáziem na cestách
Tunisko očima fotografky Michaely Kovářové 
a geografky Libuše Leischnerové
místo a info: gymnázium

17. 1.
Kurzy počítačové gramotnosti
PC II – Základy psaní textu – klávesnice, kláve-
sové zkratky, MS Word (pro úplné začátečníky), 
9.00–10.30 hod., Excel II (pro pokročilejší), 
13.00–14.30 hod. Přednostně pro čtenáře ŠK.
místo: studovna ŠK, info: ŠK

17. 1., 16.30–17.30 a 17.30 do 18.30 hod.
Kouzelnická škola pro děti s M. Kohoutem
rezervace nutná na tel. 773 165 696
místo a info: RC Beruška

17. 1., 17.00 hod.
Jiří Kupka: Několik pohledů na městskou zeleň 
místo: promítací sál gymnázia, info: ŠK Za Parkem

17. 1., 19.00 hod.
JAZZ, FOLK A COUNTRY – Charlie Slavík
kapela je obsazena mladou generací hudebníků: 
Charlie Slavík, Tomáš Vokurka, Jiří Maršíček, 
Adam Nohavica, místo: Rytířský sál, info: MěKS

18. 1., 16.00 hod.
Koncert žáků L. Mráze
místo: zámecký sálek ZUŠ, info: ZUŠ

18. 1., 18.00 hod.
Jak muž a žena působí na své okolí aneb 
specifika mužské a ženské výchovy
přednáší Lukáš Engelmann (https://www.cirkev.
cz/cs/anotace-engelmann)
místo: Rytířský sál, info: MěKS

18. 1., 19.00 hod.
Hana Zagorová s hostem Petrem Rezkem
hraje skupina Boom Band Jiřího Dvořáka
místo: dům kultury, info: MěKS

19. 1., 19.00 hod.
Divadelní předplatné A – Agentura Harlekýn 
– V Paříži bych tě nečekala, tatínku
hrají: Petr Nárožný, Simona Postlerová/Miroslava 
Pleštilová, Jan Šťastný/Jan Čenský a další
místo: dům kultury, info: MěKS

13.30–16.00 (15.30–16.00 ½ bazénu)
20.00–22.00

Čt
14.30–15.30 plavání pro těhotné
14.30–16.00 (15.30–16.00)  
20.00–22.00

Pá
6.00–8.00 kondiční plavání
12.00–22.00 (15.30–20.00 ½ bazénu)

So a Ne
13.00–20.00
V lednu je solární louka ke vstupu do krytého 
bazénu zdarma. Přijďte si zaplavat a prohřát své 
tělo v novém roce.
V neděli 1. a sobotu 28. 1. zavřeno.

FITNESS     
nový provozovatel – info na starz.cz

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
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20. 1., 16.00 hod.
Přírodovědný kroužek MOP – vyrobíme si 
“sněhové” koule z balonků a rýže
sraz: hrad, u vývěsky ŠK, info: ŠK Za Parkem

20. 1., 20.00 hod.
Reprezentační ples města Strakonice
K tanci a poslechu hraje Metroklub Big 
Band České Budějovice, večerem provází Jiří 
Gruntorád, hostem je zpěvák Václav Noid 
Bárta. Předtančení: TŠ Astra Praha a taneční 
show ExoticDANCEntrE, tropical bar: koktejly, 
barmanská show, molekulární drinky. Doprovodný 
program: diskotéka Miloše Zemena
Ke každé vstupence obdržíte molekulární drink. 
místo: dům kultury, info: MěKS

20. 1., 20.00 hod.
Numerologie
relaxační večer s numerologií, přihlášky na  
tel. 773 165 696, místo a info: RC Beruška

21. 1., 8.00 hod.
Přírodovědný výlet do Prahy
Sraz v 7.50 na aut. nádraží, zastávka č. 1, 
spoj odjíždí v 8.00. Podíváme se do Ďáb-
lického lesa, k příbojové kapse v bývalém 
lomu a na naučnou stezku v Dolních Chabrech.  
info: ŠK Za Parkem 

21. 1., 15.00–18.00 hod.
Maškarní karneval I.
program pro děti nad 4 roky – soutěže, disco
místo a info: RC Beruška

22. 1., 14.30 a 16.30 hod.
Čertimlýn
LS Radost – loutkové představení 
místo: KZ U Mravenčí skály, info: MěKS

22. 1., 15.00–18.00 hod.
Maškarní karneval II.
program pro děti do 4 let – soutěže, disco
místo a info: RC Beruška

24. 1., 16.00 hod. 
Program v solné jeskyni
pro děti do 4 let, rezervace na tel. 773 165 696
info: RC Beruška

24. 1., 16.30–18.00 hod.
Kroužek zdravého vaření pro děti
místo a info: RC Beruška

24. 1., 17.00 hod.
Houslový koncert žáků J. Ledkové
místo: divadelní sálek ZUŠ, info: ZUŠ

24. 1., 18.00 hod.
Karel Skalický: Strakonické příběhy 
XXXVII. Od Warausa ke Stockému. 
Vašnostenská i opilecká cesta mezi dvěma strakonic-
kými vinárnami přelomu 19. a 20. století. Zevrubná 
historická potulka po Švamberkově třídě. Další vyprá-
vění regionálního historika v rámci rozsáhlejšího cyklu, 
doprovázené projekcí dokumentů a vyobrazení. 
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK Za Parkem

25. 1., 17.00–18.00 hod.
Šachy pro děti
místo a info: RC Beruška

25. 1., 17.15 hod.
Žákovský koncert
místo: zámecký sálek ZUŠ, info: ZUŠ

26. 1., 8.00–11.00 hod.
Tvořivá dílnička pro děti – Barevné figurky 
– postavičky z ruliček
místo: oddělení pro děti ŠK, info: ŠK

INZERCE
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MASO UZENINY Písek, a.s. 
podporuje učební obor 

Středního odborného učiliště služeb 
Vodňany

„ŘEZNÍK – UZENÁŘ“ (29-56-H/01) 
od školního roku 2017/2018:

• Zdarma tablet v ceně 5000 Kč pro prvních 10 žáků, kteří 
nastoupí k 1. 9. 2017

• Pracovní oděv a obuv zdarma včetně praní a žehlení 
• Dobré odměny za produktivní práci v 1. – 3. ročníku
• Podnikový stipendijní program:
   400 – 600 Kč/měsíc v 1. - 3. ročníku

Za vyznamenání na konci školního roku 
1000 – 2000 Kč; 

u závěrečné zkoušky 3500 Kč.
www.sousvodnany.cz   www.muuupisek.cz

26. 1., 16.00 hod.
Kytarový koncert žáků J. Pelána
místo: zámecký sálek ZUŠ, info: ZUŠ

26. 1., 17.00 hod.
Kde můžete vidět rysy a vlky na vlastní oči? 
O návštěvnických centrech na Kvildě a Srní přijde 
besedovat Miloš Juha ze Správy Národního 
parku Šumava. V rámci cyklu AVČ. 
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK

26. 1., 18.00 hod.
Zastavení v čase. Krátké setkání, ztišení, 
verše (Bulat Okudžava), poetická próza 
(Luisa Nováková)
místo a info: ŠK Za Parkem

27. 1., 16.00 hod.
Setkání rodin s dětmi s postižením
program pro rodiče s hlídáním dětí
místo a info: RC Beruška

27. 1., 16.00 hod.
Přírodovědný kroužek MOP – budeme 
pozorovat a odlévat stopy zvířat
sraz: hrad, u vývěsky ŠK, info: ŠK Za Parkem

28. 1., 20.00 hod.
1. trubačský myslivecký ples
místo: sokolovna

30. 1., 19.00 hod.
Madeira – smaragdový ostrov
cestopisná přednáška Lenky Martanové
místo: Rytířský sál, info: MěKS

31. 1., 16.30 hod.
Školní kolo soutěže ZUŠ ve hře 
na smyčcové nástroje
místo: zámecký sálek ZUŠ, info: ZUŠ
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KULTURA

Až do konce ledna si můžete v Maltéz-
ském sále a sále U Kata prohlédnout výběr 
z nejlepších fotografií, které v roce 2015 
uspěly v prestižní soutěži Czech Press 
Photo. Jsou tu vystaveny snímky zachycu-
jící nejrůznější události uplynulého roku 
od autorů oceněných odbornou porotou. 

Fotografií roku 2015 se na základě 
rozhodnutí odborné mezinárodní poroty 
stal snímek Jana Zátorského z MF Dnes 
zachycující uprchlíky na maďarsko-srb-
ské hranici. Výstava představuje i videa 
oceněná ve videosekci soutěže.

Czech Press Photo je prestižní fotografic-
ká soutěž a výstava fotografií, která již více 
než 20 let mapuje prostřednictvím nejlepších 
snímků a dokumentárních filmů nejvýznam-
nější události uplynulého roku. Spektrum 
soutěžních snímků je velmi široké, od zpra-
vodajských aktualit přes umění a portréty až 
po sportovní události a přírodu. 

V roce 2015 se konal již 21. ročník této 
soutěže. Zúčastnilo se jí 278 fotografů 
žijících v České republice a na Slovensku, 
kteří zaslali 3 700 fotografií. Videosekce 
přilákala 38 autorů s 52 videi.  (red) 

Strakonická televize vysílá ze satelitu 
ASTRA 3B i v pozemním digitálním 
multiplexu RS8 prostřednictvím pro-
gramu Regionálnítelevize.cz, a to 
v následujících časech: premiéra 
týdenního bloku vždy v pondělí 
v 17.20 a 21.20 hod. Reprízy 
můžete vidět v úterý 1.20, 5.20, 
9.20 a 13.20, dále ve čtvrtek 17.20, 
21.20 a v pátek 1.20, 5.20, 9.20, 
a 13.20 hod.

Vyhrazený kanál STTV běží 24 hodin 
denně v kabelových sítích UPC (analo-
gový příjem) na území města Strakonice. 
Reportáže jsou vysílány pravidelně ka-
ždou celou hodinu. Na aktuální zpravo-
dajství navazuje reprízovaný informační 
blok z předchozího týdne a dále obrazové 

záznamy z různých akcí a sportovních 
utkání bez komentáře. Premiéra nového 

týdenního zpravodajského bloku je 
každé pondělí v 16.00 hod.

Najdete nás i na sociálních sítích: 
www.facebook.com/sttvofficial, 
www.youtube.com/STTVcz. Archiv 
reportážních bloků STTV najdete 

na www.sttv.cz. 
Pokud byste měli námět na zají-

mavou reportáž, napište nám na e-mail 
redakce@sttv.cz.

Orgánem dohledu nad poskytováním 
audiovizuálních mediálních služeb na vy-
žádání je Rada pro rozhlasové a televizní 
vysílání.

Petr Pučelík,  
redaktor strakonické televize

Strakonický hrad nabízí výběr fotografií  
prestižní soutěže Czech Press Photo

Premiérový díl zpravodajství 
Strakonická televize vysílá vždy v pondělí

 Výstavní sály hradu nabízejí výběr těch nejlepších fotografií  Foto: redakce

Ke strakonickému jubileu
Začátek ledna je spojen stále s Vánoce-
mi. Připomíná nám to především oslava 
příchodu mudrců z východu ke Kristu. 
Jim se podařilo prožít setkání s naroze-
ným Ježíšem tak, že si nesli trvalý užitek 
do svých životů. Rád bych, aby i nám 
vánoční radost, pokoj a světlo naplňo-
valy i dny, které se zdají Vánocům už 
vzdáleny!

Vstup do nového roku nás možná 
zavaluje četnými starostmi, ale také nás 
naplňuje očekáváním. Mezi ona očeká-
vání patří i různá jubilea, která postupem 
času z kategorie „očekávání“ přecházejí 
do kategorie reality. Nejinak je tomu 
s 650. výročím povýšení Strakonic 
na město. Ano, tento rok bude nám všem 
výzvou, abychom si všimli, jak se v našem 
městě žije. Můžeme s vděčností připo-
mínat události a okolnosti, díky kterým 
město dospělo až k dnešním dnům. Je 
vhodné se dobrým inspirovat a pokra-
čovat v tom, je potřeba se z nedobrých 
kroků poučit a vydat se lepšími cestami. 
Jistě máme každý na svém místě na čem 
pracovat i zač být vděčni.

Města vznikala na pilířích daných 
společensky a ekonomicky, ale také 
duchovně. Kromě obrany před lidskými 
nepřáteli, kterou jim poskytovalo opev-
nění a vojenská (rytířská) síla, věděli, 
že je třeba budovat i duchovní rozměr 
města. Farnost a kostel, bez kterých by 
město snad nemohlo vzniknout, poskytují 
vědomí směřování, které není limitováno 
pár generacemi. Vědomí, že to, v čem 
žijeme, jsme přijali jako dar, že život jako 
takový je obrovskou hodnotou. Duchovní 
ochrana je stejně (nebo i více) účinná 
a potřebná jako vojenská. Vždyť vojáci 
přijeli čas od času, ale člověk bojuje 
s hloupými nápady dennodenně. 

Modlitba za město a za místa, kde 
žijeme, je pro křesťany samozřejmostí. 
V letošním roce strakonického jubilea 
chceme zaměřit každý měsíc na modlitbu 
za určitou oblast života ve městě. Může 
se k nám připojit kdokoliv, ať už osobní 
modlitbou nebo když dané prosby budou 
zaznívat během bohoslužeb. V lednu 
2017 se budeme modlit za charitativní 
a dobročinné organizace.

Roman Dvořák, farář

31. 1., 19.00 hod.
Koncert – Spirituál kvintet s Dagmar Peckovou
místo: dům kultury, info: MěKS

4. 2., 19.00 hod.
Koncert Sebastian a Pavel Callta
místo: dům kultury, info: MěKS

5. 2., 14.30 a 16.30 hod.
Pták Ohnivák a liška Ryška
LS Radost – loutková pohádka
místo: KZ U Mravenčí skály, info: MěKS

6. 2., 19.00 hod.
Divadelní předplatné A – Švandovo divadlo
Cry Baby Cry
místo: dům kultury, info: MěKS

Změna programu vyhrazena.
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Hledá pro nové projekty a rozšiřující se výrobu zaměstnance do závodu v Nišovicích u Volyně na pozice:

NABÍZÍME:
n   Odpovídající mzdu a systém prémií
n   Příplatek na odpolední směnu 8,- Kč/hod.
n   Příspěvek na dojíždění (až 90 Kč denně dle dojezdové 

vzdálenosti)
n   Dotované závodní stravování
n   Bonusy před dovolenou a vánocemi
n   Bezpečné a příjemné pracovní prostředí
n   Slušné a spravedlivé zacházení

Knürr s.r.o., stabilní firma se sídlem V Nišovicích u Volyně, součást společnosti Vertiv – globálního lídra 
v oblasti výroby technologií pro aplikace v datových centrech, komunikačních sítích  

a komerčních a průmyslových prostředích

OPERÁTOR VÝROBY
a  mechanická montáž – 2 směnný provoz, práce vhodnější  

pro muže, bez nutnosti předchozí praxe
a  elektromontáž – 2 směnný provoz, práce vhodnější pro ženy,  

bez nutnosti předchozí praxe
a  balení – 2 směnný provoz, bez nutnosti předchozí praxe
a  obsluha CNC strojů – 2 směnný provoz, podmínkou vyučení 

v oboru či předchozí praxe
a  obsluha lakovací linky – 2 směnný provoz, bez nutnosti  

předchozí praxe
a  svařování – 2 směnný provoz, podmínkou platný svářečský průkaz

SKLADNÍK 

a  VZV a zkušenost s prací na PC výhodou

TECHNIK KVALITY 

a  podmínkou zkušenost z oblasti kvality 
a aktivní AJ

TECHNIK PŘÍPRAVY PRÁCE 

a  podmínkou SŠ či VŠ strojního zaměření

Kontaktujte nás: Telefonicky 383 312 106, mailem: marie.martanova@vertivco.com

INZERCE

Svoz bioodpadu ze speciálních nádob 
určených pro vytřídění rostlinných složek 
biologicky rozložitelných odpadů bude zahájen 
začátkem ledna roku 2017 s rozdělením města 
do čtyř svozových tras. V zimním období bude 
svážen v lichém týdnu v zástavbě rodinných 
domů 1 x za měsíc (tj. v 1. lichém týdnu) 
a v sídlištní a bytové zástavbě 1 x za 14 dní.  

Se začátkem jarní sezony až do listopadu bu-
dou termíny svozu zkráceny na 1 x za 14 dní 
v lichém týdnu v zástavbě RD a 1 x za týden 
v sídlištní a bytové zástavbě. Velkoobjemové 
kontejnery budou zpočátku sváženy 1 x za mě-
síc, dále dle potřeby.

Svoz bioodpadu bude probíhat z jednotli-
vých ulic následovně:

V průběhu ledna, tak jak klimatické podmínky 
dovolí, budou  rozmístěny velkoobjemové kontej-
nery zelené barvy s označením bioodpad v počtu 
9 ks do osad, které o to požádaly. Do zahrádkář-
ských lokalit budou přistaveny v době zvýšené 
produkce bioodpadu, tedy se začátkem jarní 
sezony, případně po dohodě se zahrádkáři. 

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů: 
1) Nový Dražejov – 1 ks (za stávajícím stano-

vištěm kontejnerů v ulici Na Hrázi v blízkosti 
ulice Otavská) 

2) Virt – 1 ks – za fotbalovým hřištěm (vlevo 
podél oplocení)

3) Střela – 1 ks – u špejcharu
4) Starý Dražejov – 1 ks – u vodojemu
5) Podsrp – 1 ks – u stávajícího stanoviště 

kontejnerů (u vodojemu)
6) Hajská – 1 ks – vpravo za železničním 

viaduktem 
7) Modlešovice – 1 ks – na pozemku p. č. 

1073/1 v k. ú. Modlešovice – naproti čp. 38
8) Habeš – 2 ks – 1 ks – ve Vodárenské ulici 

a 1 ks v ulici Pod Hájovnou 
Při volbě vhodného prostoru musíme zohled-

ňovat více skutečností, a to zejména jejich umís-
tění na pozemek města, ale i dostupnost svozové 

techniky, a také dopravní bezpečnost, a to nejen 
při obslužnosti, ale i při jejich užívání občany.

Velkoobjemové kontejnery můžete využít 
na tyto druhy bioodpadů:
a většinu rostlinného odpadu ze zahrádky – 

celé rostliny a jejich zbytky, košťály, listí, tráva, 
plevel, seno, sláma, štěpka, zbytky po ořezu 
stromů a keřů, kůra 
a většinu organických odpadů z domácnosti 

– květiny, zbytky ovoce a zeleniny 

Radka Mrkvičková, 
odbor životního prostředí

Po praktických zkušenostech se svozem 
bioodpadu mohou být připravené trasy 
v daných lokalitách či ulicích upraveny, 
a to i v návaznosti na jejich kapacitní 
využívání. O případné aktualizaci těchto 
tras budeme informovat ve Zpravodaji 
a na internetových stránkách města. Počát-
kem jarní sezony a především v závislosti 
na stavu klimatických podmínek upřesní-

me termín pro zahájení častějšího svozu 
bioodpadu. Aktuální informace naleznete 
vždy na internetových stránkách města 
a technických služeb.  

Děkujeme, že budete odděleně separovat 
bioodpad a tím umožníte jeho smysluplné 
využití. 

Radka Mrkvičková, 
odbor životního prostředí

Svoz bioodpadu ve městě

Umístění velkoobjemových kontejnerů na bioodpad

Nádoby na bioodpad jsou 
rozdány, děkujeme!
Závěr roku bývá vždy poněkud hektický. 
Nejinak tomu bylo na Odboru životního 
prostředí MěÚ Strakonice. Celý listopad 
se nesl ve znamení bioodpadů. Konkrétně 
v přidělování a předávání nádob na biood-
pad získaných z dotačního titulu Státního 
fondu životního prostředí a s tím spojenou ad-
ministrativou. Celý odbor životního prostředí 
byl opravdu plně vytížen a zaměstnán touto 
činností nejen v pracovním týdnu, ale i o so-
botách, aby si obyvatelé města a především 
majitelé rodinných domů mohli v klidu odebrat 
připravené nádoby. Speciální poděkování 
si zaslouží Radka Mrkvičková a Stanislav 
Mrkvička, kteří se podíleli na celé organizaci 
jak po stránce administrativní, tak po samotné 
zorganizování odběru nádob občany. 

Nejen odbor životního prostředí, ale také 
městská policie přispěla k hladkému průběhu 
celé akce. Nad rámec běžných povinností 
zajistili strážníci distribuci více než tisícovky le-
táků informujících o termínech odběru nádob 
na bioodpad do domácností.

Vedení města děkuje za odvedenou práci 
pracovníkům odboru životního prostředí 
a strážníkům Městské policie Strakonice 
za součinnost a pomoc při předání bioná-
dob obyvatelům města. 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií 
– Fondem soudržnosti v rámci Operačního 
programu Životní prostředí.

Markéta Bučoková, PR 

Den Ulice

Pondělí B. Havlasy, Boubínská, Bučkova, Českých lesů, Hallova, Hraniční, Chmelenského, K. Dvořáka, Lesní, Na Muš-
kách, Na Stráni, Nad Školou, Podsrp, Podsrpenská, Pohraniční stráže, Povážská, Přední Ptákovice, Ptákovická, 
Strojařů, Šumavská, Trachtova, U Studánky, U Vodojemu, U Zahrádek, Václavská, Volyňská 

Úterý 5. května, Alf. Šťastného, B. Němcové, Bavorova, Bezděkovská, Čelakovského, Družstevní, Dukelská, Heydu-
kova, Holečkova, Hrnčířská, Husova, Jeronýmova, Klostermannova, Kosmonautů, Luční, Mírová, Mládežnická, 
Mlýnská, Na Ohradě, Nábřežní, Obránců míru, Palackého nám., Pionýrská, Podskalská, Prácheňská, Sídl. 1. 
máje, Sokolovská, Spojařů, Stavbařů, Školní, Tržní, U Nádraží, U Sv. Markéty, Zeyerovo nábřeží 

Středa Bavorova, Erbenova, Havlíčkova, Chelčického, Jezerní, K Dražejovu, Kopretinová, Kosatcová, Krále J. z Podě-
brad, Labutí, Leknínová, Liliová, Máchova, Mikoláše Alše, P. Bezruče, Plánkova, Pod Kuřidlem, Podskalí, 
Prof. Skupy, Prof. A. B. Svojsíka, Pomněnková, Sasanková, Sv. Čecha, Švandy dudáka, Tylova, U Vrbiček, 
Vodní, Zahradní, Zvolenská, Želivského, Žižkova 

Čtvrtek Arch. Dubského, Baarova, Blatenská, Borová, Březová, Budovatelská, Buková, Dr. Jiřího Fifky, Jedlová, Jirás-
kova, Lidická, Mánesova, MUDr. K. Hradeckého, Na Výsluní, Nerudova, Pod Hájovnou, Pod Hliničnou, Pod 
Lesem, Radomyšlská, Raisova, Šmidingerova, Tisová, Vodárenská, Vrchlického
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VÝROČÍ MĚSTA

Hlava Jana Křtitele ležela na voskové míse 
johanitské konventní pečeti. Byl 9. srpen 1359. 
Na strakonickém hradě se pomalu rozžehnával 
se životem Vilém ze Strakonic, poslední oprav-
du veliký Bavor, velmož skrze statky i ducha, 
a v rámci delší rodové tradice upřímný a štědrý 
podporovatel špitálního řádu rytířů sv. Jana 
Jeruzalémského. Toho dne pan Vilém učinil své 
poslední listinné pořízení, ve kterém společně se 
svou manželkou Markétou ze Šternberka věno-
val strakonickým johanitům v čele s tehdejším 
komturem Jakubem a převorem Matějem měs-
tečko Radomyšl. S touto donací musel souhlasit 
také generální převor řádu Havel z Lemberka, 
což mimo jiné dotvrdil rovněž zavěšením své 
pečeti s motivem lva k  listině. Ve své poslední 
vůli Vilém neopomněl rovněž podarovat stálou 
almužnou dominikánské kláštery v Českých 
Budějovicích, Klatovech a Písku, jednalo se 
o každoroční plat ve výši 6 kop grošů pražských, 
odváděný právě z radomyšlského zboží. Listinu 
kromě jiných osob pečetil i Vilémův synovec 
Bavor z Blatné, jeho pozdější nástupce na stra-
konickém hradě. Nejspíše hned někdy krátce 
po tomto datu Vilém, již poměrně věkovitý, 
zemřel. A spolu s ním odešla nenávratně rovněž 
jedna dlouhá epocha harmonického soužití 
strakonického velmože a johanitských řádových 
bratří ve zdech jednoho hradu.

Strakonice se staly městem již někdy na konci 
13. nebo na samém začátku 14. století za pano-
vání Vilémova staršího bratra Bavora III., snad 
hned chvíli za Horažďovicemi, tehdy podstatně 
protežovanějšími. Není však dochována žádná 
listina, která by dokládala právní přeměnu 
starší venkovské osady v regulérní 
město. Snad ani nikdy neexistovala, 
protože je docela možné, že se celý 
právní akt uskutečnil pouze ústně 
a pergamenu se nedočkal. Nicméně 
v řadě listin ze začátku 14. století 
se už o Strakonicích hovoří jako 
o městě (civitas, oppidum) a o jeho 
obyvatelích jako o měšťanech (cives). 
Poprvé v listině z roku 1308, ve které je 
zmiňován Kosma, měšťan a mlynář 
u paty menšího mostu. Dokonce je 
v těchto časech již zaznamenána 
strakonická sídelní dvojkolejnost 
– vlastně existence paralelního dvojměstí, slo-
ženého z hořejšího Velkého a dolejšího Malého 
města při řece Otavě. Je navíc velmi pravděpo-
dobné, že se za těmito dvěma strakonickými 
městy skrývají dvě různé sídlištní etapy vývoje 
Strakonic. Prvního raně středověkého předchůd-
ce města musíme hledat se vší pravděpodobností 
právě v prostoru Malého města. Městskou formu 
tehdejšího osídlení rovněž potvrzuje existence 
městské správy – rychtáře, přísežných a obec-
ních starších, tak i různých usazených řemesel 
a typických městských prostor – náměstí, měst-
ských bran, masných krámů. Strakonická měst-
ská obec již tedy pořizovala písemnosti právního 
rázu a užívala svou vlastní pečeť s bavorovskou 
střelou, která byla prvotním městským znakem. 
Nejstarší dochovaný otisk této pečeti pochází 

z roku 1352, kdy známe i celé tehdejší vedení 
města – rychtáře Konráda a dvanáct konšelů, tj. 
členů městské rady – Pavla, Velislava, Miku-
láše syna Hodňova, Václava, Šimka, Václava 
syna Spěchova, Tomáše Sace, Mikuláše syna 
Kyrnova, Jaklína řezníka, Zachariáše, 

Henclíka Húsku a Oldřicha kováře. 
V roce 1358 byl již rychtářem 

Mikuláš, někteří z konšelů 
byli stále stejní, jiní se 
v úřadu proměnili. 
Určitě již tehdy 
můžeme i ve Stra-
konicích hovořit 

o jakémsi městském 
patriciátu – movitých 

měšťanských rodinách, které 
dlouhodobě držely 
správu města ve svých 
rukách. Již v této době 
se setkáváme se zbož-

nými odkazy některých strakonických měšťanů, 
ve kterých je pamatováno na johanitský řád, což 
rovněž dokumentuje hospodářský vzrůst místní 
sídelní komunity a plné rozvinutí světa vrcholně 
středověkého města, i když jen poddanského.

Prvním dochovaným strakonickým městským 
privilegiem je listina vydaná Vilémovým ná-
stupcem Bavorem IV. při svátku Početí Panny 
Marie, tj. 8. prosince, roku 1367. Právě k této 
listině se budou vztahovat letošní strakonické 
městské oslavy, stejně tak jako se na ni odvolá-
valy ty poslední před padesáti lety – v roce 1967, 
při kterých postavu Bavora IV. ztvárnil herec 
Lubomír Kostelka. Pochopitelně se v žádném 
případě nejedná o zakládací listinu města, takže 
by bylo mylné hovořit o založení strakonického 
dvojměstí, tj. Malého a Velkého města, právě 

k roku 1367. Listina pouze písemně potvrdila již 
několik desítek let existující městskou obec, kte-
rou nově vysadila tzv. emfyteutickým právem, 
respektive právně převedla ze starého českého 
práva k modernějšímu právu emfyteutickému 
– zákupnému. Celé město Strakonice se všemi 

domy i všemi pozemkovými dědinami 
a dalším příslušenstvím ve třiadvaceti 

lánech míry horažďovické (1 lán 
= 18,158 ha) Bavor IV. přenechal 
dědičně všem strakonickým měš-
ťanům, kteří se ale za to zavázali 
k odvádění trvalých peněžních pla-
tů své vrchnosti. Z každých dvou 
jiter (1 jitro = cca 0,38 ha) museli 

každoročně platit na sv. Jiří devět pa-
sovských denárů a stejnou částku na sv. 

Havla. Kromě toho museli z každé 
várky piva odvádět pro panské 
vepře jeden džber mláta a platit tři 
až čtyři pasovské denáry – měšťané 

z Velkého města čtyři denáry a z Malého jen tři. 
Navíc bylo stanoveno i podymné, které se platilo 
rychtáři vždy při svátku sv. Martina v částce 5 
denárů pasovských, a to z každé světnice s tope-
ništěm. Do svátku sv. Jana Křtitele museli měš-
ťané každoročně zaplatit 18 kop grošů pražských 
za robotu, která jim byla nově převedena právě 
v tento finanční plat, a to konkrétně na Narození 
Páně z každého jitra jeden denár a z každého 
městiště 6 denárů, ke svátku sv. Jana Křtitele 
z každého domu nebo chalupy 18 pasovských 
denárů a o Velikonocích z každého jitra jeden 
denár. Privilegium rovněž zaručovalo, že z veš-
kerých městských plateb a odvodů byli zcela vy-
ňati a osvobozeni všichni panští služebníci, kteří 
by byli ve městě usazeni. Listinu kromě Bavora 
IV. spolupečetil jeho bratr Vilém z Blatné, dále 

Tak jako prach větrem rozvátý...
Historické poznámky na okraj letošního výročního roku města

Listina Bavora IV., vysazující město Strakonice emfyteutickým právem, vydaná 8. prosince 1367 Foto: K. Skalický

Pečeť strakonického 
johanitského konventu z doby 

kolem roku 1350

Pečeť Bavora IV. ze Strakonic, 
otisk ze strakonického 
privilegia z roku 1367

KAREL SKALICKÝ
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Rozlučte se s přebytečnými kily
ve výživové poradně NATURHOUSE!

Celková analýza tělesného stavu a stravovacích návyků.
Individuální přístup a jídelníček sestavený na míru.
Více než 4 000 000 lidí drží linii s NATURHOUSE.
Výživové poradenství ZDARMA.

Kontaktujte svého osobního 
výživového poradce na: 
+420 383 134 384

Najdete nás v 
Kochana z Prachové 119 
(parkoviště u Bati vedle Hudy sportu)

Strakonice 

www.naturhouse-cz.cz
strakonice@naturhouse-cz.cz 

Více než 4 000 000 lidí drží linii s NATURHOUSE.
ZDARMA.

Kontaktujte svého osobního 

(parkoviště u Bati vedle Hudy sportu)
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Střední odborné učiliště služeb 
Vodňany

Zeyerovy sady 43/II, 389 01 Vodňany
e-mail: sousvodnany@sousvodnany.cz

SOUs Vodňany nabízí ve školním roce 2017/2018 místa v tříletých a jednoletých učebních 
oborech s výučním listem:

Tříleté obory: • Řezník-uzenář řada výhod pro žáky   
 •  Cukrář      
 •  Zahradník       
 •  Kuchař zdarma kurz vykrajování zeleniny
 •  Kuchař – číšník zdarma barmanský kurz
 •  Strojní mechanik zdarma svářečský kurz 
 •  Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce)
 •  Potravinářská výroba (Řeznicko-uzenářské práce) výhody pro žáky

Jednoleté obory – zkrácené studium (nové obory):
(pro uchazeče s výučním listem nebo s maturitním vysvědčením)
• Cukrář  • Zahradník 

ZDARMA PRACOVNÍ ODĚV A OBUV pro 1. ročníky tříletých oborů!

Zájemce o uvedené obory zveme k návštěvě tel. 383 390 516, 721 724 707

www.sousvodnany.cz

Dny otevřených dveří:

28. 1. 2017    8.00 - 12.00

MěKS zadalo zpracování loga k výročí města
650

let

650
let

také dva nižší šlechtici ze širšího okolí – Konrád 
ze Lnář a Harant ze Sedlíkovic. Harantova pečeť 
se však do nové doby nedochovala. V současnos-
ti je listina bohužel poněkud znešvařena, protože 
při posledním restaurování byly z nepochopi-
telných důvodů omylem prohozeny všechny tři 
dochované pečeti.

Za vlády Bavora IV. se již se štědrými dona-
cemi johanitskému řádu, jak tomu bylo hojně 
u všech jeho rodových předchůdců, nesetkáme 
vůbec, tedy kromě jediného Bavorova listinného 
potvrzení staršího Vilémova darování, vyhoto-
veného v roce 1367. Bavorův přístup k johani-
tům byl spíše negativní, žádnou lásku k řádu 
rozhodně neprojevoval, proto si při arcibiskup-
ské vizitaci johanitského řádu v roce 1373 bratři 
v Praze stěžují, že „v přítomnosti tento dům veli-
ce trpí bezbožným pánem, který mu způsobil již 

mnoho škod.” Z vizitace se rovněž dovídáme, že 
ve strakonickém klášteře tehdy spolu s převorem 
Janem, zvaným Písař, žilo deset kněží, jáhen, 
podjáhen a čtyři řádoví rytíři, celkově však  
114 osob, do čehož musíme ale rovněž zahrnout 
chudé ve špitále a žáky klášterní školy. Johanité 
museli Bavorovi odvádět různé dávky, které 
pramenily ze starých zakladatelských práv rodu 
Bavorů, což se jim věru nelíbilo, a které ale 
za Viléma nebyly totiž pravděpodobně vybírány 
vůbec. V roce 1373 došlo dokonce k soudní-
mu řízení u arcibiskupské konzistoře, protože 
Bavor zcizil strakonickému konventu stádo koní 
a volů, jeho přesný výsledek nám ale není znám. 
Bohužel narážíme na nedostatek podrobných 
pramenů, takže veškeré příčiny a důsledky 
všech jejich neshod a různic nám poněkud 
unikají. Vypadá to, že jejich vzájemné spory 

INZERCE

Kamenný hrad rodu Bavorů s věží Rumpálem, kolorovaný diapozitiv z doby před rokem 1920

Pečeť se v dávných dobách 
používala k označení důležitých 
dokumentů a stvrzovala jejich 
pravost. Právě pečetí (pečetěmi) 
byl označen jeden z důležitých 
dokumentů, ve kterém potvrdil 
Bavor IV. Strakonicím městská práva. Při 
tvorbě grafické značky pro 650. výročí města 
Strakonice jsem vycházel ze symbolu pečeti 
jakožto historického grafického znamení, 

které by mělo symbolizovat odkaz 
na dávnou historii města. K pečeti 
je připojen název města, který je vy-
tvořen na základě písma Futura, za-
loženého na geometrických tvarech 

a vypadá moderně. Použití tohoto 
písma vyjadřuje velký rozmach strojírenské 
výroby na území Strakonic v 19. a 20. století, 
který utvářel dnešní podobu a charakter 
města.  Marcel Mandrysz, grafik

a nevraživost vyřešila až Bavorova smrt, zemřel 
předčasně asi v roce 1380. Po něm se sice stal 
dědicem rodových panství jeho syn Břeněk ze 
Strakonic, který byl však tehdy ještě nezletilý, 
takže veškerý majetek byl delší čas spravován 
jeho strýcem Zdeňkem z Rožmitálu, jakožto 
otcovským poručníkem, který sídlil nějakou 
dobu na strakonickém hradě. 

Břeněk ze Strakonic se svého majetku ujal 
někdy kolem roku 1394, ale díky dochovaným 
listinám jsme svědky postupného rozprodeje 
a drobení někdejšího rozsáhlého rodového 
majetku a posléze i definitivního vymření 
slavného rodu Bavorů. Bohužel jsme odkázáni 
na nepatrné množství pramenů, takže vůbec 
nevíme, jakým způsobem se část strakonického 
hradu a panství dostala v 90. letech do majetku 
rytíře Vykéře z Jenišovic, jinak také purkrabího 
Pražského hradu. Každopádně na konci roku 
1402 Vykéř tento majetek prodal johanitskému 
řádu v čele s tehdejším velkopřevorem Jindři-
chem z Hradce, který si jako první velký převor 
Strakonice vyvolil za své trvalé sídlo. Díky 
tomu se strakonické panství i hrad dostaly zcela 
do johanitské náruče, ve které setrvaly až do 20. 
století. Chvíli po prodeji bylo strakonickým 
měšťanům dne 15. prosince 1404 velkopřevorem 
Jindřichem z Hradce vydáno jejich v pořadí 
druhé privilegium, jednalo se však o pouhopou-
hé potvrzení listiny Bavora IV. z roku 1367. Ale 
to již začínala nová etapa života strakonických 
měst, johanitského hradu i panství, spojeného 
s množstvím jiných různorodých příběhů. Hlava 
Jana Křtitele by o tom mohla vyprávět...
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ZVEME VÁS DO PRODEJNY

BAREV A LAKŮ 
(v sídlišti Stavbařů)

Nabízíme kompletní sortiment materiálů pro malíře 
a natěrače. Tónujeme interiérové a fasádní barvy 
mnoha tisíc odstínů. Mícháme autolaky (metalízy, 
akryláty) včetně plnění do sprejů. Nabízíme 
vysokou kvalitu za příznivou cenu. 

BAREV A LAKŮ 

BARVY Strakonice, Stavbařů 226, 386 01 Strakonice, tel.: 730 890 925
Po–Pá 8:00–17:00, So 8:00–12:00

Interiérová 
barva 
VISTA DISTEMPER 

MIMOŘÁDNÁ AKCE

3 l/209 Kč  9 l/531 Kč 15 l/869 Kč


