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Sezonu na molu zahájí  
divadelní představení
Veselohra Milostné dostaveníčko v podání 
Scény mladých při DS Čelakovský zahájí 
v pondělí 7. 5. sezonu na koupacím molu 
na Podskalí. Venkovní představení v pro-
storu u mola začne v 18.00 hod., vstupné se 
nevybírá.

Festival JAMBOREE už 19. května
Příznivci bluegrassové a country hudby se 
mohou opět těšit na festival JAMBOREE, 
který pro ně na 19. května připravilo městské 
kulturní středisko. Na druhém nádvoří stra-
konického hradu vystoupí například kapely 
Monogram nebo Robert Křesťan & Druhá 
tráva.

Strakonice mají novou  
kronikářku
Kroniku města bude od tohoto roku nově 
psát Marie Žiláková z infocentra pro seniory. 
Štafetu převezme od Marcely Křiváčkové, 
která dění ve městě zaznamenávala od roku 
2015. Vedením kroniky Marii Žilákovou 
pověřila rada města.

3. 5. kolona vojenských historických vozidel 
Velké náměstí
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05Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Strakonice

Písecká 513, Strakonice, www.auto-strakonice.cz

Srdečně Vás zveme na tradiční den otevřených dveří k nám do Autosalonu Auto Strakonice. Letos Vám  
navíc představíme hravou novinku od značky Volkswagen – nový model T-Roc. Čekají Vás testovací jízdy,  
soutěž o tablet a spousta zábavy pro Vaše děti i drahé polovičky. Celodenní občerstvení je samozřejmostí.
 
Přijďte, budeme se na Vás těšit  
26. 5. 2018 od 9 do 15 hodin u nás v salonu na Písecké na výpadovce (směr Praha).

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu T-Roc: 5,0–6,8 l / 100 km, 116–155 g/km. Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Představení nového modelu Volkswagen 
T-Roc v Auto Strakonice.

26. 5. 2018

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

Untitled-317   1 16.3.2018   9:54:05



3Zpravodaj města Strakonice  květen 2018

ÚVOD

ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE • Periodický tisk územního samosprávného celku, měsíčník vydán ve Strakonicích • Reg. č. RR/330725/99 a MK ČR E 12988 • Vydavatel (adresa redakce): Město 
Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, IČ: 00251810, DIČ: CZ00251810 • Redakční rada: Eva Janochová, Marcela Křiváčková, Petra Měšťanová. Kontakt: zpravodaj@mu–st.cz, 383 700 844 
(Petra Měšťanová) • Redakční uzávěrka je 10. den předchozího měsíce do 13.00 hodin. Náklad: 10 750 kusů. • Inzerce: Regionální vydavatelství, s. r. o., Karel Dobiáš, tel.: 739 300 390. Tisk: Regionální 
vydavatelství, s. r. o. Distribuce: Česká pošta, s. p. – Depo Strakonice 70. Datum vydání: 30. 4. 2018 • Foto titulní strana: archiv města (I. Řandová) • Bezplatný výtisk

MÍSTNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ – WWW.STTV.CZ  ARCHIV ZPRAVODAJŮ – WWW.STRAKONICE.EU

Břetislav Hrdlička
STAROSTA

Vážení Strakoničtí, 
téměř v samotném srdci města 
máme až mysteriózní kout – 
Podskalí. Před dvěma lety vzniklo 
v jeho klidové části molo. To 
slouží v létě k odpočinku, koupání 
a relaxaci. Proč by ale nemohlo 
posloužit jako divadelní scéna? 
Proč ne! A tak jsme požádali Scé-
nu mladých, aby nám pomohla 
zprostředkovat nevšední zážitek, 
kterým dozajista sehrání divadelní 
hry přímo na vodě, z mola, bude. 
Přijměte tedy pozvání na „Milost-
né dostaveníčko“ na molu spo-
lečně se strakonickými ochotníky. 
A kdy? V pondělí 7. 5. od 18.00 
hodin u koupacího mola na Pod-
skalí na prknech, co znamenají 
svět. Báječné na tom je, že druhý 
den nemusíme myslet na své 
pracovní povinnosti, ale budeme 
si užívat dne volna. Věřím, že 
tentokrát nám bude počasí přát 
a užijeme si mimořádný zážitek 
divadelního představení. Bude mi 
ctí potkat se s vámi.
Léto se svými dlouhými dny i večery 
přímo vybízí k aktivnímu odpočin-
ku. Proto vám s radostí oznamuji, 
že rada města schválila realizaci 
dalšího mola na Podskalí. Tentokrát 
se bude jednat o molo, které bude 
sloužit ke kotvení lodí a šlapadel. 
Od července si budete moci zapůj-
čit loďku či šlapadlo třeba k roman-
tickým vyjížďkám po třpytivé Otavě. 
Léto budiž pochváleno! 

Revitalizace lokality Šumavská  
počítá s novými parkovacími místy i hřišti

V pořadí již druhé veřejné projednání 
revitalizace sídliště Šumavská proběhlo 
28. března. V prostorách školní jídelny 
Základní školy Povážská se sešla více 
než padesátka obyvatel této lokality, 
vedení města, reprezentované starostou 
Břetislavem Hrdličkou, místostarostou 
Rudolfem Oberfalcerem, a vedoucí 
pracovníci dotčených odborů. Pozvání 
přijal i zastupitel Josef Zoch, který byl 
iniciátorem myšlenky revitalizace sídliště. 
Studie revitalizace lokality Šumavská pochá-
zí z architektonické kanceláře Ars Fabrika, 
s. r. o., a osobně ji na veřejném projednání 
prezentoval architekt Ivo Kraml. Představil 
významné změny, které by měly lokalitu 
sjednotit v moderní prostor pro bydlení, 
odpočinek a sportovní vyžití. 

Podstatnou změnou projdou parkovací 
plochy. Z dosavadních 261 parkovacích 
míst by se měl počet zvýšit na 362. Nárůst, 
a to především ze směru Povážské ulice, 
tedy bude o více než 101 parkovacích tera-
sových stání. 

Nově by dále měla vzniknout četná dětská 
hřiště a sportoviště pro všechny věkové kate-
gorie dětí a mládeže. 

Opomenuti nezůstali ani senioři. Na ty je 
pamatováno posilovacími stroji a množstvím 
laviček a odpočívadel, která budou citlivě 
zakomponována do celé lokality. 

Přítomné zajímala především zeleň. Někte-
ré ze stromů ustoupí nebo již ustoupily nově 
vzniklým objektům, nicméně budou nahra-
zeny výsadbou jiných druhů stromů, klečí či 
půdopokryvnými a trvalkovými rostlinami. 

Od ulice Hraniční by měl vzniknout klido-
vý park s uměleckým artefaktem. Pro zajiš-
tění bezpečnosti bude vybudována na křížení 
ulic Povážská a Ptákovická zvýšená křižovat-
ka, která dopravu značně zpomalí. 

Odpadové hospodářství bude vyřešeno 
vybudováním polozapuštěných kontejnero-
vých stání. 

Nyní budou do studie zapracovány připo-
mínky vzešlé z projednání a pak bude předlo-
žena radě a zastupitelům města k posouzení. 
Dojde-li ke schválení, nastoupí v příštím roce 
proces zpracování projektové dokumentace, 
na jejímž základě by bylo možné žádat o fi-
nanční podporu z dotačního titulu státního 
fondu rozvoje bydlení. 

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR 

  Foto: M. Bučoková
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Zrušení pobočky  
Pošta Strakonice 4 

Pobočka Pošta Strakonice 4 – 386 04 (ul. Rai-
sova 410) byla uzavřena 1. 5. 2013 z důvodu 
nevyhovujících technických a hygienických 
podmínek objektu. Vzhledem k tomu, že v části 
obce, kde se nacházela Pošta 4, jsou občanům 
k dispozici Pošta Strakonice 1 (ul. Podskalská 
601) a Pošta Strakonice 3 (ul. Katovická 1306) 
splňující veškeré legislativní podmínky, přistoupil 
státní podnik Česká pošta ke zrušení pobočky 
Pošty Strakonice 4 – 386 04, a to bez náhrady 
k 1. 7. 2018. Po zrušení pobočky zůstane kvalita 
poskytovaných služeb na stejné úrovni jako 
doposud.  

text a foto Markéta Bučoková, PR
 

Dotace pro Jihočeskou  
hospodářskou komoru
Město Strakonice poskytlo Jihočeské hospodář-
ské komoře dotaci ve výši 70 000 Kč. Je určena 
na podporu podnikatelského prostředí na Stra-
konicku, například na zajištění vzdělávacích 
akcí pro podnikatele, burzu škol, propagaci 
technických oborů a technického vzdělávání 
na místních školách, burzu pracovních příležitos-
tí nebo fórum podnikatelů.   (red)

Na Podskalí bude  
dřevěná plachetnice
Děti se mohou těšit na nový herní prvek, který 
bude umístěn na Podskalí v blízkosti zeleného 
draka. Instalována tu bude velká dřevěná 
herní sestava ve tvaru plachetnice dlouhá 
více než deset metrů se třemi skluzavkami, 
lanovými sítěmi a dalšími prvky. Dodávka 
a osazení herního prvku včetně dopadové 
pryžové plochy bude stát 1,2 milionu korun 
včetně DPH. Děti by si ji poprvé mohly 
vyzkoušet v závěru června. Nákup schválila 
v dubnu rada města.  (red)

Pro občanské průkazy a pasy 
do budovy Na Stráži
Agenda občanských průkazů a cestovních 
dokladů od listopadu minulého roku sídlí v pří-
zemí nádvorní budovy městského úřadu v ulici 
Na Stráži čp. 137. Evidenci obyvatel najdete 
v přízemí hlavní budovy městského úřadu na Vel-
kém náměstí čp. 2. V budově ve Smetanově ulici 
čp. 533 je nyní jen odbor sociální.  (red)

Město Strakonice ve spolupráci s SOS 
Šumavsko, z. ú., pokračuje v plánování 
rozvoje sociálních služeb, které na Stra-
konicku odstartovalo již v roce 2011. 
Hlavním výstupem dvouletého projektu 
bude tvorba střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb pro SO ORP Strakonice, 
jehož cílem je podpořit poskytovatele, za-
davatele a uživatele sociálních služeb i ši-
rokou veřejnost v nastavení transparentní 
a efektivní sítě sociálních služeb. To vše 
se zaměřením na udržení a zkvalitnění 
procesu plánování dostupnosti sociálních 
služeb i na udržení navázaného partnerství 
v sociální oblasti.

Hlavní organizační složkou jsou týmy 
realizační a řídicí a pracovní skupiny, které 
jsou nástrojem pro efektivní zapojení všech 
účastníků. Na svých pravidelných setkáních 
budou průběžně koordinovat celý proces, 
podávat připomínky a schvalovat jednot-
livé výstupy a pak sledovat provázanost se 
střednědobým plánem rozvoje sociálních 

služeb Jihočeského kraje. Posílení spolupráce 
mezi Jihočeským krajem a obcemi v dané 
oblasti bude jedním z hlavních témat komu-
nitního plánování.

Komunitní plánování sociálních služeb 
je proces řízený zdola, do jeho průběhu má 
možnost vstoupit každý, kdo má o danou 
problematiku zájem. Zapojit se můžete svou 
účastí na jednání pracovních skupin, jež se 
začnou scházet na podzim letošního roku. 
Již nyní však můžete svou účastí podpořit 
proces plánovaní sociálních služeb na Strako-
nicku na prvním veřejném projednání, které 
proběhne 15. 5. od 15.00 v zasedací místnosti 
MěÚ Strakonice.

Bližší informace k celému procesu získáte 
na webových stránkách města Strakonice 
nebo na www.sossumavsko.cz.

Všechny aktivity budou realizovány v rám-
ci projektu Komunitní plánování sociálních 
služeb pro ORP Strakonice podpořeného 
z Operačního programu Zaměstnanost.

za realizátora projektu Hana Lukešová

Nejzazším termínem pro úhradu poplat-
ku za odvoz komunálního odpadu byl 
poslední dubnový den. S blížícím se datem 
30. 4. 2018 
přibývalo dotazů, kolik že ve skutečnosti 
tato služba stojí? 

Prosincové zastupitelstvo schválilo 
návrh na snížení ceny z loňských 460 Kč 
osoba/rok  na letošních 260 Kč za osobu 
a rok. Pokud tedy již máte uhrazenu částku 

260 Kč, pak je to konečná suma a více 
platit nebudete. 

Výši poplatku za svoz komunálního 
odpadu si obce stanovují samy místní vy-
hláškou. V souvislosti s touto skutečností 
je další dobrou zprávou, že vedení města 
chystá pro následující rok – 2019 – svoz 
komunálního odpadu zcela zdarma, a to 
pro všechny občany města Strakonice. 

 text a foto Markéta Bučoková, PR

Plánujeme rozvoj sociálních služeb pro ORP Strakonice

Poplatek za odpad bude příští rok nulový

Jarní úklid pokračuje
Jarní úklid našeho města, zejména v místech 
nepřístupných strojové technice, se stal pro 
některé občany již tradicí. I letos proběhlo 
pravidelné čištění řeky Otavy dobrovolní-
ky z řad tábornické unie a dobrovolných 
hasičů, kteří čistili úsek od Střelských Hoštic 
po Slaník. Vyznavači geocachingu si kromě 
již tradičního úklidu Podskalí přibrali ještě 

Švandovu stezku. Na úklid svého okolí neza-
pomněli ani žáci některých základních škol. 

Pokud budete mít zájem zorganizovat svou 
úklidovou akci, kontaktujte prosím odbor 
životního prostředí na tel. č. 383 700 334. Pro-
středky na úklid, tj. pytle na odpad a rukavice, 
vám poskytneme. Zároveň si dohodnete místo, 
kde zanecháte pytle s nasbíraným odpadem, 
abychom mohli včas zajistit jejich odvoz.

Radka Mrkvičková, odbor životního prostředí
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INZERCE

Půjčovna koloběžek nově i ve Strakonicích

Po Velikonocích byla v městském informač-
ním centru na strakonickém hradě otevřena 
půjčovna koloběžek. K dispozici je 15 kusů 
značky Kostka, z toho 3 dětské. Půjčit si je 
můžete na několik hodin nebo celý den. 

Poplatek za pronájem je 100  Kč za čtyři hodiny 
a 200  Kč za celý den. Vratná záloha je 1 000  Kč 
za každou. Pokud si budete chtít koloběžku 
půjčit, přijďte rovnou k nám do infocentra v čase 
od 9.00 do 17.00, a nebo si ji dopředu rezervujte 
na telefonním čísle 380 422 744. 

Vybavení pro jízdu na koloběžce je stejné jako 
pro jízdu na kole, nutností je uzavřená sportovní 
obuv a helma, ta především v případě, že chcete 
opustit cyklostezku a stát se účastníky silniční-
ho provozu. Děti a mládež do 18 let přilbu mít 
musí. Aby se vám jelo pohodlně, doporučujeme 
sportovní oblečení a batůžek.

Nápad půjčovat ve Strakonicích koloběž-
ky vznikl v lednu letošního roku na veletrhu 
cestovního ruchu Regiontour v Brně, kde byla 
navázána spolupráce s českým výrobcem – fir-
mou Kostka. Nabídka nás zaujala, proto jsme se 
vydali na školení do provozovny v Hanušovicích. 
Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací 
o firmě či o FitKoloběhu, což je cvičení s kolo-
běžkami, které je vhodné pro všechny věkové 
kategorie. Velmi se nám líbí to, že tento „doprav-

ní prostředek“ spojuje generace, protože na něm 
může vyrazit třeba i babička s vnoučaty. 

Jízda na koloběžce má řadu výhod i ze zdra-
votního hlediska. Nedochází při ní k žádným 
dysbalancím ve svalovém aparátu, je i skvělým 
kompenzačním cvičením pro všechny, kdo mají 
sedavé zaměstnání. Při jízdě máte narovnaná 
záda a zapojujete rovnoměrně téměř všechny 
svalové skupiny. Při správném stylu jízdy si 
můžete zlepšit držení těla nebo posílit svaly. 

Než se otevřela půjčovna v infocentru, 
mohli si malí i velcí jízdu vyzkoušet v rámci 
doprovodného programu loutkářského festivalu 
Skupovy Strakonice. Spojitost s Hurvínkem, 
který se na koloběžce rád proháněl, se tak přímo 
nabízela.

Více informací o produktech firmy  
Kostka najdete na www.kostkafootbike.com, 
FitKoloběhu jsou věnovány stránky  
www.fitkolobeh.cz. 

PRACOVNÍCI INFOCENTRA
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VLASTA

Vlasta Šimáková
Bydliště: Volyně 
Poradna: Strakonice 
Zaměstnání: obchodní zástupkyně

Věk: 36 let
Výška: 163 cm
Původní hmotnost: 97,9 kg
Současná hmotnost:    78,4 kg

Délka hubnutí: 6 měsíců
Původní velikost oblečení: 44–46
Současná velikost oblečení: 40–42

Zmenšení o:

2–3 konfekční velikosti oblečení 
Úbytek přes břicho a boky: 26 cm

-19,5
  kg

Mohu si vzít na sebe oblečení,  
ve kterém vypadám krásně

A1-simakova-sablona.indd   1 20.3.2018   19:18:04

 VLASTA UŽ TO ZVLÁDLA. 
A CO VY?

DITETICKÉ CENTRUM NATURHOUSE , 
Kochanka 119, Strakonice, tel.: 383 134 384, www.naturhouse-cz.cz

Monika
-59kg

S jihočeskou jízdenkou  
můžete cestovat levněji
Cestování veřejnou dopravou po území 
Jihočeského kraje umožňuje už několik let 
jihočeská jízdenka Jikord plus. Stojí 250 
korun a platí jeden den s přesahem do  
3. hodiny ranní následujícího dne.

Můžete s ní cestovat všemi vlaky ČD 
(včetně rychlíků) a GW Train Regio, MHD 
ve všech městech, regionálními i některými 
dálkovými autobusy smluvních dopravců. Platí 
po celé trase linky WA15 Telč – Slavonice – 
Raabs an der Thaya (i v Kraji Vysočina a Dol-
ním Rakousku), na celé trase tzv. zelených 
autobusů objednaných Správou Národního 
parku a CHKO Šumava (i v Plzeňském kraji). 
Neplatí na úzkorozchodné železnici doprav-
ce Jindřichohradecké místní dráhy. 

Jízdenku můžete využít k delším cestám 
po kraji nebo k rodinným výletům. O ví-
kendu platí pro 2 dospělé osoby a až 3 
děti do 15 let, v pracovních dnech pak pro 
jednoho dospělého a jedno dítě do 15 let. 

Jízdenku koupíte na železničních stani-
cích, autobusových nádražích u smluvních 
dopravců a ve vybraných turistických 
informačních centrech. Před nástupem první 
cesty musí být na jízdence vypsané aktuální 
datum, oddělená horní část s instrukcemi 
a vyplněná část přelepená fólií.

Podrobné informace najdete na  
www.jihoceskajizdenka.cz.  (red)

foto: I. Řandová
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Na trati Strakonice-Vimperk  
se jezdí už 125 let
Na železniční trati Strakonice-Vimperk se letos 
jezdí už 125. rok. Oslavy výročí se uskuteční  
9. června a v jejich rámci bude vypraven 
zvláštní vlak ze Strakonic do Vimperka a zpět. 
Připraven bude i program pro širokou veřejnost, 
například ve Vimperku bude přichystána vý-
stava železničních vozidel nebo promítání vlako-
vého kina. Oslavy pořádá Stifterův pošumavský 
železniční spolek. Informace k akci naleznete 
na spzs.sweb.cz.  (red)

Dětští zastupitelé  
si vyzkoušeli hru Geofun
Členové dětského zastupitelstva odehráli 
mobilní hru Geofun s názvem Za Švandou 
dudákem do Strakonic, aby odhalili případné 
chybičky a nahlásili je vývojáři. Všichni jsme 
se sešli před městským úřadem, společně jsme 
vyrazili na start hry, který je na strakonickém 
hradě. Některým hra nešla spustit, a proto hráli 
společně se svým kamarádem. Ve hře byla 
spousta poučných úkolů (např. jak jinak se říká 
řece Otavě, nebo vyfoť vodníka schovaného 
ve skále). Některé úkoly nám byly nepříjemné, 
protože jsme museli nahrát zvukovou odpověď 
nebo se vyfotit se Švandou dudákem a Do-
rotkou. I přesto jsme si hru užili. Byla poučná 
a velmi příjemně se hrála. Papírová verze hry 
by nás spíše nebavila, proto nám byla bližší 
mobilní verze. 
Dětské zastupitelstvo

Baterie do popelnice nepatří
Akce na podporu třídění a recyklace baterií 
Recyklojízda se koná i ve Strakonicích. Od 13. 
dubna až do 13. června můžete nosit použité 
baterie do strakonických mateřských a základ-
ních škol, které se do tohoto projektu zapojily 
a jsou vybaveny sběrnými boxy, nebo na vybra-
né odbory Městského úřadu Strakonice, jedná 
se o odbor životního prostředí, odbor dopravy 
a sociální odbor a sběrné místo u podatelny.

Vybrané baterie budou symbolicky pře-
dány 19. června na parkovišti pod prodejnou 
Baťa mezi 10.30 a 11.00 hod. skupince nad-
šenců na elektrokolech, kteří chtějí na pod-
poru recyklace baterií projet za deset dní 
Českou republiku. Startovat budou 13. června 
z Frenštátu pod Radhoštěm a 22. června by 
měli dojet do Chebu. Během své 800 kilome-
trů dlouhé osvětové Recyklojízdy se zastaví 
ve 24 městech včetně Strakonic. Doplňující 
informace k Recyklojízdě i k třídění poskyt-
ne Radka Mrkvičková z odboru životního 
prostředí MěÚ, tel. 383 700 334, e-mail  
radka.mrkvickova@mu-st.cz.

Ve Strakonicích je lidem k dispozici devět 
kontejnerů na sběr drobných elektrospotřebičů, 
kam lze vhazovat i použité baterie. Z nich se 
ročně vybere zhruba sedm tun vytříděného 
odpadu. K tomu jsou ve sběrném dvoře další tři 
velké kontejnery na velkorozměrová vysloužilá 
elektrozařízení a další je na zářivky. Celkem bylo 
v roce 2017 ve Strakonicích vytříděno a k recyk-
laci předáno 120 tun vysloužilého elektrozaříze-
ní a zářivek. 

Jen necelá polovina baterií, které se v Česku 
dostanou do oběhu, se recykluje. Přitom každá 
baterie, která skončí na skládce, škodí přírodě, 
protože se z ní uvolňují škodlivé látky včetně 
těžkých kovů. Naopak při recyklaci se z baterií 
získávají druhotné suroviny, zejména kovy, které 
je možné využít při výrobě dalších produktů. 
Sběrných míst na použité baterie je v ČR už 
více než 20 000. Vhodit je můžete do červených 
venkovních kontejnerů na třídění drobných elekt-
rospotřebičů a baterií nebo do nádob umístěných 
v obchodech. Seznam sběrných míst najdete 
na webových stránkách mapa.ecobat.cz.  (red)

Během jarních měsíců probíhá ve městě 
výsadba nových stromů. První dřeviny se 
objevily u kostela sv. Markéty a na Palackého 
náměstí. Kosterní zeleň dotvoří nové stromy 
v MŠ Šumavská, které zde doposud chyběly. 
Hlavní linie vysázená před MŠ směrem do uli-
ce bude v podstatě prvním krokem k pláno-
vané revitalizaci blízkého sídliště. Stromy 
uvnitř  areálu školky do budoucna zajistí stín, 
sníží prašnost a zajistí lepší prostředí pro po-
byt dětí. Další dřeviny doplňují výpadky u dří-
ve realizovaných výsadeb. Odumřelé stromy 
tak byly nahrazeny v ulici Ellerova – u Hvěz-
dy, ve svahu Ellerova/Tržní nebo v Pionýrské 
ulici. Patnáct stromů přijde do Rennerových 
sadů, další se pak objeví v parku v Novém 
Dražejově. Jarní etapou tak dochází k výsadbě 
zcela nových stromů, ale i splnění další části 
náhradních výsadeb za pokácené dřeviny 
ve městě.

 text a foto Ondřej Kofroň,  
odbor životního prostředí

Nové výsadby stromů ve městě

Nedostatek parkovacích míst, neutěšený 
stav komunikace a chodníků bude téma-
tem na dalším veřejném projednání, které 
se bude zabývat situací v ulici Dr. Jiřího 
Fifky. Proběhne ve středu 16. 5. od 17.00 
hodin v jídelně Základní školy Krále Jiří-

ho z Poděbrad ve Strakonicích. 
Na jednání bude představena architekto-
nická studie, ke které bude možné vznést 
požadavky, jež budou do studie zapraco-
vány.

Markéta Bučoková, PR 

Další veřejné projednání  
se bude zabývat ulicí Dr. Jiřího Fifky
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INZERCE

Jsme v druhém pololetí školního roku 
2017/2018, a to znamená, že žáci dru-
hého stupně strakonických základních 
škol se blíží do finále o získání žákov-
ského prospěchového stipendia. 

Po klasifikačních konferencích každá škola 
vytvoří dva seznamy. V prvním budou uvedeni 
žáci se samými jedničkami, ve druhém budou 
žáci, kteří si nejvíce zlepšili prospěch od pololetí. 
Poté jsou výsledky elektronicky zpracovány 
do konečné podoby. Žáci II. stupně za svou práci, 
že se výborně učí a nebo zlepšují své prospěcho-
vé výsledky, budou i v letošním roce odměněni. 
Odměna 500  Kč od města Strakonice jim bude 
připsána na jejich účet a k nově založeným účtům 
jim opět Komerční banka připíše 200  Kč 
 a ještě jim daruje kvalitní hmotný dárek. Se 
svým účtem budou žáci pracovat již sami pod 
dohledem rodičů, a tím si budou prohlubovat 
finanční gramotnost. Věřte, že my kantoři máme 
radost z toho, když se vám daří, a věříme, že 
i letos na prázdniny odejdete s pocitem, že se 
vám tento školní rok vydařil. Tak s chutí do finiše 
III. ročníku prospěchových stipendií.

Letošní školní rok má novinku pro žáky ze 4. 
a 5. tříd. Ti, kteří mají výborný prospěch, chování 
a zúčastňují se ještě mimoškolních činností 
v různých vědomostních olympiádách a nebo 
sportovních, hudebních, kulturních a dalších 
soutěžích, a tím reprezentují strakonické základní 
školy, budou také odměněni společným výletem 
se zážitkovým programem. Bude se to týkat 
80 žáků, které si podle výše uvedených kritérií 
vybere každá škola sama. Tento projekt jsme 
nazvali Historie Prahy z hladiny Vltavy. Výlet 
začíná návštěvou Zoo Praha, kde si žáci se svým 
doprovodem samostatně vyberou prohlídko-
vé trasy. Po dopoledním programu se všichni 
nalodíme v přístavišti Trója na parník a vypluje-
me proti proudu Vltavy až na Zbraslav. Během 
plavby si budeme povídat o historii našeho 
hlavního města a o jeho významných stavbách, 

jako jsou Hradčany, Strakova akademie, mosty, 
jako je Karlův most, Palackého most, Jiráskův 
most, pod kterými budeme proplouvat. Také si 
ukážeme významné budovy, které uvidíme z par-
níku – Národní divadlo, kavárnu Slávie, Mánes, 
Tančící dům, pražskou historickou vodárnu 
v Podolí, Barrandov a další. O tom všem si bude-
me vyprávět na parníku Marína při objednaném 
občerstvení, a to grilovaných kuřecích paličkách 
s hranolky a kečupem nebo tatarkou. Při zhruba 
tříhodinové plavbě údolím Vltavy nám oblíbené 
dětské jídlo všem přijde k chuti. Na Zbraslavi nás 
budou čekat naše autobusy. To již bude poslední 
částí celodenního výletu. Těm, kteří se podí-
lejí na organizaci, zajišťují financování těchto 
jedinečných projektů, jak zážitkového výletu, tak 
III. ročníku žákovských prospěchových stipendií, 
patří obrovský dík. Vedení města Strakonice, 
školské komisi, pracovníkům MěÚ, kteří zajišťují 
objednávky, proplácení faktur, vedení autobusové 
dopravy, Komerční bance Strakonice i ředitelům 
a kantorům všech strakonických základních škol.

Do klasifikačních konferencí zbývá něco málo 
přes dva měsíce, tak vydržte, žáci, ve svém úsilí 
mít pěkné známky, ať se můžete radovat buď 
na výletě 18. 6. nebo v Rytířském sále 28. 6. 
při rozdávání darovacích glejtů a udělování 
prospěchových stipendií. Ať rádi vzpomínáte 
na školní rok 2017/2018, protože to bude váš 
úspěšný školní rok, a odměnu vám za vaše úsilí 
všichni přejeme.

Další ročník žákovských 
prospěchových stipendií je ve finiši
JAN SVOBODA, 
PŘEDSEDA ŠKOLSKÉ KOMISE

Strakonický blešák
Rada seniorů ve spolupráci se STARZ Strakoni-
ce pořádá blešák v sobotu 19. 5. od 8.00 
do 11.00 hod. v letním plaveckém areálu. 
Prodej sortimentu je bez omezení. Prostěradlo 
(ubrus) s sebou. Vlastní stolek vítán. Více informa-
cí na telefonním čísle: 602 811 600 či 
na e-mailu: iparkosova@seznam.cz. Přihlášky 
jsou přijímány od 9. 5. Vstup pro prodejce je 
od 7.30 hod.

Město Strakonice a jubilanti
Město Strakonice odměňuje každého občana 
s trvalým pobytem ve Strakonicích, který slaví 
v roce 2018 životní jubileum (75, 80, 85 a ka-
ždý další rok), dárkovým poukazem v hodnotě 
200 Kč. Dárkový poukaz vám v měsíci, kdy 
slavíte narozeniny, osobně doručíme na adresu 
trvalého bydliště. Je také možné si vyzvednout 
dárkový poukaz v daném měsíci v infocentru 
pro seniory. Dalším dárkem je předávané 
blahopřání od starosty města Břetislava Hrdličky 
s pozvánkou na setkání s vedením města v úterý 
2. října od 14.00 hod. v domě kultury. K posle-
chu i k tanci zahraje kapela Přímý přenos a pro 
oslavence bude připraveno občerstvení. Bližší 
informace: Infocentrum pro seniory Strakonice, 
U Sv. Markéty 58, tel.: 380 422 745, e-mail:  
marie.zilakova@meks-st.cz, provozní doba  
po–pá 10.00–12.00 a 13.00–16.00 hod.

Marie Žiláková, infocentrum pro seniory

 foto: archiv redakce

Počítačové kurzy pro seniory 
a zdravotně postižené
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené 
a seniory, o. p .s., pracoviště Strakonice 
chystá od května do srpna 2018 počítačové 
kurzy pro seniory a zdravotně postižené 
ve Strakonicích a Písku. Naučíme vás pra-
covat na internetu bezpečně, pracovat nejen 
s počítačem, ale i s notebookem, tabletem, 
fotografiemi, sociálními sítěmi a další. Pro 
další informace a předběžnou rezervaci nás 
můžete kontaktovat na tel. 724 707 312, 
383 321 931, strakonice@jczps.cz nejpoz-
ději do konce června 2018.

Jana Horvátová, Jihočeské centrum  
pro zdravotně postižené a seniory,

Podlahové krytiny
NABÍZÍME: koberce, lina, vinyly, plovoucí 
podlahy, parkety a další podlahové krytiny

STŘEDISKO POKLÁDKY 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  

 

Rozvoz koberců po celé ČR k domu ZDARMA

Podlahové krytiny
NABÍZÍME: koberce, lina, vinyly, plovoucí 
podlahy, parkety a další podlahové krytiny

STŘEDISKO POKLÁDKY VEŠKERÝCH PODLAHOVIN
tel.: 606 302 156
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ROZHOVOR

Otavský Plamínek je soutěž každoročně 
pořádaná a organizovaná hasičským 
záchranným sborem ve spolupráci 
s Okresním sdružením hasičů ČMS. 
Tradičním místem pro její konání se již 
po několik ročníků stal letní plavecký 
areál Na Křemelce. Je to činnost bohu-
libá, protože se prioritně věnuje dětem 
a jejich výchově. A to si rozhodně za-
slouží pozastavit se nad ní a něco málo 
vyzvědět, tím spíše, že termín letošního 
ročníku se nezadržitelně blíží. V sobotu 
5. května od 12.00 hodin proběhne již 
11. ročník. O tom, co všechno Plamínek 
nabízí a co během celého roku dělá, 
jsme si povídali s otcem Plamínku Otou 
Šmejkalem, ředitelem HZS Jihočeského 
kraje, územního odboru Strakonice. 
Webové stránky praví následující: „Pod 
názvem Otavský Plamínek se skrývá celá 
řada dalších aktivit.“ Co si tedy pod nimi 
představit? 
Pod logem Otavského Plamínku se kromě 
vlastní soutěže registrovaných kolektivů mla-
dých hasičů skrývá celá řada dalších aktivit 
organizovaných v rámci naší preventivně-vý-
chovné činnosti. Akce se nesou v duchu hesla 
Otavský Plamínek – radí a pomáhá. K tomuto 
účelu byly např. vyrobeny i propagační mate-
riály, které jednoduchou a názornou formou 
vzdělávají. Otavský Plamínek tak pomáhá 
všem dětem získat základní znalosti a ori-
entaci v oblasti požární ochrany a ochrany 
obyvatelstva. Během roku se v rámci projektu 
průběžně zabýváme organizováním soutěže 
ve znalostech z oblasti ochrany obyvatelstva 
pod názvem Mladý záchranář. 

První červnový den je mezinárodně věno-
ván dětem a na tuto skutečnost nezapomíná-
me ani my. Akce Dětský den s Plamínkem 
aneb Záchranáři dětem je určena předško-
lákům i školákům. V rámci projektu jsme 
s jeho pořádáním začali v roce 2009 a máme 
letos před sebou již 10. ročník. 

Dětem jsou otevřeny i dveře tří stanic naše-
ho územního odboru, čehož hojně využívají 
hlavně v předprázdninovém období. Naše 
základny navštívily rovněž některé kolektivy 
mladých hasičů, které se podrobně seznámi-
ly s naší prací a vybavením. V čase letních 
prázdnin naopak my vyjíždíme za dětmi, kte-
ré tráví svůj volný čas na dětských táborech. 

Má Plamínek narůstající tendenci? Mys-
lím tím, zda s jeho věkem přibývá družstev 
a soutěžících. 
Rosteme, stoupáme a s našimi soutěžícími 
i zrajeme. Číselná řada 14 – 20 – 28 – 32 – 40 
– 37 – 37 – 35 – 39 – 43 představuje celkové 
počty zúčastněných družstev v letech 2008 
– 2017. Začínali jsme se 14 družstvy, minulý 
ročník byl početně rekordní. V průměru to 
znamená 32,5 družstva na každý rok. Jsme 
nejnavštěvovanější dětskou soutěží v okrese. 
I letos počítáme s více než čtyřicítkou týmů. 
Rostou i nároky na finanční a materiální 
zabezpečení soutěže. Těší nás, že jsme se 

od samého počátku setkali s velkým ohlasem 
ze strany oslovených institucí a organizací, 
které nám svou účastí a podporou pomáhají 
celou akci zajistit. Podporuje nás i město 
Strakonice. Chtěl bych poděkovat všem 
našim partnerům za pomoc. Bez nich by se 
jen těžko dal realizovat Otavský Plamínek 
v rozsahu, ve kterém ho známe dnes. 

Myslí organizátoři na diváky? Jsou při-
praveny doprovodné akce, při kterých by 
se mohli zabavit jak děti, tak dospělí? 
Myslíme na ně od samého počátku. V rámci 
doprovodného programu chceme divákům 
i mladým hasičům ukázat kromě vlastního 
soutěžního klání i něco z naší činnosti. Po-
stupně jsme zapojili do programu i další naše 
partnery. Od samého začátku jsou s námi 
policisté, od roku 2010 se programu účastní 
i vojáci z 25. PLRP, od roku 2013 BESIP. 
Samostatnou kapitolou našeho programu jsou 
mažoretky Otavanky, které s námi pochodují 
od roku 2008 a vyrostly spolu s Plamínkem. 
Předminulý rok jsme divákům představili 
již novou generaci úspěšných strakonických 
mažoretek. Toto vše čeká diváky i letos.

Chystáte na letošní rok nějakou soutěžní 
novinku?
Chystáme, bude to velmi zajímavé a pro 
soutěžící i velice náročné. Poprvé v historii 
soutěže budou ve všech třech kategoriích po-
užity při požárním útoku dětí tzv. nástřikové 
terče. Bude to velký boj, děti se s nimi setkají 
poprvé při Plamínku, terče budou použity 
i na jejich okresní soutěži v Radošovicích. 
Celé soutěžení se nám časově protáhne, proto 
začínáme i o hodinu dříve, než jsme byli 
zvyklí z minulých ročníků.

Když odbočím od samotné soutěže. Je 
složité děti naučit hasičskému řemeslu, 
aby obstály nejen v soutěži, ale mohly své 
znalosti zúročit i v běžném životě?
Je to velmi složité. Hasičina je úžasné řemes-
lo a musí se podat takovou formou, aby to 
děti bavilo, zaujalo a měly chuť a motivaci se 
učit novým věcem. Nelze to dělat z donucení 
nebo proti své vůli. Zde je důležité, aby je do-
kázali jejich vedoucí na schůzkách zaujmout 
a aktivně vtáhnout do hasičského světa. Patří 
jim za to velké uznání a dík.

I my se snažíme děti vychovávat. Důka-
zem je naše působení na základních školách 

okresu s naší projektovou soutěží Mladý 
záchranář. Soutěž má mnohaletou tradici a je 
organizována jako podpora výuky tématu 
Ochrana člověka za mimořádných situací. 
Na základních školách pořádáme místní kola 
jako přípravu na květnové okresní finále. 
Znalosti z této soutěže děti zcela určitě vyu-
žijí i v běžném životě.

Plamínku je letos už jedenáct let. Za tu dobu 
soutěží prošla celá řada dětí, ze kterých jsou 
dnes již dospělí lidé. Máte zmapováno, kolik 
z nich u hasičiny zůstalo ať už profesionálně, 
nebo jako dobrovolní hasiči? 
Zmapovat takové množství není v našich silách. 
Za těch deset let s námi soutěžilo na 2 500 
dětí. Mnohé z nich jsou dnes dospělí lidé, kteří 
zůstávají ve svých domovských sborech, a tvoří 
tak základ nastupující generace pokračovatelů 
hasičské tradice. Důležité je to, že došlo k obno-
vě činnosti některých kolektivů mladých hasičů, 
které ji v minulosti přerušily nebo ukončily. 
Věříme, že i naše projektové aktivity přispěly 
k znovuobnovení a k navázání na tradici práce 
s dětmi na úseku požární ochrany. Je to tak 
dobře pro všechny, neboť v soutěžící mladé 
generaci, která zná hasičskou problematiku 
i oblast ochrany obyvatelstva, jsou mnohdy ná-
stupci současných záchranářů, profesionálních 
nebo dobrovolných.

Na závěr jedna důvěrná otázka. Když vy 
jste otcem, kdo je matkou Plamínku? Jiný-
mi slovy, máte k ruce nějakou dobrou duši, 
která je vaší pravou rukou?
Velmi dobrá otázka. Pro jednoho člověka 
je velice časově i organizačně náročné 
uspořádat akci v takovém rozsahu. Dů-
věrně vám mohu tedy sdělit, že mám. Je jí 
Marcela Soukupová, jež pracuje jako eko-
nomka okresního sdružení dobrovolných 
hasičů, které je spolupořadatelem soutěže. 
Stará se zejména o správné provedení 
finančních operací při zabezpečení celé 
soutěže. 

Vážení čtenáři, berte tento rozhovor 
jako milé pozvání na již jedenáctý ročník 
soutěže Otavský Plamínek. Nejenže si při ní 
odpočinete, ale zároveň se obohatíte o nové 
zkušenosti. Ať se tedy Plamínku vede i v dal-
ších letech co nejlépe a hlavně, ať pořadatelé 
i soutěžící nepřestávají hořet nadšením k tolik 
potřebnému hasičskému řemeslu. 

Hasičina je úžasné řemeslo, říká Ota Šmejkal
MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR 

Požární útok v podání nejmladší kategorie        foto: archiv redakce
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NAŠE ODPOVĚDI NA VAŠE POTŘEBY 
PŘI ÚDRŽBĚ ZAHRADY

Akční cena: 10 190 Kč
Běžná cena: 10 990 Kč

Křovinořez HUSQVARNA 525RX
Lehký a výkonný křovinořez s pohodlným ovládáním. Motor X-Torq®; 
Smart Start. Dodáván s nosným popruhem Balance 35, strunovou 
hlavou a travním nožem.

 ■ Objem válce 25,4 cm³, výkon 1 kW, hmotnost bez příslušenství 4,9 kg.

Řetězová pila HUSQVARNA 450
Výkonná pila pro všestranné použití. Motor X-Torq® 
s nižší spotřebou paliva a sníženou tvorbou emisí. 
Snadné startování díky systému Smart Start.

 ■ Výkon 2,4 kW, délka lišty 33–50 cm / 13"–20", 
hmotnost bez řezného nástroje 4,9 kg.

Akční cena: 11 690 Kč
Běžná cena: 12 590 Kč

Akční cena: 43 990 Kč
Běžná cena: 47 490 Kč

Robotická sekačka
HUSQVARNA Automower® 310
Efektivní robotická sekačka. Inteligentní technologie pro průjezd 
úzkými prostory a nastavení časů sečení podle preferencí 
uživatele. Technologie Bluetooth. Dostupné také s modulem 
Automower® Connect.

 ■ Pracovní plocha až 1 000 m², max. sklon 40 %.

Akumulátorová sekačka 
HUSQVARNA LC 141VLi
Ideální volba pro majitele domů a zahrad a pro 
sečení členitých ploch, s vlastním pohonem 
a variabilní rychlostí.

 ■ Šířka záběru 41 cm, objem koše 50 l, sběr / 
zadní výhoz.

Akční cena: 13 490 Kč
Běžná cena: 14 290 Kč

(bez akumulátoru a nabíječky)

Traktor HUSQVARNA TC 139T
Uživatelsky přívětivý traktor s vzadu umístěným 
integrovaným sběrným košem o objemu 320 litrů. 
Výkonný dvouválcový motor.

 ■ Motor Husqvarna V-twin, hydrostatická 
převodovka, šířka záběru: 97 cm.

Akční cena: 74 990 Kč
Běžná cena: 79 990 Kč

Foukač HUSQVARNA 125BVX
Tento přesně vyvážený ruční foukač určený pro 
vlastníky nemovitostí se vyznačuje vysokým vý-
konem, snadným použitím a lehkou ovladatelností. 
Včetně přídavné odsávací jednotky Vac.

 ■ Objem válce 28 cm³, výkon 0.8 kW, hmotnost 
4,35 kg, foukací výkon 76 m/s.

Akční cena: 8 990 Kč
Běžná cena: 9 750 Kč

JARNÍ
AKCE

Navštivte naši prodejnu:

Ceny jsou pouze doporučené včetně DPH. Akce platí do 6. 6. 2018. Odpovědnost za tiskové chyby vyloučena. Společnost Husqvarna neustále provádí vývoj výrobků, a proto si 
vyhrazuje právo změnit design, specifi kace a vybavení bez předchozího upozornění. Husqvarna je registrovaná ochranná známka. 
Copyright © 2018 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena.
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Volyňká 145, 386 01 STRAKONICE
tel.: 383 324 405, mob.: 777 99 33 77

www.milisterfer.cz

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:

TECHNIK VÝROBY
MISTR

POŽADUJEME:
n středoškolské vzdělání

n 3 roky praxe

NABÍZÍME
n mzda podle dovedností a zkušeností (20–25 000 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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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. 5., 17.00 hod.
AVENGERS: Infinity War 3D
USA, sci-fi/akční/dobrodr./fantasy, dabing, 155 
min., přístupný od 12 let

1.–2. 5., 20.00 hod.
Kazišuci
USA, komedie, titulky, 102 min., přístupný od 15 let 

VÝSTAVY 
1.–28. 5.
Cestování 
výstava prací žáků ZUŠ Strakonice, třídy Jarmily 
Lískovcové a Ivany Schwarzové
místo: vstupní hala ŠK, info: ŠK 

2.–20. 5.
Jižní Čechy na plátně
Prodejní výstava obrazů ze soukromé sbírky, 
vystavena budou díla jihočeských autorů – Jiřího 
Rejžka, Jiřího Karmazína, Karla Hildprandta, Karla 
Kozáka, Jindřicha Krátkého a dalších.
místo: Maltézský sál, info: MěKS

4. 5.–29. 6.
100 let raket
Venkovní výstava se věnuje historii a současnosti 
raketového vojska. Jejími autory jsou Ivo Pejčoch 
a Prokop Tomek z Vojenského historického ústavu 
Praha. Vernisáž 3. 5. v 16.00 hod.
místo: II. hradní nádvoří, info: muzeum

24. 5.–24. 6.
Fotovýstava – Petr Strbačka 
Strakonický rodák na své první samostatné 
výstavě představí tvorbu z let 2008–2018. 
Vernisáž 24. 5. v 17.00 hod. v Maltézském sále, 
komentovaná prohlídka 6. 6. od 15.00 hod.
Současně bude v sále U Kata prezentována 
prodejní limitovaná edice fotografií. 
V rámci výstavy proběhne 24. 5. od 17.45 hod. 
v Maltézském sále dražba fotografií, které 
poskytli: G. Avanesian, K. Berndorffová, F. Dostál, 
P. Drdel, T. Hurský, K. Janišová, J. Kortus, J. Kučera, 
P. Strbačka, R. Šudoma, J. Šneider, A. Vykuliová, 
F. Zemen. Výtěžek poputuje dětem z DD Boršov 
a Volyně. 

2.–3. 5., 17.30 hod.
Až na dno 
Něm/It/Špa, drama/romant./thriller, titulky, 112 
min., přístupný od 12 let

3.–4. 5., 20.00 hod.
Tiché místo
USA, drama/horor/thriller, titulky, přístupný od 12 let

4.–6. 5., 17.30 hod.
V husí kůži
USA/Čína, anim. komedie, dabing, 91 min., 
přístupný všem

5.–7. 5., 20.00 hod.
Kluci z hor 
ČR, drama/komedie, 90 min., přístupný od 15 let

7.–9. 5., 17.30 hod. (7. 5. ve 3D, 8.–9. 5. 
ve 2D)   
Sherlock Koumes 2D+3D
VB, anim. komedie, dabing, 90 min., přístupný všem

8.–10. 5., 20.00 hod.
Neznámý voják
Fin/Bel/Isl, drama/válečný, titulky, 135 min., 
přístupný od 12 let

10.–13. 5., 17.30 hod.
Psí ostrov
USA, anim./dobrodr./komedie, titulky, 101min., 
přístupný od 12 let

11.–13. 5., 20.00 hod.
Dvě nevěsty a jedna svatba 
ČR, romant. komedie, 90 min., přístupný od 12 let

14.–16. 5., 17.30 hod.
Taxi 5
Fra, komedie/akční, titulky, 103 min., přístupný 
od 12 let

místo: Maltézský sál, sál U Kata, info: MěKS

do 27. 5.
Výstava ZUŠ Strakonice Voda kolem nás
Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ, třídy  
J. Lískovcové a I. Schwarzové.
místo: kapitulní síň, info: muzeum

do 13. 6.
Do dlaní vítr...
Výstava ilustrací knihy Básníci Strakonicka – 
fotografie P. Drdela a P. Borovičky. 
místo: Čajovna Pod Stolem, info: Jsme Strakonice

do 15. 6.
Výstava k událostem roku 1968
Vystaveny jsou dobové fotografie, časopisy, 
plakáty, leták, zápisy z kronik a další archivní 
dokumenty mapující rok 1968 ve Strakonicích 
a okolí. Výstava je otevřena ve všední dny 
od 8.00 do 14.00 hod.
místo a info: Státní okresní archiv Strakonice, 
Smetanova ul.

do 30. 6.
Strakonicko za 1. světové války
Výstava připomene 1. světovou válku ve světě 
i na Strakonicku.
místo: výstavní prostory hradu, info: muzeum
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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
14.30–15.30 plavání pro 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 
(15.30–19.00 ½ bazénu)
So a Ne
13.00–20.00
Změny v otevírací době:
1. a 8. 5.–13.00–20.00
7. 5.–9.00–20.00
12. 5.–13.00–18.00

POZVÁNKY
2. 5., 17.15 hod.
Koncert ke Dni matek
místo: koncertní sál ZUŠ, info: ZUŠ

2. 5., 16.30 hod.
Zastavení v čase
krátké setkání, ztišení, verše Josef Hiršal, poetická 

próza Karel Kryl
místo a info: ŠK Za Parkem

2. 5., 17.00 hod.
Šachy pro děti
pro začátečníky a mírně pokročilé, od 6 let
místo a info: RC Beruška

3. 5., 13.50–14.30 hod.
Květnové oslavy konce války
u příležitosti oslav osvobození jihozápadních 
Čech americkou armádou navštíví Strakonice 
Klub 3. armády Plzeň se svojí americkou 
válečnou technikou
místo: Velké nám. pod radnicí, info: MěKS

3. 5., 17.00 hod.
Každodennost za 1. světové války
přednáší Martina Kratochvílová
místo: přednáškový sál ŠK, info: muzeum, ŠK

4. 5., 13.00–17.00 hod.
Farmářské trhy
místo: Velké nám. pod radnicí, info: Ekoporadna při ŠK

5. 5., 7.35 hod.
Výlet do Mladějovic a okolí 
Sraz v 7.35 před nádražím ČD, v 7.46 odjezd 
do Čejetic, spolu s botanikem Františkem Zimou 
se podíváme do Mladějovic a okolí – naleziště 
vzácných rostlin, chráněná lokalita Míchov, 
upomínky na Josefa Skupu aj. S mykologem 
Liborem Hejlem zapátráme po méně známých 
druzích hub (trasa cca 15 km). Zpět jede více 
spojů, např. v 15.09 ze Sudoměře. 
info: ŠK Za Parkem

5. 5., 12.00 hod.
Otavský plamínek
soutěž v požárním sportu mladých hasičů
místo: letní plavecký areál, info: HZS JčK – OÚ 
Strakonice

5. 5., 21.00 hod.
Diskotéka DJ Františka Mareše – 40 let 
na scéně
hosté Viktor Sodoma, Miroslav Imrich + Tango, 
Michal Šindelář – speciální ohnivé bubnové sólo, 
Rammstein revival, Krampus Vodňany (premiéra 
videoklipu), křest DVD Návrat legend 2017
místo: dům kultury, info: MěKS

6. 5., 14.00 hod.
Slavnostní shromáždění u příležitosti  
73. výročí ukončení II. světové války
Ve 14.00 hod. vystoupí L-Band ZUŠ Strakonice, 
v 15.00 hod. Nektarka, v 16.00 hod. kladení 
věnců, 17.00–18.00 příjezd kolony historických 
vozidel 4. obrněné divize Prácheňsko, 
po stopách XII. sboru 3. armády US
místo: památník Na Dubovci, info: MěKS

7. 5., 18.00 hod.
Milostné dostaveníčko 
představení Scény mladých při DS Čelakovský 
tentokrát na molu k zahájení sezony
místo: koupací molo na Podskalí,  
info: www.strakonice.eu

7. 5., 19.00 hod.
Kytarový recitál – Lubomír Brabec 65
jubilejní koncertní turné k 65. narozeninám 
předního českého kytarového virtuosa
místo: Rytířský sál, info: MěKS

9. 5., 10.00 hod.
Pečení s Herou
koná se v rámci pravidelného Montessori 
programu Putování do pohádky; děti si umíchají 
těsto a upečou bábovičky
místo a info: RC Beruška

9. 5., 18.00–22.00 hod.
Noc literatury
veřejné čtení současné evropské literatury: Táňa 
Fischerová v bývalé faře na hradě, Marie Retková 
v koncertním sálu ZUŠ Strakonice, Miroslav Žitný 
na terase u Maltézského sálu (vstup z 3. hradního 

BOHOSLUŽBY
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
www.farnost-strakonice.cz 

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

Pátek 4. května, 20.00 sv. Markéta – Večer 
chval; hudba, zpěv, možnost přímluvy na konkrétní 
úmysly – Skupina Elajon
Sobota 5. května, 14.00 Lomec u Vodňan 
– poutní slavnost na téma Strach v životě 
člověka a jak mu čelit?, kazatel biskup Tomáš 
Holub; doprovodný program pro děti; přihlášky 
do autobusu v sakristii kostela sv. Markéty
Neděle 6. května, 9.30 sv. Markéta – 
nedělní eucharistie s promluvou pro děti
Neděle 6. května, 15.00 Fara – Velké nám. 4 
– setkání manželů a rodin s dětmi
Úterý 8. května – pěší putování na Dobrou 
Vodu u Milejovic – vycházíme v 8.00 
od kostela sv. Markéty, možnost připojit se 
cestou; návrat vlakem cca v 19.00 hod. z Volyně; 
více na webu; poutí poděkujeme Bohu za přijaté 
dary (vč. daru míru a osvobození) a budeme 
prosit za vznik domácího hospice ve Strakonicích
Středa 16. května, 17.30 sv. Markéta – 
svátek sv. Jana Nepomuckého – slavnostní 
bohoslužba
Středa 16. května, 19.00 sv. Markéta – 
koncert v rámci oslav 300. výročí svatojánského 
zázraku
Neděle 20. května, 17.00 kaple sv. Jana 
Nepomuckého, Rennerovy sady – modlitba 
za město, vodáky a vše související s řekou
Pátek 25. května, 19.30 Noc kostelů – 
více informací na webu a na plakátech; hlavní 
program v kostele sv. Václava na hřbitově
Čtvrtek 31. května, 17.30 Podsrp – Svátek 
Navštívení Panny Marie
Neděle 3. června, 9.30 sv. Markéta – 
nedělní eucharistie s promluvou pro děti 
Neděle 3. června, 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, 
zamyšlení nad aktuálními etickými tématy 
(láska, konflikty, víra, strach, image, smysl života, 
předsudky, kluci a holky), info: 774 151 868

14.–15. 5., 20.00 hod.
Jak napálit banku
Něm, komedie/krimi, dabing, 96 min., přístupný 
od 12 let

17.–20. 5., 17.30 hod.
Hledá se princezna
Ukrajina, anim./fantasy, dabing, 85 min., 
přístupný všem

17.–20. 5., 20.00 hod.
Deadpool 2 
USA, akční komedie, titulky, přístupný od 15 let   

21.–23. 5., 17.30 hod.
Půlnoční láska
USA, drama/romant., dabing, 91 min., přístupný 
od 12 let

21.–23. 5., 20.00 hod.
Pomsta
Fra, akční thriller, titulky, 108 min., přístupný od 18 let

24.–26. 5., 24.–25. 5. od 17.30 a 20.00,  
26. 5. od 17.30 hod.
Solo: Star Wars Story 3D
USA, akční/dobrodr., dabing, 89 min., přístupný 
všem

26.–28. 5., 20.00 hod.
Dámský klub 
USA, komedie, titulky, přístupný od 12 let

27.–30. 5., 17.30 hod.
Pepa 
ČR, komedie, 90 min., přístupný od 12 let

29.–30. 5., 20.00 hod.
Pod jedním stromem
Island, drama/komedie, titulky, 89 min., přístupný 
od 15 let

31. 5., 17.30 hod.
Neuvěřitelný příběh o obrovské hrušce
Dán, anim./rodinný, dabing, 78 min., přístupný všem

31. 5., 20.00 hod.
Teambuilding
ČR, komedie, 83 min., přístupný od 15 let

SENIORSKÉ STŘEDY

16. 5., 9.30 hod.
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
ČR, komedie, 83 min., promítání pro seniory 
a handicapované

FILMOVÝ KLUB – KINO OKO

16. 5., od 20.00 hod.
Foxtrot
Izrael, drama, titulky, 105 min., přístupný od 12 let

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
1. a 8. 5. 13.00–20.00 ženy
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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

nádvoří), úryvky se čtou v každou půlhodinu
info: ŠK, ZUŠ

10. 5., 19.00 hod.
Přednáška biotronika Tomáše Pfeiffera
Tomáš Pfeiffer je český filozof, léčitel a biotronik. 
Vybudoval a provozuje Biotronické centrum
sociální pomoci se zaměřením na zdravotní 
prevenci, zejména onkologickou a biotronickou, 
a na přednáškovou činnost Duchovní univerzity 
Bytí. Témata přednášek určují návštěvníci sami 
svými dotazy. Na závěr proběhne biotronické 
působení.
místo: Rytířský sál, info: MěKS

10. 5., 18.00 hod.
Zvuková lázeň tibetskými zpívajícími 
mísami
meditace pro osvěžení a regeneraci s manželi 
Marešovými, s sebou karimatku, polštář, deku, pití, 
vstupné 220 Kč, předprodej lístků v RC Beruška
místo a info: RC Beruška

11. 5., 16.30 hod.
Koncert třídy J. Vlčkové
místo: koncertní sál ZUŠ, info: ZUŠ

11. 5., 17.00–20.00 hod.
Kurz grafologie 
úvodní seminář s Janou Maškovou; poznejte 
povahu člověka podle rukopisu, cena 500 Kč/os, 
přihlášky na tel. 773 165 696
místo a info: RC Beruška

11. 5., 20.00 hod.
Zábava ve stylu country
k tanci a poslechu hraje kapela Pauza
místo: hospoda Habeš

12. 5., 17.00 hod.
Raději zešílet v divočině
beseda s publicistou Alešem Palánem, autorem 
knihy o šumavských poustevnících a promítání 
fotografií Jana Šibíka
místo: společenský sál ŠK, info a rezervace: 
jsmestrakonice@email.cz

13. 5., 15.00 hod.
Taneční odpoledne s písničkou
k poslechu a tanci hraje Jan Vondrášek z Klatov
místo: dům kultury, info: MěKS

14.–20. 5.
Světový týden respektu k porodu 
14. 5., 17.00–19.00 – Ženský kruh pro maminky 

s dětmi – naladění v kruhu žen na téma Porod 
jako cesta sebepoznání, vede Alena Cardová, 
vstupné 60 Kč, možnost hlídání dětí
17. 5., 17.00–19.00 – Méně zásahů, více péče 
– Jak probíhá fyziologický porod a jaké jsou 
důsledky vnějších zásahů na porodní proces? Jak 
se na porod připravit, jak může rodičku podpořit 
její doprovod? Beseda s porodní asistentkou 
Hanou Brožovou, vstup 130 Kč.
19. 5., 15.00–18.00 – Do nemocnice 
informovaně – Kde a proč se bere rada: 
„Do nemocnice/porodnice s právníkem.“ 
Jak postupovat při jednání s lékařem tak, 
aby byla respektována práva vaše a vašeho 
miminka? V rámci přednášky proběhne i projekce 
filmu „Děti bez lásky“ a diskuse. Přednáší Ágnes 
Němečková, vstup 160 Kč
(FB: Světový týden respektu k porodu Strakonice)
místo a info: RC Beruška

15. 5., 9.00–10.30 hod.
Kurz počítačové gramotnosti
PC I – základy práce s počítačem – např. 
programy, soubory, připojení flash disků, 
přednostně pro čtenáře ŠK
místo: studovna ŠK, info: ŠK

15. 5., 16.00 hod.
Koncert třídy J. Pelána
místo: koncertní sál ZUŠ, info: ZUŠ

15. 5., 16.30–18.00 hod.
Kroužek zdravého vaření
snadné vaření pro děti od 5 let, 70 Kč/dítě, je 
nutné se přihlásit
místo a info: RC Beruška

15. 5., 18.00 hod.
Strakonické příběhy LIII.  
Karel Skalický: V plápolu svornosti. Nejrůznější 
strakonické události roku 1868. Další vyprávění 
regionálního historika doprovázené projekcí 
různých dokumentů a vyobrazení.
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK Za Parkem

16. 5., 17.00 hod.
Kurz sečení kosou
Účastníci se dozvědí a v praxi uvidí vše potřebné 
k ručnímu sečení, seznámí se s různými typy 
kos, kosišťat a brousků. Náčiní bude připraveno 
na místě, ale můžete přinést i své vlastní. Kurz 
povede Miroslav Šobr. 
místo: sraz u stonehenge, info: ŠK

16. 5., 17.00 hod.
Šachy pro děti
pro začátečníky a mírně pokročilé, od 6 let
místo a info: RC Beruška

16. 5., 17.15 hod.
2. absolventský koncert
místo: koncertní sál ZUŠ, info: ZUŠ

16. 5., 19.00 hod.
Svatojánský koncert k 300. výročí 
svatojánského zázraku
koncertu předchází slavnostní bohoslužba, 
začátek v 17.30 hod.
místo: kostel sv. Markéty

17. 5., 14.00 hod.
Beseda s Martinem Hilským
pořádá Petra Kurschová pro nadační fond Srdce 
pro Strakonice, rezervace předem na tel.  
737 788 678 nebo petra.kurschova@strakonice.cz
místo: společenský sál ŠK

17. 5., 17.00 hod.
Stars aneb Hvězdy, kam se podíváš
květnový koncert ZUŠ
místo: dům kultury, info: ZUŠ

18. 5., 9.00–16.00 hod.
Den otevřených dveří
místo: vodní mlýn Hoslovice, info: muzeum

18. 5., 9.00–16.00 hod.
Den otevřených dveří muzea
od 15.00 hod. komentovaná prohlídka hradu 
aneb rozloučení s muzeem
místo: expozice muzea, věž Rumpál, info: muzeum

18. 5., 13.00–17.00 hod.
Farmářské trhy
místo: Velké nám. pod radnicí, info: Ekoporadna při ŠK

19. 5., 7.00–11.00 hod.
Bleší trh
místo: letní plavecký areál

19. 5., 10.00–16.00 hod.
Z bylinkového hrnečku
ukázky starých řemesel, řemeslný trh, každou 
celou hodinu prohlídky a spouštění mlýnského 
kola, tvořivé dílny
místo: Hoslovický mlýn, info: muzeum

19. 5., 15.00 hod.
Hudební festival JAMBOREE 2018
15.00–16.00 Mlékojedi



12 květen 2018 Zpravodaj města Strakonice

KALENDÁŘ AKCÍ
16.15–17.15 G-Runs´n Roses
17.20–18.20 Monogram
18.40–19.40 Cop „40“
20.00–21.20 Robert Křesťan & Druhá tráva
22.20–23.20 St. Johnny
moderuje: Míša Leicht
místo: II. hradní nádvoří, info: MěKS

20. 5., 9.00–13.00 hod.
Den s 25. protiletadlovým raketovým plukem
den otevřených dveří s programem a ukázkou 
vojenské techniky 
místo: letiště, info: Armáda ČR, tel. 973 323 211, 
http://www.25plrp.army.cz/pozvanka

od 21. 5., 16.30–18.00 hod.
Těhotenský a předporodní kurz 
2 lekce těhotenský, 4 lekce předporodní kurz,  
6 lekcí/1500 Kč, pouze předporodní kurz od  
4. 6. za 1000 Kč. Vede porodní asistentka 
Jaroslava Kácová, www.kacova.cz. 
Další informace a rezervace kurzu na tel. 
776 00 93 87. Rezervace a platba nutná 
do 18.5. Případná přítomnost partnera v ceně.
místo: RC Beruška

21. 5., 16.30 hod.
Koncert třídy R. Kopřivy
místo: koncertní sál ZUŠ, info: ZUŠ

22. 5., 9.00–10.30 hod.
Kurz počítačové gramotnosti
PC II – Základy psaní textu – klávesnice, 
klávesové zkratky, MS Word, přednostně pro 
čtenáře ŠK. Místo: studovna ŠK, info: ŠK

22. 5., 17.00 hod.
Šumava domovem
beseda, autorské čtení a promítání se 
spoluautorem a vydavatelem knihy Šumava 
domovem Ivo Stehlíkem z Volar 
místo: promítací sál gymnázia, info: ŠK Za Parkem 

23. 5., 16.00 hod.
Koncert třídy K. Sečanské Novotné
místo: koncertní sál ZUŠ, info: ZUŠ

23. 5, 17.00 hod.
Spisovatelé do knihoven: Ivana Myšková
autorské čtení s debatou
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK 

24. 5., 14.00–17.00 hod.
ZUŠ OPEN
vystoupení souborů ZUŠ, od 16.00 hod. 
vystoupení žáků literárně dramatického oboru 
s tragikomedií Šnofonius a Mordulína (sál ŠK)
místo: prostranství před zámkem (od 14.00 hod.), 
sál ŠK, info: ZUŠ

24. 5., mezi 17.00 a 19.00 hod.
Papírové kytičky – origami
Tvořivý podvečer s Dagmar Paterovou. Pomůcky 
a materiál na ukázku a vyzkoušení budou 
připraveny, ale hodilo by se přinést i vlastní 
(papíry příhodných barev, nůžky).
místo a info: ŠK Za Parkem

25. 5., 16.00 hod.
Setkání rodin s dětmi s postižením 
program pro rodiče s hlídáním dětí
místo a info: RC Beruška

25. 5.
Noc kostelů
hlavní program v kostele sv. Václava
info: Římskokatolická farnost Strakonice,  
www.farnost-strakonice.cz

26. 5., 17.00 hod.
Prvorepubliková muzejní noc
koná se v rámci oslav 100. výročí založení 
samostatného Československa
místo: II. nádvoří, výstavní sály hradu,  
info: muzeum

26. 5., 17.00 hod.
Četnictvo za 1. republiky

přednáší Michal Dlouhý, koná se v rámci 
Prvorepublikové muzejní noci
místo: společenský sál ŠK, info: muzeum, ŠK

27. 5., 18.00 hod.
Další společné hraní na kantely
Koná se ve spolupráci se spolkem Spona. K hraní, 
zpěvu nebo jen k poslechu zveme širokou veřejnost.
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem

28. 5., 16.30 hod.
Koncert třídy L. Drábkové
místo: koncertní sál ZUŠ, info: ZUŠ

29. 5., 16.30–18.00 hod.
Kroužek zdravého vaření
snadné vaření pro děti od 5 let, je nutné se přihlásit
místo a info: RC Beruška

29. 5., 17.15 hod.
3. absolventský koncert
místo: koncertní sál ZUŠ, info: ZUŠ

29. 5., 18.00 hod.
Vege grilovačka
závěrečný kurz zdravého vaření, akce je určena 
i pro ty, kteří kurzy během roku nenavštěvovali, 
účast hlaste předem na jan.juras@knih-st.cz nebo 
721 658 244
místo: Hospůdka Habeš (Vodárenská 262), info: ŠK

30. 5., 16.00 hod.
Koncert třídy M. Homolkové
místo: koncertní sál ZUŠ, info: ZUŠ

31. 5., 8.00-11.00 hod.
Tvořivá dílnička pro děti
malí broučci
místo: oddělení pro děti ŠK, info: ŠK

31. 5., 16.00 hod.
Koncert třídy J. Míčkové
místo: koncertní sál ZUŠ, info: ZUŠ

31. 5., 17.15 hod.
Koncert třídy L. Vališové
místo: koncertní sál ZUŠ, info: ZUŠ

31. 5., 17.00–18.30 hod.
Beseda o zdravých nohách 
jak spolu souvisí chodidla a postavení celého 
těla, proč nás kvůli nevhodné obuvi může bolet 
třeba hlava, cviky na aktivaci chodidel, rozdíl mezi 
běžnou a barefoot obuví, cena 60 Kč
místo a info: RC Beruška

Příroda nás učí i povzbuzuje
Májový čas nám dává mnoho příležitostí 
a podnětů k tomu, abychom se zadívali 
na krásu a bujnost přírody. Někdy snad jsme 
až zaskočeni, když sami uvažujeme v katego-
riích, co je nutné a co už zbytečné, jak velko-
ryse hraje vše barvami a překypuje životem.

Příroda je bezesporu jeden ze zásadních 
darů, které přijímáme bez našich zásluh a ze 
kterých se máme co učit. Můžeme pozorovat 
rozličné procesy, které ovlivňují náš život, 
které nás inspirují, na druhou stranu si uvě-
domovat i negativní následnost kroků, které 
se někdy zdály „vítězstvím“ člověka nad 
přírodou. Učíme se respektovat skutečnosti, 
které jsou větší než naše možnosti.

Člověk je v tom všem pozván, aby využí-
val přírodu jako studnici poznání, jako zdroj 
životních potřeb. V Bibli je příroda často-
krát zdrojem ke vděčnosti a chvále Tvůrce. 
Jindy zase představuje pramen poznání Boží 
velikosti, krásy, originality, i moudrosti, 
z níž je celý biorytmus geniálně utvořen, aby 
fungoval, vzájemně se doplňoval, a to i s již 

zmíněnou měrou velkorysosti a mnohosti 
barev, druhů i forem. Toto vnímání nijak 
neubírá na důležitosti poznatků přírodních 
věd – naopak, čím více poznáváme, tím více 
žasneme a vývojové teorie nutně neodporují 
myšlence stvoření.

Kéž bychom se vyvarovali postojů, kdy 
dar přírody drancujeme nebo ničíme menší 
nebo větší bezohledností. Kéž se nám i v naší 
technicky vyspělé době daří nezapomínat 
na jedinečnost a mnohdy nenahraditelnost 
přírodních jevů, zákonitostí nebo druhů. Kéž 
je nám životní prostředí důvodem radosti 
a podnětem k zodpovědnosti.

Nenechávejme si bohatství, které takto 
poznáváme, pro sebe. Je na nás, jak naučíme 
budoucí generace být vnímavými ke svému 
okolí. A budou-li citliví vůči přírodě, budou 
takoví i vůči lidem. Díky rodičům, babič-
kám, dědečkům a všem, kdo učí „číst“ děti 
v překrásné a moudré „knize“ přírody. 

Roman Dvořák, farář

31. 5., 19.00 hod.
Besídka 2018 – Divadlo Sklep
pásmo nejnovějších scének, skečů, písní a tanců
místo: dům kultury, info: MěKS

1. 6.
Den dětí
info: DDM Strakonice

1. 6., 13.00–17.00 hod.
Farmářské trhy
místo: Velké nám. pod radnicí, info: Ekoporadna při ŠK

2.–3. 6.
Zemské finále mažoretkových skupin
2. 6. – 13.30 průvod městem (řazení průvodu 
pod křižovatkou u nákupního střediska, ul. 
Katovická, most J. Palacha)
14.00 slavnostní zahájení na mostě J. Palacha
14.15 I. část soutěže pochodové defilé (most  
J. Palacha)
3. 6. – 9.30 II. část soutěže pódiové formace – 
klasická mažoretka (děti ml., junior) (letní kino)
14.00 II. část soutěže pódiové formace – 
klasická mažoretka (děti st., senior) – vyhlášení 
výsledků a slavnostní zakončení (letní kino)
místo: most J. Palacha, letní kino, info: MěKS

2.–3. 6.
Po stopách Švandy dudáka
dálkový etapový pochod a cyklovýlet pro 
všechny věkové kategorie
info: tel. 723 537 573

5. 6., 20.00 hod.
Partička na vzduchu
místo: letní kino, 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,  
tel.: 380 422 720) nebo 602 361 321. 4. 5.  
si na hřišti zopakujeme různé jarní hry, 11. 5. 
navštívíme přírodní zahradu v Domanicích 
(autobus jede z nádraží, nástupiště č. 15 v 16.35 
a zpět pojede v 18.36 vlak), 18. 5. si ukážeme 
vzácnou květenu na Kalvárii a 25. 5. na Kuřidle.
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NEJEN PRO SENIORY

Letní intenzivní jazykové kurzy 
ve Strakonicích:
9.–13. 7. 2018 
Příměstský tábor pro děti s angličtinou Helen Doron a s kostkami LEGO Brick 
by Brick (přesný program tábora upřesníme). Denně od 9. do 17. hod, v ceně 
strava a pití na celý den, vstupné, programy, doprava. 
Cena 3490 Kč

13.–17. 8. 2018
Intenzivní kurz anglického jazyka pro dospělé
mírně pokročilí – 16.–18. hod
cena 1550 Kč

13.–17. 8. 2018 
Intenzivní kurz německého jazyka pro dospělé
mírně pokročilí – 16.–18. hod
Cena 1550 Kč

13.–17. 8. 2018 
Intenzivní kurz anglického jazyka pro děti – gramatika + konverzace (denně 10.–12. hod)
Cena 1550 Kč

V případě zájmu otevřeme v srpnu další kurzy. Více informací na www.jazykystrakonice.cz nebo 605 833 849
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Velikonoční setkání seniorů
Rada seniorů města Strakonice připravila pro 
strakonické seniory již tradiční velikonoční 
setkání, které se konalo 19. března v domě 
kultury. Novinkou setkání byla soutěž 
o nejlepší mazanec. Porota, která byla slo-
žena ze členek rady seniorů, starosty města 
Břetislava Hrdličky, zastupitele Josefa Zocha, 
Miroslavy Ploché, Andrey Gondekové a Ma-
rie Žilákové, hodnotila objektivně.

Mazance, které přinesli soutěžící do domu 
kultury, byly uloženy na kulaté tácy ozdo-
bené velikonočními ubrousky a bylo jim 
přiděleno pořadové číslo, aby byla zachována 
anonymita a rozhodování bylo spravedlivé. 
Porota hodnotila vzhled, chuť a stanovila 
pořadí. Po sečtení jednotlivých bodů byl 
vyhlášen nejlepší mazanec od Dany Medové. 
Druhé místo obsadila Hana Maroušková 
a třetí místo získala Jana Kohelová. Všechny 
mazance byly výborné a všem soutěžícím 
patří velký dík. Vítězky obdržely diplom, 
dárky od města Strakonice, dárkové poukazy 
od Jednoty COOP Volyně a příslib na jízdu 
na koloběžce pod vedením lektora. Na všech-
ny soutěžící čekaly drobné dárky. Nejen 
porota ochutnávala, ale dostalo se i na všech-
ny přítomné.

Pro zpestření programu byla uspořádána 
výstavka z jednotlivých tvoření, které připravily 
ženy na svých setkáváních v územním sdružení 
zdravotně postižených. Nechyběla hudba 
k poslechu i k tanci, bylo přichystáno pohoštění 

a členka rady seniorů Ivana Parkosová překva-
pila přítomné velikonočními kvízy.

Senioři 21. století jsou aktivní lidé, kteří 
se chtějí bavit, cestovat, vzdělávat a zapojo-
vat do života města. Velikonoční setkání je 
jednou z mnoha akcí, kterou rada seniorů 
připravuje. Organizace vyžaduje spoustu 
úsilí a práce. Se zajištěním pomáhá infocent-
rum pro seniory a městské kulturní středisko. 
Velice si vážíme podpory ze strany města, 
bez které bychom akce nemohli organizo-
vat v tak velkém rozsahu. Další důležitou 
akcí, kterou Rada seniorů města Strakonice 
připravuje, budou 20. září III. sportovní hry 
seniorů. Jako každý rok proběhnou na III. 
nádvoří strakonického hradu.

Marcela Štveráková, rada seniorů
Marie Žiláková, infocentrum pro seniory

Vítězný tvarohový mazanec
Budete potřebovat: 1 vaničku polotuč-
ného tvarohu, 15 dkg másla (Hery), 15 
dkg moučkového cukru, 3–4 vejce (podle 
velikosti), 50 dkg polohrubé mouky, 1,5 
prášku do pečiva, 1/2 lžičky soli, 1 vanil-
kový cukr, 1 lžíce citronové šťávy, 3–5 lžic 
mléka (opatrně, radši méně podle hustoty 
těsta), rozinky (namočíme asi na 1 hod. 
v rumu), mandle, kandované ovoce, vejce 
na potření.

Vyšleháme tuk s cukrem, pak zašleháme 
postupně vejce a nakonec tvaroh.

Přidáme všechny ostatní ingredience, vy-
tvoříme těsto a nakonec vmícháme rozinky, 
kandované ovoce a plátky mandlí.

Uděláme bochánek, neděláme na něm 
křížek (popraskal by), potřeme rozšleha-
ným vajíčkem, posypeme plátky mandlí 
a dáme péct do trouby. 

Pečeme 10 min. na 200°C, pak 
zmírníme na 160° a pečeme dalších 35 
až 40 min. Na posledních 10 min. pečení 
přikryjeme bochánek alobalem, aby se 
nespálil (podle pečení vaší trouby). V prů-
běhu pečení po 30 min. opět potřeme 
rozšlehaným vejcem a případné praskliny 
zasypeme plátky mandlí. 

Po upečení můžeme podle chuti potřít 
rozpuštěným máslem a posypat práškovým 
cukrem.

Dobrou chuť přeje
Dana Medová
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DOTACE
Dotační program města Strakonice na podporu kultury v roce 2018
Opatření 1 – podpora celoroční činnosti v oblasti kultury 
Žadatel Výše dotace (Kč) Žadatel Výše dotace (Kč)

Skupina historického šermu Vendetta, z. s. 20 000 Prácheňský soubor písní a tanců Strakonice 40 000

Jiří Záhorský (Dechová kapela Nektarka) 10 000 Římskokatolická farnost Strakonice 27 500

Prácheňáček, z. s. 25 000 Divadelní soubor Čelakovský Strakonice 26 000

Loutková scéna Radost Strakonice, z. s. 15 000 Spolek hist. šermu Markýz ze Strakonic 20 000

Rodinné centrum Beruška Strakonice, z. s. 40 000 Nadační fond Gymnázia Strakonice 20 000

Jednota Karla Havlíčka Borovského 3 000 František Klečka 20 000

CTS Sluníčko, z. s. 25 000 Mladá dudácká muzika, z. s. 30 000

Osm a půl opice, z. s. 28 000 Taneční skupina Rozálie Strakonice 20 000

Martina Vondráčková (RM Dance) 50 000

Žadatel Účel dotace (akce) Výše dotace (Kč)

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Starý Dražejov Dětský maškarní rej v Dražejově 5 000

SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Strakonice soutěž PO očima dětí 3 000

Rodinné centrum Beruška Strakonice, z. s. Vynášení Moreny 3 080

Osm a půl opice, z. s. Westernový den v Habeši (12. 6. 2018) 12 000

Karel Vlas Habešský bál 4 000

CTS Sluníčko, z. s. Dance show (15.-17. 6. 2018) 10 500

Aneta Kunešová (osadní výbor Hajská) Dětský den v Hajské (26. 5. 2018) 5 600

Aneta Kunešová (osadní výbor Hajská) Májka v Hajské 1 470

Základní umělecká škola Strakonice Večer tanečního oboru ZUŠ v MěDK (10. 5. 2018) 5 210

Základní umělecká škola Strakonice Květnový koncert ZUŠ v MěDK (17. 5. 2018) 7 000

Iveta Homolková (osadní výbor Modlešovice) Dětský karneval v Modlešovicích 1 400

Iveta Homolková (osadní výbor Modlešovice) Dětský den v Modlešovicích 5 000

Iveta Homolková (osadní výbor Modlešovice) Zahájení prázdnin v Modlešovicích 4 640

Klub přátel Základní umělecké školy ve Strakonicích, z. s. reprezentace dětského pěveckého sboru Fere Angeli v Chorvatsku 28 000

Martina Vondráčková (RM Dance) účast v soutěži Taneční skupina roku v Jindřichově Hradci 6 000

Martina Vondráčková (RM Dance) účast v soutěži Czech dance tour v Jindřichově Hradci 6 000

Martina Vondráčková (RM Dance) účast v soutěži Taneční skupina roku v Praze 7 000

Římskokatolická farnost Strakonice tisk brožury Sborník k příležitosti oslav 300. výročí svatojánského zázraku 10 500

Apoštolská církev, sbor bez hranic Praha Národní týden manželství 2 000

Veronika Karlová Dětský den na Podsrpu 4 000

Pavel Vlček koncert skupiny Parkán na Podskalí 6 000

Pavel Vlček koncert skupiny Odyssea na Podskalí (21. 7. 2018) 6 000

Prostor pro historii techniky, o. p. s. Vzpomínková motocyklová soutěž Šumavou (11. 8. 2018) 25 000

Michal Polata Open air v kempu na Podskalí 7 000

Martin Chylík Pálení čarodějnic na Podskalí 5 000

Michal Polata Hudební léto na Podskalí (červen–srpen 2018) 28 000

Michal Štěpánek Básníci na hrad (14. 7. 2018) 6 000

Pavel Zach Májová zábava v Modlešovicích 2 100

Taneční skupina Rozálie Strakonice Účast na Mistrovství České republiky v country tancích a cloggingu v Hodoníně 9 000

Sunshine Cabaret, z. s. Park OPEN! v období květen–srpen 9 800

Sunshine Cabaret, z.s. Filmové léto v období květen-srpen 14 700

Podrobný přehled s konkrétní specifikací účelů poskytnutých dotací je dostupný na www.strakonice.eu v portále Samospráva pod odkazem dotace. 
Martina Dubová, odbor školství a cestovního ruchu

Opatření 2 – podpora jednorázových kulturních akcí a projektů
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Z MĚSTA
Rekonstrukce tepelných sítí ve Strakonicích v roce 2018
Teplárna Strakonice zahájila v polovině břez-
na v oblasti u nádraží a okolí železniční tratě 
stavební akci nazvanou „Eliminace parovodu 
V1-2“. Jejím účelem je snížení tepelných ztrát 
na rozvodech tepla v dané lokalitě tím, že 
budou stávající, na dnešní dobu již předimen-
zované a dosluhující parovody a parovodní 
přípojky nahrazeny novými teplovody, které 
budou provedeny technologií předizolova-
ného potrubí v bezkanálovém provedení. 
V rámci akce budou nahrazeny i výměníkové 
stanice pára/voda za nové stanice voda/voda 
ve stávajících připojených objektech, které se 
nachází na trase rekonstrukce. 

Jak je zmíněno v úvodu, akce byla zaháje-
na v polovině března 1. etapou, během které 
bylo položeno potrubí nového teplovodního 
vedení v ulici U Nádraží, a to na ploše mezi 
objektem Billy a budovou Českých drah. 
V této oblasti byla stavba zkoordinována 
se současně probíhající stavbou dopravní-
ho terminálu. Po položení vedení v ulici 
U Nádraží bude akce pokračovat 2. etapou, 
ve které bude položeno nové teplovodní 
vedení od výměníkové stanice v ulici Tovární 
směrem na sever k železniční trati, kde 
bude nové potrubí protaženo připravenými 
chráničkami pod železniční tratí, které byly 
položeny při stavbě železničního koridoru. 
Po protažení vedení zmíněnými chráničkami 
bude nové potrubí pokračovat v trase stávají-
cího parovodu, který vede parkem mezi ulicí 
Alf. Šťastného a levou stranou ulice Nádražní 
(Písecké). Během této etapy bude nahraze-
na i stávající parní předávací stanice DVS 

Nádražní čp. 401 za novou předávací stanici 
typu voda/voda pro SVJ Nádražní čp.  
400–406 a v objektu SVJ čp. 396, 397, 398, 
399 bude vybudována vlastní předávací 
stanice. Následovat bude 3. etapa, během 
které bude položeno potrubí v parku, které se 
nachází mezi pravou stranou ulice Nádražní 
(Písecké) a ulicí U Nádraží, poté bude stavba 
pokračovat propojením s potrubím polože-
ným během 1. etapy. Součástí 3. etapy bude 
i vybudování nových předávacích stanic 
voda/voda v budově České pošty, v SVJ čp. 
433, 434 a u SVJ čp. 1308, 1309, 1310. Závě-
rečnou částí bude 4. etapa, během které bude 

zavedena přípojka do nově zrekonstruované 
budovy ČSAD.

Během stavby se nepředpokládá dlouhodo-
bé přerušení dodávky tepla. Pouze při instalaci 
nových předávacích stanic v jednotlivých 
objektech bude probíhat přepojení za jednotli-
vých odstávek. Tyto odstávky budou dopředu 
včas ohlášeny jednotlivým odběratelům. 

Zprovoznění nového teplovodu se plánuje 
do začátku topné sezony v září 2018 s tím, 
že finální dokončovací práce (tj. oplocenky 
ve stanicích, izolování potrubí stanic) by 
probíhaly do 31. října 2018.

Evžen Novák 

MUŽ ŘÍDIL VOZIDLO BEZ ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ
Strážníci chtěli 3. 3. odpoledne zastavit 
v Radomyšlské ulici vozidlo, které řídil muž, 
jemuž byl vydán zákaz řízení motorových 
vozidel. Řidič však pokračoval v jízdě a jel 
na parkoviště u jednoho marketu, kde zastavil 
a rychle se přesunul na zadní sedadlo. Hlídce 
tvrdil, že nevlastní řidičský průkaz a že ho 
ani nepotřebuje, protože auto neřídil. Kvůli 
podezření ze spáchání trestného činu strážní-
ci na místo přivolali Policii ČR.

NÁLEZŮ STŘÍKAČEK JE STÁLE VÍCE
Také během března odváželi strážníci k od-
borné likvidaci několik použitých injekčních 
stříkaček. Lidé je našli v ulicích Mlýnská, 
Povážská, Písecká, Prácheňská, Bezděkov-
ská, Kochana z Prachové nebo u OD Maxim. 
Všem oznamovatelům patří poděkování.

STRÁŽNÍCI NALEZLI HLEDANOU OSOBU
Při kontrole budovy autobusového nádraží 
odpoledne 8. 3. spatřili strážníci městské policie 
člověka, který odpovídal popisu osoby hledané 
Policií ČR. Při kontrole jeho dokladů se pode-
zření potvrdilo, proto ho předali Policii ČR. 

OPILÝ MUŽ SI STĚŽOVAL NA BOLESTI
Odpoledne 8. 3. oznámila žena na tísňo-
vou linku městské policie (156), že v ulici 
Dukelská leží na klepači zřejmě opilý muž. 

Strážníci zde nalezli muže, který si stěžoval 
na bolest břicha a nohou, proto mu přivolali 
sanitku, která ho odvezla do nemocnice. 

ŽENA BYLA PŘEVEZENA  
DO PROTIALKOHOLNÍ ZÁCHYTNÉ STANICE
Ve večerních hodinách 9. 3. našli strážníci na zá-
kladě oznámení starší ženu sedící na lavičce 
u kostela sv. Markéty. Měla u sebe kufry a prý 
chtěla skoncovat se životem. Na místo přijela zá-
chranná služba, která ji převezla do nemocnice. 
Tam zjistili, že má čtyři promile alkoholu v krvi. 
Lékař rozhodl o jejím převozu do protialkoholní 
záchytné stanice, kam ji dopravili strážníci.

KOMBINACE LÉKŮ A ALKOHOLU  
PROBUDILA SOUSEDY
Po půlnoci 16. 3. oznámili lidé, že z jednoho 
z bytů v Ellerově ulici je slyšet velký hluk. 
Hlídka po příjezdu na místo zjistila, že maji-
telka bytu křičela na svého syna, který je váž-
ně nemocný a zkombinoval léky s alkoholem. 
Strážníkům řekla, že syn již spí a křičet už 
nebude. Situace se však za hodinu opakovala. 
Strážníci opět vyrazili na místo, tentokrát se 
záchrannou službou, kterou zavolala sama 
žena kvůli obavě o zdravotní stav syna. Podle 
zdravotníků nebyl převoz do nemocnice nutný. 
Žena pak strážníkům slíbila, že syna odveze 
do nedaleké vesnice k rodině, kde nebudou 
rušit noční klid. Přestupek byl řešen pokutou. 

STRÁŽNÍCI POMOHLI SENIORCE
Strážníci pomohli 17. 3. seniorce, která byla 

sama doma, nemohla se hýbat a sténala bolestí. 
Přivolal je příbuzný ženy, který se k ní nemohl 
dostat do bytu. Jeden ze strážníků vylezl přes 
balkony do patra a balkonovými dveřmi vstoupil 
do bytu, kde ženu našel. Strážníci jí poskytli 
první pomoc, k dalšímu ošetření byla převezena 
do nemocnice. 

KOUŘ PROZRADIL NÁVŠTĚVNÍKY  
NEOBYDLENÉHO DOMU
Dne 19. 3. si strážníci městské policie všimli 
kouře u jednoho z neobydlených domů v ulici 
Holečkova. Po kontrole objektu našli dvě 
osoby, které uváděly, že mají pobyt v domě 
povolen. Povolení ale nebylo možné ověřit, 
proto na místo přivolali hlídku Policie ČR. 

DVA MUŽI KRADLI
Krátce před 22.00 hod. 26. 3. jeli strážníci 
do jednoho supermarketu, kde zaměstnanci 
přistihli při krádeži dva muže. Strážníci 
muže předvedli na obvodní oddělení Policie 
ČR, kde se zjišťovalo, zda se za uplynulé tři 
roky nedopustili podobného trestného činu. 
Oba kradli poprvé, dostali proto pokutu. 

„ZÁBAVA“ RUŠILA NOČNÍ KLID
Strážníci vyjížděli 31. 3. kolem 23.00 hod. 
do ulice Dr. Jiřího Fifky, kde mladý muž 
střílel petardy do oken a mezi zaparkovaná 
auta. Na místě zajistli mladíka, zjistili jeho 
totožnost a za rušení nočního klidu dostal 
pokutu.

Milan Michálek, velitel městské policie

Ze zápisníku městské policie
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DĚTI ŽIJÍ UMĚNÍM

ZUŠ Strakonice
Strakonický hrad 
14.00–17.00 hod.

Za podpory: Magistrát hl. m. Prahy, Ministrstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 
Julius Prüger

Ve spolupráci: Senát Parlamentu ČR, Asociace základních uměleckých škol, 
Svaz měst a obcí

Hlavní mediální partneři: Česká televize a Český rozhlas
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koncerty � výstavy  

tanec � divadlo  
workshopy
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Staňte se součástí světa, ve kterém klíčové technologie vždy fungují!

PROGRAM:

n představení firmy
n prohlídka závodu s kvalifikovaným průvodcem
n prezentace volných pracovních míst

PRO NOVÉ PROJEKTY A ROZŠIŘUJÍCÍ SE VÝROBU HLEDÁME:

n techniky kvality, technika kvality – správce dokumentace, lean specialistu
n  operátory: mechanické montáže, skladu, balení a CNC strojů; dále manipulanta a elektrikáře s platnou vyhláškou 50, min. § 5

NAŠE TECHNOLOGIE:

n lisování, ohýbání, svařování, práškové lakování, sítotisk,
n broušení, svařování, mechanické a elektrické montování,

NAŠE PRODUKTY:

n serverové, síťové a klimatizační skříně pro datová centra

Přijďte, těšíme se na vás!
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Vertiv Czech Republic s.r.o.
Vertiv Czech Republic s.r.o. – součást společnosti VERTIV – globálního lídra  

v oblasti klíčových technologií pro datová centra  a komunikační sítě
Příležitost pro vaši kariéru…

Kdy: sobota 19. 5. 2018 9,00–12,00 hod.  
Kde: Nišovice 9, 387 01 Volyně


