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STAROSTA JMENOVAL NOVÉHO TAJEMNÍKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Vladimír Stroner – jako strakonický rodák je patriotem města a k úřadu má vřelý a velmi osobní
vztah. Prozradil na sebe lásku k hudbě, kterou
v něm probudil strakonický učitel pan Ladislav
Rom.
Objasnil i další zásadní změnu ve svém životě. Jako člen ODS řady této strany opustil, a to z důvodu
zachování naprosté apolitičnosti, která je bezesporu pro výkon státní služby naprosto nezbytná.
Mnohdy si občané stěžují na
Jak se cítíte v nové funkci?
zdlouhavé a vleklé procesy při vyřiJako na začátku. Jsem v pozici
zování různých povolení.
„pachatele vracejícího se na místo
Chápu rozhořčení, která mohou
činu“. Jen pro připomenutí, začíobčané pociťovat. Ale na druhou
nal jsem v úřadu před 23 lety. Nestranu je nezbytné uvědomit si, že
ní mi tedy „místo činu“ neznámé.
zákony a paragrafy nesestavují
Pocítí občané nějaké změny, které
jednotliví úředníci, s nimiž se obby mohly být spojeny s novým večané setkávají u jednacích stolů či
dením státní správy (vstřícnější
přepážek. Veřejná správa je spoukroky směrem k veřejnosti)?
tána právním řádem a její výkon je
Pro tuto chvíli bych se rád vyjádřil
více dozorován a regulován. Byroasi následovně. Mám vizi dělat
kratický proces není vůbec jednovše dobré, tak jako to činili moji
duchý a úředník je svázán předpipředchůdci.
sy, které musí bezpodmínečně
Co to znamená?
dodržet. Na každém úředníkovi,
Ze své podstaty jsem konzervakterý učiní jakékoliv rozhodnutí,
tivec a nerad měním věci, které
leží odpovědnost za tato rozhodjsou léty prověřeny a bezproblénutí, která si musí, vyskytne-li se
mově fungují.
taková situace, umět obhájit před
Tak jako v každé jiné profesi i tazákonem. To jen na vysvětlenou,
dy bude nyní zákonitě následovat
proč se někdy mohou jednojakýsi proces vzájemného poznátlivá jednání a vyřízení žádostí
vání jak se samotným systémem
zdát zdlouhavé. Musím ubezpečit
již zaběhlé práce a výkonu státní
občany, že se v žádném případě
správy, tak i s lidmi samotnými.
nejedná o cílené zdržování. Je
Rád bych znal představy jednotzkrátka nezbytné doložit všechny
livých úředníků, jejich postřehy,
potřebné podklady, tak aby zákon
myšlenky směřující ke zlepšení
byl dodržen.
výkonu pracovní náplně.
Na druhou stranu, kdo jiný by měl
Rád bych dosáhl samozřejmě
ctít a dodržovat zákon a být příklave spolupráci s každým jednotlidem těm druhým, když ne samotvým pracovníkem úřadu naplnění
ní úředníci.
myšlenky „výkonu dobré správy“.
Malý dodatek. Kdyby snad náhoTak, aby občan odcházející z našedou měl opravdu někdo pocit, že
ho úřadu měl pocit, že je mu vyhose mu stala křivda, pak není nic
věno jak v rámci zákona, který je
jednoduššího, nežli zaklepat na
moje dveře. Společně celou záležinezbytné respektovat a ctít, tak po
tost probereme a hlavně budeme
lidské stránce. Zpřístupnit státní
řešit, ať už ve spolupráci s dotčesprávu a vetknout jí lidskou tvář.

ným úředníkem nebo s vedoucími
jednotlivých odborů. Mým přáním
je problémy řešit, nikoli je ukládat
do zásuvky s nadpisem „sliby
možné“.
Proslýchá se, že se uvažuje o zavedení pozice ochránce lidských
práv, tzv. ombudsmana, nebude
to v občanech dopředu vyvolávat
pocit, že úředník je nepřítel číslo
jedna?
Otázka ombudsmana je poněkud
nadsazená. V žádném případě se
nebude jednat o ochránce práv
v pravém slova smyslu, tak jak jej
v 19. století ustanovil švédský
král. Nebude to ani osoba, která
by zasahovala do výkonu státní
správy. Přemýšlí se spíše o pozici
jakéhosi zprostředkovatele mezi
občanem, který nemá tolik zkušeností při jednání s úřady, a jednotlivými odbory. Předpokládá se, že
bude sloužit lidem s menší právní
gramotností a bude rádcem při
prvních krocích v jednání s úřady.
Nutno podotknout, že se ale nebude jednat o právní pomoc.

SETKÁNÍ S PŘEDSTAVITELI MĚSTA

V této souvislosti se nabízí otázka,
zda by nebylo vhodné zřídit bezplatnou právní pomoc pro občany
v tísni? Takových lidí přibývá a ne
každý si může dovolit využít právních služeb.
To rozhodně není špatná myšlenka a souhlasím s vámi, že taková
služba by jistě našla uplatnění
a rozhodně bude stát za to se nad
ní zamyslet.
Ovšem nejedná se o službu, kterou dokážeme nabídnout ihned.
Předpokládá to zahájit jednání
s Českou advokátní komorou
a hledat finanční rezervy, ze kterých by se právní pomoc hradila.
Není možné dopustit, aby služba
byla nedokonalá. Občan musí odcházet s pocitem, že je mu pomoženo a není na řešený problém
sám. Že společnost, ve které žije,
je schopná nabídnout řešení.

Srdečně zveme všechny občany do domu kultury 14. dubna 2015
v 17.00 hodin na diskusi 150 dní ve Strakonicích. Na vaše otázky přijdou odpovídat starosta, místostarostové společně se zástupci rady i zastupitelstva. Těšíme se také na podněty zejména z oblasti rozvoje Strakonic. Dotazy mohou být vloženy do schránky u hlavního vchodu do
budovy městského úřadu, případně na webové stránky do sekce „dotazy, náměty, připomínky“ nebo zasílány na e-mailovou adresu PR pracovnice: marketa.bucokova@mu-st.cz.

Závěrem, chystáte nějaké personální změny?
Určitě pro tuto chvíli ne. Jak jsem
již řekl, nyní bude dostatek prostoru pro pozorování práce úřadu,
dávat dohromady spojitosti, ale
rozhodně ne zeštíhlovat úřad.
Snahou bude optimalizovat úřad

tak, aby byl akceschopný, aby problémy nezůstávaly viset někde ve
vzduchu.
Pravděpodobně se vykrystalizují
věci, které doznají změn, ale to
je zatím předčasné. Strakonický
úřad je velmi dobře fungující soukolí, do něhož není třeba vnášet
příliš velké množství změn. Osobně si nemyslím, že změny za každou cenu, jen abych dokázal, že
mám pravdu, jsou správným krokem vpřed.
Nechci slibovat nemožné, ale chci
poctivě pracovat, protože státní
správa je v prvé řadě službou pro
občany a s jako takovou se s ní
musí zacházet.
Přejeme novému tajemníkovi elán
a energii do nové práce.
Markéta Bučoková, PR

VÝZVA PRO OBČANY
Město Strakonice nabízí občanům SVJ možnost zkrášlit místa
svého bydliště. Právě vám jsou
určeny následující řádky.
Pro ty z vás, kdo by měl zájem si
svépomocí zpříjemnit prostředí
svých domů, a v případě, že se
v okolí vašeho SVJ nachází plocha, která by si zasloužila vhodnou úpravu ve smyslu výsadby
zeleně, květin, živých plotů, keřů
apod., máte nyní možnost se zapojit.
Město Strakonice nabízí odborné poradenství, smluvní zajištění
a výpůjčku pozemku zdarma.
V minulých letech byl v našem
městě v rámci společného projektu Zdravého města a Komunitní nadaci Blanicko–Otavské
vyhlášen dotační grant mimo jiné zaměřený na svépomocné aktivity. I v letošním roce je možné
o grant požádat. Proto neváhejte
a zapojte se do této iniciativy,
která podpoří vzhled a krásu
města Strakonice.
Podrobné informace obdržíte u vedoucího odboru životního prostředí Ing. Jaroslava Brůžka, jaroslav.bruzek@mu-st.cz, nebo Ing.
Ondřeje Feita, ondrej.feit@mu-st.cz, popř. u projekt. manažera
Mgr. Michala Novotného na adrese michal.novotny@mu-st.cz.
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VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MĚSTA NALEZNETE NA WEBU
V informačním systému veřejných
zakázek oficiálního portálu města
Strakonice na webové adrese http:
//www.strakonice.eu/verejne_zakazky naleznete podrobné informace k jednotlivým zakázkám vyhlašovaným městem Strakonice.

Doporučujeme občanům, podnikatelům a firmám sledovat uvedený odkaz, kde naleznou aktuálně
vyhlášená výběrová řízení a jejich
podmínky.
Markéta Bučoková, PR

PROSÍME VŠECHNY ŘIDIČE O OHLEDUPLNOST A ZVÝŠENOU
POZORNOST
Práce na dlouho očekávané okružní křižovatce na silnici I/22 a III/
13911 (Katovická ulice u čerpací
stanice Benzina) již započaly. Budou probíhat do 14. 6. 2015 za

provozu, ale s částečným omezením, které se bude několikrát
během stavby měnit.
Václav Býček, vedoucí odboru
dopravy

OMEZENÍ V TOVÁRNÍ ULICI
Do 13. 4. 2015 bude uzavřena pro
vozidla Tovární ulice v místě křížení se železničním přejezdem
(u parkoviště ČZ). Rekonstrukce
kolejiště, prováděná v rámci celkové úpravy vlakového nádraží, si
vyžádá v termínu od 4. 4. 2015 do
13. 4. 2015 uzavření tohoto přejezdu i pro chodce. Stavební firma

komunikaci v místě přejezdu oplotí a znemožní průchod. Prosíme
občany Strakonic, aby při plánování svých pěších tras počítali
s touto uzavírkou. Jedinou možností pro překonání železniční tratě bude použití viaduktu u nádraží.
Václav Býček, vedoucí odboru
dopravy

OPRAVA KOMUNIKACE V MODLEŠOVICÍCH
V průběhu června 2013 došlo při
povodních na území města Strakonice k celé řadě škod. Jednou
z nejvíce postižených lokalit byla
osada Modlešovice, kde došlo vlivem vydatných dešťů k narušení
povrchu komunikací. Nejzásadnější opravy byly provedeny v prosinci 2013 za cenu 439 147 Kč.
Na vynaložené výdaje se podařilo
zpětně získat dotaci z Fondu solidarity Evropské unie, programu
zaměřeného na nápravu povodňových škod v červnu 2013. Dotace
byla zprostředkována Jihočeským

krajem. Na konci roku 2014 tak
byla městu Strakonice připsána
dotace ve výši 373 tis. korun.
Vzhledem ke skutečnosti, že
v rámci programu nebyly vyčerpány veškeré alokované prostředky,
rozhodlo Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém jednání dne
5. 2. 2015 o dofinancování projektu do 100 % oprávněných výdajů.
V průběhu března 2015 tak přibylo na účet města Strakonice z Fondu solidarity dalších 66 147 korun.
Jitka Pelešková, odbor rozvoje

POMOZTE NÁM UKLIDIT NAŠE MĚSTO
I tento rok potřebuje naše město po zimě zkrášlit svou tvář. Pokud vám není lhostejné vaše okolí
a pokud jste rádi v centru dění,
připojte se i letos ke společnému
jarnímu úklidu.
Hlavní společná úklidová akce se
uskuteční ve čtvrtek 9. dubna od
14.30 hodin. Dobrovolníky prosíme, hlaste se do úterý 7. dubna, je
pro vás vytipováno celkem 15 lokalit. Rukavice a pytle budou připraveny, po úklidu čeká na dobrovolníky drobná odměna.

Brzké jaro je pro úklid po zimě ideální, tráva a jiná vegetace ještě nenarostla, keře a stromy se teprve
začínají zelenat, odpadky jsou dobře vidět a dají se snáze posbírat.
Již tradičně se do úklidu zapojili pracovníci městského úřadu:
„Jsme rádi, že od roku 2013 se
k nám přidává i veřejnost,“ říká
Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru
životního prostředí MěÚ. Ruku
k dílu v loňském roce přiložili jednotlivci i organizace a i letos se
jich již řada hlásí. Ke společnému

DOTAZY OBČANŮ
Městský úřad Strakonice, odbor
životního prostředí, reagoval na
telefonické podněty obyvatel
ohledně úniku údajně nebezpečných pachových látek z provozu
divize Slévárny litiny ČZ a.s. Firmou byly při kontrole předloženy veškeré dokumenty týkající se
provozu slévárny v souvislosti
s ochranou životního prostředí
a péčí o zdraví lidí. Dokládají, že
ochraně životního prostředí je věnována potřebná pozornost. Poté
byla uskutečněna prohlídka provozu, při které byl fyzicky zdokumentován stav zajištění odvětrání
a cirkulace vzduchu.
K situaci jsme dostali i písemné
vyjádření, z něhož citujeme:
„V souladu se zákonnými i systémovými požadavky jsou prováděna jak pravidelná měření emisí ze zdrojů znečišťování ovzduší,
tak měření pracovního prostředí
vzhledem k používání chemických
látek. Bylo dokonce provedeno
i měření pachových látek, které
nebylo povinné a jehož výsledky
rovněž potvrdily, že nedochází
k žádnému porušování předpisů.
Všechna měření provádí oprávněné akreditované firmy a nikdy
nedošlo k překročení stanovených
limitů.

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA
Páté veřejné zasedání Zastupitelstva města Strakonice se uskuteční ve
středu 29. 4. 2015 od 15.00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ
Strakonice. Program jednání je zveřejněn ve vývěskách města Strakonice a na internetových stránkách www.strakonice.eu, v portálu
Občan, pod odkazem Úřad online – Úřední deska.
Všichni jste srdečně zváni.

úklidu se přihlásil například
Osadní výbor v Modlešovicích,
většina základních škol, nebudou
chybět geokešeři na Podskalí a někteří dokonce nevydrželi čekat na
společný úklid a již začali – Ekoporadna Šmidingerovy knihovny,
ČSOP Strakonice a neformální
skupina Jsme Strakonice uklízely
společně Starou řeku v sobotu
28. března.
V dubnu uvidíme, zda i letos zůstane zachován vzestupný trend let
minulých. Do prvního společného
úklidu se zapojilo 127 dobrovolní-

Kontakt pro dobrovolníky: Michal Novotný, zdravemesto@strakonice.eu, tel.: 383 700 116 a 725 709 733
Kontakt Čištění řeky Otavy: Martina Dubová, martina.dubova@mu-st.cz, tel.: 383 700 847 a 724 848 538
Aktuální informace hledejte na www.strakonice.eu/zdravemesto nebo www.facebook.com/zdravemestostrakonice
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Pachové vjemy (jejich intenzita záleží na atmosférických podmínkách) může způsobovat používání
vstupních surovin, jako jsou formovací pryskyřice, které se běžně
používají ve většině sléváren, jsou
dodávány dvěma největšími evropskými výrobci a musí splňovat velmi přísná kritéria předpisů EU.
V souladu s požadavky ochrany
zdraví při práci nebyly nikdy zjištěny problémy s používáním těchto
látek s ohledem na zdraví pracovníků a emise, které se dostanou výduchy do ovzduší, nemohou ohrožovat ani zdraví obyvatel v okolí
ČZ a.s.
Rovněž výsledky měření imisí,
které bylo prováděno MěÚ Strakonice, potvrzují nepřítomnost
škodlivých látek. Nad rámec zákonných povinností firma zavedla a neustále zlepšuje systémy
řízení v oblasti ochrany životního prostředí (certifikát podle
normy ISO 14001:2004) i bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci (osvědčení Bezpečný podnik).“
Za ČZ a.s.: Jan Pěnkava – tiskový
mluvčí
Za odbor ŽP:
Jaroslav Brůžek, Stanislav Mrkvička, Radka Mrkvičková

ků, do loňského již téměř 170 lidí.
V roce 2013 jsme sesbírali 3,3 tuny odpadů (ve 110 pytlích), v roce
minulém 10 tun (310 pytlů).
Společný úklid 9. dubna není jedinou akcí, do úklidu Podskalí
vyrazí geokešeři ve vlastním termínu, celý duben bude probíhat
úklid řeky Otavy.
Pokud se rozhodnete zorganizovat
svou vlastní úklidovou akci, kontaktujte včas koordinátora Zdravého města Strakonice (kontakt
viz rámeček) a dohodněte si místo, kde zanecháte pytle s nasbíraným odpadem, abychom mohli
včas zajistit jejich odvoz. Až do vyčerpání zásob můžeme dodat rovněž pytle i pracovní rukavice.
Michal Novotný, zdravé město
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PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU
VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016
Ředitelky mateřských škol zřizovaných městem Strakonice po dohodě s městem Strakonice, odborem školství a cestovního ruchu,
oznamují, že ve dnech

13. dubna 2015 (pondělí) a 14. dubna 2015 (úterý)
od 9.00 hodin do 16.00 hodin
budou přijímány žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro
školní rok 2015/2016, a to přímo v jednotlivých mateřských školách:
pracoviště MŠ Strakonice, Lil MŠ U Parku, Plánkova 353,
dická 625
tel.: 380 422 800
v MŠ U Parku, Plánkova 353
l MŠ Spojařů 1260, tel.: 380
budou současně přijímány žá422 830 – odloučené pracodosti pro MŠ U Parku, Lidicviště MŠ Strakonice, Lidická
ká 194
625
l MŠ Čtyřlístek, Holečkova
l MŠ Stavbařů 213, tel.: 380
410, tel.: 380 422 860
422 840 – odloučené pracoviště MŠ Strakonice, Lidická
l MŠ Strakonice, A. B. Svojsí625
ka 892, tel.: 380 422 870
l MŠ Šumavská 264, tel.: 380
Rodiče, kteří se spolu s dětmi do422 810, 380 422 819
staví do jednotlivých mateřských
l MŠ Strakonice, Lidická 625,
škol, prosíme, aby s sebou přinesli
tel.: 380 422 820
občanský průkaz, rodný list dítěte
a zároveň již vyplněnou žádost
l MŠ Holečkova 413, tel.: 380
o přijetí k předškolnímu vzdělává422 850 – odloučené praconí a evidenční list s potvrzením
viště MŠ Strakonice, Lidická
dětského lékaře, které si předem
625
l MŠ Školní 80, tel.: 380 422
vyzvednou v mateřské škole před
880, 380 422 883 – odloučené
samotným zápisem.

ZŠ DUKELSKÁ NAVAZUJE PARTNERSTVÍ S RAKOUSKOU ŠKOLOU
Ve čtvrtek dne 12. února 2015
přijaly (H. Šimková a K. Brabcová – učitelky německého jazyka na ZŠ Dukelská ve Strakonicích) pozvání historika Františka
Sáčka do hornorakouského městečka Haag am Hausruck. Konala se zde pietní akce položení
květin u pamětní desky na rodném domě spisovatele Karla
Klostermanna. Vzpomínková akce se uskutečnila u příležitosti
výročí jeho narození za účasti
paní místostarostky Heleny Brejchové.
„Jméno Karla Klostermanna, jehož život je spjat s naším regionem, zejména s obcí Štěkeň, není
našim žákům neznámý. Historický kroužek pod vedením Mgr. Hany Šimkové pracuje od roku 2014
na projektu Štěkeňský zámek. Děti intenzivně zpracovávají materiály o jeho historii až po současnost. Vypracovaly informativní
panel a spolupracovaly se sestrou
Terezou Vasilovou (členka řádu
Mary Ward, který v zámku sídlí)
a Františkem Sáčkem, který se
zabývá osobností Karla Klostermanna.

Rakušané v čele s bývalým panem
starostou Franzem Ziegelböckem
pro nás připravili bohatý program,
jehož součástí byla exkurze do muzea na zámku Starhemberg. Dalším
bodem byla návštěva místní základní školy. Byli jsme vřele přijati paní
manažerkou dr. U. Zapletal stejně
jako paní ředitelkou místní Volksschule (odpovídá našemu prvnímu
stupni) paní Ch. Baminger.
Cílem návštěvy byla především dohoda o vzájemné spolupráci našich škol, kterou bychom rády rozvinuly ve dvou rovinách. Hlavní
snahou je propojení českých a rakouských zemí osobností Karla
Klostermanna. Úkolem historického kroužku je doplnění cenných informací o jeho osobě.
Rády bychom spolupráci obohatily
také o vzájemné výměnné pobyty,
které přinesou žákům více motivace pro studium cizích jazyků, především němčiny, která je pro nás
Středoevropany velmi důležitá.
Prvním počinem bude setkání našich a rakouských žáků na slavnostech Museumsfest, které se budou
konat 3. května letošního roku.“
Hana Šimková, Kateřina Brabcová

NA DUKELSKÉ JAKO V POHÁDCE
Přijměte pozvání na den otevřených dveří v základní škole ve čtvrtek
9. 4. 2015 od 8.00 do 12.00 hodin.
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HARMONOGRAM STROJNÍHO ČIŠTĚNÍ MĚSTA 2015
Nasazení strojního čištění je naplánováno od 31. března 2015 do
26. května 2015. V případě příznivých klimatických podmínek bude započato s jarním úklidem města již v předstihu na exponovaných místech
mimo zpracovaný harmonogram.
datum den
lokalita
Velké náměstí (včetně přídlažby rampa MěÚ),
1. 4. středa U Sv. Markéty, Podskalská až k poště č. 1, Kochana z Prachové, parkoviště Markéta a u hlavní pošty
Ellerova, celé sídliště Mlýnská, parkoviště pod
2. 4. čtvrtek
nemocnicí
Na Ohradě, Nábřežní, Holečkova, Bezděkovská
od JČE až k mostu, parkoviště Bílý vlk, Luční,
3. 4. pátek
Krátká
Parkoviště Švandy dudáka, Bezděkovská až k JČE,
Školní, Dukelská ke škole, vnitroblok „Podkova“,
7. 4. úterý
parkoviště za domy 427–433
8. 4. středa Stavbařů, Družstevní, Klostermannova, Dukelská
Dopravní, Textiláků, Heydukova k VAK, Heydu9. 4. čtvrtek
kova slepá + sídliště
Palackého náměstí, sídliště Tržní, chodník kolem
10. 4. pátek
plaveckého stadionu, Křemelka
Tovární + viadukt, Prácheňská k mostu Mutěnice,
13. 4. pondělí
Jeronýmova, Zeyerovo nábřeží
Sídliště 1. máje, MUDr. K. Hradeckého
14. 4. úterý
Arch. Dubského, Šmidingerova, Prof. A. B. Svoj15. 4. středa
síka, Erbenova, Dr. Jiřího Fifky
Zvolenská, parkoviště Zvolenská u Ráje, Havlíčko16. 4. čtvrtek va, Máchova, kolem sportovní haly k učilišti, parkoviště za domem 805
Zahradní, B. Němcové, Chelčického, dvůr + par17. 4. pátek
koviště u domu 800–803
20. 4. pondělí Mírová, Bavorova, Želivského, Sv. Čecha
Smetanova, Žižkova, Plánkova, Tylova, Bezručo21. 4. úterý
va, Krále Jiřího z Poděbrad
22. 4. středa Jiráskova, Mánesova, Vrchlického, Baarova
23. 4. čtvrtek Prof. Skupy, Švandy dudáka, točna MHD
Rezerva
24. 4. pátek
27. 4. pondělí Mikoláše Alše, Rybniční, Jezerní, Pod Kuřidlem
U Vrbiček, Leknínová, Vodní, Labutí, Bahenní
28. 4. úterý
Lesní ulice od Ptákovické na konec lesa, Ptákovic29. 4. středa ká, Strojařů, U Zahrádek Hraniční horní část po
ulici Povážská, U Studánky, Na Muškách
Povážská po ulici Hraniční, Pohraniční stráže,
30. 4. čtvrtek
Šumavská po ulici Hraniční, Boubínská
Nad Školou, Na Stráni, Povážská od ulice Hra4. 5. pondělí
niční, B. Havlasy
Hallova, Šumavská stará část, Václavská, Českých
5. 5. úterý
lesů, Hraniční dolní část
Přední Ptákovice, Lesní (zastavěná část), Trach6. 5. středa
tova, Bučkova, Karla Dvořáka
Sídliště Mír – Obránců Míru, Kosmonautů, Mlá7. 5. čtvrtek
dežnická
Sídliště Mír – Spojařů, parkoviště u Telecomu,
11. 5. pondělí
Rennerovy sady
Hrad, Dubovec, špýchar, pivovar, Lázeňská
12. 5. úterý
Hřbitov – parkoviště + ke garážím, Nádražní –
13. 5. středa
dvůr čp. 400
Borová, Jedlová, Tisová, Pod Hájovnou, Buková,
14. 5. čtvrtek
Březová, Pod Hniličnou
Rezerva
15. 5. pátek
18. 5. pondělí Vodárenská a dolní části ulic v okolí
Starý Dražejov, Virt, Střela, Stínadla
19. 5. úterý
20. 5. středa Nový Dražejov
21. 5. čtvrtek Modlešovice, Hajská
Písecká podél firmy Protom, JČE, podjezd k vel22. 5. pátek
koobchodu firmy Pecha, jatka Hradský
25. 5. pondělí Budovatelská, Raisova, Nerudova
Za Stínadly
26. 5. úterý
27. 5. středa Rezerva
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INFORMACE

POCTA VOJTĚCHU HRUBÉMU
Dne 23. dubna si připomeneme
100. nedožité výročí narození pana Vojtěcha Hrubého. Zasloužil se
o znovuzavedení výuky dud v strakonické hudební škole, vychoval
řadu mladých muzikantů, založil
Strakonickou dudáckou muziku,
která působí ve městě dodnes. Významně se podílel na udržení
a rozvoji místní dudácké tradice.

16. dubna je připraven v domě
kultury dudácký vzpomínkový večer Hejbejte se, kosti moje.
U příležitosti zmíněného výročí
doporučila rada města zastupitelstvu udělit in memoriam
Vojtěchu Hrubému čestné občanství za jeho celoživotní práci spojenou s dudáckou tradicí.
Irena Novotná

ŘEDITELKA MĚSTSKÉHO ÚSTAVU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
1. duben se stal prvním pracovním dnem Mgr. Dagmar Prokopiusové, nové ředitelky Městského

ústavu sociálních služeb Strakonice, která byla do funkce jmenována Radou města Strakonice.

MATKA NEBO OTEC ROKU 2014
Již šestým rokem vyhlašuje Sdružení zdravotně postižených v ČR,
Územní sdružení ve Strakonicích,
anketu na udělení ceny Matka roku nebo Otec roku, tentokrát za
rok 2014.
Smyslem ocenění je vyzdvihnout
nelehkou a náročnou práci rodiny,
která umožňuje, aby zdravotně
postižené dítě vyrůstalo v milujícím rodinném prostředí.
Nominován může být ten, o kterém víte, že se dlouhodobě stará
o těžce zdravotně postižené dítě.
Dlouhodobou péčí se rozumí 18
a více let.

Ocenění bude předáno 5. května
2015 v 15.15 hodin v jídelně
Střední školy řemesel a služeb ve
Strakonicích.
Nominační lístek lze získat na
stránkách www.szdp.strakonice.cz
nebo v kanceláři Sdružení zdravotně postižených, Stavbařů 213.
Nominace můžete předat osobně,
e-mailem nebo poštou do 17. dubna 2015. Bližší informace podá
paní Kohelová, tel.: 723 006 608.
Nad pořádáním letošního ročníku převzala záštitu paní místostarostka Helena Brejchová.
Jana Kohelová

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Švanda dudák
Strakonice v projektu „Skauti pro veřejnost“ pořádá

DĚTSKOU SOUTĚŽ DIVADELNÍCH PŘEDSTAVENÍ
Účastnit se může přihlášený soubor složený z dětských členů (do patnácti let + doprovod). Téma necháme na vlastní fantazii, představení
bude časově omezeno na 15 minut.
Kategorie soutěže jsou rozděleny na mladší (do jedenácti let) a starší
(do patnácti let).
Přehlídka secvičených dětských představení se bude konat 2. 5. 2015
od 9.00 hod. ve skautských klubovnách Na Křemelce.
Divadelní soubory se mohou přihlásit k soutěži do 22. 4. 2015 na tel.
čísle 721 372 760.
Více na www.skaut-strakonice.wz.cz

NĚKTERÉ ZÁSAHY MĚSTSKÉ POLICIE V ÚNORU
– prodejci elektrické energie porušovali tržní řád v ulici Zvolenské a na Sídlišti 1. máje,
– pokutu za rušení nočního klidu zaplatila osoba v ulici Nádražní,
– na autobusových zastávkách se
nekouří, některé osoby tento
zákaz nerespektovaly a za své
chování byly pokutovány,
– v nástupní budově popíjel v odpoledních hodinách muž alkohol, i on zaplatil pokutu,

– třemi útočníky byl fyzicky napaden mladík, pachatelé byli
zastiženi strážníky v jednom ze
strakonických barů, případ řeší
Policie ČR,
– při kontrole autobusového nádraží byla nalezena pohřešovaná osoba,
– byli zadrženi pachatelé podezřelí z trestného činu krádeže,
– hlídkou MP byl zastaven podnapilý řidič, událost řeší Policie ČR.
Milan Michálek, velitel strážníků

STRAKONICKÉ VÍTÁNÍ LÉTA

zahájení turistické sezony – strakonický hrad, 25. 4. 2015
sportovně
9.00 registrace účastníků cyklistického a turistického výletu
(trasy: cyklovýlet směr Droužetice, Záboří–rozhledna – 19, 39
a 59 km a nordic walking směrem Slaník)
10.00 přivítání návštěvníků a START
16.00 slosování účastníků o ceny (cyklovýlet a nordic walking)
l kulturně a hravě
13.00 zahájení odpoledního programu
taneční vystoupení DDM Strakonice
IQLANDIA – Science mrazivá show
Slosování dětí o ceny – Pochod kapra Jakuba (dětské putování)
taneční vystoupení RM DANCE
Inka Rybářová – dětský program Jarmark písniček
16.45 koncert ELÁN KONTRABAND
Vstupné se nevybírá.
Doprovodný program: SEGWAYDROM – vyzkoušejte dvoukolové vozítko za asistence instruktorů; TVOŘIVÉ DÍLNY – DDM Strakonice,
Šmidingerova knihovna, MC Beruška, dětské zastupitelstvo, Na vlně –
mokré plstění, Junák–skauti Strakonice, malování na obličej, flitrové
tetování, venkovní expozice Biologického centra AVČR, v.i.i – Věda
pro společnost… poznávat má smysl.
Akce se koná za každého počasí. Změna programu vyhrazena.
MIC STRAKONICE, tel.: 383 700 700, www.strakonice.eu
l

VÝLUKA V PŘEPRAVĚ ČD
Do pondělí 13. dubna 2015 do 18
hodin a 20 minut proběhne výluka
železniční přepravy na trati číslo

198 v úseku Strakonice – Volyně.
Všechny vlakové spoje budou nahrazeny autobusovou přepravou.

FARMÁŘSKÉ TRHY BUDOU ROZŠÍŘENY
V sezoně 2015 budete mít možnost
navštívit celkem 15 farmářských
trhů – 1 x za 14 dní, a to každý
lichý pátek bez přestávky. Doba
i místo konání zůstávají nezměněny, od 13 do 17 hodin na prvním
hradním nádvoří. Ideální příležitost pro nákup cestou z práce nebo před odjezdem na víkend. Trhy
startují 10. dubna, sezonu zakončíme 23. října. K dispozici bude široká škála farmářských potravin
s ověřeným původem (zboží z mar-

ketu u nás nekoupíte) a rukodělné
výrobky vhodné nejen jako dárek.
Novinkou letošních trhů bude rozšíření prodejního prostoru k mostu Jana Palacha. Toto místo bude
poskytnuto k prodeji drobných
zahrádkářských přebytků, uměleckých předmětů aj. Kontakt:
jan.juras@knih-st.cz, 721 658 244.
Přehled konkrétních termínů:
10. 4., 24. 4., 8. 5., 22. 5., 5. 6.,
19. 6., 3. 7., 17. 7., 31. 7., 14. 8.,
28. 8., 11. 9., 25. 9., 9. 10., 23. 10.

PROVOZ PLAVECKÉHO STADIONU
Každou středu od 20.00 do 21.00 hod. Aqua aerobic. Více na www.starz.cz.
Krytý bazén
PO 6.00–8.00 k. p.
13.30–15.30 17.00–20.00x
ÚT
12.30–13.30
14.30–15.30 20.00–22.00
ST 6.00–8.00 k. p. 12.30–13.30* 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
Vysvětlivky: k. p. – kondiční plavání (bez parní lázně), ° – plavání pro
těhotné, * – plavání pro důchodce, x – 1/2 bazénu
Informace: 8. 4. zrušeno plavání pro seniory (mezinárodní soustředění)
Sauna
Fitness
Út, Pá 10.00–22.00 ženy
Po
8.00–12.00 13.00–19.00
St
10.00–22.00 muži
Út–Pá 8.00–12.00 13.00–21.00
Čt
10.00–22.00 společná
So
14.00–19.00
So
10.00–17.00 společná
Ne
14.00–19.00
7
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ZVEME
DŮM KULTURY
1. 4., 19.30 hod.
DS Čelakovský – Dovolená po česku
2. 4., 19.30 hod.
KPH – Velikonoční koncert –
Vzkříšení duše a přírody (vokálně
instrumentální soubor Chairé)
7. 4., 10.00 hod.
Krajská postupová přehlídka školních dětských pěveckých sborů
8. 4., 19.30 hod.
Troška humoru se Z. Troškou –
zábavný pořad
9. 4., 20.00 hod.
Mandrage Acoustic Tour 2015 –
O(d) Začátku
15. 4., 19.30 hod.
Májová romance aneb Sešli jsme
se na hřbitově – derniéra, divadelní představení DOGA
16. 4., 19.00 hod.
Hejbejte se, kosti moje – pořad při
příležitosti 100. výročí narození
V. Hrubého
17. 4., 21.00 hod.
Diskotéka s DJ R. Andělem a B.
Tlučhořovou – KISS Jižní Čechy
19. 4., 15.00 hod.
Taneční odpoledne s písničkou
(A. Talafous z Vodňan)
22.–25. 4.
Salve Caritas – Salve Vita
29. 4., 19.00 hod.
Pěvecký sbor Gymnázia Strakonice „15 let spolu“ – koncert
30. 4., 19.30 hod.
Divadelní předplatné „A“ – Elaine
Murphy: Tři holky jako květ (Divadlo Na Fidlovačce)

13.–15. 4, 20.00 hod.
Kód Enigmy
16.–19. 4., 17.30 hod.
Spongebob ve filmu: Houba na
suchu 3D
16.–19. 4., 20.00 hod.
Pořád jsem to já
20.–22. 4., 17.30 hod.
Králova zahradnice
20.–21. 4., 20.00 hod.
Neutečeš
23.–26. 4., 17.30 hod.
Asterix: Sídliště bohů 3D
23.–24. 4., 20.00 hod.
S tváři anděla
25.–26. 4., 20.00 hod.
Noční běžec
27.–29. 4., 17.30 a 20.00 hod.
Vybíjená
30. 4., 17.30 a 20.00 hod.
Avengers: Age of Ultro
Seniorské středy – 9.30 hod.
Babovřesky 3 (15. 4.)
Filmový klub – 20.00 hod.
Fénix (22. 4.)

STRAKONICKÝ HRAD

Výstavní sály MSP
(út–ne 9.00–16.00 hod.)
2. 4.–24. 5.
Kapitoly z války 1939–1945 – výstava. Vernisáž 1. 4. v 17.00 hod.
Zámecká galerie
(út–ne 13.00–16.00 hod.)
Do 25. 4.
Dýmky, fajfky, tabáček – výstava
30. 4.–30. 5.
Kresby – T. Němejc – výstava.
Vernisáž 30. 4. v 16.00 hod.
Zámecký sálek ZUŠ
15. 4., 17.30 hod.
I. absolventský koncert
20. 4., 9.00–11.00 hod.
Hudební pořady pro předškoláky
22. 4., 17.30 hod.
Žákovský koncert
28. 4., 17.30 hod.
II. absolventský koncert
Šmidingerova knihovna
1.–30. 4., vstupní hala
Zahrada barev – výstava výtvarných
prací žáků ZUŠ, třídy PaeDr. J. Lískovcové a Mgr. I. Schwarzové
1. 4., 15.00 hod., odd. pro děti
Kraslení – velikonoční výtv. dílna
9. 4., 17.00 hod., společenský sál
AVČ – Rozesmát člověka, kterého bolí zuby (Z. Podskalský, host
P. Taussig)
14. 4., 9.00 a 13.00 hod., studovna
Kurzy počítačové gramotnosti
14. 4., 18.00 hod. společenský sál
Strakonické příběhy XVI. Ulice
Bezděkov (K. Skalický)
21. 4., 16.00 hod., společenský sál
Módní poradna II – účesy a líčení
22. 4., 17.00 hod., společenský sál
Setkání s P. Sekyrkou – autor knihy Zmizelí a nalezení a projektů
Memento strakonických Židů či
Bolestné kameny
30. 4., 8.00–11.00 hod., odd. pro děti
Tvořivá dílnička pro děti – Vyrábíme veselé kuřátko
Každý pátek (kromě 3. 4.) 16.00
hod., sraz před hradem u CK Ciao
Přírodovědný kroužek MOP
I. hradní nádvoří
10. 4. a 24. 4., 13.00–17.00 hod.
Farmářské trhy

SOKOLOVNA
4. 4., 7.30–11.30 hod.
Burza sběratelů
19. 4., 10.30 hod.
Michalovi mazlíčci – Kouzelná
školka – M. Nesvadba

DDM
2. 4., 8.00–16.00 hod., CEV Podskalí
Den plný her
12. 4., 15.00 hod., Na Ohradě
Dětská pyžamová párty
22. 4., 14.00 hod., CEV Podskalí
Den Země – přírodovědná vědomostní soutěž

ARTWALL
Do 24. 4.
P. Beneš – Výstava A
25. 4.–22. 5.
E. Hanzalová – Atlas dud

OSTATNÍ

5. 4., 9.30 hod., Mana
Velikonoční bohoslužba
Rytířský sál
7. 4., 18.00 hod., ZŠ Povážská
13. 4., 19.30 hod.
Kurz zdravého veg(etari)ánského
Gruzie – napříč deštivým Kavkavaření (www.knih-st.cz)
zem (P. Svoboda) – přednáška
10. 4., 18.30–20.00 hod., Orin
20. 4., 19.30 hod.
Zvuková lázeň Křišťálová voda
Koncert J. Hutky
13.–17. 4., územní sdružení zdra21. 4., 9.00–11.00 hod.
votně postižených, Stavbařů 213
Hud. pořady pro předškoláky, ZUŠ
Burza jarního a letního ošacení
Maltézský sál
14. 4., 17.00 hod., MC Beruška
Detoxikace: jak odstranit z těla
2. 4.–3. 5.
nežádoucí látky (M. Chvosta)
(út–ne 9.00–16.00 hod.)
14. 4., 18.00 hod., sál gymnázia
Klub vodňanských výtvarníků vyKyrgyzstán a tuberkulóza za mřístavuje obrazy, fotografie, keramižemi (M. Hajná) – přednáška
ku, objekty, asambláže...
15. 4., 17.00 hod., sál gymnázia
Vernisáž 1. 4. v 18.00 hod.
KINO OKO
Revitalizace městské a obecní zeKapitulní síň
leně (Mgr. V. Ledvina) – před1. 4., 17.30 hod., Chappie
Do 6. 4.
náška
1. 4., 20.00 hod., Cesta naděje
(út–pá 10.00–16.00 hod.,
19. 4., 12.15 hod., sraz na nádvo2.–5. 4., 17.30 hod.
so–ne a svátky 13.00–16.00 hod.)
ří hradu
Ovečka Shaun ve filmu
Veselé Velikonoce
Přírodovědná procházka s knihov15.
4.,
17.00
hod.
2.–5. 4., 20.00 hod.
nou do areálu Bažantnice
Mistr Jan Hus, utrakvismus a nalézání
Rychle a zběsile 7
22. 4., sraz v 17.00 hod. u ÚV nestřední
cesty
(F.
M.
Štojdl)
–
povídá6.–8. 4., 17.30 hod.
bo v 16.00 hod. u ČOV
ní
z
knih
Z.
Davida
a
M.
Chadimy…
Druhý báječný hotel Marigold
Zelené otazníky:
18. 4.–17. 5.
6.–8. 4., 20.00 hod., Město 44
Exkurze do Úpravny vody Hajská
(út–ne 9.00–16.00 hod.)
22. 4., 17.00 hod., MC Beruška
9.–12. 4., 17.30 hod.
Křížová chodba XIII. – výstava
Výroba šperků z korálků (J. LebeČarovný les 3D
studentů a absolventů výtvarného
KNIHOVNA V HUSOVĚ ULICI
dová), nutné přihlásit
9.–10. 4., 20.00 hod., Sv. Mikuláš
oboru PF JČU
24. 4., 17.00 hod., MC Beruška
6. 4., 18.00 hod.
11.–12. 4., 20.00 hod.
22. 4., 17.00 hod.
Deskové hry pro děti a dospělé
Velikonoční hraní na kantely
Padesát odstínů šedi
Bitva u Sudoměře (V. Šindelář) –
25. 4., 9.00–18.00 hod., Orin
11. 4.
vyprávění autora knihy Po bitev13.–15. 4., 17.30 hod.
Cesta k podstatě ženství – seminář
Přírodovědný zájezd s knihovnou
ních polích jižních Čech
Babovřesky 3
25. 4., 10.00–16.00 hod.
– Spálené Poříčí, Měčín, Petrovivodní mlýn Hoslovice
ce, Nalžovské Hory, Těchonice,
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V TEPLÁRNĚ STRAKONICE, a. s.
Stavění máje
nutné přihlásit
15. 4. 2015 od 12.00 do 20.00 hod.
30. 4., 17.00 hod., kemp Podskalí
16. 4., mezi 17.00 a 19.00 hod.
(prohlídky zhruba každých 30 min., v závodní jídelně promítání filmu
Čarodějnický rej
Tvořivý podvečer s J. Lebedovou –
o historii společnosti, výstava fotografií, občerstvení)
(více www.mcberuska.cz)
Kytičky ze saténu
www.meks-st.cz • www.muzeum-st.cz • www.knih-st.cz • www.ddmstrakonice.cz • http://zus.strakonice.cz
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, Lucie
Šnajdrová. Kontakt: lucie.snajdrova@mu-st.cz, 383 700 844, 725 596 443. Redakční uzávěrka je 10. den předchozího měsíce. U lednového čísla dříve. Náklad: 10 650
kusů. Bezplatný výtisk. Vytiskla Irena Kadečková – Tiskárna Strakonice.
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