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JIHOČESKÝ KRAJ NABÍZÍ MOŽNOST ČERPAT DOTACE Z GRANTOVÝCH PROGRAMŮ
Jihočeský kraj bude v průběhu
měsíců února a března 2015 vyhlašovat řadu grantových programů, jejichž prostřednictvím
budou moci na své projekty čerpat podporu obce, neziskové organizace, ale i fyzické a právnické
osoby.
Grantové programy budou zaměřeny na rozličné oblasti lidské
činnosti – konkurenceschopnost

regionální ekonomiky a trhu práce, doprava a mobilita, technická
infrastruktura, využití potenciálu
přírodního, kulturního a historického dědictví pro rozvoj cestovního ruchu, životní prostředí,
zdravotnictví, rekonstrukce památek, bezpečnost a další.
V současné době je naplánováno
vyhlášení grantových programů
v těchto termínech:

Dne 16. 12. 2014 byla Nela Vráblíková se svými rodiči přijata na strakonické radnici paní místostarostkou Helenou Brejchovou, která jí poděkovala za odvahu a statečnost při záchraně tříletého chlapce před utonutím.
Na památku si Nela odnesla domů dort a společně se svými rodiči se zapsala do Kroniky hostů města Strakonice. Na snímku je zachyceno předání dortu ve tvaru srdce, které má mladá zachránkyně na správném místě.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY V REGISTRU
VOZIDEL OD 1. 1. 2015

Změnu provozovatele vozidla
(převod vozidla) vyřídíte pouze na
úřadě, který je místně příslušný
z pohledu prodávajícího, to znamená, kde bylo vozidlo naposledy registrováno. Jako prodávající
a kupující podáváte na úřad jen
jednu společnou žádost. Na úřad
můžete přijít společně nebo jen jeden z vás. Nepřítomný však musí
zmocnit plnou mocí s úředně ověřeným podpisem toho, kdo na
úřad půjde (úředně ověřená plná
moc pouze při převodu a zápisu
vozidla do registru). Polopřevody
vozidel již nejsou možné.
Platnost evidenční kontroly při
převodu vozidla je nově pouze 14
dní.
Pokud jezdíte vozidlem, které je
v registru vozidel pouze odhlášeno

předchozím provozovatelem s odkazem na vás, musíte podat na
úřad žádost o zápis vlastníka
a provozovatele do registru vozidel do 30. 6. 2015. Pokud žádost
nepodáte, vozidlo administrativně
zanikne a už nepůjde přihlásit.
Pokud vlastníte vozidlo, které bylo
dočasně vyřazeno z provozu před
30. 6. 2013, musíte přijít do
31. 12. 2015 na úřad a oznámit,
kde se vozidlo nachází a jaký je
účel jeho využití. Pokud tento termín nestihnete, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit.
V pozdějších případech dočasného vyřazení (od 1. 7. 2013) máte
rovněž povinnost oznámit údaje
o vozidle.
Hana Benešová, odbor dopravy

6. 2. 2015 s termínem odevzdání žádostí převážně do 27. 2.
2015
l 20. 3. 2015 s termínem odevzdání žádostí do 31. 12. 2015
Vzhledem ke značnému počtu
grantů vyhlašovaných pro rok
2015 není možné na tomto místě vyjmenovat všechny konkrétně,
jedná se např. o grantové programy: Kulturní památky, Objekty kulturního dědictví, Úpravy
zdravotnických zařízení, Rozvoj
malých podnikatelů ve vybraných regionech, Podpora školství
a mnoho dalších. Jejich celkový
přehled včetně termínů zveřejnění je dostupný na internetových
stránkách
Jihočeského kraje
www.kraj-jihocesky.cz v rubrice
Granty, Fondy EU/Granty a příl

spěvky Jihočeského kraje/Leták
– granty, podpory a příspěvky
JčK 2015. Na stejném místě
budou po termínu vyhlášení
k dispozici i kompletní pravidla
jednotlivých grantových programů včetně elektronické žádosti
a dalších nezbytných pokynů.
Doporučujeme sledovat průběžně
internetové stránky Jihočeského
kraje s ohledem na případnou
změnu termínů vyhlašování grantů a především krátkou dobu od
jejich vyhlášení do odevzdání žádostí.
Bližší informace poskytne:
Městský úřad Strakonice – odbor
rozvoje, Pavla Němcová, e-mail:
pavla.nemcova@mu-st.cz, tel.: 383
700 842.
Pavla Němcová, odbor rozvoje

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA PŘINESE VĚTŠÍ
BEZPEČÍ NA SILNICI
Začátkem dubna začnou práce na
stavbě okružní křižovatky Katovická, která je součástí připravované
stavby Severního dopravního půloblouku (I/22 Strakonice). Stavba
bude rozdělena do čtyř etap s předpokládaným termínem dokončení
v květnu 2015. Kruhový objezd je
navržen jako pětiramenný o vnějším průměru 50 m, jízdní pruh mezi obrubami má šířku 6 m a průměr středového ostrova je 34 m.
Co bude součástí stavby?
Kromě okružní křižovatky Katovická dojde k vybudování nových
chodníků, veřejného osvětlení,
úpravy a přeložky inženýrských sítí a parovodu. Dále bude osazeno
nové dopravní značení a vysazena
ochranná zeleň. Investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Město Strakonice se bude podílet
na zřízení chodníků a veřejného

osvětlení. V předstihu před touto
stavbou se rovněž počítá s realizací stavebních úprav na stávající
kanalizační stoce Katovická, práce
by měly začít v průběhu března.
Jak to bude s dopravním omezením?
Stavba nové pětiramenné okružní křižovatky bude prováděna za
plného provozu, tj. nebudou stanoveny objížďky úseků, na kterých
bude stavba probíhat. V prostoru
stavby bude snížena rychlost projíždějících vozidel na 30 km/hod.
Při realizaci se počítá s novou dočasnou panelovou vozovkou v délce cca 50 m. V poslední etapě, kdy
již bude vybudovaný kruhový objezd, by měly práce probíhat pouze ve středovém ostrůvku, na
chodnících a na ochranné zeleni.
Provoz nedaleké čerpací stanice
nebude přerušen.

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Vážení spoluobčané, další zasedání Zastupitelstva města Strakonice se
uskuteční ve středu 18. 2. 2015 od 15.00 hodin ve velké zasedací místnosti
MěÚ Strakonice. Program jednání naleznete ve vývěskách města Strakonice a na internetových stránkách www.strakonice.eu, v portálu Občan, pod
odkazem Úřad online – Úřední deska. Všichni jste srdečně zváni.
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INFORMACE

VÝBORY ZASTUPITELSTVA PRO OBDOBÍ 20142018

ZPRÁVA DOPRAVNÍ KOMISE

Zastupitelstvo města se na svém zasedání dne 17. 12. 2014 zabývalo
zřízením kontrolního a finančního
výboru. Do kontrolního výboru zvolilo pana Josefa Zocha a paní Zdenu

Množí se dotazy obyvatel na nepodání žádosti o dotaci na realizaci
kruhového objezdu v Ellerově ulici,
který byl minulou radnicí velkoryse
naplánován v hodnotě asi 22 milionů korun. V závěru loňského roku
se nabízela možnost podat žádost
o dotaci ve výši 95 % uznatelných
nákladů stavby tohoto kruhového
objezdu. Množství peněz v tomto
kole podávání žádostí bylo však
značně omezené a žádostí od obcí
mnoho. Současná koalice, vědoma
si této situace, se proto rozhodla
podat pouze jednu žádost o dotaci
na rekonstrukci ulic Poděbradova a Svatopluka Čecha, které jsou
dlouhodobě ve špatném stavu a Poděbradova ulice je hlavní komunikací v sídlištním celku s několika
tisíci obyvatel. Navíc zde sídlí základní škola a v ranních hodinách
bývá situace značně nebezpečná
pro docházející školáky. Celkové
náklady rekonstrukce uvedených
ulic v délce asi 1 km se odhadují na
30 mil. Kč a případný dotační podíl
by činil taktéž 95 % uznatelných
nákladů. Koalice se proto rozhodla

Papírníkovou. Do finančního výboru pak RNDr. Ladislava Havla,
Ing. Václavu Vlasákovou, Ing. Milana Ducha, Ing. Libora Volfa a jako předsedu Ing. Josefa Moučku.

NĚKTERÉ ZÁSAHY MĚSTSKÉ POLICIE V PROSINCI
Na autobusových zastávkách se
nekouří
4. 12. zaplatil neukázněný kuřák
pokutu za kouření na autobusové
zastávce.
Hlídka městské policie nalezla
poškozená vrata u garáží
5. 12. nahlásila hlídka městské
policie Policii ČR uražené zámky
u dvou garáží za hřbitovem.
21. 12. opět zjistili strážníci městské policie při kontrole garáží za
hřbitovem u osmi z nich uražené
zámky u vrat, Policie ČR událost
převzala k šetření, v prostorách se
pohyboval podezřelý muž.
Pozor na svá vozidla
15. 12. nalezli strážníci městské
policie dva neuzamčené automobily, a to v ulici Katovická a Ellerova, oba majitelé byli upozorněni, aby si svá vozidla zabezpečili.
Chlapec se ztratil, velký dík muži, který jej přivedl na služebnu
10. 12. na služebnu městské policie přivedl muž čtyřletého chlap-

ce, který se ztratil babičce u světelné křižovatky u nádraží, za
spolupráce s Policií ČR se brzy
shledal s rodiči.
Muž rozbil sklo na nádraží
12. 12. vyrazil muž sklo ve dveřích
z nástupní haly na peron, přestupek bude řešen na odboru vnitřních věcí MÚ Strakonice.
Strážníci sebevraha přesvědčili
19. 12. zavolal muž na linku tísňového volání (156), že chce ukončit
svůj život. Strážníci jej přesvědčili, aby si sedl do služebního vozidla a sundal si z krku uvázané
vodítko, poté ho předali RZS a věc
dořeší PČR.
Sloupky se staly terčem vandalismu
20. 12. večer parta podnapilých
lidí vytrhávala u kruhového objezdu v Ellerově ulici ze země sloupky. Díky kamerovému systému
byla skupina dostižena Na Křemelce, zaplatili pokutu.
Milan Michálek, velitel strážníků

JAK TO BUDE S POPLATKY V ROCE 2015
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
byl na prosincovém zastupitelstvu města snížen na částku
530 Kč za rok. Zastupitelstvo
dále projednalo cenu vodného
a stočného pro tento rok. Pro po-

vinnost dodržet cenu ve vztahu
k udržitelnosti dotací, které byly
čerpány v minulých letech na
ČOV Strakonice a ÚV Hajská,
došlo ke zdražení vody o 2,49 Kč
bez DPH. Vodné s DPH je tedy
54,56 Kč/m³, stočné za 33,22 Kč/
m³. Celkem včetně DPH to bude
částka 87,78 Kč/m³.

PRVNÍ DÁRKOVÉ POUKAZY ROZDÁNY
V lednu si již více než dvacet oslavenců převzalo od města dárkový
poukaz k životnímu jubileu. Jaký
dárek si zakoupí v prodejnách
Jednoty spotřebního družstva ve
Volyni, je již jen na nich. Poukaz
s půlroční platností mohou využít
nejen na nákup potravin. V Domovech pro seniory popřála jubilantům osobně paní místostarostka Helena Brejchová a stejně
srdečně přivítala všechny jubilanty, kteří měli zájem o osobní
setkání přímo v infocentru pro
seniory připravené na 27. ledna
2015.
Mezi nejčastější dotazy na toto
téma patří: „Může jubilanta přihlásit i někdo jiný než on sám?“
Zeptali jsme se Bc. Šárky Kuřinové z infocentra pro seniory:
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„Oslavence, který se v letošním
roce dožívá významného životního
výročí (70, 75, 80, 85, 90, 95, 100
a více let), může přihlásit člen rodiny nebo někdo z jeho blízkých.
Pokud zdravotní stav nedovolí jubilantovi vyzvednout si poukaz
osobně, samozřejmě mu bude doručen. Stačí nás pouze kontaktovat U Sv. Markéty čp. 58, po–pá
10–12 a 13–16, tel.: 383 700 777,
seniori@mu-st.cz.“
Formulář souhlasu se zpracováním osobních údajů, který je nezbytný pro evidenci každého jubilanta, získáte v infocentru pro
seniory, na matrice, na sociálním
odboru MěÚ Strakonice, v městském informačním centru, ale také je k dispozici na webových
stránkách města.

dát přednost rekonstrukci těchto
ulic před z pohledu koalice „předraženým“ kruhovým objezdem
v Ellerově ulici. Nehledě na to, že
na předfinancování obou projektů
současně nemá město peníze a muselo by jít cestou dalších úvěrů, což
jako koalice rozhodně nechceme.
Již teď platíme zděděné dluhy po
minulém vedení radnice ve výši 50
mil. Kč ročně, a to jakýkoliv smysluplný rozvoj města neúměrně zatěžuje. Dopravní komise proto pod
tíhou nedostatku městských financí navrhla řešení kruhového objezdu v křižovatce Ellerovy ulice
v podstatně levnější variantě. Pomocí instalace city bloků a opravou
povrchu bude princip kruhové křižovatky nejen zachován, ale výstavbu podstatně zlevní – odhadované
náklady jsou v řádu 1–2 mil. korun.
Zamýšlený záměr tedy neruší původní rozhodnutí o výstavbě kruhové křižovatky v Ellerově ulici,
pouze stavbu přizpůsobí současným finančním možnostem města.
Rudolf Oberfalcer
předseda dopravní komise

VÝZVA PRO ŽADATELE O BYT
Město Strakonice má ve svém bytovém fondu 564 bytových jednotek. Evidováno je 126 žádostí o nájem bytu. V současné době
probíhá revize žádostí o bytovou jednotku.
Pokud u některého z žadatelů došlo ke změně údajů uvedených
v žádosti, vyzýváme je o jejich aktualizaci.
Do evidence zájemců o nájem bytu budou zapsáni občané, kteří splňují
následující podmínky:
l žadatel a osoby, které budou žít se žadatelem ve společné domácnosti, nemají žádné nesplněné závazky vůči městu Strakonice
l žadatel v uplynulých pěti letech před podáním žádosti nebyl, či ke
dni podání žádosti není nájemcem družstevního bytu, nebo v uplynulých pěti letech před podáním žádosti nebyl, či ke dni podání
žádosti není vlastníkem či spoluvlastníkem domu nebo bytu
l žadatel není nájemcem bytu ve vlastnictví města Strakonice – tato podmínka neplatí v případě, kdy se žadatel písemně zaváže před
uzavřením nájemní smlouvy ukončit stávající nájemní poměr, a to
společně se všemi osobami, kterým v bytě vznikl společný nájem dle
příslušných právních předpisů.
Eva Charvátová, majetkový odbor

LONI SE NARODILO PŘES SEDM SET DĚTÍ
V roce 2014 bylo zapsáno v matrice narození Strakonice celkem
704 dětí. V počtu narození vyhrála
děvčata nad chlapci. Děvčat se narodilo 360 a chlapců 344. V loňském roce se narodil jeden chla-

pec v domácím prostředí, a to
v obci Kuřimany na Strakonicku.
Ostatní děti přišly na svět ve strakonické porodnici. Jaká byla v loňském roce oblíbená jména, se dozvíte na www.strakonice.eu.

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ ŠK SE POMALU STĚHUJE ZPĚT
V pondělí 2. 3. 2015 od 13.00 hodin bude slavnostně otevřeno oddělení pro děti Šmidingerovy
knihovny v původních prostorách
na třetím hradním nádvoří. Od
července minulého roku došlo
k řadě stavebních úprav, k opravě

fasády a střechy i k obnově interiéru celé budovy. Pro imobilní návštěvníky je zřízena plošinová
rampa.
Důležité upozornění – Oddělení
pro děti bude z důvodu stěhování
ve dnech 23.–27. 2. 2015 zavřeno.
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ŠKOLSTVÍ

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU  LETNÍ SEMESTR
2015/2016 Výukový program: Život a dílo Michelangela Buonarroti
10. 2. 2015 od 9.00 hod. ve výukovém středisku Akademie rozvoje
venkova, Palackého náměstí 1090. Info: Ing. Iveta Švelchová, tel.: 601
335 540, e-mail: prachensko.st@seznam.cz

INFORMACE O UKONČENÍ PROJEKTŮ V ZŠ POVÁŽSKÁ
Koncem minulého roku ukončila
naše škola projekt s názvem Moderně a interaktivně ve výuce,
díky němuž získala finanční prostředky v hodnotě 6 533 000 Kč.
Jedním z cílů bylo vybavení odborných učeben fyziky, chemie
a přírodopisu v nové školní budově. V rámci projektu byly vytvořeny nové vzdělávací materiály
a nakoupeny výukové pomůcky,
což přispělo ke zvýšení kvality
výuky a jejímu zatraktivnění. Motivace žáků byla podpořena mnoha exkurzemi plně hrazenými
grantovými prostředky s cílem
nabídnout žákům možnosti perspektivního povolání v technických, popř. přírodovědných oborech.
Část finančních prostředků byla
investována do vzdělávání pedagogického sboru. Manuálním
zručnostem žáků napomáhaly tzv.
„řemeslné tvořivé středy“. Vyzkoušeli si různé řemeslné i umělecké techniky.

Ve spolupráci s partnerem projektu VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb Strakonice proběhly tzv.
„technické tvořivé středy“ zaměřené především na volbu povolání.
Projektové vyučování ke Dni Země bylo realizováno s pomocí odborných garantů.
V prosinci skončil také projekt Informace interaktivně do inkluzivní
školy. Škola využila 1 524 000 Kč
na nákup nových PC, tvorbu digitálních učebních materiálů,
podporu inkluzivního vzdělávání
(financování psycholožky a pedagogické asistentky), prevenci
a čtenářskou gramotnost.
Náročná práce, kterou jsme investovali do přípravy a realizace projektů, obohatila žáky i pedagogy
o mnohé vědomosti, zkušenosti
a dovednosti a pomohla zlepšit vybavení školy.
Další informace jsou k dispozici
na webových stránkách školy
(www.zs-povazska.strakonice.eu).
Jaroslava Cháberová, ředitelka

NOVÁ TVÁŘ UČŇOVSKÝCH DÍLEN VE STRAKONICÍCH
Učňovské dílny v Tovární ulici, které najdete hned v těsném sousedství
s podnikem ČZ Strakonice, a. s.,
získaly novou, perspektivní tvář.
V minulosti jimi prošly generace
studentů. Rčení o tom, že řemeslo
má zlaté dno, ukazuje v poslední době stále více svou pravdivost a aktuálnost. Neskromně mohu říci, že
naše škola vykročila v posledních
dvou letech výše zmíněnému rčení
razantně vstříc. S pomocí fondů EU
a jejich Regionálního operačního
programu (ROP) Jihozápad obdržela škola dotaci 25 mil. Kč na stavební úpravy dílenských budov
a instalaci nové CNC technologie.
Troufám si říci, že v podobě nově

zrekonstruovaných dílen VOŠ, SPŠ
a SOŠ řemesel a služeb mají dnes
Strakonice pro výuku perspektivních technických oborů vytvořeno
jedno z nejmodernějších pracovišť,
a to nejen v rámci Jihočeského kraje. Důležitá a potěšující je především skutečnost, že roste zájem studentů o námi nabízené studijní
obory, rovněž tak roste zájem firem
regionu o naše absolventy. Rád bych
pozval bývalé absolventy školy, veřejnost i případné budoucí studenty,
aby se přišli sami přesvědčit o tom,
že nová tvář dílen naší školy se snažila vyjít vstříc těm nejmodernějším
trendům v technické výrobní praxi.
Miloslav Oberpfalzer

PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL
Společnost ČZ, a. s., se prostřednictvím darovací smlouvy zavázala poskytnout městu Strakonice
v roce 2015 finanční částku
200 Kč měsíčně za každé dítě
svých zaměstnanců umístěné
v mateřských školách zřizovaných
městem Strakonice. Poskytovaná

finanční částka je účelově vázána
na částečnou úhradu provozu mateřských škol a za rok 2014 činila
106 400 Kč. Firmě patří poděkování za finanční dar na předškolní
vzdělávání dětí zaměstnanců.
Dagmar Havlanová, odbor školství
a CR

DODATEČNÝ ZÁPIS DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016
Termín dodatečného zápisu do
1. tříd základních škol ve Strakonicích pro děti, které se nemohou
dostavit k zápisu např. z důvodu

nemoci, je stanoven na 27. února
2015 od 14.00 do 18.00 hodin, zápis proběhne v ZŠ Strakonice,
Krále Jiřího z Poděbrad 882.

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL VE STRAKONICÍCH PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

pro děti narozené od 1. 9. 2008 do 31. 12. 2008, které nebyly zařazeny do školní docházky ve školním roce 2014/2015, narozené
od 1. 1. 2009 do 31. 8. 2009 a všechny děti, které měly pro školní rok 2014/2015 odloženou školní docházku.
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých základních škol zřizovaných městem Strakonice
oznamuje, že zápis proběhne v těchto termínech:
čtvrtek 5. února 2015 od 14 do 18 hodin
pátek 6. února 2015 od 14 do 18 hodin
Školské obvody základních škol zřizovaných městem Strakonice jsou
stanoveny Obecně závaznou vyhláškou města Strakonice č. 3/2012
a smlouvami o zajištění plnění povinné školní docházky s níže uvedenými obcemi. V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, je ředitel spádové školy povinen přednostně přijmout žáky s místem
trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy.
Tímto opatřením není dotčeno právo rodičů vybrat si pro své dítě školu
jinou než spádovou.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POVÁŽSKÁ, STRAKONICE
B. Havlasy, Boubínská, Bučkova,
Českých lesů, Hajská, Hallova,
Hraniční, Chmelenského, K. Dvořáka, K Hajské, Lesní, Modlešovice, Na Muškách, Na Stráni, Nad
Školou, Nebřehovická, Podsrp,
Podsrpenská, Pohraniční stráže,
Povážská, Přední Ptákovice, Ptákovická, Strojařů, Šumavská,
Tovární, Trachtova, U Hajské,
U Studánky, U Vodojemu (Přední
Ptákovice), U Zahrádek, Václavská, Volyňská

obce: Jinín, Miloňovice, Mnichov,
Nebřehovice, Přední Zborovice,
Rovná, Slaník

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRAKONICE,
KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD 882

Arch. Dubského, Baarova, Blatenská, Borová, Březová, Budovatelská, Buková, Dr. Jiřího Fifky, Erbenova, Jedlová, Jiráskova, Krále
Jiřího z Poděbrad, Máchova, Mánesova, Mezi Lesy, Mikoláše Alše,
MUDr. K. Hradeckého, Myslivecká,
Na Střelnici, Na Výsluní, Nerudova, Písecká, Pod Hájovnou, Pod Hli-

ničnou, Pod Kuřidlem, Pod Lesem,
Prof. A. B. Svojsíka, Prof. Skupy,
Radomyšlská, Raisova, Šmidingerova, Švandy dudáka, Tisová, Tylova, U Cihelny, U Řepické zastávky,
U Vodojemu (Strakonice I), V Ráji, Větrná, Vodárenská, Vrchlického, Za Pilou, Za Rájem, Zvolenská
obce: Třebohostice, Únice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRAKONICE,
DUKELSKÁ 166
5. května, Alf. Šťastného, Bažantnice, Bezděkovská, Dopravní,
Družstevní, Dukelská, Ellerova,
Heydukova, Holečkova, Hradební, Jeronýmova, Kalvárie, Klostermannova, Kochana z Prachové,
Komenského, Krátká, Lázeňská,
Luční, Mlýnská, Na Dubovci, Na
Křemelce, Na Ohradě, Na Ostrově, nábřeží Otavy, Nábřežní, Nádražní, Palackého náměstí, Pod
Hradem, Podskalská, Prácheňská,
Sídliště 1. máje, Stavbařů, Školní,
Textiláků, Tržní, U Blatenského
mostu, U Blatského rybníka,
U Nádraží, U Náhonu, U Sv. Markéty, U Židovského hřbitova,
V Holi, V Lipkách, Zámek, Zeyerovo nábřeží

obce: Drachkov, Libětice, Mutěnice, Pracejovice, Radošovice, Sousedovic

ZÁKLADNÍ ŠKOLA F. L. ČELAKOVSKÉHO,
STRAKONICE, JEZERNÍ 1280
budova v Chelčického ulici 555
B. Němcové, Bahenní, Bavorova,
Čelakovského, Dražejov, Havlíčkova, Hrnčířská, Husova, Chelčického, Jezerní, K Dražejovu, Katovická, Kopretinová, Kosatcová,
Kosmonautů, Labutí, Leknínová,
Lidická, Liliová, Lipová, Mírová,
Mládežnická, Na Hrázi, Na Rozhledech, Na Stráži, Nová, Obránců míru, Otavská, P. Bezruče, Pionýrská,
Plánkova, Podskalí, Pomněnková,
Rybniční, Sadová, Sasanková, Skalní, Slunečná, Smetanova, Sokolovská, Spojařů, Střela, Sv. Čecha,
U Větrolamu, U Vrbiček, Velké náměstí, Virt, Virtova, Vodní, Zahradní, Zvonková, Želivského, Žižkova
obec: Droužetice
Při zápisu předloží rodiče občanský průkaz a rodný list dítěte. Bližší informace rodiče získají přímo
na jednotlivých ředitelstvích základních škol.
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ZVEME
DŮM KULTURY
1. 2., 14.30 hod.
Divadelní spol. Julie Jurištové: Princezna se zlatou hvězdou na čele
4. 2., 19.30 hod.
KPH – Koncert o věčném dechu
9. 2., 19.30 hod.
Zábavný pořad Boba Klepla –
S Vorvaněm do Bulharska
15. 2., 14.00 hod.
Dětský maškarní karneval
16. 2., 19.30 hod.
Divadelní předplatné „B“
Marc Camoletti: Manželský poker, Divadlo PALACE
22. 2., 15.00 hod.
Taneční odpoledne s písničkou
24. 2., 19.30 hod.
Divadelní předplatné „A“
Bernard Slade: Každý rok ve stejnou dobu, Divadlo Bez zábradlí

KINO OKO
1. 2., 17.30 hod., Velká šestka 3D
1. 2., 20.00 hod., Whiplash
2.–4. 2., 17.30 hod.
Mortdecai: Grandiózní případ
2.–3. 2., 20.00 hod., Hacker
5.–8. 2., viz web, Nezlomný
6.–8. 2., 17.30 hod.
Spongebob ve filmu: Houba na
suchu 3D
9.–10., 10.00 hod.
Sněhová královna 3D
11.–12. 2., 10.00 hod., Paddington
9.–11. 2., 17.30 a 20.00 hod.
Jupiter vychází 3D
12.–15. 2., 17.30 hod.
Zvonilka a tvor Netvor 3D
12.–19. 2., 20.00 hod.
Padesát odstínů šedi
16.–17. 2., 17.30 hod.
Hodinový manžel
18.–19. 2., 17.30 hod., Big Eyes
20.–23. 2., 17.30 a 20.00 hod.
Kobry a užovky
24.–26. 2., 17.30 hod.
Kingsman: Tajná služba
24.–26. 2., 20.00 hod.
Žena v černém 2: Anděl smrti
27.–28. 2., 17.30 hod., Teorie všeho
27.–28. 2., 20.00 hod., Focus
Dětské soboty – 15.30 hod.
Kaštanka (7. 2.)
Krušnohorské pohádky (14. 2.)
O hloupém Peciválovi (21. 2.)
Cvrček a spol. (28. 2.)
Seniorská středa – 9.30 hod.
Šťastná (18. 2.)
Filmový klub – 20.00 hod.
Okno do dvora (4. 2.)

KZ U MRAVENČÍ SKÁLY
1. 2., 14.30 a 16.30 hod.
O vodníčku Slzínkovi a vodnické
panence Veselušce – pohádka
15. 2., 14.30 a 16.30 hod.
Ostrov splněných přání – pohádka

STRAKONICKÝ HRAD
Rytířský sál
3. 2., 19.30 hod.
Koncert skupiny SemTam
19. 2., 19.30 hod.
Přednáška – Pozitivní energie
a strážní andělé
Maltézský sál
(út–ne 9.00–16.00 hod.)
9.–15. 2.
po–ne 10.00–18.00 hod.
Putovní výstava voskových figurín
– Katastrofy lidského těla
18. 2.–12. 3.
Výstava – Obrazy z říše tajemství
od autora Václava Špeciána
Vernisáž 17. 2. v 17.00 hod.
Sál U Kata
(út–ne 9.00–16.00 hod.)
5. 2.–1. 3.
Výstava – POHODNICE
Emilie plaše přichází
Vernisáž 4. 2. v 18.00 hod.
Zámecká galerie
(út–pá 13.00–16.00 hod.,
so 9.00–12.00 hod.)
Do 28. 2.
Výstava – Světlo Benátek – Radek
Hejtmánek a Mistři ze sbírky MSP
Zámecký sálek ZUŠ
4. 2., 14.00–17.00 hod.
Setkání žáků dechových nástrojů
18. 2., 17.30 hod.
Koncert žáků
26. 2., 9.00 hod.
Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře
na dechové nástroje a bicí
Šmidingerova knihovna
4. 2.–2. 3., vstupní hala
Výstava k 90. výročí vzniku monumentů na Strakonicku – mohyly
Jana Žižky v Sudoměři, sochy Alfonse Šťastného ve Štěkni a sousoší M. Jana Husa ve Strakonicích. 4. 2. od 15.00 hod. vernisáž
10. 2., 9.00, 13.00 hod., studovna
Kurzy počítačové gramotnosti
11.–14. 2., odd. pro dospělé i děti
Rande naslepo s knihou (půjčte si
knihu „naslepo“)
26. 2., 8.00–11.00 hod., odd. pro děti
Tvořivá dílnička pro děti – Vyrábíme sovičku v 3D

KNIHOVNA V HUSOVĚ ULICI
5. 2., 17.00–19.00 hod.
Tvořivý podvečer s J. Lebedovou –
Šperky z PET lahví
8. 2., 18.00 hod.
Hraní na kantely
16. 2., 17.00–19.00 hod.
Utkání hráčů Scrabblu...

GALERIE POD ŠIRÝM NEBEM
Do 20. 2.
ZUŠ – výstava žáků J. Petrášové –
Komando v komendě

SOKOLOVNA
14. 2., 20.00 hod.
Hasičský ples
15. 2., 14.00 hod.
Dětský karneval TJ Sokol
22. 2., 14.00 hod.
Karneval DDM
27. 2., 20.00 hod.
Rybářský ples

DDM
9.–13. 2.
Vědátoři – technicky zaměřený
příměstský tábor
10. 2., 8.00–16.00 hod., Na Ohradě
Prázdninové hrátky
11. 2., 8.00–16.00 hod., CEV Podskalí, Den plný her
Změna programu vyhrazena.

OSTATNÍ
1. 2., 15.00–18.00 hod.,
MC Beruška, Maškarní bál II.
9.–15. 2.
Národní týden manželství
(více na www.manacirkev.cz)
10. 2., 18.00 hod., ZŠ Povážská
Kurz zdravého veg(etari)ánského
vaření (více www.knih-st.cz)
14. 2., 10.00 hod., sraz 9.45 hod.
u infocentra na Velkém náměstí
Masopustní průvod městem
(více na www.mcberuska.cz)
17. 2., 17.00 hod., MC Beruška
Přirozená léčba – přednáška
17. 2., 18.00 hod., sál gymnázia
Kyrgyzstán a tuberkulóza za mřížemi (M. Hajná) – přednáška
18. 2., 18.00 hod., rest. Baobab
Zelené otazníky: Povodně a sucho
– jak hospodařit s vodou v krajině?
20. 2., 17.00 hod., MC Beruška
Deskové hry pro dospělé
24. 2., 17.00 hod., MC Beruška
Nadané děti – seminář
24. 2., 18.00 hod., rest. Baobab
Strakonické příběhy XIV. Domové v plameni a další (K. Skalický)
25. 2., 17.00 hod., sál gymnázia
Lidé a stromy ve městě (Ing. V. Hrdlička) – přednáška knihovny
28. 2., 9.00 hod.
sraz na nádraží ČD
Přírodovědný výlet s knihovnou

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ
V průběhu jarních prázdnin 9.–15. 2. širší otevírací doba – více viz web.
Krytý bazén
PO 6.00–8.00 k. p.
ÚT
12.30–13.30
ST 6.00–8.00 k. p. 12.30–13.30*

13.30–15.30 17.00–20.00x
14.30–15.30 20.00–22.00
13.30–16.00 20.00–22.00
(15.30–16.00x)
ČT
(14.30–15.30°) 14.30–16.30 20.00–22.00
PÁ 6.00–7.30 k. p.
12.00–22.00 (15.30–20.00x)
SO
13.00–20.00
NE
13.00–20.00
Veřejné bruslení
Vysvětlivky: k.p. – kondiční plavání (bez parní lázně), ° – plavání
Rodiče + děti
pro těhotné, * – plavání pro důdo 10 let
Společné
chodce, x – 1/2 bazénu
3. 2. 16.15–17.15 17.30–18.30
7. 2. 13.30–14.30 15.00–16.00
Sauna
9. 2.
10.00–11.30
Út, Pá 10.00–22.00 ženy
10. 2. 16.15–17.15 17.30–18.30
St
10.00–22.00 muži
12. 2.
10.00–11.30
Čt
10.00–22.00 společná
13. 2.
10.00–11.30
14. 2. 13.00–14.00 14.30–15.30
So
10.00–17.00 společná
17. 2. 16.15–17.15 17.30–18.30
Fitness
24. 2. 16.15–17.15 17.30–18.30
28. 2. 13.45–14.45 15.15–16.15
Po
8.00–12.00 13.00–19.00
Út–Pá 8.00–12.00 13.00–21.00
Bruslení pro seniory:
5. 2., 19. 2., 26. 2. 9.30–10.30
So–Ne
14.00–19.00

www.meks-st.cz • www.muzeum-st.cz • www.knih-st.cz • www.ddmstrakonice.cz • http://zus.strakonice.cz • www.starz.cz
Zpravodaj města Strakonice, periodický tisk územního samosprávného celku, měsíčník, vydán ve Strakonicích, reg. č. RR/330725/99 a MK ČR E 12988. Vydavatel
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