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Insolvenční poradna

Další konzultace v bezplatné insolvenční 
poradně se uskuteční ve čtvrtek 4. dubna 
na živnostenském úřadu v ulici Na Stráži. 
Odborníci jsou zájemcům k dispozici vždy 
první čtvrtek v měsíci od 14.00 do  
16.00 hodin. Příští konzultace se  
uskuteční 2. května. 

Den otevřených dveří  
v MŠ Šumavská

Zájemci si mohou školku prohlédnout 16. dubna 
od 8.30 do 11.00 a od 14.00 do 16.00 hod. 
Od 14.00 do 15.30 budou připraveny tvořivé 
velikonoční dílničky a v zahradě mateřské školy 
bude možné si od 15.00 do 16.00 opéct vuřty. 

Ukliďme svět, ukliďme Česko

Akce Ukliďme svět, ukliďme Česko 
se uskuteční 6. 4. Pokud se chcete 
stát organizátorem úklidu, zapojit se 
do mapování černých skládek nebo být 
dobrovolníkem, registrujte se na  
www.uklidmecesko.cz. S výběrem lokality 
pomohou na odboru životního prostředí. 

27. 4. Strakonické vítání

MěÚ.
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Crafter s 5letou zárukou.

Zaplatit méně 
za více.
Moje cesta.

Pracant, který vás nebude stát moc a k němuž získáte 2 + 3 roky záruky s limitem 200 000 km. Je to neúnavný dříč, který díky prostornosti 
a všestrannosti přiveze cokoliv. Maximálně hospodárný obr s vysokou střechou, moderními asistenty a nízkou cenou. Nenechte si tuto jedinečnou, 
časově omezenou nabídku* Volkswagen Užitkové vozy ujít a objednejte se na předváděcí jízdu už dnes. Objednání testovací jízdy na +420 844 555 599.

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

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Autoservis Šrachta s.r.o.
Písecká 513
386 01 Strakonice
Tel.: 383 322 227
www.srachta-autoservis.cz

Připravili jsme pro Vás pestrou nabídku letních 
pneumatik se slevou. Samozřejmostí je možnost 
přezutí za 299 Kč nebo uskladnění pneumatik za 369 
Kč. V rámci jarní servisní prohlídky zkontrolujeme 
funkčnost Vaší klimatizace, provedeme diagnostiku, 
zkontrolujeme podvozek, brzdový systém a mnoho 
dalšího. To vše za akční cenu 249 Kč.

Více informací získáte u našich servisních poradců: 
383 322 227, servis@srachta-autoservis.cz.

  PŘIPRAVTE SE 
      NA JARNÍ 
VÝLETY VČASVÝLETY VČAS
     Využijte jarní 
servisní prohlídku 
     za 249 Kč

Untitled-725   1 14.3.2019   11:09:03
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Břetislav Hrdlička
STAROSTA

Příroda si (bohudíky) poručit nedá. 
Jen letos jsme zažili mnoho ukázek 
její síly. V březnu hrozily povodně, 
vítr shazoval střechy a porážel 
stromy, utrhla se skála pod sídlištěm 
Mír. Ve světle prožitých událostí 
teprve vidíme, jak je důležité mít 
okolo sebe spolehlivé lidi, jako 
jsou dobrovolní hasiči, pracovníci 
technických služeb, strážníci 
městské policie. Jsou to lidé, kteří 
nám jdou na pomoc a často při tom 
riskují, i když se to nezdá, někdy 
i svůj život. Jsem moc rád, že je tu 
ve Strakonicích máme a že se na ně 
můžeme spolehnout. Děkujeme!

Pokud to jde, snažme se neštěstím 
zabránit. To bude i důvodem 
razantních zásahů na Podskalí (ale 
i jinde), hlavně co se týká vzrostlých 
stromů. Celé roky se problémy 
se stářím porostů a jejich stavem 
neřešily. Nyní je nutné připravit 
nový vzhled našeho nejkrásnějšího 
údolí u řeky Otavy, odstranit 
přestárlé a nemocné stromy, vysázet 
nové a zajistit pro nás bezpečí 
a pro nové generace zachovat 
krásný kus přírody poblíž centra. 
Občané, pokud vy sami budete 
vědět o problematických porostech 
i v jiných částech města, informujte 
odbor životního prostředí nebo 
vedení města. Pomůžete tak všem. 
Děkuji a přeji opravdu krásný, klidný 
a bezpečný duben.

Letošní ročník byl jubilejní, a jak by také 
ne, když se Společenský večer pro zá-
chranáře uskutečnil již podesáté. Nejenže 
byl jubilejní, ale oproti jiným létům byl 
výjimečně bohatý na oceněné jak z řad 
laické veřejnosti, tak z řad profesionálních 
záchranářů, kteří mnohdy neváhali podat 
pomocnou ruku ve svém volném čase. 

Za záchranu života byli oceněni Jan Hešík 
a Jindřich Kadula. Osmnáctého prosince 

minulého roku jako náhodný chodec Jan 
Hešík resuscitoval na mostě Jana Palacha 
osobu, pomoc z jeho strany přišla právě 
včas, a jak zkonstatovali přivolaní záchra-
náři, profesionálně. Že i kuželky mohou 
být rizikovým sportem, se přesvědčil 
Jindřich Kadula. Ten poskytl první pomoc 
svému spoluhráči, který se dnes díky jeho 
profesionální pomoci těší dobrému zdraví. 
Tragická dopravní nehoda se stala nedale-
ko obce Drahonice v srpnu loňského roku. 

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

Ministerská kontrola prověřila práci města 
V lednu letošního roku proběhla v rámci vý-
konu samostatné působnosti města Strakonice 
kontrola na základě zákona 128/2000 Sb., 
o obcích. Kontrolním orgánem bylo Minister-
stvo vnitra ČR, odbor veřejné správy, dozoru 
a kontroly. 

Kontrola proběhla v několika stupních. 
Šetřením prošlo fungování orgánů města, 
nakládání s hmotným nemovitým majetkem. 
Prověřeno bylo, jak město vytváří podmínky 
pro naplňování práv občanů, ale i ostatní 
povinnosti na úseku samostatné působnosti 
a plnění povinností stanovených zákonem 
o svobodném přístupu k informacím. 

Jednotlivé body kontroly zkonstatovaly 
postup orgánů města Strakonice v souladu 
s danými paragrafy zákona o obcích. Kont-
rolou prošla pravidla pro svolávání a konání 
zasedání zastupitelstva města, zřízení a složení 
finančního a kontrolního výboru zastupitel-
stva. V oblasti nakládání s hmotným nemo-
vitým majetkem kontrola namátkově vybrala 
dispozice s nemovitým majetkem vztahující 
se ke kontrolovanému období a konstatovala, 
že město povinnosti dané zákonem o obcích 
splnilo. Usnesení, jimiž bylo rozhodnuto 
o uvedených dispozicích s nemovitým majet-
kem města, obsahovala podstatné náležitosti 
zamýšleného právního jednání. 

V oblasti vytváření podmínek pro napl-
ňování práv občanů kontrola shledala, že 
město postupovalo v souladu se zákonem 
o obcích. 

K nepatrnému pochybení došlo u zveřej-
nění nově vydané obecně závazné vyhlášky 
o zákazu požívání alkoholických nápojů 
na veřejném prostranství směrem k Minis-
terstvu vnitra, kdy vyhláška nebyla podána 
neprodleně po zveřejnění na úřední desce. 
V ostatních bodech kontroly týkající se této 
oblasti město dodrželo stanovené postupy. 

Stejně tak nedošlo k pochybení v přípa-
dě odvolání bývalého tajemníka z funkce. 
Kontrola potvrdila, že přestože od odvolání 
tajemníka MěÚ z funkce uplynula delší 
doba, nelze vzhledem k vnějším okolnos-
tem v postupu města při neobsazení funkce 
konstatovat porušení zákona.   

V oblasti poskytování informací byly 
shledány některé nedostatky, které však 
nedosahovaly intenzity porušení zákona. 

Vzhledem k rozsahu kontrolované agendy 
bylo zjištěno zcela minimální pochybení, 
které nebylo nikterak sankcionováno, ani 
nebylo vydané žádné závazné doporučení. 
Práce úředníků města Strakonice je tedy 
na vysoké odborné úrovni. 

Markéta Bučoková, PR

ÚVOD
X. ročník Společenského večera  
pro záchranáře je minulostí 

pokračování na str. 5
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Proč si kontejnery stále pleteme?

Některé věci běží přesně tak, jak mají, 
bohužel mnohdy je to jen iluze. Řeč je 
o takových samozřejmostech, že se zdá 
být skoro až zbytečností je opakovat 
a znovu připomínat.

Za každým z nás zůstává větší či men-
ší hromádka odpadu. Nakládáme s ním 
přesně tak, jak bychom ve vztahu k přírodě 
a k místu, kde bydlíme, měli? V úvodu si 
neodpustím několik statistických údajů. 
Za uplynulý rok Strakoničtí vyprodukovali 
7 944,44 tun komunálních odpadů. Podě-
líme-li to počtem obyvatel, pak nám vyjde 
suma na hlavu 347,12  kg. Tato čísla neustále 
rostou a je možné je do jisté míry považovat 
za odraz ekonomické situace obyvatelstva. 

V loňském roce vstoupilo v platnost 
opatření pro podnikající osoby, které mohou 
uzavřít smlouvu s městem a zajistit si zpětný 
odběr separovaného odpadu. Ve Strakonicích 
se přihlásilo k této službě 49 podnikatel-
ských subjektů, což ze srovnávacího pohledu 
s ostatními městy v regionu není zanedbatel-
né množství. Bohužel i přes toto optimistické 
číslo neustále dochází k zahlcování jednotli-
vých kontejnerů na separovaný odpad. Někdy 
je odpad odložen vedle kontejneru, kde 
při troše štěstí zůstane neponičený deštěm 
a sněhem, v opačném případě je rozmoklý 
a přidělá jen práci navíc. Ať už podnikatelé, 
nebo běžní občané, všichni bychom se měli 
zamyslet nad tím, že to, co po nás zůstane, 

zkrátka něčí ruce musí odklidit. Nesmíme 
opomenout, že si hyzdíme město a nám sa-
motným to dělá velmi špatnou vizitku. Zkus-
me tedy pro příště, je-li kontejner naplněný 
až po okraj, vyhledat jiný, anebo přebytky 
složit zdarma ve sběrném dvoře. 

Kontejnery na separovaný odpad jsou 
na první pohled jasně označené. Jsou 
barevně rozlišené a je zřejmé, že žlutý kon-
tejner je na plasty, modrý na papír a do ze-
leného patří sklo. 

Stává se, že jsou kontejnery kontami-
novány jiným odpadem, než tím, který 
do konkrétního patří? Odpovídá ředitel 
Technických služeb Strakonice Ludvík 
Němejc: „Bohužel, tento nešvar se stává. 
Četnost takových jevů je proměnlivá. Po-
dobně kontaminovaný kontejner pak putuje 
do odpadu směsného, a to je škoda.“

Třídit odpad patří ke způsobu živo-
ta a pro nás samotné a generace příští 
bychom se neměli příliš rozmýšlet, zda 
tento způsob zvolit, či nikoliv. Třiďte, 
stojí to za to.

Zkontrolujte včas platnost svého cestovního dokladu
Před odjezdem na zahraniční dovolenou 
pamatujte na platné cestovní doklady. 
Nejen dospělí, ale i děti mohou vy-
cestovat pouze s vlastním cestovním 
dokladem. Po zemích Evropské unie 
lze cestovat na platný občanský průkaz, 
do zemí mimo EU pouze na cestovní 
pas. Aktuálně platné podmínky pro 
vycestování do konkrétní země najdete 
na stránkách Ministerstva zahraničních 
věcí v záložce Cestujeme. 

Cestovní doklad je standardně vyhoto-
ven do 30 dnů po podání žádosti. Popla-
tek za vydání činí 100 Kč (dítě do  
15 let) a 600 Kč (občan starší 15 let). 

Od 1. 7. 2018 je možno vydat cestov-
ní pas do 24 hodin – žádost se podává 
na Ministerstvo vnitra ČR nebo na oddě-
lení cestovních dokladů městského úřadu 
bez ohledu na místo trvalého pobytu 
občana, ale hotový doklad je možno 
vyzvednout pouze na Ministerstvu vnitra 
ČR. Za vydání tohoto cestovního dokla-
du zaplatíte správní poplatek 2 000 Kč 
(dítě do 15 let) a 6 000 Kč (občan starší 
15 let). Dále lze požádat o vydání ces-
tovního pasu ve lhůtě 5 pracovních dnů 
– žádost se podává a cestovní doklad 
je možno vyzvednout na Ministerstvu 
vnitra ČR nebo na oddělení cestovních 

dokladů městského úřadu bez ohledu 
na místo trvalého pobytu občana. Správ-
ní poplatek za vydání tohoto cestovního 
dokladu činí 1 000 Kč (dítě do 15 let) 
a 3 000 Kč (občan starší 15 let). 

U občanských průkazů platí stejné pod-
mínky pro podání jako u cestovního pasu, 
liší se pouze poplatky. Vydání občanského 
průkazu pro děti do 15 let v zákonné lhůtě 
do 30 dnů je za poplatek 50 Kč, ve lhůtě 
24 hodin pro dítě do 15 let 500 Kč a pro 
dospělého 1000 Kč. Občanský průkaz 
ve lhůtě 5 pracovních dnů pro dítě do 15 let 
300 Kč a pro dospělého 500 Kč.

Jana Michálková, odbor vnitřních věcí

Důležité upozornění
Policisté upozorňují občany, kteří plánují 
nákup stavebních parcel, aby si před koupí 
pozemku také ověřili, zda ho lze doprav-
ně připojit. Parcela, která je již zahrnuta 
v územním plánu pro stavební parcely, 
nemusí splňovat podmínky pro snadné při-
pojení nemovitosti ke komunikaci. Důvodem 
může být chybějící komunikace, rozhledy 
a jiné překážky. Ověření možnosti zřízení 
sjezdu z pozemku na komunikaci vám rádi 
poskytnou v úřední hodiny na dopravním 
inspektorátu, ul. Na Ohradě čp. 1067 nebo 
na odboru dopravy MěÚ Strakonice. 

Jaromíra Nováková,  
Policie ČR, Územní odbor Strakonice

Pomoc pro oběti trestných činů
Obětem trestných činů nabízí bezplatnou 
pomoc organizace Bílý kruh bezpečí. Její 
pracovníci zajišťují odborné psychosociální 
poradenství a informace z oblasti práva, 
diskrétní a nestranné služby. Pomáhají 
také obětem či pozůstalým po obětech 
závažných násilných trestných činů. 
V jižních Čechách má pobočku v Českých 
Budějovicích v Riegrově ulici 1756/51, tel. 
734 479 644, non-stop linka 116 006. 
Více informací je na www.bkb.cz. (red)

Poděkování
Dovolte mi poděkovat dobrovolným 
hasičům města Strakonice a zaměstnancům 
Technických služeb Strakonice, kteří se 
podíleli na likvidaci následků větru v nočních 
hodinách z 10. na 11. března. 

Za MP Milan Michálek

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

Il. foto: M. Bučoková
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PRO OBČANY

Projíždějící řidiči Luboš Renský a Ondřej 
Častoral neváhali a snažili se pomoci 
i přesto, že auto již hořelo. Oba muži si pře-
vzali ocenění za pomoc při dopravní nehodě. 

Za dlouholetou činnost a vzdělávání mlá-
deže a obyvatelstva v oblasti civilní ochrany 
převzal ocenění Jaroslav Dvořák. Poprvé 
v historii byla udělena Cena starosty města in 
memoriam, a to Venuši Staňkové za dlouho-
letou aktivní činnost ve Sboru dobrovolných 
hasičů Strakonice a celoživotní přínos při 
práci s mládeží. Potlesk ve stoje, kterého se 
paní Venuši dostalo od plného sálu kulturního 
domu, nebral konce. Ocenění přebíral manžel 
Václav Staněk. 

Z řad profesionálů byli navrženi a oceněni 
primář Radek Chalupa za zavedení metody 
detekce sentinelové uzliny ve strakonické ne-
mocnici, za záchranu lidských životů přebrali 
ocenění policisté Marek Heberlein a Ondřej 
Vít. Jsou situace, kdy nás život zažene do úzké 
uličky a my sáhneme po krajním řešení. Tito 
policisté zachránili muže, který se rozhodl 
řešit své problémy dobrovolným ukončením 
života.

V květnu 2018 hořelo v bytě v Bahenní uli-
ci, kde zůstaly uvězněné tři osoby. První, kdo 
přispěchali na pomoc, byli policisté Tomáš 
Pěsta, Pavel Nečas, Josef Hron.

Josef Kubička a jeho služební pes Irr 
v červnu loňského roku našli pohřešovanou 
devítiletou dívku se zdravotním postižením. 
Díky včasnému oznámení a profesionálnímu 
přístupu měla pátrací akce šťastný konec.

Ať už za dopravní nehodou u Řepice stála 
nepozornost, nebo nepřizpůsobení rychlosti 
jízdy, měli pasažéři Fordu Focus štěstí, že v té 

chvíli projížděl místem nehody policista Jan 
Srb, který zastavil a přispěchal na pomoc. 
Z auta vyprostil dvě zraněné osoby, které byly 
předány do péče záchranářů.

Zachraňují podchlazené seniory, kolabující 
diabetiky, mnohdy jsou přivoláni k potyčkám, 
kde je slovní výměna názorů nahrazena pěst-
mi. Dva pánové z městské policie, František 
Hadrava a Jan Šmolík, stáli u mnoha podob-
ných případů. 

Těsně před koncem roku, 29. prosince, 
zkolaboval před budovou nádraží ve Volyni 
jedenašedesátiletý muž. Dva policisté, Rudolf 
Němec a Josef Kainc, použili automatizovaný 
externí defibrilátor, díky němuž zachránili 
lidský život. 

Za každým oceněným jménem se skrývá 
příběh zachráněného života či včas podaná 
pomoc. Mnohdy o naší budoucnosti opravdu 
rozhodují vteřiny, ale především lidé, kteří 
nehledí na svůj vlastní prospěch a bezpečí. 
Jsou to hrdinové všedních dnů, kteří by neměli 

zůstat zapomenuti. Patří jim dík a přání, kéž 
by každý, kdo se ocitne v nesnázích ohrožují-
cích život, měl štěstí na tyto dobré anděly.

Denně prokazují členové jednotlivých 
složek integrovaného záchranného systému 
mimořádné pracovní nasazení, obětavost 
a rozvahu, za kterou se jim dostane alespoň 
jednou do roka mimořádného poděkování. 

V rámci letošního ročníku vyznamenali 
oceněné záchranáře místostarostové, Josef 
Štrébl a Rudolf Oberfalcer, senátor Parlamentu 
ČR Karel Kratochvíle, emeritní senátor Josef 
Kalbáč. Policistům předal ocenění náměstek 
ředitele pro ekonomiku Krajského ředitelství 
policie ČR Ivan Fanta. Pozvání na slavnostní 
večer přijala i Marta Spálenková, tajemnice 
krizového štábu Krajského úřadu Jihočeského 
kraje.

Na závěr charakteristika záchranáře, jak ji 
popsal starosta města Břetislav Hrdlička: „Kdo 
jsou záchranáři? Jsou to lidé, kteří dobrovolně 
spěchají tam, odkud každý jiný prchá.“

pokračování ze str. 3
X. ročník Společenského večera pro záchranáře je minulostí 

Místostarosta Josef Štrébl blahopřeje oceněným    Foto: P. Kurek

Plavecký stadion se chystá na novu sezonu
Vloni se na plaveckém stadionu realizovala 
generální oprava chodníků venkovního areálu, 
díky tomu mají návštěvníci komfortnější pří-
stup k bazénům a dalším sportovním prvkům. 
Zrekonstruováno bylo také osvětlení areálu. 

Přípravy na novou sezonu začínají vždy 
na začátku roku natíráním laviček nebo 
malováním veřejných prostor. Během března 
se vypustí 50m bazén, kontroluje se stav jeho 
obkladů a opravují se. V tomto čase letos 
ještě proběhne hledání netěsnosti potrubí, 
které činí již větší ztráty vody, unikátním 

systémem (napuštěním potrubí speciálním 
plynem). Po těchto opravách se začnou na-
pouštět a opravovat venkovní dětské bazény. 
Do 15. května bude připraven 50m bazén, 
neboť již od 19. začínají soustředění. Dětské 
bazény budou hotovy v druhé polovině květ-
na. Věnujeme se také zahradnickým pracím 
v areálu.

Nejviditelnější změny nastanou v potírně 
sauny, kde se kompletně vymění celé obložení, 
rošty, dveře i kamna. Rozšíří se kapacita, 
neboť nová kamna budou umístěna více 

do prostoru sauny. Od podzimní sezony budou 
probíhat i saunové rituály. S tím souvisí i nové 
ozvučení a moderní LED osvětlení. Oprava 
potírny začala 22. března a potrvá do 2. dubna, 
v této době bude sauna uzavřena.

Pevně věřím, že všechny tyto inovace 
přispějí k ještě větší spokojenosti a kom-
fortu našich návštěvníků, které tímto zvu 
a těším se na setkání v sezoně jaro/léto 
2019 na plaveckém stadionu.

Karel Dvořák,  
vedoucí plaveckého stadionu
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Obrazy ze Strakonic v nemocnici
Pro Strakonice zásadní a typické – hrad, du-
dáci a dudáctví zdobí chodby chirurgických 
pavilonů strakonické nemocnice. Za přispění 
Nadace ČEZ byly pořízeny tři velkoplošné 
barevné obrazy, které by měly zpříjemnit 
pobyt těm, kteří v nemocnici prožívají neleh-
ké období svého života, tedy pacientům, ale 
i personálu, který o ně pečuje. 

Slavnostního odpoledne se za město Stra-
konice zúčastnil místostarosta Rudolf Ober-
falcer: „Vnímáme nemocnici jako význam-
ného zaměstnavatele, který se v rámci své 
činnosti stará o zdraví nejen našich obyvatel. 
Úroveň zdravotnictví šla v posledních letech 
rapidně nahoru, což posiluje vnímání strako-
nické nemocnice v pozitivním světle. Nadaci 
ČEZ velmi dobře známe, protože podpo-
řila některé z našich projektů, které vedou 
k posílení bezpečnosti silničního provozu. 
Moc bych si přál, aby pacientům, kteří budou 

opouštět nemocnici, bylo do zpěvu stejně 
jako dudákům na jednom z těchto obrazů.“ 

Zajímavostí je lomený podsvícený vel-
koformátový obraz strakonického hradu. 
Celková podpora Nadace ČEZ byla poskyt-
nuta ve výši 90 000 Kč. Slavnostní odhalení 
obrazů se zúčastnila i hejtmanka Jihočeského 
kraje Ivana Stráská. 

text a foto Markéta Bučoková, PR 

Plánované ošetření dřevin ve městě
Odbor životního prostředí, jakožto správce 
městské zeleně, prověřil se zástupci arboris-
tických firem několik významných městských 
ploch, aby byla zajištěna provozní bezpečnost 
stromů a zabezpečen jejich dobrý růst. Vyti-
pována byla například lokalita na Podskalí, 
ve které probíhá ošetřování dřevin periodicky 
každým rokem během jara a podzimu. Cílem 
těchto zásahů na pozemcích města je odstraně-
ní suchých a nebezpečných větví nebo celých 
stromů. Tyto zásahy zajistí bezpečné užívání 
občany oblíbené příměstské rekreační oblasti. 

V březnu a dubnu odborníci ošetří alej 
v Písecké ulici v délce necelého kilometru, 
tam také postupně dojde k zapěstování nové 

podchozí výšky. Další ošetření stromů proběh-
ne v lesoparku na soutoku za „cirkusplacem“. 
Letos již byla ošetřena skupina stromů na Be-
ranově dvoře, která odděluje blízké parkoviště 
od Ellerovy ulice, dále pak stromy v Hraniční 
ulici za ubytovnou ČZ. Průběžně jsou ošetřo-
vány stromy poničené sněhem a v uplynulém 
měsíci velmi častým větrem. V souvislosti 
s nárůstem větrných událostí prosíme občany 
o trpělivost při postupu prací. Prioritně jsou 
ošetřovány havarijní a potenciálně nebezpečné 
dřeviny ve frekventovaných oblastech, stromy 
v okrajových částech, jež nehrozí nebezpečím, 
budou ošetřeny v následujících týdnech.

Ondřej Kofroň, odbor životního prostředí

Turisté jezdí do našeho města stále častěji
Loňská návštěvnost Strakonic dokazuje, že zájem turistů o regiony 
stoupá. Nelákají jen památky, ale důležitá je vždy i pestrost aktivit 
pro trávení volného času a dostatek kulturních akcí. Letní nabídka 
byla rozšířena o Strakonické kulturní léto s divadly a koncerty 
na hradním nádvoří, konal se opět mezinárodní dudácký festival, 
začátkem září pak oslavy 100 let republiky, rozběhla se půjčovna 
koloběžek, lodiček a šlapadel na řece a na podzim bylo otevřeno 
nové discgolfové hřiště a bikepark. Nárůst návštěvníků infocentra 
byl téměř stoprocentní, v městském informačním centru v zámku 
je od jeho otevření instalováno automatické počítadlo návštěvní-
ků. Jen orientačních městských plánů tam bylo v uplynulém roce 
vydáno cca 6 000 kusů.  (red)   

Úspěšné projekty městské policie
Loni jsme žádali Ministerstvo vnitra 
o dva dotační tituly. Jednalo se o pokračo-
vání projektu Asistent prevence krimi-
nality, jehož cílem je zvyšování bezpečí 
v sociálně vyloučených lokalitách a jejich 
okolí, eliminace sociálně rizikových jevů, 
prevence útoků páchaných s extremistic-
kým motivem a podpora nerepresivních 
metod práce Policie ČR i obecní policie. 
Asistent prevence kriminality je zaměst-
nancem samosprávy zařazeným v obecní 
policii ve smyslu zákona o obecní policii. 
Asistent není ani strážníkem, ani čeka-
telem, ale plní úkoly, které nejsou dle 
zákona svěřeny výhradně strážníku nebo 
čekateli. Ve Strakonicích je tento pro-
jekt funkční od poloviny roku 2014, kdy 
začali na této pozici pracovat dva lidé, 
kteří zde jsou dosud. Druhým projektem 
bylo rozšíření kamerového systému o dva 
kamerové body, a to v ulicích Máchova 
a Bezděkovská. Oba tyto projekty byly 
loni realizovány.

Letos byly zpracovány opět dva progra-
my, které byly již odeslány na ministerstvo. 
Žádali jsme znovu o dotaci na projekt 
Asistent prevence kriminality a na projekt 
Senior. Projekt Senior navazuje na před-
chozí roky, kdy jsme v jeho rámci monto-
vali bezpečnostní zámky. Letos se chceme 
spolu s Policií ČR zaměřit na prevenci 
proti podvodům či násilí páchaných na se-
niorech.

Loni do Strakonic zavítal protidrogový 
vlak Revolution Train. Vzhledem k tomu, 
že měl velký úspěch, přijede do města i le-
tos, a to 12. června. Tentokrát bude určen 
žákům 6. tříd a veřejnosti.

Milan Michálek,  
velitel městské policie  

Přehled návštěvnosti 2017 2018

Městské informační centrum Strakonice 35400 60554

Prohlídky Dudák – Měšťanského pivovaru 3145 2737

Výstavní sály na hradě (MěKS) 5839 3414

Muzeum historie ČZ 586 1474

Strakonický hrad (muzeum bez akcí) 33495 17844*

STARZ – krytý bazén 28820 28950

STARZ – letní areál 30550 38340

Vybraný rekreační poplatek (10Kč/os., 18–70 let) 82380 93990

Vybraný poplatek z ubyt. kapacity (4 Kč/lůž./den) 358560 419028

* rekonstrukce muzea – statistika do června a přes sezonu za věž Rumpál, 
černou kuchyni a kapitulní síň, bez výstav
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Jak správně třídit bioodpad

Vloni, kdy probíhal teprve druhým rokem 
svoz bioodpadu prostřednictvím bionádob, 
včetně velkoobjemových kontejnerů, se nám 
podařilo vytřídit o 60 % více tohoto odpadu 
než v prvopočátku. Z uvedeného údaje 
vyplývá, že si svoz bioodpadů získal své 
příznivce. Našemu městu se tímto zároveň 
podařilo o dva roky předběhnout legislativní 
úpravu o povinném celoročním sběru tohoto 
odpadu. 

I třídění bioodpadu má ale svá pravidla, 
která nejsou složitá, ale je důležité je mít 
na zřeteli. Zvýší se tak smysl používaných 
140 l a 240 l hnědých bionádob. Pro ty, kteří 
již bioodpad třídí, ale i pro ty, kteří o jeho 
třídění teprve uvažují, neuškodí zamyslet 

se nad odpady, které v domácnosti běžně 
vyhazujeme, a zopakovat si: 
CO PATŘÍ DO VYTŘÍDĚNÉHO  
ORGANICKÉHO ODPADU:

•  zbytky ovoce a zeleniny včetně pecek 
a jádřinců

• zbytky obilovin a pečiva
• kávová sedlina včetně papírových filtrů
• použitý čaj i čajové sáčky
• skořápky od vajec a ořechů
•  podestýlka býložravých  

domácích zvířat
• květiny včetně zeminy z květináčů
• tráva, plevel, zbytky rostlin, listí
• popel ze dřeva
• seno, sláma, štěpka, kůra

CO NAOPAK NEPATŘÍ  
DO VYTŘÍDĚNÉHO BIOODPADU: 
•  maso a živočišný odpad (kosti, masové 

odřez ky, šlachy, uzeniny), omáčky  
včetně příloh 

• cigarety a nedopalky
• exkrementy zvířat krmených masem
• popel z uhlí a uhlí
• uhynulá zvířata
• sáčky z vysavačů
• jednorázové pleny a kapesníčky 
•  odpad, který patří do jiného tříděného 

odpadu

Statistiky a průzkumy se shodují, 
že průměrná čtyřčlenná rodina v ČR 
vyprodukuje až 10 kg bioodpadu 
za týden. Organická hmota může 
tvořit až 40 % vyhozeného odpadu 
v domácnosti.

Za účelem zpracování tohoto odpadu 
na kvalitní kompost a udržení současné 
ceny za předání na kompostárnu je dů-
ležité ukládat bioodpad bez plastových 
obalů (pytle, sáčky, tašky).

Pamatujte: 
Do nádoby na bioodpad nedávejte nic, 

co byste nedali do kompostu na svou za-
hrádku! Tento materiál jde totiž přímo 
na kompostárnu bez dalšího třídění. 

Radka Mrkvičková,  
odbor životního prostředí

Takto to nechceme    Il. foto: R. Mrkvičková
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Z MĚSTA 
Český červený kříž ve Strakonicích dnes
Ve Strakonicích jsme v lednu uspořádali 
akci k oslavě 100. výročí založení Českého 
červeného kříže (ČČK). Členy i veřejnost 
jsme pozvali do restaurace domu kultury 
na odpolední posezení s dobovou pís-
ničkou a vědomostním kvízem, který se 
týkal například Alice Masarykové, první 
předsedkyně a zakladatelky ČSČK, vzniku 
celosvětové organizace či zakladatele 
Henri Dunanta. 

Hlavní činnost ČČK se v některých 
místech ČR liší, vždy závisí na místních 
podmínkách a na spolupráci s městem, obcí 
a místními organizacemi. Ve Strakonicích 
je oblastním spolkem zřízena Domácí péče 
ČČK, o. p. s., která 15. března oslavila 25. vý-
ročí založení. Služby domácí péče poskytuje 
v domácnostech nemocných na celém území 
Strakonicka, Vodňanska, Volyňska a Blaten-
ska 12 zdravotních sester. Zajišťují například 
převazy, odběry krve, rehabilitační cvičení, 
paliativní a hospicovou péči. Každý rok ses-
try uskuteční asi 21 000 návštěv a provedou 
kolem 35 000 výkonů u 800 klientů. Jejich 
práce je evidentně kvalitní, protože nám 
od klientů přicházejí děkovné dopisy. 

Další stěžejní činností je výuka první 
pomoci pro všechny věkové skupiny i fir-
my nebo školy. Pro děti pořádáme napří-
klad soutěže v první pomoci, v létě pak 
záchranářský tábor. 

V oblasti dárcovství krve se staráme 
zejména o oceňování dárců a doprovázíme 
je na odběry do Českých Budějovic. Pro 
oblast zdravého života pořádáme tuzemské 
i zahraniční ozdravné pobyty pro veřej-
nost, diabetiky, děti, rodiny nebo seniory. 
Důležitá je také činnost, která není vidět 
denně, a to je připravenost na katastrofy 
a humanitární pomoc.

Helena Mocová Linhartová,  
ředitelka Oblastního spolku ČČK Strakonice

Základní škola F. L. Čelakovského se 
ve dnech 25. 2.–1. 3. již podruhé zapojila 
do programu Edison. Jedná se o projekt 
pro studenty ze zahraničí, kteří zavítali 
do České republiky, aby nabrali zkušenosti 
a poznali nové lidi. S velkým očekáváním 
jsme do školy, svých domovů a svých srdcí 
na několik dní přijali šest studentů. Přijeli 
k nám Abigail z Indonésie, Abdul z Al-
žírska, Ani z Gruzie, Chelsea z Číny, Iza 
z Brazílie a Kristina z Ruska. 

Po slavnostním přivítání a seznámení 
nám studenti představili svou zemi. Do-
zvěděli jsme se zajímavosti z jejich života 
a mohli se lépe poznat. Povídali jsme si 
v anglickém jazyce, takže jsme si skvěle 
rozuměli. Pokud byl zpočátku někdo ostý-
chavý, po společném tanci, focení a „podpi-
sové akci“, kdy chtěl mít snad každý žák své 
jméno napsané arabským písmem, opadly 
rozpaky i jazyková bariéra. 

Ve středu se konal program „Global 
Village“. Studenti měli v tělocvičně svá 
stanoviště. Přinesli nám ukázat něco málo 
ze svých zemí, mohli jsme ochutnat výbor-

né nudle, knedlíčky, polévku, palačinky, 
čaj nebo si vyzkoušet typické oblečení. 
Den poté se všichni studenti přesunuli 
na první stupeň, kde představovali své 
země i těm nejmenším, našim rodičům 
a veřejnosti. Nejen žáci a kantoři spojili své 
síly, aby se tu studenti cítili co nejlépe, ale 
i naše kuchařky se vyznamenaly a po celý 
týden nám vařily skvělá zahraniční jídla. 
Stážisté měli také nabitý program. Byli 
na prohlídce pivovaru a hradu, mohli si vy-
zkoušet bruslení, výrobu svíček, únikovou 
hru a sešli se také s panem místostarostou. 

Poslední den programu Edison jsme se 
stejně jako na začátku shromáždili v tělo-
cvičně, nálada se ale změnila. Všichni jsme 
si uvědomovali, že náš společný čas končí. 
Na řadu přišlo loučení. Zazpívali jsme si, po-
děkovali jsme studentům za krásné a přínosné 
okamžiky, také oni pronesli své děkovné řeči 
a v tu chvíli se snad nikdo neubránil dojetí. 

Jsme moc rádi, že jsme se projektu Edison 
mohli zúčastnit, protože jsme poznali skvělé 
lidi a zažili plno krásných chvil. Možná, že 
se už nikdy neuvidíme, ale nikdy na tenhle 
týden nezapomeneme.  

Eliška Kolesová, Martin Pavlík 9. B

Harmonogram  
strojního čištění města 
2. 4.   Sokolovská, Hradební, Hrnčířská, 

Čelakovského, Na Stráži, Pionýrská
3. 4.   Velké nám., U Sv. Markéty, 

Podskalská až k poště č. 1, 
Kochana z Prachové, parkoviště  
U Sv. Markéty a u hl. pošty

4. 4.  parkoviště pod nemocnicí, sídliště 
Mlýnská, Ellerova

5. 4.  Na Ohradě, Nábřežní, Bezděkovská 
od JČE až k mostu, parkoviště  
U Bílého vlka, Holečkova, Krátká, 
Luční

8. 4.  parkoviště Švandy dudáka, 
Bezděkovská až k JČE, Školní, 
Dukelská ke škole, vnitroblok 
„podkova", parkoviště za domy  
čp. 427-433

9. 4.  Klostermannova, Stavbařů, 
Družstevní, Dukelská

10. 4.   Heydukova slepá + sídliště, 
Textiláků, Dopravní, Heydukova 
k VAK

11. 4.  Palackého nám., Tržní, Křemelka, 
chodník kolem plaveckého stadionu

12. 4.  Tovární + viadukt, Jeronýmova, 
Zeyerovo nábř., Prácheňská 
k mostu 

15. 4.  Sídl. 1. máje,  
MUDr. K. Hradeckého

16. 4.  Šmidingerova, Arch. Dubského,  
Dr. Jiřího Fifky,  
Prof. A. B. Svojsíka, Erbenova

17. 4.  parkoviště Zvolenská u Ráje, 
Zvolenská, Máchova, kolem 
sportovní haly k učilišti, parkoviště 
za domem čp. 805, Havlíčkova

18. 4.  Želivského, Chelčického, Zahradní, 
dvůr + parkoviště u domu  
čp. 800–803, B. Němcové

23. 4.  Smetanova, Sv. Čecha, Krále Jiřího 
z Poděbrad, Plánkova, Tylova, 
Žižkova, Bezručova 

24. 4.  Mírová, Bavorova
25. 4.  Jiráskova, Vrchlického, Mánesova, 

Baarova, Na Jelence
29. 4.  točna MHD, Prof. Skupy, Švandy 

dudáka, Mikoláše Alše
30. 4.  Rybniční, Labutí I., Na Jezárkách, 

Jezerní, Bahenní, Leknínová I.
2. 5.  Vodní, Pod Kuřidlem, Leknínová 

II., Labutí II., U Vrbiček, 
Na Střelnici, Bahenní

3. 5. Za Stínadly

Projekt Edison

Foto: archiv ČČK
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VÝSTAVY 
do 22. 4.
Velikonoční inspirace
místo: černá kuchyně, info: muzeum

do 26. 4.
SK Strakonice – vůle, výdrž, vítězství
Výstava přibližuje vznik a vývoj klubu, který 
byl průkopníkem řady sportovních odvětví 
na Strakonicku. Otevřeno od 8.00 do 14.00.
místo: Státní okresní archiv Strakonice, Smetanova 351

do 29. 4.
Výstava Vltavské ostrovy v Praze
Historie i současnost vltavských ostrovů nacházejí-
cích se na území hl. m. Prahy. Otevřeno ve výpůjční 
době ŠK. Místo: vstupní hala ŠK, info: ŠK

do 16. 6.
Strakonicko a vznik protektorátu
Výstavou a publikací Muzeum středního Pootaví 
letos připomene 80. výročí od vyhlášení 
protektorátu Čechy a Morava. 
místo: II. nádvoří hradu, info: muzeum

do 30. 6.
Výstava Valentina Horby ku příležitosti  
45 let jeho tvorby
Užitá tvorba, přístupné v době konání společenských 
akcí. Místo: společenský sál ŠK, info: ŠK

10.–30. 4.
Tomáš Garrigue Masaryk a armáda
Československá obec legionářská, jednota 
Strakonice pořádá v rámci projektu Legie 100 
pod záštitou starosty města Strakonice a velitele 
25. protiletadlového raketového pluku Strakonice 
ve spolupráci s Městským kulturním střediskem 
Strakonice panelovou výstavu. Vernisáž 9. 4. v 17.00 
hod. v Maltézském sále. V úterý, ve čtvrtek a v sobotu 
se každou lichou hodinu konají komentované 
prohlídky. Místo: Maltézský sál, info: MěKS

3.–6. 4., 20.00 hod.
Ženy v běhu
ČR, komedie, 93 min., přístupný všem

5.–8. 4., 17.30 hod.
Velké dobrodružství čtyřlístku
ČR, anim., 72 min., přístupný všem

7.–10. 4., 20.00 hod.
Teroristka
ČR, komedie/drama, 95 min., přístupný od 12 let

9.–10. 4., 17.30 hod.
LOVEní
ČR, komedie/romant., 100 min., přístupný od 12 let

11.–14. 4., 17.30 hod.
SHAZAM!  3D
USA, akční/dobrodr./fantasy, dabing, přístupný 
všem

12.–13. 4., 20.00 hod.
Hřbitov zvířátek
USA, horor, titulky, 115 min., přístupný od 15 let

14.–15. 4., 20.00 hod.
Trabantem tam a zase zpátky 
ČR, dok., 105 min., přístupný od 15 let

15.–17. 4., 17.30 hod.
Mirai, dívka z budoucnosti
JPN, anim./fantasy/rodinný, dabing, 98 min., 
přístupný všem

16.–18. 4., 20.00 hod.
Hellboy 
USA, akční/fantasy/dobrodr./sci- fi,dabing/
titulky, 121 min., přístupný od 15 let, 16. 4. titulko-
vaná verze

18.–21. 4., 17.30 hod.
Hledá se yeti
USA, anim./dobrodr./komedie, dabing, 95 min., 
přístupný všem

19.–21. 4., 20.00 hod.
La Llorona: Prokletá žena
USA, horor/thriller, titulky, 93 min., přístupný 
od 15 let

22.–24. 4., 17.30 hod.
Mrňouskové 2: Daleko od domova
Fra/Čína, anim./dobrodr., dabing, 92 min.,  
přístupný všem

22.–24. 4., 20.00 hod.
After: Polibek
USA, romant., titulky, 106 min., přístupný od 12 let

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

25.–29. 4., 16.30 hod.
Avengers: Endgame  3D+2D 
USA, akční/dobrodr./sci-fi, dabing/titulky,  
190 min., přístupný od 12 let, 25.–28. 4. ve 3D, 
29. 4. ve 2D

25.–27. 4., 20.00 hod.
Ostrým nožem
SK, drama, slov. znění, 89 min., přístupný od 15 let

28.– 29. 4., 20.00 hod.
Nikdy neodvracej zrak
Něm/It, drama/histor./thriller, titulky, 188 min., 
přístupný od 12 let

30. 4., 17.30 a 20.00 hod.
Mia a bílý lev
Fra, rodinný/dobrodr., dabing, 98 min., přístupný všem
 
SENIORSKÁ STŘEDA  
17. 4., 9.30 hod.
Léto s gentlemanem
ČR, komedie/romant., 109 min., pro seniory 
a handicapované

FILMOVÝ KLUB – KINO OKO
11. 4., 20.00 hod.
Westwood: Punk, Icon, Activist
VB, dok., titulky, 83 min., přístupný od 12 let

KINO OKO 
1.–4. 4., 17.30 hod.
Jak vycvičit draka 3  3D+2D
USA, dobrodr./anim., dabing, 104 min., přístupný 
všem, 1. 4. ve 2D, 2.– 4. 4. ve 3D

1.–2. 4., 20.00 hod.
Arctic: Ledové peklo
Island, drama, titulky, 97 min., přístupný od 12 let

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

Út 
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, 12.30–22.00 
(15.30–20.00 ½ bazénu)
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So a Ne
13.00–20.00

ZMĚNY V PROVOZNÍ DOBĚ:
12. 4. – 12.30–15.30, 15.30–20.00 (½ 
bazénu), 13. 4. – 13.00–18.00, 19. 4. –  
10.00–15.00, 17.00–20.00, 20. 4. –  
13.00–18.00, 22. 4. ZAVŘENO

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
(19. 4. – 10.00–20.00 ženy; do 2. 4. ZAVŘENO)

ZIMNÍ STADION 
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
Aktuální program na www.starz.cz.

POZVÁNKY
1. a 2. 4., 19.00 hod.
Tomáš Klus a Cílová skupina
místo: dům kultury, info: MěKS

2. 4., 9.00–10.30 hod.
Kurzy počítačové gramotnosti
Internet I – první e-mail. Přednostně pro čtenáře ŠK. 
místo: studovna ŠK, info: ŠK 

2. 4., 15.30 hod.
Lovci perel 
slavnostní vyhodnocení soutěže dětských čtenářů
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK

2. 4., 16.00–19.00 hod.
Kurzy přírodní zahrady
Teoretické rady k fungování přírodní zahrady, 
během roku si je vyzkoušíte v praxi. Dubnové 
téma: výsadba dřevin, stavba opěrné konstrukce 
pro popínavé rostliny aj. Přihlášky a více info na: 
jan.juras@knih-st.cz nebo 721 658 244.
místo: Říční ul. (nad jezem), Katovice

2., 16., 30. 4., 16.30–18.00 hod.
Zdravé vaření 
pro děti od 5 let, přihlášení nutné
místo a info: RC Beruška

2., 16., 30. 4., 17.00 hod.
5 o´clock Tea Talk
neformální setkání s anglickou konverzací
místo: čajovna Pod Stolem, info: STEJIKA

3. 4., 17.00 hod.
Svět korálových útesů
Josef Šindelář: O potápění v Rudém moři 
a u ostrovů v jižním Thajsku. 
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK Za Parkem

4. 4., 9.30 hod.
Bookstart – S knížkou do života
Pravidelné setkávání s rodiči a dětmi  
v rámci projektu na podporu pozitivního 
vztahu ke knihám, čtení a čtenářství. Přihlášky 
na tel. 380 422 708 nebo osobně v odd. 
pro děti. 
místo: odd. pro děti ŠK, info: ŠK

4. 4., 8.00 hod.
Krajské kolo soutěže ZUŠ
soutěž v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů
místo: sál ZUŠ, info: ZUŠ

4., 11. 4., 17.00–19.30 hod.
Rychlokurz klavíru pro dospělé
2 lekce, naučte se hrát na klávesy oběma 
rukama, půjčovné keyboardu v ceně, přihlášky: 
pavelhokr@centrum.cz, tel. 608 745 297 
místo: RC Beruška, info: www.rychlokurzklaviru.cz

5. 4., 9.00–18.00 hod.
Focení ke Dni matek
focení v parku, přihlášky na tel. 773 165 696, 
foto: LH Photography
info: RC Beruška

6. 4., 10.00 hod.
Tattoo Jam
místo: dům kultury, info: MěKS

8. 4., mezi 17.00–19.00 hod.
Jarní ozdobné věnečky
Jitka Pavlíková: Tvořivý podvečer aneb Ze starého 
nové. Pomůcky a materiál na vyzkoušení budou 
připraveny, ale hodilo by se přinést vlastní (plata 
od vajec, karton, nůžky, lepidlo).
místo a info: ŠK Za Parkem

8. 4., 18.00 hod.
S gymnáziem na cestách
Havajské ostrovy s Miroslavem Křivancem
místo: sál gymnázia, info: gymnázium

8. 4., 19.00 hod.
FJC – Kantoři – Vítr z hor
koncert folkové skupiny
místo: Rytířský sál, info: MěKS 

BOHOSLUŽBY
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
www.farnost-strakonice.cz 
Nedělní bohoslužby: 8.00 Podsrp;  
9.30 sv. Markéta 
7. 4., 9.30 sv. Markéta – nedělní eucharistie 
s promluvou pro děti
7. 4., 15.00 fara – Setkání manželů a rodin 
s dětmi
12. 4., Panna Maria bolestná – kostel Podsrp 
– bohoslužby od 7.30, 9.30, 17.30, sv. smíření 
od 8.30; růženec v 9.00; tichá adorace  
15.00–16.45; křížová cesta 17.00; procesí 
od kostela sv. Václava v 8.00
12. 4., 19.30 sv. Markéta – koncert Stabat Mater
Květná neděle 14. 4., 8.00 Podsrp; 9.30 
sv. Markéta – začátek Svatého týdne, žehnání 
ratolestí
Zelený čtvrtek 18. 4., 18.00 sv. Prokop – mše 
na památku Poslední večeře Páně
Velký pátek 19. 4., 9.00 sv. Prokop – křížová 
cesta; 18.00 sv. Prokop – Velkopáteční obřady
Bílá sobota 20. 4., 9.00–16.00 sv. Prokop – 
možnost soukromé modlitby u Božího hrobu
20. 4., 21.00 sv. Markéta – Velikonoční vigilie 
s udílením křtu dospělým
21. 4., 8.00 Podsrp; 9.30 sv. Markéta – 
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
21. 4., 16.00 Fara – Velké nám. 4 – Program pro 
rodiče a děti – pletení pomlázek a barvení vajíček 
(proutky, vajíčka, příp. další pomůcky s sebou)
22. 4., 9.30 sv. Markéta – Pondělí 
velikonočního oktávu
26. 4., 19.30 sv. Markéta – Večer chval: 
hudba, svědectví ze života, možnost prosby 
za konkrétní věci, díky apod.
5. 5., 9.30 sv. Markéta – nedělní eucharistie 
s promluvou pro děti
5. 5., 15.00 fara – Setkání manželů a rodin s dětmi

MANA, APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Lidická 194, Strakonice, www.manacirkev.cz
Srdečně zveme na:
Bohoslužby – 4., 14. a 28. 4. v 9.30 hod.
11. 4. od 17.00 Cesta ke svobodě – kurz 
s lektorem z Bodu obratu je cestou ke svobodě 
od jakékoliv závislosti skrze vzájemnost, 
otevřenost a bezpečné prostředí. 
18. 4. od 17.00 Okénko do duše ženy – 
setkání se zážitkovým programem pro ženy 
vedoucí k překonání potíží spojených s nároky 
na život a obnovením vnitřní radosti
EXIT CLUB pro mládež – každý pátek 
od 16.00, zábavné hry, moderní hudba, zamyšlení 
Velikonoční bohoslužba a posezení s přáteli  
21. 4. od 10.00 (v Horažďovicích, více info na FB) 

9. 4., 10.30–11.00 hod.
Divadélko pro nejmenší
originální maňáskové divadlo
místo a info: RC Beruška

9. 4., 16.30–18.00 hod.
Velikonoční quillingová dílna 
naučte se základy techniky quilling a vyrobte si 
velikonoční dekoraci, přihlášení nutné
místo a info: RC Beruška

9. 4., 17.00 hod.
Ikonografie Kristových pašijí
Přednáška profesora Jana Royta bude věnována 
námětům spojeným s Velikonocemi počínaje 
Květnou nedělí. Ve spolupráci s muzeem. 
místo: společenský sál ŠK, info: muzeum a ŠK

9., 11. 4., 18.00 hod.
Kurzy zdravého vaření 
Lektor Jan Juráš. Účast hlaste na:  
jan.juras@knih-st.cz nebo 721 658 244.
místo: ZŠ Povážská

9., 23. 4., 18.00 hod.
Klub deskových her Strakonice
místo: čajovna Pod Stolem, info: STEJIKA

10. 4., 8.00–16.00 hod.
Dotační poradna 
Den otevřených dveří – konzultace zdarma 
k dotacím na zateplení domů, obnovu památek, 
dětská hřiště, vzdělávání aj.
místo a info: STEJIKA, www.stejikasro.webnode.cz

10. 4., 16.00 hod.
Interní koncert ZUŠ
místo: sál ZUŠ, info: ZUŠ

10. 4., 16.30 hod.
Zastavení v čase
Krátké setkání, ztišení, verše Josef Palivec, 
poetická próza Helena Čapková.
místo a info: ŠK Za Parkem

10., 24. 4., 17.00–18.00 hod.
Šachy
kroužek pro děti od 6 let, přihlášení nutné
místo a info: RC Beruška

10. 4., 19.00 hod.
KPH – Velikonoční program
Soubor Brasstet
místo: dům kultury, info: MěKS

11. 4., 10.00–11.30 hod.
Vaříme pro batolata
kdy a jak zařadit do jídelníčku dítěte jednotlivé 
potraviny poradí výživová poradkyně Vlaďka 
Hrušková, přihlášení nutné
místo a info: RC Beruška 

11. 4., 16.00 hod.
Koncert třídy L. Mráze
místo a info: ZUŠ

11. 4., 17.00–19.00 hod.
Madeirové kraslice
vyrobte si děrované kraslice zdobené voskem, 
vyfouknutá vejce s sebou, přihlášení nutné
místo a info: RC Beruška 

11. 4., 19.00 hod.
Divadelní předplatné A – Divadlo  
J. K. Tyla v Plzni
Sluha dvou pánů
místo: dům kultury, info: MěKS

12., 26. 4., 13.00–17.00 hod.
Jarní farmářské trhy
místo: Velké nám., pod radnicí, info: ŠK

12. 4., 19.30 hod.
Velikonoční koncert PIKO
hraje Písecký komorní orchestr
místo: kostel sv. Markéty, info: MěKS

13. 4., 6.55 hod.
Výlet na Vimpersko
Sraz v 6.55 před nádražím ČD, v 7.10 odjezd 
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do Bohumilic v Čechách. Půjdeme zkratkami 
k rozhledně Mařský vrch a do blízkého lesa, 
pak na vlak do Vimperka (cca 15 km, netradiční 
křížová cesta, kaplička). Zpět jede více spojů. 
Trasu lze případně přizpůsobit. 
info: www.csop-strakonice.net

13. 4., 20.00 hod.
The Pau
koncert polské punkové písničkářky
místo: Na Ostrově 1415, info: fb Jsme Strakonice

14. 4., 15.00 hod.
Taneční odpoledne s písničkou
k poslechu a tanci hraje Trio Lindo 
místo: dům kultury, info: MěKS

15. 4., 18.00 hod. 
Vědomí
Beseda s herečkou Simonou Babčákovou. 
Rezervace a předprodej vstupenek 
na vedomazena.strakonice@gmail.com.
místo: Rytířský sál,  
info: www.vedomazena-strakonice.cz

16. 4., 8.00–17.00 hod.
Velikonoční trhy
ukázky zdobení vajec a pletení pomlázek, 
dopoledne ve vestibulu školy, odpoledne 
v jídelně
info: ZŠ Dukelská

16. 4., 9.00–10.30 hod.
Kurzy počítačové gramotnosti
Internet II – cestování s internetem. Přednostně pro 
čtenáře ŠK. 
místo: studovna ŠK, info: ŠK

16. 4., 19.00 hod.
4TET verze V.
koncert vokálního seskupení
místo: dům kultury, info: MěKS

17. 4., 18.00 hod.
Zelené otazníky – Do práce a do školy 
na kole?
Jaká je současná situace v ČR z hlediska 
dopravy? Přednášet a odpovídat na dotazy bude 
Petra Melingerová ze spolku Auto*Mat. 
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK

17. 4., 19.30 hod.
Hlas ON
koncert ke Světovému dni hlasu, účinkují Smíšený 
sbor Hlasoň, PUK Strakonice, Maraveja Klatovy
místo: Rytířský sál, info: MěKS

18. 4., 10.00–12.00 hod.
Velikonoční dílna pro děti
místo a info: RC Beruška

18. 4., 19.00 hod.
Vojta Kiďák Tomáško
koncert trampského a folkového písničkáře
místo: Rytířský sál, info: MěKS

19. 4., 20.00 hod.
Pecha Kucha Night vol. 6
deset svižných prezentací inspirativních osobností 
a koncert kapely Sojová Milada
info: fb Pecha Kucha Night Strakonice

20. 4., 7.30–11.00 hod.
Burza sběratelů kuriozit
místo: sokolovna, info: klub filatelistů
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NOVÝ MĚSÍC

NOVÁ VÝZVA

NOVÉ VÝSLEDKY
PŘIJĎTE SE ZDARMA ZMĚŘIT NA NOVÉ VÁZE 
A ZÍSKAT DALŠÍ INFORMACE O SVÉM TĚLE: 
NEJEN VODA A TUK, ALE NOVĚ I VISCERÁLNÍ TUK, 
SVALY, KOSTI, METABOLICKÝ VĚK.

O P E R E T A

OD 

LEDNA

2019

Vstupenky na www.hdk.cz nebo v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8,  
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999,  
e-mail: objednavky@hdk.cz a v síti TICKET ART vč. všech poboček CK Čedok.

Hudební divadlo Karlín ve spolupráci s Divadlem J. K. Tyla v Plzni uvádí 

KOUPÍM KNIHY
i větší množství,  

pohlednice a obrazy  
z pozůstalosti.

Tel.: 721 866 006 

22. 4., 16.00 hod.
Velikonoční GOSPEL koncert
vystoupí sbor Touch of Gospel (Plzeň), 
doprovodný program, následný raut 
místo: Rytířský sál, rezervace: 774 151 868, 
Mana AC Strakonice

22. 4., 18.00 hod.
Velikonoční hraní na kantely
místo a info: ŠK Za Parkem

23. 4., 18.00 hod.
Strakonické příběhy LXIV.  
Karel Skalický: Curychtrům a okršlákům 
koželužskou pusu! Důležitý rok 1869 
ve Strakonicích v širších souvislostech. 
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK Za Parkem

24. 4., 17.00 hod.
Spisovatelé do knihoven: Michal Maršálek
Autorské čtení s debatou: Michal Maršálek 
– básník, lékař a esejista, emeritní primář 
Psychiatrické nemocnice Bohnice. 
místo: čajovna Pod Stolem, info: ŠK

25. 4., 8.00–11.00 hod.
Tvořivá dílnička pro děti
Deštník. Materiál bude k dispozici.
místo: oddělení pro děti ŠK, info: ŠK

25. 4., 9.00–10.30 hod.
Látkové pleny 
seminář s Martinou Horkou
místo a info: RC Beruška

25. 4., 17.00 hod.
Velká jarní cyklojízda
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Zahájení cyklistické kampaně Do práce 
na kole ve Strakonicích. Určeno i pro 
koloběžkaře, běžce a chodce. Cílem vyjížďky 
bude hospoda Myslivna v Dražejově. Jen pro 
registrované.
start: II. hradní nádvoří, info: ŠK

25., 26. 4., 9.00 a 10.00 hod.
Výchovné koncerty pro MŠ
místo: Rytířský sál, info: ZUŠ

26. 4., 14.30–18.00 hod.
Setkání rodin s dětmi se sluchovým 
postižením
pořádá centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s., 
přihlášení účasti na tel. 251 510 744 nebo 
ranapececechy@detskysluch.cz
místo: RC Beruška

26. 4., 10.00 hod.
Salve caritas Salve vita
setkání nejen zdravotně handicapovaných 
hudebníků, 10.00 zahájení a veřejné 
vystoupení souborů, 18.00 galavečer,  
21.00 diskotéka
místo: dům kultury, info: MěKS

26. 4., 20.00 hod.
Timber Rattle
koncert ambient z New Yorku
místo: Na Ostrově 1415, info: fb Jsme Strakonice

27. 4., 9.00 hod.
Strakonické vítání
9.00 registrace
10.00 start cyklistického výletu
12.30 slosování o ceny pro účastníky výletu
13.00 zahájení programu pro děti (13.00–16.30 
úžasný svět her, při kterých se mohou děti 
pobavit, i něco naučit)
13.00, 14.00, 15.30 animace na chůdách – 
Divadlo Studna Hosín
17.00 pop rocková skupina Rightnow

Z redakční pošty
Po zimním období, kdy si lidé často za-
palují svíčky, zbyde rozteklý či zbytkový 
vosk. Nabízí se otázka: Kam s ním? Mám 
na ni odpověď: Ke mně na stůl! Ve volném 
čase se zabývám amatérskou výrobou 
svíček ze starého vosku, který získávám 
z různých zdrojů, které se ale tenčí. Proto 
vyhlašuji sbírku vosku - zkuste doma 
schraňovat vosk (normální, lojový, gelový, 
včelí). Až ho budete mít více, napište mi 
na e-mail voskasvicky@seznam.cz, jaký vosk 
máte a kolik ho je, nebo rovnou zašlete 

fotku. Mohu si pro něj přijet do Strakonic 
a blízkého okolí nebo mi ho můžete poslat 
poštou. Pošlu vám za něj nějakou drobnost, 
nebo pokud ho bude více, vyrobím z něj 
pro vás novou. Svíčky většinou někomu 
daruji nebo je dám do nějaké soutěže či 
na charitativní účely. Nejedná se o výdě-
lečnou činnost. Více informací najdete 
ve facebookové skupině "Sbírka vosku pro 
výrobu nových svíček – ekologické, potřeb-
né a hezké." Děkuji všem za spolupráci.  

Kamila Kontríková

18.30 alternative rocková skupina  
Riverside Project
místo: II. hradní nádvoří, info: MěKS

29. 4., 18.00–20.00 hod.
Myšlení uzdravuje
Díky technikám a radám spisovatelky Jarmily 
Mandžukové se naučíte pracovat se svou 
myslí. Přihlášení na tel. 773 165 696 nebo 
info@rcberuska.cz
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

30. 4., 17.15 hod.
1. absolventský koncert
místo: sál ZUŠ, info: ZUŠ

30. 4., 19.00 hod.
Koncert skupiny Jistem
místo: Rytířský sál, info: MěKS

2. 5., 13.50 hod.
Květnové oslavy

NEJEN PRO SENIORY
Senior foto 2019
Krajská rada seniorů Jihočeského kraje 
vyhlásila III. ročník fotografické soutěže. 
Je rozdělena do čtyř kategorií (1. spor-
tovní a kulturní aktivity seniorů, 2. naše 
město, naše vesnice, 3. cestujeme po EU, 
4. příroda a krásy jižních Čech) a mohou 
se jí zúčastnit senioři od 55 let a junioři 
do 15 let. Přijímání snímků bude probíhat 
od 15. 4. do 4. 9. 2019. V jedné kategorii se 
předávají nejvýše tři fotografie. Informace 
a přihlášku obdrží zájemci v infocentru 
pro seniory ve Strakonicích nebo pro-
střednictvím e-mailu: krsjc@seznam.cz 
a na webových stránkách radasenioru.unas.
cz. Snímky zasílejte ve formátu jpg, v pl-
ném rozlišení na e-mail krsjc@seznam.cz. 
Autoři vítězných snímků z každé kategorie 
obdrží věcné ceny a z nejlépe hodnocených 
snímků bude uspořádána výstava. Při-
hlášky můžete odevzdat i v infocentru pro 
seniory do 10. 5. 2019 a my je do Českých 
Budějovic doručíme za vás. 

Marie Žiláková, infocentrum pro seniory

U příležitosti oslav osvobození jihozápadních 
Čech americkou armádou navštíví město Klub 
3. armády Plzeň se svou americkou válečnou 
technikou, předpokládaný příjezd ve 13.50, 
odjezd ve 14.30 hod.
místo: Velké nám., info: MěKS

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Ledňáčci
Páteční schůzky rodin se zájmem o přírodu, 
tradice a lidové hry. Pro děti všeho věku 
s doprovodem. Chodit lze i nepravidelně. 
Sraz vždy v 16.00 před hradem u vývěsky 
ŠK. 5. 4. utopíme v řece Morenu, upleteme 
pomlázku. 12. 4. vyrábění domečků pro 
hmyz v přírodní zahradě v Domanicích. 
Autobus jede v 16.37 z nádraží ze st. č. 
7, zpět pojedeme vlakem. 26. 4. vyčistíme 
na Podskalí studánku Skleněnku a zahrajeme 
si kuličky. Info: pobočka ŠK Za Parkem nebo 
vedoucí Monika Tůmová (602 361 321).

Hlas zvonů
Většina lidí užívá nebo alespoň slyšela 
výraz spojený s velikonočními svátky, že 
zvony odlétají do Říma. Jedná se o vý-
rok, který doplňuje zvyk, kdy během dnů, 
v nichž si připomínáme vrchol Ježíšova 
utrpení, neužíváme zvonů a zvonků, jejichž 
hlas bývá spojován spíše se slavnostním 
prožitkem.

V centru Strakonic nalezneme dva zvony 
ve věži kostela sv. Prokopa a jeden u sv. 
Markéty. U těchto starobylých zvonů není 
vhodné instalovat elektrický pohon, a proto 
se rozeznívají pravidelně před nedělní 
bohoslužbou nebo příležitostně o svátcích 
nebo při mimořádných událostech. To nás 
vedlo k úvahám o zvonu novém.

I s ohledem na významné události roku 
2018 (výročí Svatojánského zázraku, 

povýšení kostela sv. Markéty na farní – 
hlavní), které bychom rádi připomněli 
trvalou památkou, jsme se rozhodli, že 
vybereme prostředky a pořídíme zvon 
pro kostel sv. Markéty, který svým zvu-
kem ozdobí centrum města. Zvon bude 
vážit cca 220 kg a zasvěcen bude sv. Janu 
Nepomuckému. Žehnání zvonu bude 
16. května 2019 v 17.30. Ještě nemáme 
všechny prostředky na pokrytí nákladů 
(cca 380 000 Kč), ale většinu už ano (cca 
262 000 Kč). Kdo by chtěl přispět, může 
tak učinit v kostele při bohoslužbách, 
během obřadu žehnání nebo na účet far-
nosti se zprávou pro příjemce „zvon“.

Pokojné Velikonoce  
plné radosti ze života!
Roman Dvořák, farář
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ŠKOLSTVÍ
Zápis do mateřských škol pro školní rok 2019/2020

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. 
2013 do 31. 8. 2014 a všechny děti, které 
mají pro školní rok 2019/2020 odloženou 
povinnou školní docházku, je předškolní 
vzdělávání povinné. Město Strakonice, od-
bor školství a cestovního ruchu, po dohodě 
s ředitelkami jednotlivých mateřských škol 
zřizovaných městem Strakonice oznamuje, 
že zápis proběhne v těchto termínech:
pondělí 6. května 2019 od 9.00 do 16.00 hod.
úterý 7. května 2019 od 9.00 do 16.00 hod.

Školské obvody jsou stanoveny vyhláškou 
města a smlouvami o zajištění předškolní-
ho vzdělávání s níže uvedenými obcemi. 
V souladu se zákonem o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání, je ředitelka spádové 
mateřské školy povinna přednostně přijmout 
děti s místem trvalého pobytu ve školském 
obvodu spádové mateřské školy. 

MŠ Strakonice, A. B. Svojsíka 892,  
www.ms-svojsika.strakonice.eu
ulice: Arch. Dubského, Blatenská, Borová, 
Březová, Buková, Dr. Jiřího Fifky, Erbe-
nova, Jedlová, Krále Jiřího z Poděbrad, 
Máchova, Mezi Lesy, Pod Hájovnou, Pod 
Hliničnou, Pod Lesem, Prof. A. B. Svoj-
síka, Tisová, U Vodojemu (Strakonice I), 
V Ráji, Vodárenská, Za Rájem, Zvolenská.

MŠ U Parku, Strakonice, Plánkova 353, 
vč. odl. prac. MŠ Lidická 194, Strakonice, 

www.ms-uparku.strakonice.eu
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, 
www.ms-ctyrlistek.strakonice.eu
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: Dra-
žejov, Střela, Virt, obce: Droužetice, Třebo-
hostice, Únice

MŠ Strakonice, Lidická 625,  
www.ms-lidicka.strakonice.eu
MŠ Holečkova 413, odl. prac.,  
www.ms-holeckova.strakonice.eu
MŠ Spojařů 1260, odl. prac.,  
www.ms-spojaru.strakonice.eu
MŠ Stavbařů 213, odl. prac.,  
www.ms-stavbaru.strakonice.eu
MŠ Školní 80, odl. prac.,  
www.ms-skolni.strakonice.eu
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 Nádraží, U Náhonu, U Řepické zastávky, 
U Sv. Markéty, U Vrbiček, Velké náměstí, 
Vodní, Vrchlického, Za Pilou, Zvonková, obce: 
Drachkov, Libětice, Mutěnice, Pracejovice, 
Radošovice, Sousedovice

MŠ Strakonice, Šumavská 264,  
www.ms-sumavska.strakonice.eu
ulice: B. Havlasy, Boubínská, Bučkova, Čes-
kých lesů, Hallova, Hraniční, Chmelenské-
ho, K. Dvořáka, K Hajské, Lesní, Na Muš-
kách, Na Stráni, Nad Školou, Nebřehovická, 
Podsrpenská, Pohraniční stráže, Povážská, 
Přední Ptákovice, Ptákovická, Strojařů, Šu-
mavská, Trachtova, U Hajské, U Studánky, 
U Vodojemu (Přední Ptákovice), U Za-
hrádek, Václavská, Volyňská, části města: 
Hajská, Modlešovice, Podsrp, obce: Jinín, 
Miloňovice, Nebřehovice, Přední Zborovice, 
Rovná, Slaník

Rodiče k zápisu přinesou občanský 
průkaz, rodný list dítěte, vyplněnou žádost 
o přijetí k předškolnímu vzdělávání a evi-
denční list potvrzený dětským lékařem, 
které si předem vyzvednou v mateřské 
škole. Bližší informace získají přímo 
na jednotlivých mateřských školách.

ODBOR ŠKOLSTVÍ  
A CESTOVNÍHO RUCHU

Barevné dny v Mateřské škole U Parku ve Strakonicích
Jen co se naši předškoláci vrátili z výletu 
do Srní, kde pozorovali krmení jelenů, vy-
slechli poutavou besedu a viděli vlky, už se 
celá školka těšila na barevné dny – „Hurá, 
každý den jiná barva!“ Tato každoroční 
akce začala modrou barvou. Celá školka se 
držela hesla „modrá je dobrá“, a tak i paní 
kuchařky upekly borůvkový koláč a i naše 
rtíky měly správnou barvu. V barevném 
jídelníčku pokračovaly po celý týden, než 
vše ukončil karneval.

Dlouhé přípravy masek a kostýmů se 
vyplatily. Taneční rej s DJ i interaktivní 

tabulí se linul celou školkou. Karneval si 
nenechaly ujít ani maminky s mladšími 
sourozenci.

Naše školka dlouhodobě spolupracuje 
se Základní školou F. L. Čelakovského 
ve Strakonicích, kde mimo jiné využívá pro-
story tělocvičny pro cvičení s předškoláky. 
Na naše cvičení dohlíží žáci 4. třídy, mnoho 
z nich navštěvovalo v minulosti naši školku. 
Děti se na cvičení vždy moc těší. Zkusí si 
cvičení na nářadí, s míči, zahrají si florbal, 
vybíjenou a spoustu jiných her.

Adriana Šťastná, MŠ U ParkuDěti si barevné dny užívají    Foto: archiv MŠ:
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PRO OBČANY
Tucet ročníků Otavského Plamínku
Dvanáct bylo apoštolů, stejně jako rytířů krále 
Artuše, dvanáctka je jednotkou měření času, 
kalendář má dvanáct měsíců, zvěrokruh dva-
náct znamení, v den rovnodennosti jsou noc 
i den stejně dlouhé – dvanáctihodinové. Stejná 
dvanáctka bude provázet i letošní ročník 
Otavského Plamínku, který se ve Strakonicích 
uskuteční 4. května v areálu letního plavec-
kého stadionu Na Křemelce. Jeho pořada-
teli jsou tradičně Hasičský záchranný sbor 
Strakonice a okresní sdružení hasičů. Proto 
jsme se na slovíčko sešli s otcem celé soutěže 
a zároveň ředitelem HZS Strakonice Otou 
Šmejkalem. 

Do soutěže zbývá několik málo dnů, stoupá 
nervozita? 
V tuto chvíli snad ještě ne. Řekl bych, že je 
to spíše napětí než nervozita. Je zde mnoho 
okolností, které musí do sebe dokonale 
zapadnout, aby celá akce pro několik stovek 
dětí a dospělých klapla na jedničku. Za těch 
dvanáct let jsme zcela určitě nasbírali dosta-
tek zkušeností, které nám pomáhají zvládat 
vše, co se kolem Plamínku každoročně točí. 
Bez výrazné nervozity pracujeme i díky 
našim partnerům, kteří nám svou účastí 
a podporou pomáhají celou akci zajistit. 
Chtěl bych jim touto cestou moc poděko-

vat. Bez nich by se jen těžko dal realizovat 
Otavský Plamínek v současném rozsahu. 

Na jaký program se můžeme letos těšit?
Připravujeme opět zajímavý program pro 
soutěžící i diváky. V minulém ročníku jsme 
poprvé v historii soutěže použili při požárním 
útoku dětí ve všech třech kategoriích tzv. ná-
střikové terče. Děti ale zvládly tuto skutečnost 
nadmíru dobře, a proto budeme v nastaveném 
standardu pokračovat. Napínavé souboje 
slibuje i vlastní soutěžní klání. Jedno z druž-
stev má letos velikou šanci si odnést speciální 
pohár za tři vítězství v řadě po sobě. K tomuto 
hattricku se v minulosti někteří přiblížili, ale 
doposud se to nikomu nepodařilo. V rámci 
doprovodného programu chceme ukázat 
i něco z naší činnosti. Budou s námi opět 
policisté ze strakonického územního odboru, 
vojáci z 25. PLRP a nebude chybět ani BESIP. 
A vše odstartují naše Otavanky. To je tradice 
od prvního ročníku. Roste a pochoduje spolu 
s námi již druhá generace těchto úspěšných 
strakonických mažoretek. Toto vše a mnohé 
další čeká diváky ve Strakonicích na den sv. 
Floriána, patrona všech hasičů.

Když jsme u dětí. Vzpomenete si, zda si 
malý Ota zahrával s ohněm, nebo ho tahle 
vášeň popadla až později. Šlo o uvážené 
rozhodnutí stát se hasičem? 

Velmi dobře si vzpomínám, že si malý 
Ota zahrával s ohněm rád. Jednou jsme si 
s kamarádem postavili pec z eternitových 
střešních desek. Rozdělali jsme pod nimi oheň 
a opékali na nich jablka. Od toho dne již vím, 
jak se chová patřičně zahřátý vláknitý cement. 
Na tento zážitek jsem si vzpomněl po letech, 
když jsem se již jako hasič účastnil likvidace 
požáru kravína, z jehož střechy létaly kusy 
rozpáleného eternitu desítky metrů daleko. 
Spíše než uvážené rozhodnutí mě ale k profe-
sionální hasičině v roce 1990 přivedla náhoda. 
A jsem za ni již 29 let neskonale rád. Bylo to 
takové moje „žeravé znamenie osudu“. 

Všichni, kdo jste příznivci, kdo oceňujete 
práci ať už dobrovolných nebo profesionálních 
hasičů, rozhodně si nenechte ujít soutěžní 
klání nastupující generace hasičů Otavský 
Plamínek 2019, které se uskuteční v sobotu  
4. května od 12.00 hodin v areálu letního pla-
veckého stadionu Na Křemelce. Mimo soutěží 
je připraven zajímavý doprovodný program. 

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

Dotace pro Strakonicko
Místní akční skupina MAS Strakonicko, z. s., 
začala v roce 2018 realizovat svou strategii 
komunitně vedeného místního rozvoje 
(CLLD) Strakonicko – místo pro život, 
která jí byla schválena koncem roku 2017. 
Na realizaci získala z evropských fondů 
96 milionů korun, které může poskytnout 
žadatelům ze svého území. Od ledna 2018 
vyhlašuje výzvy z Programového rámce 
Programu rozvoje venkova, Programového 
rámce Operačního programu Zaměstna-
nost a Programového rámce Integrovaného 
regionálního operačního programu.

Loni bylo vyhlášeno 16 výzev, 
do nichž bylo přijato 62 žádostí. Hodno-
tily se podle předem stanovených kritérií, 
byly vybrány a předány jednotlivým řídí-
cím orgánům ke schválení finanční pod-
pory. Projekty byly zaměřeny na podporu 
základních a mateřských škol, družin, 

bezpečnou dopravu, prorodinná 
opatření, sociální služby, zpracování 
plodin, lesní hospodářství, cestovní ruch 
a zemědělství. 

Letos bude MAS pokračovat ve vyhla-
šování výzev z jednotlivých programo-
vých rámců, přijímat žádosti o finanční 
podporu a administrovat celý proces. 
Harmonogram na rok 2019 pro jednotlivé 
programové rámce z IROP, OPZ a PRV 
je zveřejněn na webových stránkách 
MAS. Pracovníci MAS poskytují pora-
denství a konzultace zájemcům o podání 
žádostí o finanční podporu do některé 
z vyhlášených výzev.

Informace o dalších aktivitách spolku 
naleznete na www.strakonicko.net, případ-
ně na facebooku nebo e-mailu:  
lag.strakonicko@seznam.cz.

MAS Strakonicko, z. s.

Dílny čtení s předškoláky
Zachránit po-
hádkový svět 
se podařilo 
dětem z MŠ 
Šumavská. 
Deváťáci ZŠ 
Povážská si pro 

ně 27. února připravili již tradiční akci, 
při které děti vyprávěly pohádky, hle-
daly ztracené hrdiny, malovaly, kreslily, 
zpívaly. Za svou snahu byly odměněny 
diplomem a zjištěním, že i ve škole si 
mohou hrát a bavit se. Žáci devítky si 
zas na oplátku pochutnali na muffinech, 
které jim budoucí školáci přinesli. 
Pohádkové dopoledne si užili všichni: 
malí zachránci, ale i velcí, kteří jim byli 
průvodci pohádkovým světem. 
Tomáš Linhart, ředitel ZŠ Povážská

Il. foto: archiv HZS Strakonice
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160 kapel 
a divadel ? Spočítej si je na 

www.meziploty.cz

Divokej Bill / Tomáš Klus / Wohnout / Rybičky 48 / Xindl X
Vypsaná  Xa / Mňága a Žďorp / Sto zvířat  / Barbora Poláková / PSH
Marta Jandová / Kašpárek v rohlíku / Na stojáka / Richard Nedvěd / Miloš Knor

25.–26. 5. 2019
14 SCÉN – 160 ÚČINKUJÍCÍCH

uvádí

 umělec à 3,30 Kč

®

předprodej
vstupenek

VE SPOLUPRÁCI

HLAVNÍ PARTNER
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pridejte se ke Kubovi
PODPOŘTE PACIENTY S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU

Kuba posílá za každý svůj bod nadaci 1000 USD. 
Fanděte mu s námi a přispějte formou DMS 30, 60 nebo 90 Kč.

DMS číslo 87 777
DMS KLUKPUK 30/60/90

www.nadacejakubavoracka.cz
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