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Šmidingerova knihovna  
bude částečně uzavřena
Ve dnech 7.–14. dubna bude kvůli malování 
uzavřené oddělení pro dospělé Šmidingerovy 
knihovny. Čítárna, oddělení pro děti i poboč-
ka Za Parkem budou ale fungovat v běžném 
režimu. Knihy můžete vracet v čítárně nebo 
uložit do „biblioboxu“, informovala knihovna.

Dotace na sociální služby
Zastupitelstvo města schválilo dotaci 
na činnost pro Poradnu pro rodinu a man-
želství, mezilidské vztahy, psychosociální, 
pracovně-profesní a osobnostní rozvoj ve výši 
220 000 Kč. Prevent 99 získal 180 000 Kč 
na služby pro rodiny s dětmi a 340 000 Kč 
na nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.

V dubnu se uskuteční jednání 
zastupitelstva města
Další jednání Zastupitelstva města Strakoni-
ce se uskuteční ve středu 18. dubna od 15.00 
hodin ve velké zasedací místnosti městského 
úřadu, Velké náměstí. Program zasedání 
najdete na webových stránkách města  
www.strakonice.eu.

21. 4. 
Strakonické vítání
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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:

TĚŠÍTE SE
   NA LÉTO?

Jarní servisní prohlídka
      za 199 Kč včetně
           kontroly klimatizace

Připravili jsme pro vás pestrou nabídku letních pneumatik za 
zvýhodněnou cenu. Samozřejmostí je možnost přezutí 
za 399 Kč nebo uskladnění pneumatik za 300 Kč. V rámci 
jarní servisní prohlídky zkontrolujeme funkčnost vaší 
klimatizace, provedeme diagnostiku, zkontrolujeme 
podvozek, brzdový systém a mnoho dalšího. To vše 
za akční cenu 199 Kč.
Myslíme i na vaši bezpečnost. K nové sadě předních stěračů 
vám jako bonus přibalíme koncentrát náplně do ostřikovačů. 
K sadě 4 kusů akčních hliníkových disků dostanete 
jako bonus bezpečnostní šrouby kol. Na akční sortiment 
příslušenství můžete využít až 15% zvýhodnění.

Více informací získáte na ŠKODA Infoline 800 600 000 
nebo na www.skoda-auto.cz
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Břetislav Hrdlička
STAROSTA

Jaro je konečně tady. Čím dál 
tím více lidí mi říká, že s přibýva-
jícími roky je zima tak nějak hůře 
snesitelná. Inu, nemládneme. Tím 
spíše se těšíme na teplé jarní 
dny, probouzející se zelenou 
přírodu a hlavně dostatek slu-
níčka. S jarem se však dostávají 
na povrch nešvary zimy v podo-
bě nepořádku. Každým rokem je 
pořádána úklidová akce, kterou 
provádějí zaměstnanci strakonic-
kých firem a zúčastňují se jí i ob-
čané, dobrovolníci z řad veřej-
nosti, podnikatelé, i zaměstnanci 
městského úřadu. Každý má rád 
uklizené a čisté město, ve kterém 
se příjemněji žije. Proto bych 
vás rád požádal, pomozte nám, 
a uvidíte-li někde zapomenutý 
nepořádek, předejte nám tuto 
informaci. Na technické služby, 
odbor životního prostředí, nebo 
přímo mně. I přes veškerou snahu 
může být něco opomenuto. 
I vzájemnou pomocí a spolupra-
cí můžeme mít naše město přívě-
tivější. Předem vám za veškerou 
pomoc děkuji. Pokusíme se také 
připravit něco na způsob „želez-
né neděle“, dáme včas vědět. 
Na závěr bych si dovolil popřát 
klidné a spokojené velikonoční 
svátky. Nezapomeňte na dobře 
upletené pomlázky, i na to, jak 
s nimi naložit. K Velikonocům 
přece neodmyslitelně patří… 

Veřejné projednání  
parkování v ulicích Luční a Bezděkovská 

Nedostatek parkovacích míst se s při-
bývajícím počtem automobilů v našich 
ulicích stává problémem, který si žádá 
rychlé a progresivní řešení. Proto se 
vedení města Strakonice postupně snaží 
řešit tuto neutěšenou situaci vzniklou pře-
devším narůstajícím počtem automobilů 
v rodinách. 

Jednotlivé lokality sídlišť ve Strakonicích 
prochází postupně komplexní revitalizací. 
Je tedy záměr řešit jak parkovací místa, 
kterých je v  lokalitě ulic Luční a Bezděkov-
ská nedostatek, a to z důvodu husté obytné 
zástavby spojené s veřejnými objekty, jako 
jsou zdravotnické zařízení a podnikatelské 
provozovny, tak souhrnně celý parter vnit-
robloku včetně chodníků, zeleně, městského 
mobiliáře, dětských hřišť či míst pro odpad. 
V ZŠ Dukelská proběhlo 20. února veřejné 

projednání možností, jak řešit parkování 
v lokalitě výše jmenovaných ulic. Veřejného 
projednání se zúčastnily téměř čtyři desítky 
obyvatel žijících v dotčené lokalitě. 
V úvodu zazněly stížnosti na neukáz-

něné majitele psů, pouliční kriminalitu 
i vybavení městského mobiliáře. Starosta 
města vyzval obyvatele, aby neváhali a při 
každém porušení vyhlášky či pravidel proti 
soužití volali městskou policii, a pokud to 
nepomůže, „volejte přímo mně,“ zdůraznil 
starosta Hrdlička. Jinak tyto věci zkrátka 
řešit nelze. 
Diskutujícím město představilo návrhy 

čtyř lokalit, kde by mohla vzniknout nová 
parkovací místa. Lidé se k těmto návrhům 
měli možnost vyjádřit. Vzhledem k tomu, že 
k jasnému souladu přítomných nedošlo, byly 
všechny připomínky zaznamenány a postup-
ně se budou zapracovávat do konkrétních 
možností dané lokality. Další projednání by 
mohlo proběhnout v horizontu následujícího 
půl roku.

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR 

Parkovací místa v Bezděkovské ulici bývají vždy obsazená  Foto: redakce

Výzva podnikatelům 
Zájemci s nabídkou prodeje občerstvení či jiného sortimentu na letošním mezinárodním dudáckém festivalu 23.–26. 
8. a na oslavách 100. výročí vzniku republiky 8.–9. 9. se mohou hlásit do 20. 4. na adrese: petra.smolikova@mu-st.cz 
nebo tel. 383 700 520. Obě akce připravuje městské kulturní středisko společně s městem Strakonice.   (red)
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Na začátku dubna začíná 
strojní čištění ulic
Strojní čištění ulic začne 4. dubna v centru měs-
ta, v souběhu s ním bude probíhat i ruční úklid 
a sběr odpadků, čištění uličních vpustí a další 
související aktivity. Úklid města bude trvat devět 
týdnů, skončit by měl zhruba 30. května. Při 
zásadní nepřízni počasí se tento termín může 
posunout. V souvislosti s prováděním strojního 
čištění žádáme občany o trpělivost a součinnost 
respektováním dočasného dopravního značení, 
případně úklidem pozemků, které nevlastní 
město Strakonice. Více najdete na straně 14.
 Ludvík Němejc, 

ředitel Technických služeb Strakonice

Nová dětská skupina  
vznikne v Euroškole
Rodiče dětí od dvou do pěti let mohou své po-
tomky umístit do nově vznikající dětské skupiny, 
která bude od 1. dubna fungovat v Euroškole. 
Zřizuje ji nezisková organizace Centrum 
aplikovaného výzkumu a dalšího vzdělávání. 
Rodičům nabízí časovou flexibilitu, vstřícný 
přístup a atraktivní ceny, zároveň je zve 
ke spolupráci, sdělila ředitelka centra Ludmila 
Půbalová. Projekt je podpořen z Operačního 
programu Zaměstnanost. Informace získáte 
na tel. 774 080 590, e-mailu vyzkumne@
centrum.cz nebo po domluvě osobně.  (red)

V Mateřské škole Šumavská 
vaří bezlepkově
V Mateřské škole Šumavská vaří pro některé 
děti se speciální dietou bezlepkové pokrmy. 
Školka spolupracuje s nutriční terapeutkou, která 
dohlíží na jídelníček a proškoluje kuchařky. 
Příprava pokrmů je velmi náročná, protože 
se jídla bez lepku musí připravovat odděle-
ně a ve speciálním nádobí, aby se lepkem 
nekontaminovala. Kuchařky přitom musí připravit 
stejnou svačinu a oběd jako ostatním dětem, ale 
z bezlepkových surovin. 
 Naďa Tesařová, MŠ Šumavská

Návštěvnost města
Tři roky, kdy bude uzavřeno muzeum, je velmi 
dlouhá doba. Z přiložené roční statistiky 
posledních dvou let je patrné, že zájem turistů, 
kteří navštěvují hrad, měl vzrůstající tendenci. 
Pro nejbližší léta můžeme vycházet z předpo-
kladu, že dojde k přesunu zájmových skupin 
do jiných destinací. Město Strakonice pak 
bude muset hledat cesty, jak je přivést zpět. 
Pravděpodobně i vodáci a cyklisté nebudou 
mít důvod zastavit ve Strakonicích, ale raději 
pojedou dál a my se opět více přiblížíme statu-
su tranzitního města. Ovlivněna může také být 
např. návštěvnost letního plaveckého areálu, 
kdy přespolní kombinovali možnost prohlídky 
hradu s odpolední relaxací u bazénu. Do jaké 
míry probíhající rekonstrukce poškodí místní 
podnikatele, ukáže čas.

Eva Janochová, 
odbor školství a cestovního ruchu

Vážení Strakoňáci, návštěvníci strakonického hradu,

Roční statistika návštěvnosti atraktivit města

po přečtení úvodního sloupku v březnovém čísle 
Zpravodaje mě zamrazilo. Slova pana starosty 
zapůsobila jako facka všem, kteří se snaží získat 
pro město Strakonice a objekty, které jsou jeho 
součástí, finanční prostředky. A věřte mi, že to 
rozhodně není jednoduché a našemu úspěchu 
předcházely dva roky perné práce celého kolekti-
vu nejen pracovníků muzea.
Rozhodně nepovažuji za ostudu získání 120 

mil. z evropských dotačních zdrojů (10% z této 
částky představuje kofinancování Jihočeského 
kraje), které budou v následujících třech letech 
investovány do části strakonického hradu, která 
je ve vlastnictví Jihočeského kraje.
Jedná se o rozsáhlou stavební úpravu, která si 

samozřejmě vyžádá i jisté oběti. Snad nám tedy, 
návštěvníci strakonického hradu i vy, Strakoničtí, 
prominete, že daní za vše nové bude téměř tříletá 
uzavírka expozic po dobu rekonstrukce. Stavební 
a následně expoziční úpravy nelze bohužel rozdě-
lit, jak se někteří bez bližších informací domnívají.
Úpravy budou probíhat v tzv. Bavorovském 

paláci, kde je umístěno muzeum, v budově býva-
lého děkanství s kapitulní síní a ambitem (dříve 
komenda maltézského řádu) a ve spojovacím 
krčku mezi I. a II. nádvořím, který je ve vlastnic-
tví města Strakonice. 
Předmětem rekonstrukce budou rozsáhlé 

stavební úpravy: na hraně životnosti jsou totiž 
v této části hradu elektřina, rozvody vody i ka-
nalizace. Expozice a sály jsou nyní bez vytápění, 
takže jejich provoz během roku je omezen pouze 
na letní sezonu. Během rekonstrukce zde bude 
instalováno podlahové topení, vytápěné sály 
budou tedy v provozu po celý rok. Bude tím roz-

šířena i nabídka akcí a tím jistě podpořen i rozvoj 
cestovního ruchu ve městě. Rekonstrukcí sklado-
vých prostor získá muzeum nové sály pro před-
náškovou, výstavní a edukační činnost. Nové 
bude i sociální zařízení a prostor pro odpočinek 
malých i velkých návštěvníků. Jistě potěšující je, 
že výstavní sály i stálá expozice budou alespoň 
částečně zbaveny bariér, a to výstavbou výtahu 
ve spojovacím krčku mezi I. a II. nádvořím. 
Návštěvníci jistě uvítají i nové expozice, které bu-
dou představovat pět hlavních oblastí, které jsou 
pro naše město charakteristické: textilní výroba, 
výroba motocyklů, zbraní a dalších průmyslo-
vých výrobků ČZ, dudácká a loutkářská tradice. 
V  prostorách bývalé komendy maltézského 
řádu vznikne zcela nová, v ČR jediná expozice 
věnovaná historii a současnosti maltézského řádu 
ve spojení s historií města. Předmětem dotace 
je také restaurování nástěnných maleb a kamen-
ných prvků v celém objektu.
Expozice muzea budou uzavřeny  

30. 6. 2018, proběhne zde pouze výstava  
k I. světové válce. Provoz kapitulní síně a ambitu 
bude ukončen k 31. 8. 2018: bude zde realizová-
na velikonoční výstava, výstava výtvarných prací 
žáků ZUŠ a velká výstava k MDF ze soukromé 
sbírky nizozemského sběratele, hudebníka a pra-
videlného účastníka našich dudáckých festivalů 
Jeroena de Groota ze skupiny Hailender.
Muzeum bude uzavřeno do poloviny roku 

2021. Snahou všech zúčastněných bude práce 
provést nejen kvalitně, ale co nejrychleji. Dou-
fám, že rekonstrukce se povede podle našich 
plánů a představ a všichni na ni budeme pyšní.

Ivana Říhová, ředitelka muzea

Vážení čtenáři, opravuji se – není pravda, jak 
jsem uvedl, že kraj bude tři roky opravovat hrad 
a že je to ostuda. Tato informace se do mého 
minulého úvodníku ve Zpravodaji města jakýmsi 
nedopatřením vloudila a způsobila poprask. Pro-
miňte. Měl jsem napsat toto: „Získáním peněz 
pro muzeum a odkoupením komendy, při kterém 
jsem se osobně angažoval, dojde k zásadní pře-
stavbě interiéru a expozic muzea. Ostudou (což 
bylo to slovo, které paní ředitelka pojala jako fac-
ku a zamrazilo ji) podle mého je, že se zavře vše 
na tři roky, že nikdo zodpovědný nenaplánoval 
nějakou etapizaci tak, aby k celkové uzavírce ne-
došlo na tak dlouho. Ostatní výmysly o tom, že si 
někoho nevážím nebo něco podceňuji a podobně, 
se nezakládají na pravdě. Jsem rád, že muzeum 
bude nové, větší a lepší. Po této „facce“ jsem již 

obdržel informace, že se přece jen podaří otevřít 
Rumpál a další (nevím jakou) část muzea. Takže 
to funguje. Hurá.   B. Hrdlička, starosta

Počty návštěvníků 2016 2017

Městské informační centrum 8 146 35 400

Prohlídky v pivovaru 1 780 3 145

Výstavní sály bývalého pivovaru na hradě (MěKS) 3 503 5 839

Muzeum historie ČZ 559 586

Strakonický hrad (bez akcí) 27 350 33 495

Projekt otevřené kostely (červen-září) cca 10 000

Vybraný rekreační poplatek (10 Kč/os., 18–70 let) 95 420 82 380

Vybraný poplatek z ubytovací kapacity (4 Kč/lůž./den) 329 263 358 560

Facka a zamražení paní doktorky

(red)
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INZERCE

Zemřel stoletý Jan Kouba

Osud si někdy nepěkně pohrává s naši -
mi životy. V jednu chvíli jsme na vrcholu 
spokojenosti vítězové, abychom za ně-
kolik málo chvil pocítili hořkost života. 
Poslední lednový den jsme měli tu čest 
strávit s panem Janem Koubou, který 
se dožil významného životního jubilea. 
Oslavil sto let života. Nikoho by nena-
padlo, že tento vitální pán, plný humoru 
a optimizmu, nás za několik málo dnů 
opustí. Slzami zastřený hlas v telefonu 
oznamoval smutnou zprávu. Pan Jan 
Kouba v neděli 18. února 2018 ná hle 
zemřel. Jakoby nám ve svých posledních 
slovech „Berte život s pokorou tak, jak 
přijde, a všechno bude snazší,“ při naší 
návštěvě chtěl předat celou svou životní 
moudrost. 

Všem pozůstalým vyjadřuje starosta 
města Strakonice upřímnou soustrast.

text a foto Markéta Bučoková, PR 

Společenský večer pro záchranáře

Nikdo není zbytečným na světě, kdo 
ulehčuje břemeno druhému. Slova 
jednoho z největších romanopisců  
19. století Charlese Dickense uvedla 
již devátý ročník Společenského veče-
ra pro záchranáře, který se uskutečnil 
15. února. 

V letošním roce nebyly představeny jednot-
livé složky integrovaného záchranného sys-
tému, ale jejich ředitelé, vedoucí a velitelé 

tak, jak je vidí jejich spolupracovníci.
Mezi pozvanými hosty nechyběl ředitel 

Hasičského záchranného sboru Jihočeského 
kraje plukovník Lubomír Bureš. Za pří-
tomné zástupce vedení města poděkoval 
záchranářům za jejich obětavou a mnohdy 
namáhavou práci starosta Břetislav Hrdlička, 
který poté se sklenkou sektu obešel jednotli-
vé přítomné a s každým si přiťukl. 
Pro zpestření večera vystoupila se svou 

laserovou show skupina Tekknical Hard 
Cirkus. K tanci zahrála oblíbená strakonická 
skupina Scéna. Během večera nebyla nouze 
o překvapení…

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR 

Slavnostní přípitek se starostou města  Foto: P. Kurek
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Z ÚŘADU
Hlavní náplní činnosti stavebního úřadu 
je výkon státní správy, tzn. přenesené 
pravomoci státu v oblasti veřejného 
stavebního práva, které je charakteri-
zováno zákonnou úpravou. Základním 
zákonem je zákon č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) a příslušné prováděcí 
vyhlášky. 

Hlavní okruh činností stavebního úřadu
n  územní a stavební řízení (umisťování  
a povolování staveb)

n  územní souhlasy a ohlašování staveb
n  reklamy, terénní úpravy, inženýrské sítě
n  odstraňování staveb, kolaudace, změny 
užívání staveb

n  státní stavební dozor, kontrolní činnost
n  přestupky a správní delikty, stížnosti, 
podněty

n  vyjádření, opatření, potvrzení, závazná 
stanoviska, veřejnoprávní smlouvy

n  správa archivu města
n  statistika dokončených staveb a bytových 
jednotek

n  další činnosti (přidělování čp. a č. ev., 
pasporty, restituce, RUIAN, dělení/scelování 
pozemků, stanoviska pro soc. dávky aj.)

n  poskytování informací dle zák.č. 106/1999 Sb., 
v platném znění
Další náplní stavebního úřadu MěÚ Stra-

konice je činnost na úseku památkové péče 
dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči a příslušných prováděcích vyhlášek. 
Agendu stavebního úřadu a podání občanů 

vyřizuje jako místně příslušný stavební úřad 
MěÚ Strakonice pro správní obvod města 
Strakonice, který je vymezen územím  
50 okolních obcí:  
Cehnice, Čejetice, Doubravice, Drachkov, 

Droužetice, Hlupín, Horní Poříčí, Chrášťo-
vice, Jinín, Kalenice, Katovice, Kladruby, 
Kraselov, Krejnice, Krty-Hradec, Kuřimany, 
Kváskovice, Libětice, Mečichov, Miloňovice, 
Mnichov, Mutěnice, Nebřehovice, Novosedly, 
Osek, Paračov, Pracejovice, Přední Zborovice, 
Přešťovice, Radějovice, Radomyšl, Radošo-
vice, Rovná, Řepice, Skály, Slaník, Sousedo-
vice, Strašice, Střelské Hoštice, Štěchovice, 
Štěkeň, Třebohostice, Třešovice, Úlehle, Úni-
ce, Velká Turná, Volenice, Zahorčice, Zvotoky 
a územím města Strakonice. 
Město Strakonice se dělí na tyto městské 

části: Strakonice I, Strakonice II, Dražejov, 
Střela, Virt, Přední Ptákovice, Hajská,  
Mo dlešovice.
Do působnosti správního obvodu z hlediska 

památkové péče spadá i dalších 19 obcí správ-
ního obvodu města Volyně, tj. Čepřovice, 
Čestice, Drážov, Dřešín, Hoslovice, Hoštice, 
Litochovice, Malenice, Milejovice, Němčice, 
Němětice, Nihošovice, Nišovice, Nová Ves, 
Předslavice, Přechovice, Strunkovice nad 
Volyňkou, Vacovice a město Volyně.

Nejvýznamnější stavby povolené stavebním 
úřadem v roce 2017
n  Dům dětí a mládeže, Na Ohradě, Strakonice 
– stavební úpravy

n  Domov pro osoby se zdravotním postiže-
ním, Osek – stavební úpravy

n  Protos-Therm, s. r. o., řadové garáže, Stra-
konice

n  Město Strakonice, požární zbrojnice s par-
kovištěm, Strakonice

n  Esco CZ spol., s. r. o., přístavba výrobní 
haly, Radomyšl

n  PJ develop, a. s., řadové rodinné domy, 
Strakonice

n  Teplárna Strakonice, a. s., eliminace parovo-
dů, Strakonice

n  Městys Štěkeň, řadové rodinné domy, Štěkeň

Nejvýznamnější stavby dokončené a zkolau-
dované stavebním úřadem v roce 2017
n  Město Strakonice, stavební úpravy administ-
rativní budovy čp. 137, Na Stráži, Strakonice

n  PJ develop, a. s., řadové rodinné domy, 
Strakonice

n  Aeroklub Strakonice, z. s., stavba pro admi-
nistrativu, Strakonice

n  Garantstav ST, s. r. o., Zahradnictví – Kato-
vická, Strakonice

n  Město Strakonice, přístavba šatnového záze-
mí pro házenkářskou halu, Strakonice

n  Nemocnice Strakonice, a. s., přístřešek – 
vstupní objekt, Strakonice

n  NewCo Immo CZ GmbH, o. z., obchodní 
centrum Strakonice, Katovická Strakonice

Nejvýznamnější akce projednávané staveb-
ním úřadem v roce 2017 na úseku kulturních 
památek
n  Úsek památkové péče provedl celkem 58 
správních řízení (závazná stanoviska a roz-
hodnutí) pro subjekty, které mají ve vlast-
nictví kulturní památku nebo objekt v pa-
mátkové zóně nebo rezervaci (z toho 24 
fyzickým osobám, 23 právnickým osobám, 
11 církvím), vydal 155 sdělení a stanovisek 
(z toho 120 vyjádření k archeologickým 
nálezům). 

n  Žádosti o vydání závazného stanoviska 
byly v roce 2017 podávány na obnovu 
kulturních památek nebo objektů v pa-
mátkové zóně nebo rezervaci, jako např. 
výměna oken (4), oprava fasád (6), oprava 
střech (11), úprava dřevin (3), restaurování 
mobiliáře (3). Pokračuje obnova kultur-
ních památek – zámek čp. 1 ve Štěkni, 
Mladějovice čp. 1 a čp. 80, kostel sv. 
Havla v Čejeticích, kostel sv. Martina 
v Radomyšli na základě dalších podaných 
žádostí v roce 2017. 

n  Památková péče spolupracuje na vypsa-
ných grantech Jihočeského kraje (kontrola 
realizace – 11 schválených žádostí) a mini-
sterstva kultury (kontrola realizace –  
4 schválené žádosti). V dotačním progra-
mu Podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím ORP zajišťuje veškerou 
administrativu od příjmu žádostí, kontroly 
žádostí včetně povinných příloh, obstará-
vání vyjádření NPÚ a JčKÚ k podaným 
žádostem, zaslání na ministerstvo kultury, 
kontroly realizace, administrativní ukon-
čení realizace v oblasti památkové péče. 
Úsek památkové péče zpracovává statisti-
ku pro Národní informační a poradenské 
středisko pro kulturu.

Základní údaje o činnosti stavebního  
úřadu za rok 2017
Celkový počet provedených úkonů    5725
Celkový počet podání na stavební úřad   3304
z toho:
n  územní řízení    281
n  stavební řízení    125
n  ohlášení stavby        25
n  kolaudační souhlas      135
n  kolaudační řízení     36
n  oznámení užívání stavby      110
n  veřejnoprávní smlouva      54
n  výjimka z OTP        34
n  vyjádření        757
n  stanovisko        226
n  pasport stavby        14
n  odstranění stavby     35
n  změna v užívání stavby      20
n  dodatečné povolení      21
n  projednání přestupků    16
n  vybráno na pokutách (Kč)    56 000
n  vybráno na poplatcích (Kč)   3 290 000
Od poloviny roku 2011 byla na stavební 

úřad dále přenesena povinnost vkládat údaje 
do systému územní identifikace (ISÚI) dle 
§ 42 zákona č. 111/2009 Sb., o základních 
registrech.
Od roku 2015 byla na stavební úřad přene-

sena povinnost dle § 33b zákona č. 111/2009 
Sb., o pomoci v hmotné nouzi, provádět na žá-
dost orgánu pomoci v hmotné nouzi kontroly 
objektů bydlení.
Stavební úřad dále vykonává další činnosti 

dle pokynů nadřízených správních orgánů, 
tj. Krajského úřadu – Jihočeský kraj, České 
Budějovice a Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR, Praha.  stavební úřad

Stavební úřad vydal loni povolení i na stavební úpravy domu dětí a mládeže  Foto: redakce

Stavební úřad v číslech 
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INZERCE

Zápis do mateřských škol zřizovaných městem Strakonice pro školní rok 2018/2019
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti 
zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti 
od 2 let. Pro děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 
8. 2013 a všechny děti, které mají pro školní 
rok 2018/2019 odloženou povinnou školní 
docházku, je předškolní vzdělávání povinné. 
Město Strakonice, odbor školství a cestovního 
ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých 
mateřských škol zřizovaných městem Stra-
konice oznamuje, že zápis proběhne v těchto 
termínech:

středa 2. května, 9.00–16.00 hod.
čtvrtek 3. května, 9.00–16.00 hod.
Spádové oblasti jednotlivých mateřských škol:
MŠ Strakonice, A. B. Svojsíka 892
ulice: Arch. Dubského, Blatenská, Borová, 
Březová, Buková, Dr. Jiřího Fifky, Erbenova, 
Jedlová, Krále Jiřího z Poděbrad, Máchova, 
Mezi Lesy, Pod Hájovnou, Pod Hliničnou, Pod 
Lesem, Prof. A. B. Svojsíka, Tisová, U Vo-
dojemu (Strakonice I), V Ráji, Vodárenská, 
Za Rájem, Zvolenská.

MŠ U Parku, Strakonice, Plánkova 353, 
včetně odloučeného pracoviště MŠ Lidická 
194, Strakonice
ulice: B. Němcové, Čelakovského, Hrnčířská, 
Husova, Chelčického, Mikoláše Alše, Mírová, 
Myslivecká, Na Stráži, Na Střelnici, P. Bez-
ruče, Pionýrská, Plánkova, Pod Kuřidlem, 

Prof. Skupy, Rybniční, Smetanova, Sokolov-
ská, Sv. Čecha, Šmidingerova, Švandy dudáka, 
Tylova, Zahradní, Želivského, Žižkova

MŠ Čtyřlístek, Strakonice, Holečkova 410
ulice: 5. května, Alf. Šťastného, Bažantni-
ce, Holečkova, Jeronýmova, K Dražejovu, 
Kalvárie, Komenského, Krátká, Lipová, Luční, 
Na Dubovci, Na Hrázi, Na Rozhledech, Nová, 
Otavská, Pod Hradem, Podskalí, Prácheňská, 
Sadová, Skalní, Slunečná, Tovární, U Blat-
ského rybníka, U Větrolamu, U Židovského 
hřbitova, V Holi, V Lipkách, Větrná, Virtova, 
Zámek, Zeyerovo nábřeží
části města: Dražejov, Střela, Virt
obce: Droužetice, Třebohostice, Únice

MŠ Strakonice, Lidická 625
MŠ Holečkova 413, odl. prac.
MŠ Spojařů 1260, odl. prac.
MŠ Stavbařů 213, odl. prac.
MŠ Školní 80, odl. prac.
ulice: Baarova, Bahenní, Bavorova, Bezdě-
kovská, Budovatelská, Dopravní, Družstevní, 
Dukelská, Ellerova, Havlíčkova, Heydukova, 
Hradební, Jezerní, Jiráskova, Katovická, Klos-
termannova, Kochana z  Prachové, Kopretino-
vá, Kosatcová, Kosmonautů, Labutí, Lázeňská, 
Leknínová, Lidická, Liliová, Mánesova, Mlá-
dežnická, Mlýnská, MUDr. K. Hradeckého, 
Na Jelence, Na Křemelce, Na Ohradě, Na Os-
trově, Na Výsluní, nábřeží Otavy, Nábřežní, 

Nádražní, Nerudova, Obránců míru, Palacké-
ho náměstí, Písecká, Podskalská, Pomněnko-
vá, Radomyšlská, Raisova, Sasanková, Sídliště 
1. máje, Spojařů, Stavbařů, Školní, Textiláků, 
Tržní, U Blatenského mostu, U Cihelny, U Ná-
draží, U Náhonu, U Řepické zastávky, U Sv. 
Markéty, U Vrbiček, Velké náměstí, Vodní, 
Vrchlického, Za Pilou, Zvonková.
obce: Drachkov, Libětice, Mutěnice, Pracejo-
vice, Radošovice, Sousedovice

MŠ Strakonice, Šumavská 264
ulice: B. Havlasy, Boubínská, Bučkova, Čes-
kých lesů, Hallova, Hraniční, Chmelenského, 
K. Dvořáka, K Hajské, Lesní, Na Muškách, 
Na Stráni, Nad Školou, Nebřehovická, Podsr-
penská, Pohraniční stráže, Povážská, Přední 
Ptákovice, Ptákovická, Strojařů, Šumavská, 
Trachtova, U Hajské, U Studánky, U Vodoje-
mu (Přední Ptákovice), U Zahrádek, Václav-
ská, Volyňská
části města: Hajská, Modlešovice, Podsrp
obce: Jinín, Miloňovice, Nebřehovice, Přední 
Zborovice, Rovná, Slaník

Rodiče si k zápisu přinesou občanský průkaz, 
rodný list dítěte, již vyplněnou žádost o přijetí 
k předškolnímu vzdělávání a evidenční list 
potvrzený dětským lékařem. Bližší informace 
rodiče získají přímo na jednotlivých mateř-
ských školách.

Odbor školství a cestovního ruchu
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Podlahové krytiny
NABÍZÍME: koberce, lina, vinyly, plovoucí 
podlahy, parkety a další podlahové krytiny

POKLÁDKA VEŠKERÝCH PODLAHOVIN
tel.: 606 302 156
BNK, a.s.       
Volyňská 189, Strakonice  
tel.: 383 328 493                                                                                                                                              
otevírací doba:
po–pá: 8–18
so:  8–12
www.bnk-as.cz

NYNÍ KE KAŽDÉ 
POKLÁDCE 

LÁHEV SEKTU
akce platí na 

pokládky sjednané v 
termínu do 
13. 5. 2018

předání sektu po 
realizaci zakázky 

na prodejně 
podlahových krytin
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Z MĚSTA

Jsme na samém konci našeho vyprávění 
o pivu. Konečnými fázemi výroby piva je 
jeho filtrace a poté stočení do transportních 
obalů ve formě lahví nebo KEG sudů. 
Pivovar Dudák používá dvojitou filtraci 

piva. Prvním stupněm je tzv. křemelinová 
filtrace, kde filtrační přepážku tvoří soubor 
kovových filtračních svíček s přesně defino-
vanými otvory. Na svíčky je postupně naná-
šena filtrační křemelina a přes tuto vrstvu je 
pivo filtrováno do přetlačných tanků. Během 
filtrace se pivo zbavuje všech mikroorgani-
smů a jiných kalicích částic. Filtrace piva se 
tak dnes používá zejména pro prodloužení 
mikrobiologické a koloidní trvanlivosti pro 
velmi náročný pivní trh. Na druhou stra-
nu každé pivo senzoricky postupně stárne 
a závody o to, které pivo má delší trvanlivost, 
nejsou úplně k prospěchu tohoto nápoje. 
Druhým stupněm je poté důkladná sterilní 

mikrobiologická filtrace na speciálním 
filtru, který se skládá z poměrně složitých 
filtračních elementů. Právě tato filtrace u nás 
nahrazuje pasteraci piva, kterou používají 
některé jiné pivovary a je vůči pivu podstatně 
šetrnější než výrazný tepelný zásah, který 
u pasterace proběhne. 
Poté se naše nepasterované pivo stočí 

do skleněných vratných lahví nebo nerezo-
vých KEG sudů. K tomu slouží velké techno-
logické celky, stáčírny, kde před samotným 
plněním musí dojít k dokonalému umytí 

těchto obalů. Mytí a stáčení probíhá v auto-
matizovaném provozu, obsluha se zaměřuje 
zejména na kontrolní činnost těchto strojů. 
Manipulace s prázdnými a plnými obaly 
zatím automatizovaná není. Výkon stáčírny 
sudů je asi 80 sudů za hodinu, výkon stáčírny 
lahví kolem 17 000 ks za hodinu. 
Naše zadní etikety u lahvového piva 

přináší různé motivy týkající se našeho piva 
a věříme, že vás zaujmou a dají informace, 
o kterých jste třeba ani nevěděli.
Přejeme vám dobrou chuť s naším klasicky 

vyrobeným a nepasterovaným pivem Dudák, 
Klostermann, Otavský Zlatý či Král Šumavy. 

Váš pivovar Dudák

  Foto: M. Bučoková

Ředitel NP Šumava Hubený: V přírodě se opakují stále stejné mechanizmy 
V minulém 
čísle Zpravodaje 
jsme informo-
vali o novém 
světlém ležáku 
Klostermann ze 
strakonického 
pivovaru, jehož 
kmotrem se stal 
ředitel Národní-
ho parku Šuma-

va Pavel Hubený. Tehdy mu do života popřál, 
aby i za dvacet let byl nejprodávanějším pivem, 
které lidé chtějí a pijí ho. Nyní vám přinášíme 
slíbený rozhovor. 
Pavel Hubený po gymnáziu vystudoval  

ekonomickou a přírodní geografii na Přírodově-
decké fakultě Univerzity Karlovy. Počínaje  
1. květnem 2014 byl pověřen vedením Národní-
ho parku Šumava. Ředitelem pak byl jmenován 
s účinností od 1. července 2015. 

Když se řekne Karel Klostermann, první 
myšlenka, která se vám vybaví. 
Pro mě je to skvělý spisovatel, který se dá číst 
i teď. Jeho příběhy jsou napínavé, jsou realistic-
ké. Je to skvělá četba a každému mohu dopo-
ručit. Další věc je, že Klostermann je…, někdo 
říká, že má popisné pasáže. On popisuje velice 
výstižně a poměrně rychle i proto, aby si člověk 
rychle vytvořil obraz. A to je právě to, co mě 
na něm fascinuje. On umí velice krátce vykreslit 
scenérii přírody, která pro mě jako ochránce 
přírody je velice důležitá, protože já s obrazem, 
který Klostermann zachytil před sto padesáti 

lety, mohu porovnávat situaci, kterou vidíme 
dnes. A čím více ho čtu a čím více vidím, jak se 
příroda vyvíjí, poznávám spojení a zjišťuji, že 
se s přírodou nic hrozného neděje, že se opakují 
stejné mechanizmy, stejné reakce přírody. Klos-
termann je pro mě nositelem úžasné informace, 
která mně dává optimizmus do toho, co dělám. 

Šumava? 
Jsem šumavský patriot. Na Šumavě žiji a na 
dovolenou jezdím jen na Šumavu. Spíš asi 
nejsem úplně normální (smích) a myslím si, že 
Klostermann to měl podobně. On jezdil podél 
Otavy, podle mě jeho hlavní osa byla otavská, 
v tom jsme si hodně podobní. Ale takto to má 
určitě spousta lidí. 

Co dělá Pavel Hubený pro to, aby Šumava 
zůstala Šumavou a nezměnila se v centrum 
konzumu? Nebo naopak vnímáte Šuma-
vu jako místo, které by se mělo turistům 
otevřít? 
To je těžké. Pochopitelně spousta lidí užívá 
přírodu svým způsobem, který se jim líbí. 
My jsme na jednu stranu rádi, že na Šumavu 
chodí víc a víc turistů. Na druhou stranu vím, 
že to není jednoduché pro lidi tam, ale ani pro 
přírodu. Já sám jsem spíše zastánce bloudění 
v lesích, kde jsem sám. Já k tomu nepotřebuji 
zástupy lidí, nepotřebuji k tomu hospody. 
Klostermann, myslím, byl úplně to samé. Když 
se podíváte do sbírky Črty ze Šumavy, co píše 
o Železné Rudě, nebo o Prášilech… V době, 
kdy on psal, turistický ruch teprve začínal. 
Takové to přijedu, dojdu tam a tam, vidím tohle 

a zase se vrátím a budu o tom vyprávět. Jemu 
se tohle nelíbilo. On to evidentně považo-
val za znevážení přírody a vlastně po lidech 
chtěl, aby tam chvíli žili, aby tam chvíli byli, 
aby si k tomu „čuchli pořádně“. Tohle dnešní 
turistický ruch nedělá a je to trochu škoda. My 
se snažíme, abychom lidem to „čuchnutí“ co 
nejvíce přiblížili. Ale nevím, zda by se tohle 
naše snažení líbilo Klostermannovi. 

Pane Hubený, vy jste v loňském roce obdr-
žel, jako prozatím druhý Čech v historii, 
Bavorskou státní medaili za mimořádný 
přínos pro životní prostředí. Jak zavazující 
je pro vás toto prestižní ocenění? 
Vybízí a motivuje. Protože ona ta naše práce 
není tak úplně… Někdo to nevnímá jako 
práci, to je jedna věc. Druhá věc je, že ochrana 
přírody je na Šumavě dlouhodobě kontroverzní 
téma. V podstatě každý na to má svůj názor 
a každý, kdo se trochu odchyluje od toho názo-
ru, tak je „špatný nebo nějak ujetý“. A když tam 
žijete pětadvacet let, tak ono to unavuje. A tohle 
ocenění mě utvrdilo, že jdu správným směrem. 
Že moje svědomí, které pochopitelně není jed-
noznačně černo-bílé, o spoustě věcí pochybuji, 
jde správným směrem. Tak si to tak vysvětluji 
a to je na celé medaili to nejdůležitější. Jinak 
kdybyste viděla toho, co to dostal první – Ivan 
Liška, šéf baletu v Mnichově (oceněn Bavor-
skou státní medailí za zvláštní zásluhy, pozn. 
autora), já mu nesahám ani pod kotníky. O to 
více mě to motivuje. 
Děkuji za rozhovor. 

text a foto Markéta Bučoková

Filtrace piva a stáčení do transportních obalů Dětské zastupitelstvo  
poznává městské organizace
Současné dětské zastupitelstvo poznává městské 
organizace a nahlíží do jejich zákulisí. První návštěva 
se uskutečnila na plaveckém stadionu. S jeho 
vedoucím Karlem Dvořákem jsme si prohlédli vnitřní 
bazén s nově postavenou vířivkou, která se nám 
moc líbila. Šli jsme se podívat i do strojovny, kde jsme 
se dozvěděli spoustu zajímavých věcí o obsluze, 
údržbě a chodu bazénů. Překvapilo nás množství 
a velikost filtrů nutných k udržení čistoty vody. Pan 
Dvořák nás upozornil hlavně na dodržování hygieny, 
protože právě nedostatečné sprchování bez plavek, 
neumytí se mýdlem a čistou vodou ovlivňuje kvalitu 
vody v bazénech. Ukázal nám také vlasové filtry, 
které zachycují nečistoty z kapes pánských šortko-
vých plavek. Dozvěděli jsme se, že kromě klasických 
plaveckých, potápěčských kroužků a vodního póla 
zde trénují aquabely a letos přibydou mořské panny. 
Prohlédli jsme si i venkovní části a dozvěděli jsme se 
o výstavbě nového slaného bazénu a rekonstrukci 
šaten. Saunu jsme sice nenavštívili, ale někteří o ní 
slyšeli vůbec poprvé. 

Na konci února jsme navštívili pivovar. Seznámili 
jsme se s jeho chodem, historií nebo postupy při 
vaření piva. Navštívili jsme také místnosti, kam běžný 
občan nemá přístup, jako jsou například sklady piva. 
Dozvěděli jsme se, že spotřeba piva v zimě je menší 
než v létě, nebo co všechno se s pivem děje, než se 
dostane do obchodu. A také jsme zjistili, že se v zimě 
prodává více lahvového než sudového piva. 

dětské zastupitelstvo
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Výrobní společnost Strakon CZ s.r.o. se zabývá  
betonovými schody již od roku 1999. 

Vlajkovou lodí společnosti jsou točitá a přímá  
schodišťová ramena z armovaného betonu.

Celý proces výroby od formy, přes armování až po zabetonování  
probíhá ve vlastním neustále se rozšiřujícím areálu ve Strakonicích.

Staňte se součástí úspěšné stabilizované společnosti.

HLEDÁME KOLEGY NA POZICE:

Betonář / Zedník do výroby
Požadujeme:

n vyučení nebo praxe v oboru
n manuální zručnost

TRUHLÁŘ / TESAŘ do výroby
Požadujeme:

n vyučení nebo praxe v oboru
n manuální zručnost

NABÍZÍME
n mzda podle dovedností a zkušeností (18-25.000 Kč)

n práci ve vytápěné moderní hale
n celoroční zajištění práce

n zajímavá práce (každý den atypický výrobek)
n dny dovolené navíc za odpracované období

n dotované stravování přímo v areálu

Strakon CZ s.r.o.  Stanislav Krejsa
Baarova 268  tel.: 604 257 150
Strakonice, 386 01  e-mail: obchod@strakon.cz
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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 
12.00–13.30, 14.30–15.30, 20.00–22.00
St 
6.00–8.00 kondiční plavání, 12.30–13.30 
plavání pro důchodce, 13.30–16.00  
(15.30–16.00 ½ bazénu), 20.00–22.00
Čt
12.00–13.30 (14.30–15.30 plavání pro 

POZVÁNKY
2. 4., 18.00 hod.
Velikonoční hraní na kantely
koná se ve spolupráci se spolkem Spona, k hraní, 
zpěvu nebo poslechu zveme širokou veřejnost
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem

3. 4., 9.00–10.30 hod. 
Kurzy počítačové gramotnosti
Internet I – první e-mail – základní vyhledávání, 
e-mailová pošta, přednostně pro čtenáře ŠK. 
místo: studovna ŠK, info: ŠK

3. 4., 16.30–18.00 hod.
Kroužek zdravého vaření
pro děti od 5 let, přihlášky na tel. 773 165 696 
nebo info@rcberuska.cz

BOHOSLUŽBY
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
www.farnost-strakonice.cz 

Nedělní bohoslužby:
8.00 hod. Podsrp, 9.30 hod. sv. Markéta

Každé úterý, sv. Markéta, 18.10–19.00 – 
možnost tiché modlitby, rozhovoru s knězem
Neděle 1. 4., 8.00 Podsrp, 9.30 sv. Markéta 
– Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Neděle 1. 4., 9.30 sv. Markéta – nedělní 
eucharistie s promluvou pro děti
Neděle 1. 4., 16.00 Fara – Velké nám. 4 – pro-
gram pro rodiče a děti – pletení pomlázek a barvení 
vajíček (proutky, vajíčka, příp. další pomůcky s sebou)
Neděle 1. 4., 19.00 sv. Markéta – Velikonoč-
ní koncert – Loutna česká – Capella brava pod 
vedením Oldřicha Vlčka – hosté
Pondělí 2. 4., 9.30 sv. Markéta – Pondělí 
velikonočního oktávu
Pondělí 9. 4., 17.30 Podsrp – Slavnost zvěsto-
vání Páně – bohoslužba
Pátek 13. 4., 19.30 sv. Markéta – Večer chval; 
hudba, zpěv, možnost přímluvy na konkrétní úmysly
Neděle 6. 5., 9.30 sv. Markéta – nedělní 
eucharistie s promluvou pro děti
Neděle 6. 5., 15.00 Fara – Velké nám. 4 – setkání 
manželů a rodin s dětmi

MANA, APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Lidická 194, Strakonice, www.manacirkev.cz 
Srdečně zveme na:
Bohoslužba – každou neděli v 9.30 hod.

Každý čtvrtek, 17.00 hod.
Zamyšlení nad Biblí

Každý pátek, 16.00 hod.
EXIT KLUB
kreativní klub pro mládež cca od 12 let, zábavné 
hry, moderní hudba, tanec, ankety, příběhy, zamy-
šlení, info: 774 151 868

VÝSTAVY 
do 2. 4.
Jaro, jaro už je tady…
místo: kapitulní síň, info: muzeum

4.–30. 4.
Cestování – práce žáků ZUŠ Strakonice
Práce dětí třídy Jarmily Lískovcové a Ivany 
Schwarzové. Místo: vstupní hala ŠK, info: ŠK

4. 4.–30. 6.
Strakonicko za 1. světové války
Výstava připomene 1. světovou válku ve světě 
i na Strakonicku. Místo: výstavní prostory hradu, 
info: muzeum

5.–29. 4.
Ladislav Maria Wagner, Jana Ágnes – Échos
Výstava obrazů, vernisáž 4. 4. v 18.00 hod., 
kde bude probíhat také autogramiáda básnické 
sbírky Probuzení od Jany Ágnes a básnické sbírky 
Plechový kolotoč Ladislava Marii Wagnera.
místo: Maltézský sál, info: MěKS

6.–29. 4.
Výstava Impressionisme sans frontières
Obrazy Kateřiny Glaz, vernisáž 5. 4. v 17.00 
hod.
místo: sál U Kata, info: MěKS

od 13. 4.–13. 6.
Do dlaní vítr...
Vernisáž výstavy ilustrací knihy Básníci Strakonic-
ka – fotografie P. Drdela a P. Borovičky, vernisáž 
13. 4.  
v 18.00 hod. Hudba a čtení z knihy. 
místo: Čajovna Pod Stolem, info: Jsme Strakonice

do 15. 4.
Výstava architektonických studií studentů 
Fakulty architektury ČVUT vypracovaných 
v ateliéru Kordovský-Vrbata
místo: foyer Rytířského sálu

25. 4.–27. 5.
Voda – práce žáků ZUŠ Strakonice
vernisáž 24. 4. v 17.00 hod. 
místo: kapitulní síň, info: muzeum

KINO OKO 
1. 4., 17.30 hod.
Sherlock Koumes 3D 
VB, anim. komedie, dabing, 90 min. přístupné všem 

1.–2. 4., 20.00 hod.
Operace Entebbe
USA/VB, krimi, thriller, drama, titulky, 106 min., přístup-
ný od 12 let

2.–3. 4., 17.30 hod.
Vezmeš si mě kámo
FR, komedie, dabing, 92 min., přístupný od 12 let

3.–4. 4., 3. 4. od 20.00, 4. 4. od 17.30 
a 20.00 hod.
Tátova volha
ČR, drama/komedie, 90 min., přístupný všem

4.–8. 4., 17.30 hod. 
Jo Nesbø: Doktor Proktor a vana času
Norsko/Něm., rodinný, dabing, 95 min., přístupný 
od 6 let

5.–6. 4., 20.00 hod.
Gringo: Zelená pilule
USA, akční/drama/komedie, titulky, přístupný od 15 let

7.–8. dubna, 20.00 hod.
Do větru
ČR, romant. drama/boat movie, 78 min., přístupný 
všem

9. 4., 17.30 hod.
Batalives: Baťovské životy
ČR, dokument, 75 min., přístupný od 12 let

9.–10. 4., 20.00 hod.
Ztratili jsme Stalina   

VB/Fr, komedie, titulky, 106 min., přístupný od 12 let

10.–11. 4., 17.30 hod.
Den co den
USA, romant., titulky, 95 min., přístupný od 12 let

12.–15. 4., 17.30 hod. 
V pasti času
USA, dobrodr./fantasy/rodinný/sci-fi, titulky, přístup-
ný všem

12.–15. 4., 20.00 hod.
Pepa
ČR, komedie, 90 min., přístupný od 12 let

16.–18. 4., 17.30 hod.
Rampage: Ničitelé 3D
USA, akční/dobrodr./sci-fi, titulky, 107 min., přístupný 
od 12 let

16.–18. 4., 20.00 hod.
Fakjů pane učiteli 3
Něm, komedie, dabing, 120 min., přístupný od 12 let

19.–23. 4., 17.30 hod.
V husí kůži
USA/Čína, anim. komedie, dabing, 91 min., přístup-
ný všem

19.–21. 4., 20.00 hod.
Hastrman
ČR, romantický thriller, 100 min., přístupný od 12 let

22.–23. 4., 20.00 hod.
Vadí nevadí  
USA, horor/thriller, titulky, 103 min., přístupný od 12 let

24.–25. 4., 17.30 hod.
Králíček Petr
USA, rodinný/anim., 95 min., přístupný všem

24.–25. 4., 20.00 hod.
Souboj pohlaví  
USA/UK, komedie, titulky, 121 min., přístupný od 12 let

26. 4., 17.30 hod.
Bratři Lumiérové
Fr, dokument, dabing, 87 min.

26.–29. 4., 20.00 hod.
Dvě nevěsty a jedna svatba
ČR, romant. komedie, 90 min., přístupný od 12 let

27.–30. 4., 17.00 hod.
Avengers: Infinity War 3D
USA, sci-fi/akční/dobrodr./fantasy, dabing, 155 min., 
přístupný od 12 let

30. 4., 20.00 hod.
Kazišuci
USA, komedie, titulky, 102 min., přístupný öd 15 let

SENIORSKÉ STŘEDY
11. 4., 9.30 hod.
Špindl 
ČR, komedie, dabing, 98 min., promítání pro seniory 
a handicapované

FILMOVÝ KLUB – KINO OKO
11. 4., 20.00 hod.
Bufo Alvarius
ČR, dok./zážitkový, titulky, 84 min., přístupný od  
18 let

těhotné), 14.30–16.00 (15.30–16.00 ½ 
bazénu), 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
Změny v otevírací době:
2., 14., 28. 4. – ZAVŘENO
7. 4. – 13.30–17.00, 21. 4. – 13.00–18.00
SAUNA 
Po  ZAVŘENO
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
Ne 13.00–20.00 společná
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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

místo a info: RC Beruška

3. 4., 19.00 hod.
Koncert FJC – Spolektiv
účinkují: J. Hnízdil, M. Jančura, R. Melda Šveco-
vá, T. Vidlák, J. Regásek, host J. Pelán
místo: Rytířský dál, info: MěKS

4. 4., 10.00 hod.
Krajská postupová přehlídka školních  
dětských pěveckých sborů
místo: dům kultury, info: MěKS

4. 4.
Otevření hradních expozic Muze 
a středního Pootaví
místo: hrad, info: muzeum

4. 4., 16.30 hod.
Zastavení v čase
krátké setkání, ztišení, verše Karel Kryl, poetická 
próza Miloslav Nevrlý
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem

4. 4., 17.00 hod.
Šachy pro děti
pro začátečníky i mírně pokročilé, od 6 let
místo a info: RC Beruška

5. 4., 17.00 hod.
Beseda: domácí vzdělávání ano, či ne? 
osobní zkušenost Petry Balíkové
místo a přihlášky: RC Beruška

5. 4., 17.00 hod.
Hradiště Katovice z pohledu archeologie
přednáší Petr Menčík
místo: přednáškový sál ŠK, info: muzeum, ŠK

5. 4., 19.00 hod.
DS Čelakovský: Dva muži v šachu
premiéra. Místo: dům kultury, info: MěKS

6. 4., 13.00–17.00 hod.
Farmářské trhy
místo: Velké náměstí pod radnicí, info: ŠK

7.–8. 4., od 9.45–18.45 hod.
Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou
základy kresby tužkou, portrét, cena 2000 Kč, 
sleva pro matky na MD, přihlášky a info www.
ateliermozaika.cz, místo: RC Beruška

7. 4., 10.00 hod.
XV. Tattoo Jam
akce pro příznivce tetování či piercingu; 13.30 
módní přehlídka Lucky Hazzard, 15.00 Nightma-
re show, 16.00 kapela Trautenberk, 17.30 Fly 

High Tribe Suspension Crew, 18.30 soutěž v teto-
vání, 21.00 kapela Streetmachine, 22.15 kapela 
Pirates of the Pubs, 23.30 kapela Satisfucktion. 
Místo: dům kultury, info: MěKS

8. 4., 14.30 a 16.30 hod.
Sedmero krkavců
loutková pohádka, hrají rodiče a přátelé MŠ 
Lidická Strakonice
místo: KZ U Mravenčí skály, info: MěKS

9. 4., 16.00–18.00 hod.
Ženský kruh pro maminky s dětmi 
prostor pro ženy, kde se můžou vzájemně naladit, 
sdílet životní situace i zkušenosti, možnost hlídání 
dětí, místo a info: RC Beruška

9. 4., mezi 17.00–19.00 hod.
Papírové sněženky a jiné kytičky
tvořivý podvečer s Janou Lebedovou, pomůcky 
a materiál na vyzkoušení budou připraveny, ale 
hodilo by se přinést vlastní (barevné papíry, nůž-
ky, lepidlo, drátek)
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem

9. 4., 18.00 hod.
S gymnáziem na cestách – Kyrgyzstán
přednáška Martina Vysokého 
místo: sál gymnázia, info: gymnázium

11. 4., 16.00 hod.
Kouzelník v Berušce
program pro děti kouzelníka Michala Kohouta
místo a info: RC Beruška

11. 4., 17.00 hod.
Vícehlasy
Hosty budou knihař, muzikant a autor učebnice Škola 
hry na klarinet Bedřich Zákostelecký, architekt a humo-
rista Jan Zákostelecký a divadelní scénograf, režisér 
a výtvarník Marek Zákostelecký. Hovořit s nimi bude 
pediatr, politik, sochař a básník Martin Gregora. 
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK

11. 4., 17.15 hod.
Koncert žáků ZUŠ
místo: sálek ZUŠ, info: ZUŠ

11. 4., 19.00 hod.
Divadelní předplatné A – Divadlo Kalich
Ani spolu, ani bez sebe
hrají: J. Paulová, D. Suchařípa
místo: dům kultury, info: MěKS

12. 4., 17.00 hod.
Velká válka a české země

přednáší Lukáš Novotný a Eva Fischerová
místo: přednáškový sál ŠK, info: muzeum, ŠK

12. 4., 19.00 hod.
Koncert skupiny Čechomor
místo: dům kultury, info: MěKS

13. 4., 14.30 hod.
Setkání rodin s dětmi se sluchovým posti-
žením
pořádá Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. 
p. s., nahlášení účasti na tel. 251 510 744 nebo 
ranapececechy@detskysluch.cz
místo: RC Beruška

13. 4., 18.00 hod.
Jarní koncert Prácheňáčku
místo: dům kultury, info: MěKS

14. 4., 19.30 hod.
Oslava 30. výročí skupiny Pauza
účinkují: Pauza, Pianko, Patrola a host Jakub Smo-
lík. Místo: dům kultury, info: MěKS

15. 4., 15.00 hod.
Kouzelná školka – Michal k snídani
místo: sokolovna, info: www.kouzelnaskolka.cz

16. 4., 17.00 hod.
Terezínské ghetto očima dítěte
Michaela Vidláková – přednáška o historii 20. 
století formou vzpomínek pamětnice holocaustu. 
Ve spolupráci s ADRA Strakonice.
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK

16. 4., 17.15 hod.
Strach aneb Jak nebýt pod nadvládou 
strachu 
přednáška Petry Dubové, přihlášky na  
info@rcberuska.cz, tel. 773 165 696
místo: RC Beruška

16. 4., 19.00 hod.
Šmoldasův drzý jazzyk + Antikvartet Duša-
na Vančury
pořad s Ivo Šmoldasem, jeho synem, jazzovým 
kytaristou a čtyřhlasým hudebním seskupením
místo: dům kultury, info: MěKS

17. 4., 9.00–10.30 hod.
Kurzy počítačové gramotnosti
Internet II – cestování s internetem (počasí, jízdní 
řády, ubytování…), přednostně pro čtenáře ŠK
místo: studovna ŠK, info: ŠK 

17. 4., 16.30–18.00 hod.
Kroužek zdravého vaření
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pro děti od 5 let, přihlášky na tel. 773 165 696 
nebo info@rcberuska.cz.
místo a info: RC Beruška

17. 4., 18.00 hod.
Kurz zdravého veg(etari)ánského vaření I. 
Jednotlivé kurzy na sebe nenavazují, hlásit se je 
možné na každý zvlášť. Účast hlaste předem na: 
jan.juras@knih-st.cz nebo 721 658 244.
místo: ZŠ Povážská

18. 4., 17.00 hod.
Šachy pro děti
pro začátečníky i mírně pokročilé, od 6 let
místo a info: RC Beruška

18. 4., 17.15 hod.
Koncert žáků ZUŠ
místo: koncertní sálek ZUŠ, info: ZUŠ

18. 4., 18.00 hod. 
Zelené otazníky – Archa světel a stínů
projekce nového dokumentárního filmu a beseda 
s jeho režisérem Janem Svatošem
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK

19. 4., 17.00 hod.
Spisovatelé do knihoven: Petr Borkovec
autorské čtení s debatou
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK

19. 4., 18.00 hod. 
Kurz zdravého veg(etari)ánského vaření II.
účast hlaste na: jan.juras@knih-st.cz nebo 
721 658 244.
místo: ZŠ Povážská

19. 4., 18.00–20.30 hod.
Rychlokurz klavíru pro dospělé – 1. část 
naučte se hrát na klávesy oběma rukama, 
půjčovné keyboardu v ceně kurzu, cena obou 
částí 1800 Kč, přihlášky: pavelhokr@centrum.cz, 
608 745 297, www.rychlokurzklaviru.cz 
místo: RC Beruška

20. 4., 13.00–17.00 hod.
Farmářské trhy
místo: Velké náměstí pod radnicí, info: ŠK

20. 4., 16.00 hod.
Setkání rodin s dětmi s postižením 
program pro rodiče s hlídáním dětí
místo a info: RC Beruška

20. 4., 19.00 hod.
Tulák
Divadelní spolek Radomyšl zve na operetu
místo: dům kultury, info: MěKS

21. 4., 9.00 hod.
Strakonické vítání
9.00 hod. registrace účastníků cyklovýletu
10.00 hod. oficiální start cyklovýletu
13.00 hod. zahájení odpoledního programu pro 
děti – taneční vystoupení, tvořivé dílny, skákací 
hrad a další
14.00 loutková pohádka pro děti 
15. 00 hod. dětská maškarní diskotéka 
16.00 hod. slosování o ceny pro účastníky cyklovýletu
17.00 hod. vystoupení skupiny Maxim Turbulenc 
místo: hrad, info: MěKS

22. 4., 15.00 hod.
Taneční odpoledne s Jiřím Helekalem
místo: dům kultury, info: MěKS

24. 4., 18.00 hod. 
Strakonické příběhy LII.
Karel Skalický: Smích nad překvapení! Cestující 
nedostižný eskamotér, fakír z Pošumaví, principál 
mechanického divadla a další svérázní provozo-
vatelé zábavy ve Strakonicích na sklonku  
19. století. Další vyprávění regionálního historika.
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK Za Parkem 

24. 4., 19.00 hod.
KPH – Agile Quintet – Smyčce půvabné 
i meditující
místo: dům kultury, info: MěKS

25. 4., 17.00 hod.
Úloha tlející hmoty pro zdraví půdy a zadr-
žení vody v krajině
přednáška profesorky Hany Šantrůčkové
místo: promítací sál gymnázia, info: ŠK Za Parkem

25. 4., 17.15 hod. 
1. absolventský koncert
místo: koncertní sálek ZUŠ, info: ZUŠ

26. 4., 8.00–11.00 hod.
Tvořivá dílnička pro děti
místo: oddělení pro děti ŠK, info: ŠK

26. 4., 18.00–20.30 hod.
Rychlokurz klavíru pro dospělé – 2. část
přihlášky: pavelhokr@centrum.cz, 608 745 297, 
www.rychlokurzklaviru.cz
místo: RC Beruška

26. 4., 19.00 hod.
Jarní rozezpívání
koncert pěveckého souboru Gymnázia Strakonice 
a jeho hostů, místo: dům kultury, info: MěKS

27. 4., 16.00 hod.

Workshop: Domácí výroba šamponu  
a kondicionéru na vlasy
vstup 50 Kč + suroviny, přihlášky na  
info@rcberuska.cz, tel. 773 165 696
místo: RC Beruška

28. 4., 8.50 hod.
Výlet do Rudolfova
Sraz v 8.50 před nádražím ČD, v 9.07 hod. 
odjezd vlakem do Č. Budějovic a navazujícím 
autobusem MHD do Rudolfova; návštěva vznikají-
cích komunitních zahrad, zahrady Anastázie, příp. 
Hornického muzea, zpět jede více spojů, např. 
v 17.36 hod.
info: pobočka ŠK Za Parkem

30. 4., 9.30 hod.
Batolata na koštěti 
speciální čarodějnický program pro rodiče s dětmi 
od 1 do 2 let, masky vítány
místo a info: RC Beruška

30. 4., 17.00 hod.
Čarodějnický rej 
diskotéka, hry a soutěže o ceny
místo: kemp na Podskalí, info: RC Beruška

5. 5.
Otavský plamínek
9. ročník soutěže v požárním sportu 
info: HZS JčK – ÚO Strakonice

5. 5.
5000. diskotéka DJ Františka Mareše – 40 let 
na scéně (1978–2018)
info: MěKS

6. 5.
Slavnostní shromáždění u příležitosti  
73. výročí ukončení II. světové války
místo: památník Na Dubovci, info: MěKS

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Páteční schůzky Ledňáčků od 16.00 hod.
Schůzky rodin se zájmem o přírodu, tradice 
a lidové hry. Chodit lze i nepravidelně. Sraz 
vždy v 16.00 hod. před zámkem u vývěsky ŠK 
– více na pobočce Za Parkem (Husova č. 380, 
380 422 720, 602 361 321). 6. 4. – ukážeme 
si, kde roste léčivý devětsil, 13. 4. – máme 
domluvenou návštěvu u koz a dostaneme se k nim 
do ohrady, 20. 4. – vyčistíme studánku Skleněnku 
na Podskalí a zahrajeme si kuličky, 27. 4. – 
zahrajeme si na zahrádce nad městem. 

Vítězství života
Mnoho lidí prožívá Velikonoce jako svátky 
jara. V různých formách se radujeme, že se 
do přírody vrací život, světla je opět o něco 
více než tmy. Jistě je to dostatečný důvod pro 
životní optimismus. Rozličná náboženství toto 
období vnímají velice silně.
Pro židovství jsou tyto svátky ještě znáso-

beny památkou záchrany z poroby egyptského 
otroctví. Tyto události si mají znovu a znovu 
připomínat nejen jako zásadní událost dějin, 
ale i jako výzvu k následování cesty ke svobo-
dě, na kterou je Bůh pozval.
Křesťanské Velikonoce nás vtahují do dra-

matu Ježíšovy smrti, ale otevírají zároveň 
gejzír života v jeho vzkříšení – zmrtvýchvstá-
ní. Ona událost vyjití z egyptského otroctví 
se najednou týká každého z nás! Nikdo z nás 
nemusí být otrokem hříchu ani toho, co hřích 
působí. Toho si všímáme snáze a více – nepra-
vost, faleš, lest, lež, násilí, závislosti a v ne-
poslední řadě smrt. Někdy se s tím snadno 

vyrovnáme, jindy pod těmito břemeny vůbec 
nedokážeme vydržet.
Velikonoce, jaké nabízí Ježíš Kristus, tkví 

v tom, že přemohl nejen svou smrt, ale u něho 
i my nalézáme sílu a naději, že život přes 
všechny překážky zvítězí. Jde o to, na které 
straně chceme být my. Krásně se zde propo-
juje jak přirozená radost z přírody, v níž se 
obnovuje život, s nadějí, že Bůh nás do svo-
body a života nejen pozval, ale dokonce mocí 
Kristova vzkříšení otevřel nebo přímo rozrazil 
bránu, která nám na této cestě bránila.
Přeji každému člověku, aby prožil tuto 

velikonoční radost jako mnozí, kteří naději 
a život nalezli i přes těžkosti, do kterých se 
někdy dostali a které lidsky byly neřešitelné. 
Stačí mnohdy v duchu říci: „Ježíši, potřebuji 
tě, zachraň mě!“
Požehnané a nadějí naplněné Velikonoce 
i následující čas!

Roman Dvořák, farář

Senior a junior foto 2018
Krajská rada seniorů Jihočeského kraje vyhla-
šuje II. ročník fotografické soutěže. Rozdělena 
je do pěti kategorií (1. sportovní, kulturní, 
rukodělné a řemeslné aktivity seniorů, 2. 
krásy a zajímavosti z cestování po zemích 
EU, 3. moje město, moje vesnice – krásy naší 
vlasti, 4. zvířata doma, v ZOO i v přírodě, 5. 
makrosnímky) a mohou se jí zúčastnit senioři 
od 55 let a junioři do 15 let. Podrobnější in-
formace a přihlášku obdržíte v infocentru pro 
seniory nebo prostřednictvím e-mailu:  
krsjc@seznam.cz a na telefonním čísle 
799 504 061. Více na webových stránkách 
radasenioru.unas.cz. Snímky lze v elektronic-
ké podobě ve formátu jpg, v plném rozlišení 
(nezmenšené) zasílat do konce srpna na e-mail 
krsjc@seznam.cz. V každé kategorii může 
soutěžící mít až tři fotografe, celkem pak devět 
snímků. Vyhodnocení soutěže proběhne při 
Dni seniorů 2018 v Českých Budějovicích.

Marie Žiláková, infocentrum pro seniory
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MĚSTSKÝ ÚŘAD

Velké náměstí čp. 2
Hlavní budova

přízemí
odbor vnitřních věcí
n matrika
n ověřování dokumentů
n evidence obyvatel
n Czech point 

OBŘADNÍ MÍSTNOST

I. patro
odbor vnitřních věcí
n přestupky
n pohledávky

n personalistika a mzdy

VELKÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST

II. patro
odbor finanční
n rozpočet města
n účetnictví
n poplatek ze psa
n výherní hrací přístroje
n pouť

Velké náměstí čp. 3

přízemí
odbor informatiky a provozu
n podatelna
odbor finanční
n pokladna, poplatek za odpad
I. patro
odbor školství a cest. ruchu
n školství
odbor životního prostředí
n krizové řízení
II. patro
odbor školství a cest. ruchu
n cestovní ruch
n dotace pro sport a kulturu
n Zpravodaj města

n útvar interního auditu

III. patro
vedení
n starosta a místostarostové
n tajemník městského úřadu
n sekretariát vedení města
n pracovník pro styk s veřejností

MALÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST

Na Stráži čp. 137
Nádvorní budova za Sokolovnou

přízemí
odbor vnitřních věcí
n občanské průkazy
n cestovní doklady
I. patro
odbor – stavební úřad
n obecný stavební úřad
n nemovité kulturní památky
n Czech point 
majetkový odbor
n investiční technici
II. patro
majetkový odbor
n movitý a nemovitý majetek
n bytová agenda
n energetik

Na Stráži čp. 270
Nárožní budova – KB

I. patro
obecní živnostenský úřad
n registrace živností
n registrace zemědělců
n kontrola podnikatelů
n Czech point 
odbor informatiky a provozu
n volby
n IT
II. patro
odbor životního prostředí
n ochrana přírody
n vodní hospodářství
n rybářské a lovecké lístky
odbor rozvoje
n úřad územního plánování
III. patro
odbor rozvoje
n externí financování
n architekt města

ZASEDACÍ MÍSTNOST

Smetanova čp. 533
Budova bývalého OkÚ

I.patro
odbor sociální
n sociálně právní ochrana dětí
n sociální péče a pomoc
n  parkovací průkazy pro osoby  

se zdravotním postižením

Krále Jiřího  
z Poděbrad čp. 772

přízemí
odbor dopravy
n řidičské průkazy
n registr vozidel
n silniční správní úřad
n dopravní přestupky
n zkoušky řidičského oprávnění
n Czech point 

Městský úřad Strakonice – rozmístění odborů a činností
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Poděkování
Děkujeme panu MUDr. Miloslavu Sýkorovi za jeho 
obětavou práci, vlídné jednání a ochotu, díky které 
mému manželovi, Jaroslavu Ullmanovi z Čejetic, 
zkvalitnil a prodloužil život. 

Hana Ullmanová s rodinou

Výzva ZŠ Dukelské 
Hledáme fotografie nebo pamětníky, kteří pamatují 
výsadbu stromů republiky u dnešní ZŠ Dukelská 
v září roku 1968. Každá informace se nám hodí. 
Ozvěte se nám na e-mail josef.nemec@dukelska.
strakonice.cz, telefonicky na čísle 702 018 884 
anebo osobně v kanceláři naší školy. Děkujeme.

Výstavba nového autobusového terminálu je v plném proudu, kvůli ní bude až do konce listopadu uzavřena ulice Nádražní. Moderní terminál by měl podle předpokladů 
cestujícím sloužit v závěru roku.  Foto: redakce

PRO OBČANY

Uzavírky ulic ve Strakonicích
–  částečná uzavírka silnice I/4 v ulici Písecká 
po pravé straně ve směru od Prahy v úseku 
od budovy Jihospolu k začátku mostu přes 
řeku Otavu potrvá do 16. 6.,  důvodem je 
výstavba okružní křižovatky v rámci stavby 
silnice I/22

–  částečná uzavírka silnice III/13911 v ulici 
Blatenská v úseku mezi křižovatkami ulic 
Mikoláše Alše a Zvolenská potrvá do 7. 5., 
důvodem je výstavba okružní křižovatky 
v rámci stavby silnice I/22

–  částečná uzavírka silnice II/173 v Rado-
myšlské ulici potrvá do 30. 4., důvodem 
je budování okružní křižovatky v rámci 

stavby silnice I/22
–  úplná uzavírka komunikace U Nádraží 
potrvá do 30. 11., důvodem je budování 
nového dopravního terminálu

–  úplná uzavírka místní komunikace v ulici 
Švandy dudáka, v úseku křižovatky s ulicí 
Mikoláše Alše ke křižovatce s místní ko-
munikací v ulici Prof. Skupy potrvá do 30. 
9., důvodem je rekonstrukce komunikace 
Švandy dudáka 

Aktualizovaný přehled uzavírek najdete na 
internetových stránkách města www.strako-
nice.eu. 

(red)
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ÚKLID MĚSTA
Harmonogram strojního čištění ulic města
4. 4. (st) Na Stráži, Čelakovského, Pionýrská, Hrnčířská, Sokolovská, Hradební  

5. 4. (čt) Velké náměstí (vč. přídlažby rampa MěÚ), U Sv. Markéty, Podskalská až k poště č. 1, Kochana z Prachové, parkoviště u Bati a u hlavní 
pošty

6. 4. (pá) Ellerova, celé sídliště Mlýnská, parkoviště pod nemocnicí

9. 4. (po) Na Ohradě, Nábřežní, Holečkova, Bezděkovská od JČE až k mostu

10. 4. (út) parkoviště u Švandy dudáka, Bezděkovská až k JČE, Školní, Dukelská ke škole vnitroblok „Podkova“, parkoviště za domy čp. 427–433

11. 4. (st) Stavbařů, Družstevní, Klostermannova, Dukelská  

12. 4. (čt) Dopravní, Textiláků, Heydukova k VAK, Heydukova slepá + sídliště  

13. 4. (pá) Palackého náměstí, sídl. Tržní, chodník kolem plaveckého stadionu, Křemelka 

16. 4. (po) Tovární + viadukt, Prácheňská k mostu Mutěnice, Jeronýmova, Zeyerovo nábřeží  

17. 4. (út) Sídl. 1. máje, MUDr. K. Hradeckého

18. 4. (st) Arch. Dubského, Šmidingerova, Prof. A. B. Svojsíka, Erbenova, Dr. Jiřího Fifky

19. 4. (čt) Zvolenská, parkoviště Zvolenská u Ráje, Havlíčkova, Máchova, kolem sportovní haly k učilišti, parkoviště za domem čp. 805

20. 4. (pá) rezerva

23. 4. (po) Zahradní, B. Němcové, Chelčického, dvůr +parkoviště u domu čp. 800–803, Želivského 

24. 4. (út) Mírová, Bavorova

25. 4. (st) Smetanova, Žižkova, Plánkova, Tylova, P. Bezruče, Krále Jiřího z Poděbrad, Svatopluka Čecha

26. 4. (čt) Jiráskova, Mánesova, Vrchlického, Baarova, Na Jelence

27. 4. (pá) Prof. Skupy, Švandy dudáka, točna MHD, Mikoláše Alše

30. 4. (po) Rybniční, Jezerní, Na Jezárkách, Labutí I., Bahenní, Leknínová I.

1. 5. (út) státní svátek

2. 5. (st) Vodní, U Vrbiček, Leknínová II., Labutí II., Bahenní, Pod Kuřidlem, Na Střelnici

3. 5. (čt) Za Stínadly

4. 5. (pá) rezerva

7. 5. (po) rezerva

8. 5. (út) státní svátek

9. 5. (st) Lesní od Ptákovické na konec lesa, Ptákovická, Strojařů, U Zahrádek, Hraniční horní část po ul. Povážská, U Studánky, Na Muškách

10. 5. (čt) Povážská po ul. Hraniční, Pohraniční stráže, Šumavská po ul. Hraniční, Boubínská

11. 5. (pá) Nad Školou, Na Stráni, Povážská od ul. Hraniční, B. Havlasy

14. 5. (po) Hallova, Šumavská stará část, Václavská, Českých lesů, Hraniční dolní část

15. 5. (út) Přední Ptákovice, Lesní (zast. část), Trachtova, Bučkova, K. Dvořáka

16. 5. (st) Sídliště Mír – Obránců míru, Kosmonautů, Mládežnická

17. 5. (čt) Sídliště Mír – Spojařů, parkoviště u Telecomu, Rennerovy sady

18. 5. (pá) Pod Hradem, Na Dubovci, špýchar, pivovar, Lázeňská

21. 5. (po) hřbitov – parkoviště + ke garážím, Nádražní – dvůr čp. 400

22. 5. (út) Blatenská, Pod Lesem, Borová, Jedlová, Tisová, Pod Hájovnou, Buková, Březová, Pod Hliničnou

23. 5. (st) Vodárenská a dolní části ulic v okolí, Mezi Lesy

24. 5. (čt) Starý Dražejov, Virt, Střela  

25. 5. (pá) Nový Dražejov

28. 5 (po) Modlešovice, Hajská

29. 5. (út) Písecká podél f. Protom, JČE, podjezd k velkoobchodu f. Pecha, jatka Hradský

30. 5. (st) Budovatelská, Raisova, Nerudova, Na Výsluní

31. 5. (čt) rezerva

1. 6. (pá) rezerva
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