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ŠANCE PRO MĚSTO ZLOMENÉ VICHŘICÍ
Letošní prázdniny odstartovaly
pro naše město děsivě ohromující
zkušeností. V jedinou chvíli nám
příroda jasně vzkázala, jaké má
možnosti a jak jsme my, mnohdy
namyšlení tvůrci všehomíra, proti
živlům naprosto bezmocní. V jednom okamžiku větrná smršť smetla to, co desetiletí, či dokonce staletí poklidně roste a sílí.
Když jsem v časných ranních hodinách procházel ve středu s ředitelem technických služeb město,
které místy připomínalo měsíční
krajinu, nezbývalo nežli cítit lítost
a zároveň neskonalou pokoru před
něčím tak silným a hrůzně ničivým.

Se stejnou pokorou by každý z nás
měl přistupovat k životu, k přátelství, k rodině, ke vztahům na
svých pracovištích. Ať už mimo
nás a nebo přímo uvnitř v samotném nitru našich duší, vždy se jedná o ty nejkřehčí pocity, které
jsme povinni chránit a ctít. Ničit
a zraňovat je přece tak snadné
a nijak to nebolí, ale znovu vystavět to, co jsme zbořili, zabere obrovskou spoustu dnů a zůstává
otázkou, zda se nám to vlastně vůbec kdy podaří.
Příměr k přírodě je tak úzký, až
mě z toho při psaní těchto řádků
mrazí. Jak snadno zničíme přátel-

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN NA ODBORU DOPRAVY
Vzhledem k velkému množství přijatých žádostí na dokončení polopřevodu vozidel je odbor dopravy nucen na dobu nezbytně nutnou změnit úřední dobu, a to na oddělení registru vozidel a na oddělení řidičských průkazů. Tyto žádosti musí být bezodkladně vyřízeny
v co nejkratší době, proto až do odvolání bude platit následující úřední doba:
Registr vozidel
Řidičské průkazy
Pondělí 8.00–11.30 12.30–16.00 Pondělí 8.00–11.30 12.30–16.00
Úterý 8.00–11.30
Středa 8.00–11.30 12.30–18.00
Středa 8.00–11.30 12.30–18.00 Pátek 8.00–11.30
Čtvrtek 8.00–11.30
Pátek 8.00–11.30

SEČTENO, PODTRŽENO
Tak jednoduché to zase nebude.
Ve středu 8. července 2015 městem prosvištěla vichřice, která ničila vše, co jí přišlo do cesty. Štípala staleté stromy jako tenká
párátka, ničila střechy, auta. Od
druhé hodiny ranní stáli pracovníci technických služeb, hasiči a policie na nohou a napravovali, co
způsobila rozmarná příroda. Že to
nebylo a není jednoduché, potvrdil ředitel technických služeb pan
Ludvík Němejc: „Takovou smršť
a následnou zkázu jsem za posledních třicet let nezažil.“
Nejdříve se odstraňovaly větve
a stromy, které by mohly ohrožovat život, poté následovalo odklízení překážek ke zprůjezdnění
cest, silnic a stezek a jako poslední

přišel na řadu úklid, který bude
ale ještě nějaký čas trvat, neboť
dočista zamést celé město opravu
není jednoduché.
„Na sečtení hmotných škod je ještě
brzo, ale již nyní je možné počítat
s milionovými výdaji,“ podotkl vedoucí odboru životního prostředí
Jaroslav Brůžek.
Pan Ondřej Feit k tomu dodává:
„Samotný úklid nás vyjde na zhruba 1 200 000 Kč, výsadba nových
stromů se bude pohybovat okolo
200 000 Kč a škody na vzrostlých
okrasných stromech vyčíslit nelze.“
Drobná statistika jednotky Sboru
dobrovolných hasičů Strakonice vykazuje technickou pomoc
v rozsahu 93 hodin za devět výjezdů, při kterých mimo jiné ha-

ství, jak snadno se zapomíná na
drobné maličkosti, které pro nás
druzí vykonali, jak zoufale lehce
umíme slovem ublížit, byť si v ten
daný okamžik připadáme tolik silní a tolik neohrožení.
Co zbude z majestátních stromů
hrdě se tyčících k nebi, přežene-li
se kolem nich smršť toho nejhoršího? V tom lepším případě jen zraněný, až k zemi ohnutý kmen, který těžce sbírá poslední kousky sil,
aby se mohl znovu hrdě postavit
a ukázat světu, že i z posledních
záchvěvů niterního života dokáže
dýchat. Někdy ale jen zlomený pahýl bez života, odevzdaný svému
osudu. Nedopusťme, abychom takto zacházeli s přátelstvím, láskou,
partnerstvím. Nedopusťme, aby se
tyto hodnoty lacině vyměnily za
prospěchářství, každodenní pocit
subjektivního úspěchu a zradu.
Dovolte mi poděkovat všem, kteří
obětavě pracovali a pracují na obnově běžného života města, který
tepe už dlouhou řádku staletí,
a stejně tak i po vichřici, jež nás
všechny překvapila a zároveň vyděsila.
Děkuji všem pracovníkům technických služeb, pracovníkům města, složkám záchranného systému města – hasičům, policii, ale

i vám, občanům města Strakonice, pro které bylo naprosto přirozené neváhat a nabídnout své ruce
k práci, nebo rovnou bez zbytečných řečí pracovat. Nesmírně si
vážím každé pomoci, která přišla
a ještě přijde. Je jasným signálem,
že svět má ještě naději. Naději ve
vás. Ještě chvíli potrvá, než se vše
vrátí k normálu, ale dílem každého z vás tomu budeme vždy o krůček blíž.
Letošní čas dovolených a hlavně
prázdnin se pomalu přehoupl do
své druhé poloviny. Kam ten čas
tak zoufale spěchá? Mohu jen vytušit otázky všech našich potomků školou povinných. Ale co by
to bylo za pořádek, kdybychom
setrvali na jednom místě? Čas to
má velmi dobře vymyšleno, je
uspěchaný, protože mnohdy dává
zapomenout na to zlé a špatné,
co je za námi. Je milosrdný, a zároveň nesmlouvavý a v tom je jeho kouzlo.
Přeji vám všem pohodový a ničím nerušený zbytek volných
dnů. Prožijte je přesně podle
svých představ. Naberte tolik potřebné síly a z každé cesty se
spokojeni vraťte ke svým nejbližším.
Břetislav Hrdlička, starosta města

siči odklidili na šedesát padlých
stromů. Pro srovnání, za celý
rok 2014 zasahovali hasiči v rozsahu 197 hodin. Vichřice tedy
nyní zabrala více než třetinu loňského vytížení.
Ani areál STARZu nebyl ušetřen.
„Když jsem ráno přišel do venkovního areálu plaveckého stadionu,
místo připomínalo spíše krajinu zasaženou zemětřesením. Jen díky obětavému nasazení a mimořádnému
úsilí kolegů, zaměstnanců STARZu,
kteří na všech provozech veškerý nepořádek a škody ihned uklízeli a prokázali semknutost našeho týmu, za
což jim patří můj obdiv a samozřejmě poděkování, a dále díky pomoci i ostatních se podařilo připravit areál na otevření hned druhý
den,“ sdělil ředitel pan Pavel Mareš.
Mimořádná krizová situace prověřila jednotlivé pracovní kolekti-

vy, ale také záchranné složky a jejich maximální koordinovanost ve
chvílích, kdy je potřeba cíleně spolupracovat.
„Oproti tomu postavte hyenizmus,
kterému jsem byl svědkem a který
mne samotného šokoval. Co člověka míjejícího takovou zkázu, která
zasáhla naše město, přiměje k tomu, aby vykradl rozbité auto?
Když podobné příběhy slýchávám
v televizi, říkám si, že to je možná trochu novinářská nadsázka
a možná trochu primitivnost některých národů. Ale my jsme
srdcem Evropy, pokládáme se za
vzdělané a moudré, a přesto se neštítíme udělat něco tak ohavného.
Je mi nad tím vším trochu smutno,“ dodal starosta města Břetislav Hrdlička, „tyto morální škody
nelze vyčíslit.“
Markéta Bučoková, PR
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VY SE PTÁTE, MY ODPOVÍDÁME
Naše redakce obdržela dotaz týkající se opravy spojovací cesty
vedoucí okolo restaurace Ráj
směrem k hotelu Garnet, která je
ve špatném stavu. Zeptali jsme
se vedoucí majetkového odboru
Ing. Jany Narovcové, zdali město

plánuje její opravu. „Vzhledem
k tomu, že zmíněná komunikace
je v soukromém vlastnictví a není v majetku města Strakonice,
nemůže ji město rekonstruovat.
Oprava cesty tedy závisí na dotyčném vlastníkovi.“

PÍSKOVÉ FILTRY BUDOU VYMĚNĚNY
Rekonstrukce plaveckého stadionu je z finančních důvodů rozdělena do několika etap. V první části
je naplánována výměna pískových
filtrů pro úpravu bazénových vod
letního areálu a další přípravné
stavební práce.
Filtry z roku 1972, které byly již
několikrát opravovány, jsou na
hranici své životnosti a svými
rozměry neodpovídají současným
požadavkům na moderní tech-

nologii. Nyní se upravují stavební
plány a připravuje se výběrové řízení na dodavatele.
Samotné práce by měly započít na přelomu roku 2015/2016
a budou skončeny na jaře. Pokud nevzniknou jiné komplikace, měly by být přes příští letní
prázdniny zrekonstruovány šatny
a sprchy.
Karel Dvořák, vedoucí plaveckého
stadionu

ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA KOMUNIKACÍ
Do 30. 9. 2015 budou částečně uzavřeny místní komunikace a chodníky v ul. Družstevní, Stavbařů, Školní a Bezděkovská, a to vzhledem
k rekonstrukci NTL plynovodu a přípojek. Prosíme řidiče, aby dbali
na striktní dodržování dopravního značení. Děkujeme.
Markéta Bučoková, PR

NOVÁ PRAVIDLA V OBLASTI BYTOVÉ POLITIKY
Zastupitelstvo města Strakonice na svém jednání dne 17. 6. 2015
schválilo nová pravidla pro přidělování a pronajímání bytů ve vlastnictví města Strakonice, která nabyla platnosti a účinnosti dnem 1. 7.
2015. Ke stejnému datu byly zrušeny zásady platné od 15. 10. 2003.
Změny oproti původním zásadám jsou následující:
Do evidence žadatelů není zařazena žádost, pokud:
– žadatel a osoby, které budou žít
se žadatelem ve společné domácnosti, jsou ke dni podání
žádosti vlastníkem či spoluvlastníkem domu nebo bytu
či jiné nemovitosti vhodné pro
bydlení,
– žadatel a osoby, které budou žít
se žadatelem ve společné domácnosti, jsou ke dni podání
žádosti nájemcem družstevního
bytu,
– žadatel a osoby, které budou žít
se žadatelem ve společné domácnosti, dluží městu Strakonice a organizacím s majetkovým podílem města Strakonice
a neuzavřeli dohodu o splátkovém kalendáři, příp. nenavážou
spolupráci se sociálním odborem Městského úřadu Strakonice.
2

Při obsazování bytových jednotek
je brán velký zřetel na to, zda žadatel pracuje a má stálý příjem.
Při prodlužování nájemních smluv
bude posuzováno, zda nájemce
a osoby, které s nájemcem žijí ve
společné domácnosti, nejsou dlužníky města Strakonice a organizací s majetkovým podílem města Strakonice. V případě, že jsou
dlužníky, musí mít dohodnut
splátkový kalendář, případně bude posuzováno, zda nájemce navázal spolupráci se sociálním odborem MěÚ Strakonice na řešení
své sociální situace.
Není již hrazen manipulační poplatek při podání žádosti o nájem
bytu ve výši 200 Kč.
Úplné znění pravidel pro přidělování a pronajímání bytů ve vlastnictví města Strakonice je k nahlédnutí na stránkách www.strakonice.eu
– občan – úřad online – formuláře
– odbor majetkový.
Eva Charvátová, majetkový odbor

STĚHOVÁNÍ POLICIE JE V PLNÉM PROUDU
Od 1. září 2015 dojde ke změně
sídla Obvodního oddělení policie
Strakonice, Dopravního inspektorátu Územního odboru policie
Strakonice a Cizinecké policie.
Obvodní oddělení policie se ze
současné adresy Na Ohradě, čp.
1067, přemístí do budovy Územního odboru policie Strakonice
v ulici Plánkova 629. Naopak do
budovy Na Ohradě, čp. 1067,
bude dislokován Dopravní inspektorát ÚO Strakonice a Cizinecká policie. Tedy od 1. září
2015 si veřejnost bude své náležitosti týkající se bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu
(dopravní nehody, služby dopravního inženýra, dopravní přestupky a podobně) vyřizovat
v budově v ulici Na Ohradě ve

Strakonicích. Rovněž tak problematika Cizinecké policie bude
řešena na této adrese. Občané,
kteří budou chtít využít služeb
obvodního oddělení, se budou
muset dostavit do ulice Plánkovy, případně využít telefonních
linek, které zůstávají nezměněné.
Služby nabízené Zdravotní pojišťovnou MV zůstávají v budově
Územního odboru policie Strakonice.
Důvodem redislokace organizačních článků Policie ČR je uvolnění druhého nadzemního podlaží v budově Na Ohradě, kde nyní
sídlí Obvodní oddělení Strakonice, pro potřeby Finančního úřadu
Strakonice.
Jaromíra Nováková
Policie ČR Strakonice

DŮM V TOVÁRNÍ ULICI A BÝVALÁ ŠKOLA NA PODSRPU
JSOU NA PRODEJ
Dne 17. 6. 2015 souhlasilo Zastupitelstvo města Strakonice na
svém zasedání s vyhlášením záměrů na prodej:
– domu čp. 220 v ulici Tovární
v části obce Strakonice II s parc.
č. st. 240 o výměře 472 m2
(dům čp. 220 je součástí pozemku parc. č. st. 240) a s pozemky parc. č. 596/7 o výměře
285 m2, parc. č. 596/8 o výměře 538 m2, parc. č. 596/9 o výměře 334 m2, parc. č. 596/10 o výměře 278 m2 a parc. č. 596/11

o výměře 485 m2, vše v katastrálním území Nové Strakonice,
za minimální kupní cenu ve výši 3 990 000 Kč.
– budovy bývalé školy na Podsrpu – budova čp. 30 v části obce
Přední Ptákovice, postavené na
st. parc. č. 34, a pozemků parc.
st. č. 34 o výměře 679 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.
č. 181/2 o výměře 1042 m2 –
zahrada, vše v kat. území Přední Ptákovice, za minimální cenu 1 950 000 Kč.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÍ PROVOZU
V rámci revitalizace sídliště Mír – náměstíčko bude do 13. 11.
2015 úplně uzavřena místní komunikace v prostoru parkoviště před
budovou bývalého Telecomu a částečně bude uzavřena místní komunikace v ulici Spojařů v úseku podél budovy bývalého Telecomu ke
křižovatce s ulicí Mládežnickou až k budově zdravotního střediska.
Více informací naleznete na www.strakonice.eu.
Markéta Bučoková, PR

TERÉNNÍ PRÁCE V MÁCHOVĚ ULICI POVEDOU K ROZŠÍŘENÍ
PARKOVACÍCH MÍST
V pátek 17. 7. 2015 byly zahájeny
na pozemku č. 554/III k. ú. Strakonice terénní práce pro vznik
nových parkovacích míst v Máchově ulici v počtu 35. Úpravy si
vynutila potřeba vzniklá v důsledku rekonstrukce sportovní haly
a je ve výši 383 000 Kč plně hrazena z prostředků města. Práce
započaly odstraněním ornice, terén byl dosypán a zpevněn kame-

nivem a povrch vyplněn asfaltovým recyklátem.
V druhé etapě bude následovat
zadláždění, rozšíření stávající komunikace a vybudování chodníku.
Celá rekonstrukce trvala zhruba
dva týdny bez uzavírky. Děkujeme
řidičům, že svou ohleduplností při
projíždění stavbou přispěli k hladkému průběhu.
Markéta Bučoková, PR
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AKTUALITY Z HRADNÍHO SAFARI
Bohužel tentokrát jsme posly špatných zpráv. Za poslední velmi krátkou dobu se v safari přihodilo hned několik velmi nepříjemných událostí.
Na konci letošního června volně
včasnému zásahu ošetřovatele papobíhající pes neukázněného mana Františka Lebedy vše dopadlo
jitele přes plot pokousal jednu
dobře, ale nebýt na místě, kdoví
z malých holandských zakrslých
jak by celá situace skončila.
koz a způsobil jí poranění v oblasZvířata v hradním safari jsou tady
ti horních nozder. Kozička sice
pro všechny návštěvníky. Buďme
napadení přežila, ale do konce žirádi, že se jimi můžeme chlubit
vota se bude vyrovnávat s defeka že díky nim městské děti mají
tem, který jí znesnadní dýchání
možnost poznat, jak funguje přía přijímání potravy.
roda a jak vůbec živé zvíře vypadá.
Další případ se stal v pondělí
Proč tedy svým neuváženým cho13. července. Opět volně pobíhaváním pejskaři ničí to, co jiní uvájící černý labrador (identita majidějí v život?
tele je známá) přeskočil do areáZkuste si položit otázku, vážená
lu výběhu zvířat. Tentokrát díky
paní, vážený pane, jaké by to bylo,

kdyby vám někdo napadl vašeho
miláčka a jemu zůstaly ošklivé rány. Co by asi následovalo? Soud?
Chtěli byste vymoci pro své bezbranné zvíře náhradu?
Naprosto stejně se cítí člověk,
který svůj čas zasvěcuje péči
o zvířata v hradním safari. Je
až dojemné, s jakou něžností
dokáže o svých svěřencích vyprávět a jak ho trápí a bolí,
způsobuje-li jim lidská bezohlednost utrpení.
Vedení hradního safari velmi důrazně žádá o dodržování obecně
závazné vyhlášky č. 2/2013 upravující pravidla pohybu psů na veřejném prostranství jednotlivých
lokalit města. Pro oživení připo-

VZPOMÍNKA...

RADA SENIORŮ OPĚT USTANOVENA

V letošním roce si připomínáme
nedožité 65. narozeniny zakladatele spolku Calderdale–Strakonice Twinning Association
(CSTA) pana Václava Sládka
(1950–1997). Z jeho iniciativy
byl tento spolek v roce 1994 založen a jeho členové jsou z řad
obyvatel bývalého okresu Strakonice. Cílem CSTA je navazovat kontakty a upevňovat přátelství a porozumění mezi českými
a anglickými občany. Díky úsilí
V. Sládka byla uzavřena i oficiální listina přátelství mezi radnicemi.

Pod vedením Václava Sládka se
uskutečnilo mnoho cest Jihočechů
do Anglie. Recipročně k nám na
Strakonicko přijela řada anglických návštěvníků, členů partnerského spolku z oblasti Calderdale
s centrem ve městě Halifax. Bylo
navázáno nespočet přátelství, která přertvávají dodnes.
Do městského parku Shibden
Park v Halifaxu umístila CSTA pamětní desku připomínající jméno
pana Václava Sládka, který zůstane symbolem česko–anglického
přátelství.
Členové CSTA

RODIČE NEZIŠTNĚ POMÁHAJÍ
Na Podskalí stojí již delší dobu
opuštěná chatka. Jak ji smysluplně využít, našla maminka jednoho ze skautů paní Kateřina
Oplová. Obrátila se na paní místostarostku Helenu Brejchovou
a s ostatními rodiči se zavázala, že
chatku na vlastní náklady opraví,
aby ji mohli využívat skauti z od-

dílu Jestřábi jako svou novou
klubovnu. Že to nebude jednoduché, toho jsou si vědomi, ale
jejich nadšení nemůže zajisté nic
překazit.
Rada města záměr podpořila
a chatku jim pronajala za symbolickou jednu korunu.
Markéta Bučoková, PR

Rada města na svém 25. jednání
dne 1. 7. 2015 zřídila Radu seniorů města Strakonice a jmenovala
její členy, kterými jsou: Marcela
Štveráková (předsedkyně), Ludmila Urbanová, Naděžda Nováková,
Mgr. Ivana Parkosová, Jiří Tesař,
Hana Maroušková, Helena Moco-

mínám, že v okolí hradu je zakázán volný pohyb psů.
Celá lokalita tedy bude nově opatřena informačními tabulemi, aby
každý, kdo navštíví se svým čtyřnohým přítelem hradní safari, měl neustále na očích, jak se má chovat.
V případě nedodržení zákazu hrozí
takovému majiteli, bude-li přivolána hlídka městské policie, pokuta.
Všímejte si i vy ostatní, kteří vyhledáváte tato místa plná klidu
a pohody, zda se všichni chovají
tak, jak mají, a pokud ne, pak
ihned volejte linku 156. Prokážete
tím službu nám všem. Zkrátka zákon se musí ctít, tady žádné ale
a omluvy neplatí!
Markéta Bučoková, PR

vá Linhartová a Jana Kohelová.
Rada seniorů bude kromě jiného
pokračovat v pořádání strakonických blešáků. Podzimní se uskuteční v sobotu 19. 9. 2015 opět
v letním areálu plaveckého stadionu. Přihlášení bude možné od 10. 9.
Více v zářijovém Zpravodaji.

DALŠÍCH PADESÁT EUROKLÍČŮ PRO STRAKONICKO
Národní rada osob se zdravotním
postižením získala dalších 150 euroklíčů pro Jihočeský kraj a 50 ks
je určeno pro Strakonicko.
Díky němu si například zdravotně postižený sám zprovozní
schodišťovou plošinu, výtah nebo
otevře veřejné WC. V ČR je již
osazeno eurozámkem přes 650

míst (úřady, nádraží, čerpací stanice apod.).
Vyzvednout si jej můžete zdarma
v kanceláři Jihočeského centra pro
zdravotně postižené a seniory,
o. p. s., pracoviště Strakonice,
Stavbařů 213. Kontaktní osoba:
Jana Horvátová, vedoucí pracoviště, tel.: 383 321 931, 724 707 312.

ZMĚNA V KONTROLNÍM VÝBORU
Od 17. 6. 2015 došlo ke změně
členů v kontrolním výboru, ten nyní pracuje ve složení: Josef Eigner

(předseda), Miloslav Trégl, Josef
Zoch, Zdena Papírníková a Radek
Chvosta.

ENERGO 2015  ŠETŘENÍ O ENERGETICKÉ SPOTŘEBĚ V DOMÁCNOSTECH
V druhé polovině roku 2015 a počátkem roku 2016 bude Český
statistický úřad zjišťovat spotřebu
energií v náhodně vybraných domácnostech.
V souladu se zákonem č. 89/
1995 Sb., o státní statistické
službě, zorganizuje Český statistický úřad ve výše jmenovaném období šetření ve vybraných domácnostech, jehož
cílem má být podrobné zjištění spotřeby energií na vytápění
či chlazení vnitřních prostor,

ohřev vody, vaření, osvětlení
a další využití.
Vlastní šetření proběhne po celém
území České republiky přibližně
ve dvaceti tisíci domácnostech
v době od 7. července 2015 do
15. ledna 2016 prostřednictvím
speciálně vyškolených tazatelů.
Tito pracovníci budou vybaveni
průkazem tazatele a příslušným
pověřením, které ve spojení s občanským průkazem takovou osobu opravňují k provedení zmiňovaného šetření pod názvem

ENERGO 2015. Dokumenty budou vydané krajskou správou
ČSÚ.
Ve všech fázích průzkumu je zaručená naprostá anonymita zjištěných údajů a získaná data budou
důsledně chráněna podle přísných
požadavků zákona 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, a zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Případné dotazy mohou být směrovány na pracovníka Krajské
správy ČSÚ v Českých Budějovi-

cích – paní Ing. Vieru Zikovou,
tel.: 386 718 561 nebo 605 589
826, případně na e-mailovou adresu: viera.zikova@czso.cz.
Podrobnější informace k šetření
naleznete na https://www.czso.cz/
csu/czso/energo–2015.
V souvislosti s plánovaným šetřením
vyzýváme občany k obezřetnosti, koho si do svých domácností budete
vpouštět. Vždy si pečlivě prostudujte předložené doklady a pověřovací
listiny.
Markéta Bučoková, PR
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ZVEME
LETNÍ KINO
1. 8., 20.00 hod.
Parkán – křest CD + hosté J. Kohák, Jaksi Taksi, Bags
7. 8., 21.00 hod.
Iluzionista – film
8. 8., 21.00 hod.
Dešťová víla
14. 8., 21.00 hod.
Peklo s princeznou
22. 8., 21.00 hod.
Zkrocená hora

KINO OKO
1.–3. 8., 17.30 hod.
Mimoni 3D
1.–2. 8., 20.00 hod.
Mission: Impossible – Národ grázlů
3.–4. 8., 20.00 hod.
Věčně mladá
7.–9. 8., 17.30 hod.
Malý dráček 3D
6. 8. a 9. 8., 20.00 hod.
Bojovník
10.–12. 8., 20.00 hod.
Vykolejená
13.–16. 8., 17.30 hod.
Pixely 3D
13., 15., 16., 17. 8., 20.00 hod.
Fantastická čtyřka 3D
18.–19. 8., 20.00 hod.
Amy
21.–23. 8., 17.30 hod.
Uuups! Noe zdrhnul...
20.–21. 8., 20.00 hod.
Krycí jméno U.N.C.L.E.
23.–25. 8., 20.00 hod.
RYTMUS sídliskový sen
26.–27. 8., 20.00 hod.
Nesmrtelný
28.–30. 8., 17.30 hod.
Barbie Rock´n Royals
28.–30. 8., 20.00 hod.
Bláznivá dovolená
31. 8., 20.00 hod.
Hitman: Agent 47
Filmový klub – 20.00 hod.
Nenasytná Tyffany (5. 8.)

STRAKONICKÝ HRAD
Maltézský sál
(út–ne 9.00–16.00 hod.)
Do 2. 8.
Tvář – výstava portrétů a kreseb
E. Švecové a P. Koubka
5.–30. 8.
Tradice a krása řemesla v Oselcích
– výstava prací žáků Střední školy
Oselce zaměřená na uměleckořemeslné zpracování dřeva
Vernisáž 4. 8., 17.00 hod.
Hradní palác
(denně 9.00–17.00 hod.)

Do 23. 8.
SUPŠ Bechyně – výstava výtvarné
činnosti studentů i pedagogů
5.–16. 8.
Mistr Jan Hus na strakonickém
hradě – série výstav k výročí jeho
upálení v rámci prohlídkové trasy
muzea
Kapitulní síň
(denně 9.00–17.00 hod.)
21.–31. 8.
Mistr Jan Hus na strakonickém
hradě – série výstav k výročí jeho
upálení:
Mistr Jan Hus – komiks, ilustrace
Z. Študlarové popisující jeho život, pro děti
Žár pravdy nezhasí – komiks o životě M. J. Husa autorek N. Vadlejchové a E. Švecové
Jan Hus a husitství na pohlednici
– období husitských válek, kázání,
obhajoba, vězení a upálení M. J.
Husa, ze sbírky J. Bouška
21. 8.–18. 10.
Pohádková země V. Klimtové –
výstava pohádkových bytostí
a krajin autorky loutek
Zahájení 20. 8. v 10.00 hod. – dílny pro děti a prohlídka výstavy
pod vedením autorky
Vernisáž 20. 8. v 17.00 hod.
Zámecká galerie
(po–pá 9.00–12.00 a 13.00–
17.00, so 9.00–12.00, ne a svátky
13.00–17.00 hod.)
Do 6. 9.
J. Urbánek – Hračky – výstava
Šmidingerova knihovna
Do 31. 8., vstupní hala
Slunce a sluníčka – výstava prací
žáků ZUŠ, třída Mgr. V. Bělochové
18. 8., 18.00 hod., společenský sál
Strakonické příběhy XX. Kůže Fabiána Sekouška (strakonický koželužský cech od dob nejstarších
až do jeho zrušení, mistři, tovaryši, učedníci)
I. hradní nádvoří
14. 8. a 28. 8., 13.00–17.00 hod.
Farmářské trhy
(více na www.farmarsketrhy.strakonice.eu)
II. hradní nádvoří
9. 8., 15.00 hod.
Posezení s písničkou na hradě –
vystoupí skupina Progres a Heligonky A. Rusňáka
15. 8.
19.00 hod. Koncert Rolling Stones Revival Band Brno
21.00 hod. ROLLING STONES –
film

www.meks-st.cz • www.muzeum-st.cz • www.knih-st.cz • www.starz.cz

III. hradní nádvoří
15. 8., 8.30 hod.
Vzpomínková motocyklová soutěž
Šumavou 2015 – O pohár města
Strakonice
Pořádáno k příležitosti výročí 50
let od ukončení výroby soutěžních
motocyklů v ČZM Strakonice (více www.meks-st.cz).

KNIHOVNA V HUSOVĚ ULICI
(po, čt 13.00–18.00, st 8.00–
12.00 hod., mimo 3.–7. 8.)
Výstavka kvetoucích rostlin
Pokračují akce: Nejmilejší knihy,
Paměť strakonických stromů, Výstavka fotografií B. Kocka, Burza
námětů na cestování

ARTWALL
Do 28. 8.
Já – autoportréty
29. 8., 15.00 hod.
Střih světem – I. Jungová (koláže)

OSTATNÍ
Akce
Středeční výlety s MC Beruška
(více www.mcberuska.cz)
1.–2. 8., letní plavecký areál
Strakonický bazén
11. 8., 9.30 hod., sraz u IC pro seniory
Hodinka cvičení pro seniory na
venkovních posilovacích strojích
13. 8., 8.30 hod., sraz v parčíku
u budovy okresního soudu
Cyklovýlet Strakonice – rybník
Milavy

(více Územní organizace svazu diabetiků Strakonice – pí M. Štveráková, tel.: 602 340 099, 774 263 368)
15. 8., 10.00–17.00 hod., vodní
mlýn Hoslovice, Dožínky
15. 8., Rennerovy sady
15.00 hod. Design market – tvořivé dílny
20.00 hod. Promítání Milenky starého kriminálníka + živý hudební
doprovod kapely Neuvěřitelno
(více www.artwallstrakonice.cz)
21. 8., 18.00 hod., u letního kina
XXI. ročník Běhu městem
23. 8., 6.45 hod., sraz před nádražím ČD
Přírodovědný výlet s knihovnou na
Prášilsko (více www.knih-st.cz)
26. 8., 15.30 hod., sraz před branou psího útulku
Třetí venčící návštěva strakonického psího útulku (více
www.knih-st.cz)
27. 8., 19.30 hod., kostel sv. Markéty
Svatojánský hudební festival
L. Brabec – kytarový recitál, Dětský pěvecký sbor Fere Angeli
29. 8., 20.00 hod., sraz u Pětikolského jezu
Prohlídka za magického úplňku

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ
Letní plavecký areál
Po–Ne 10.00–20.00
Fitness Na Křemelce
Po–Pá 8.00–12.00 16.00–19.30
In–line dráha Na Sídlišti
Po–Ne 8.00–20.00
Areál Na Muškách
Po–Ne 8.00–20.00

FERE ANGELI NA FESTIVALU V ITÁLII
Ze své další zahraniční cesty se
v neděli 29. června vrátil dětský
pěvecký sbor Fere Angeli ZUŠ
Strakonice. Tentokrát se účastnil
mezinárodního festivalu pěveckých sborů Alta Pusteria 2015,
který se konal v Jižním Tyrolsku.
Na jednom z největších sborových
festivalů v Evropě (75 sborů, více
než 2000 zpěváků z celého světa)
jsme se tentokrát představili na
třech koncertech. Dvakrát jsme vystoupili s duchovním repertoárem
v krásných kostelech v městečkách
Dobiacco a Villabassa a jednou s lidovými písněmi v příjemné akusti-

ce Mahlerova sálu v kongresovém
centru v Dobiaccu. Díky promyšlené dramaturgii a výbornému výkonu všech dětí i klavíristky Jindřišky
Jandové se vystoupení sboru setkalo s velkým ohlasem a výsledkem
je pozvání na festival duchovní
hudby v Toskánsku v příštím roce.
Krásné počasí, příjemné ubytování,
dobré jídlo a povedené výlety jen
završily skvělý dojem z festivalu.
Za podporu naší účasti děkujeme
grantovému programu Jihočeského kraje, městu Strakonice a sponzorům z řad strakonických firem.
Marcela Miková

Upozornění na službu rozvozu knih domů seniorům
či hůře pohyblivým občanům
Bližší informace v oddělení pro dospělé Šmidingerovy knihovny, tel.:
380 422 704, e-mail: pujcovna@knih-st.cz.
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