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Sametový listopad...

Pastelovými barvami maluje podzim přírodu
od nepaměti, ale svoboda a demokracie jsou
v naší domovině pouze jedno lidské pokolení.
Přesto jsou především pro mladou generaci naprostou samozřejmostí. Události 17. listopadu připomene stejně jako v loňském roce vzpomínkové
setkání u kostela svaté Markéty.
více na str. 3

Nenechte své auto...

O zániku svého vozidla v centrálním registru
rozhodne každý vlastník sám. Nesdělí-li do konce roku adresu místa a účel využití vozidla
evidovaného v současné době v depozitu, hrozí,
že auto v budoucnu již nebude možné přihlásit
a uvést do provozu. Stále ještě zbývá doplnit
údaje u téměř tří tisíc vozidel.
více na str. 4

Zeptali jsme se...

Severní dopravní půloblouk je stále živým
tématem. Tentokráte na konkrétní otázky odpovídá vedoucí úseku výstavby Ing. Jan Kudrle
z Ředitelství silnic a dálnic České republiky,
správy České Budějovice. Termín zahájení prací závisí i na rozhodnutí Vlády ČR. Rozpočet
akce je více než 300 mil. korun.  více na str. 6

INZERCE

Vážená podnikatelko,
vážený podnikateli,
v rukách právě držíte první vydání Zpravodaje města Strakonice v novém grafickém zpracování.
Nový Zpravodaj města Strakonice umožňuje komerční prezentaci pro
podnikatele a přináší tak zajímavou příležitost k velmi účinnému oslovení
obyvatel celého města. Uvádím některé výhody:
n d
istribuce do všech domácností + infocentrum města (celkem 10.750 ks)
– odpadá problém remitendy
n v
ysoký poměr redakčního materiálu vůči komerční inzerci, která je
maximálně na 25% plochy
n ž
ivotnost média prakticky celý měsíc – vícečetné oslovení čtenáře
jednou anoncí
n o
slovení pasivních čtenářů, tj. čtenářů, kteří momentálně aktivně
nevyhledávají daný produkt či službu
n v
yužití plochy k PR článku, tj. představení textovou formou (připravíme
Vám jej na klíč)
n m
ožnost umístit inzerci na redakčních stránkách.

Společnost Regionální vydavatelství je mediazastupitelství zajišťující
i dalších 60 radničních a regionálních zpravodajů s celkovým oslovením
50% všech domácností po celé České republice. Můžete tak oslovit
domácnosti nejen ve svém městě, ale i v Písku, Příbrami, nebo např. Praze.
Konkrétní možnosti Vaší propagace s Vámi rádi zkonzultujeme
a připravíme návrh příležitostí!
Zajímavým bonusem případné spolupráce pro Vás mohou být výhodné
ceny tisku letáčků či dalších propagačních materiálů (vícestránkové letáky,
brožury, kalendáře, knihy…).
Naším cílem je zajištění profesionálního servisu pro Vás, podnikatele, kteří
dodáváte našemu městu puls a vytváříte zde atraktivní prostředí pro život!
S úctou
Jan Ondruš
ředitel
Regionální vydavatelství

Uzávěrka inzerce příštího čísla je 18. 11. 2015, distribuce 30. 11. 2015.
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Vážíme si místních podnikatelů, kteří svým působením dodávají regionu vlastní tvář. Proto jsme pro Vás připravili program podpory
podnikání ve formě zvýhodněného nákupu inzertní plochy. Při objednání jednorázové inzerce do Zpravodaje města Strakonice
do 18. 12. 2015 tak získáte zvýhodnění ve formě 20% slevy.
Budete-li chtít Zpravodaje města Strakonice využívat dlouhodobě, opravňuje Vás tento voucher ke slevě až 30 % (inzerce
minimálně na 3 vydání).
Kontakt: Andrea Hemberová 777 663 795, hemberova@regionalnivydavatelstvi.cz
K uplatnění všech bonusů stačí zakroužkovat částku v následující tabulce, vyplnit název Vaší společnosti, IČ, své jméno, e-mail,
telefonní číslo a poslat nám voucher naskenovaný, případně stačí do e-mailu poslat stejné údaje s heslem Zpravodaj města
Strakonice – sleva. Následně Vás budou kontaktovat naši zástupci a vše pro Vás připraví!
Název společnosti:
IČ:
Jméno a příjmení:
Tel. číslo:
E-mail:
formát

rozměry v mm
(šířka x výška)

ceníková cena

zvýhodnění pro místní
podníkatele 20%

Inzerce na 3 otištění
(cena za 1 otištění)

1/8

92 x 63, 188 x 30

2 500 Kč

2 000 Kč

1 400 Kč

1/4

92 x 130, 188 x 63

4 000 Kč

3 200 Kč

2 240 Kč

1/2

92 x 264, 188 x 130

7 000 Kč

5 600 Kč

3 920 Kč

1/1

188 x 264, 210 x 297

12 000 Kč

9 600 Kč

6 720 Kč

Veškeré nabídky tohoto listu jsou určené výhradně pro zákazníky objednávající placenou inzerci, a to v období od 2. 11. 2015 do
18. 12. 2015 a platí do vyprodání plochy v každém jednotlivém vydání. Nabídky jsou podmíněné uhrazením faktury za otištěnou
inzerci v řádném termínu (době splatnosti), v případě porušení této podmínky si vyhrazujeme právo poskytnuté slevy doúčtovat.
Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH.
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Zpravodaj města Strakonice

ÚVOD

Sametový listopad
Břetislav Hrdlička
STAROSTA

Vážení čtenáři,

Události roku 1989.

Foto: archiv Jana Malířského

BŘETISLAV HRDLIČKA, STAROSTA

Kolik emocí jsme dávali do rozličných
shromáždění, kolik očekávání v nás
všech bylo a kolik z nadšení, kterým
jsme oplývali, v nás zůstalo?
Tehdy se listopadový páteční den zprvu
zdál naprosto stejný jako každý jiný. Běžné
pracovní povinnosti, nákupy v poloprázdných obchodech, práce, škola a rychle ze
sychravého počasí zpět
do svých domovů. My,
co jsme neměli možnost trávit čas v centru
pražského dění, jsme
až z večerních zpráv
Československé televize dostali informaci
o jakési demonstraci, kterou usměrnila
Veřejná bezpečnost. Zcela jinak informovala
o událostech sedmnáctého listopadového
dne na Albertově či Národní třídě rozhlasová stanice Svobodná Evropa.
Jen stěží jsme si mohli udělat objektivní
pohled. Informace přicházely velmi zmatečně a troufnu si říci, nám nebylo nikterak
lehko. Nikdo nemohl vědět, zda se nebude,

a možná i v mnohem masivnější formě,
opakovat šedesátý osmý rok.
Postupně se demonstrace rozšířily do všech
měst a vesniček a my jsme s nadšením vítali
něco, co si nikdo ani nedokázal představit, že
by snad mohlo přijít.
Dnes, dvacet šest let poté, když vyprávíme
našim potomkům, jaká byla situace v tehdejším Československu, nemohou uvěřit. Někdy
s lítostí zjišťuji, jak velmi slabé povědomí
o Sametové revoluci naše děti mají. Myslím, že je přímo naší
povinností připomínat si
datum 17. listopadu, a to
nejen z důvodů „ukončení vlády jedné strany“.
Mnohdy si stěžujeme
na situaci, jaká v Čechách panuje. Nemyslím
si, že je to tak zlé. Právě naopak. Daří se nám
všem velmi dobře a obávám se, že si toho
nevážíme. Učme se zpátky radovat z drobností a maličkostí všedních dnů. Naučme se
více usmívat, méně brát a více dávat. Podzim
je ročním obdobím plným barev. Zkusme se
dívat na svět barevně a ne pouze černo-bíle.
Za vedení města přeji dny plné pohody
a radosti.

„Méně brát a více
dávat.“

Město Strakonice
srdečně zve
na přátelské setkání při
svíčkách v Den boje
za svobodu a demokracii

17. listopadu 2015
v 17.00 hodin
u kostela sv. Markéty

Zpravodaj města Strakonice 

Bezplatný
zápis akcí na web
Vážení pořadatelé kulturních, sportovních
a volnočasových akcí, pokud budete mít zájem
o zveřejnění, prosíme o zaslání informací na
e-mailovou adresu infocentrum@strakonice.eu
nebo předání do městského informačního
centra na Velkém náměstí. Rádi vám je
zdarma zveřejníme na webových stránkách
města, ve Zpravodaji města Strakonice a plakát zároveň vyvěsíme ve foyer informačního
centra.
Olga Maroušková,
informační centrum

dostává se vám do rukou zcela nový
Zpravodaj města Strakonice.
Dlouho jsme přemýšleli, jak jej
koncepčně zpracovat, aby byl pro
vás jako občany zde žijící atraktivní,
čtivý a zajímavý. Do jaké míry se nám
náš záměr povedl, zhodnotíte jen
vy sami. Netvrdím, že se musí vždy
vše povést a být na jedničku. Konec
konců, vše, co nově vzniká a rodí se,
přináší s sebou nemalé nesnáze. Je
třeba postupně drobné nedostatky
odstranit a s každým dalším číslem
být lepší a lepší.
Pokud uznáte za vhodné, že máte
co říci, že máte vhodné téma, o kterém
byste se chtěli dozvědět více, že máte
co zveřejnit, pak neváhejte a na nově
zřízenou e-mailovou adresu redakční
rady zpravodaj@mu-st.cz posílejte
své postřehy a příspěvky. Zpravodaj
je především o vás a pro vás. Nebráníme se ani připomínkám, protože jen
společnou prací se můžeme dobrat
pozitivních výsledků a vzájemné spokojenosti. Opravdu nemá smysl se nad
nedostatky rozčilovat doma nebo nad
sklenicí dobrého piva. Naopak, zde
je vhodná příležitost věc promyslet,
probrat s přáteli, a když mám smysluplné řešení či pohled, pak s ním přijít.
Budeme se snažit vaše připomínky
řešit a náměty zpracovávat. Děkujeme.

AKTUÁLNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ - WWW.STTV.CZ
ARCHIV ZPRAVODAJŮ - WWW.STRAKONICE.EU
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: zpravodaj@mu-st.cz, 383 700 844, 725 596 443
(Lucie Šnajdrová) • Redakční uzávěrka je 10. den předchozího měsíce. Náklad: 10 750 kusů. Tisk a inzerce: Regionální
vydavatelství, s. r. o. Distribuce: Česká pošta, s. p. – Depo
Strakonice 70. Datum vydání: 02. 11. 2015 • Foto titulní
strana: archiv města Strakonice, R. Malota • Bezplatný výtisk

listopad 2015

3

ZPRÁVY
Ú pravy v Předních
Ptákovicích
Rada města na svém jednání dne
23. 9. 2015 souhlasila s uzavřením smlouvy se společností Prima, a. s., Strakonice
na akci Komunikace Přední Ptákovice
za cenu zhruba 440 tisíc korun s DPH.
Jedná se o drobné stavební úpravy řešící
problematická místa u Základní školy
Povážská, na které upozorňovali sami
občané města. V ulici Nad Školou budou
některá parkovací místa nahrazena zelení,
nově vznikne propojení ulice Nad Školou
do ulice Na Stráni jednosměrnou komunikací, vyvýšená křižovatka ulic Hraniční
a Na Stráni projde úpravou a opraven
bude také rozjezd na ulici Hraniční ze
spojovací cesty do ulice B. Havlasy.  (red)

Jak šel čas

Sedmnáct let, právě tak dlouho již
listujete naším Zpravodajem. V lidském
životě téměř plnoletý dospělák a nejinak je tomu i u našeho periodika, které
pravidelně nalézáte začátkem měsíce
ve svých domovních schránkách. Má-li
někdo z vás doma celý jeho archiv,
jde o úctyhodných 197 čísel v téměř
jednotné grafice, s černobílým tiskem
a modrým zvýrazněním. Původně bylo
distribuováno ke čtenářům 8 500 čí
sel, dnes jde o 10 750 výtisků.
V průběhu jeho zpracování a přípravy řeší
redakční rada drobné připomínky k článkům, popřípadě rozhořčené telefonáty týkající se pozdního doručení výtisku. Obojí je
dokladem, že se jedná o čtený měsíčník.
Stejně jako nás moderní technologie
posouvají vpřed v řadě technických oborů,
nejinak je tomu i v případě Zpravodaje.
Výběr způsobu tisku, nabídka různých
kvalit papíru, vysoká úroveň grafiků a konkurenční ceny stlačují výrobní náklady
a otevírají další možnosti pro vydavatele.
Čas je neúprosný a vývoj nezadržitelný.
Právě proto přistoupilo i město Strakonice k plnobarevné proměně své tiskoviny.
Do současné doby tomu tak bylo jen
u speciálních, především vánočních příloh.
Modernější podoba měsíčníku si možná
najde cestu k novým čtenářům a potěší
ty současné. Jeho větší rozsah dá příležitost k publikování fotografií i zpráv třeba
z oblasti společenského života nebo bohaté
spolkové činnosti.
Věříme, že ubude stížností na distribuci,
kterou v současné době zajišťuje Česká
pošta, s. p., a Zpravodaj se k vám, našim
čtenářům, dostane včas. Určitě ho vždy
k prvnímu každého kalendářního měsíce
naleznete v elektronické podobě přímo
na webových stránkách www.strakonice.eu.
redakční rada
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Nenechte své auto
bezprizorně v depozitu
MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

Odbor dopravy má za sebou zkušenost
s vozidly v polopřevodu, kdy přepážky
doslova praskaly ve švech, a pokud by
to šlo, bývaly by mohly úřednice úřadovat i v noci.
To jen proto, že někteří nezodpovědní občané
nechali bez povšimnutí výzvy v televizi,
tisku, na webových stránkách města či ministerstva dopravy, aby nepodcenili zveřejněnou
informaci a postarali se o vozidla, která
byla tzv. v polopřevodu. S obavami hledí
celý odbor dopravy k blížícímu se závěru
letošního roku, protože již dnes je děsí kombinace vánočního času, konce roku a řady
nespokojených klientů stěžujících si na zákony, předpisy, úředníky, jenom ne na vlastní
nedbalost. S předstihem tedy anoncujeme
stěžejní informace ohledně aut, která mají
řidiči uloženy v depozitu.
Informace poskytla vedoucí oddělení dopravně správních agend Hana Benešová.
Počínaje prvním lednem 2015 nabyla účinnosti novela zákona č. 239/2013 Sb., měnící
zákon 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Celý zákon
je poměrně obsáhlý tak jako většina zákonů.
„Já bych však odkázala na konkrétní paragraf upravující vyřazení silničního vozidla
z provozu,“ upozorňuje Hana Benešová.
Zde se jasně udává, jak postupovat,
mám-li auto v depozitu.
„Trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních
měsíců, je vlastník vyřazeného silničního
vozidla povinen bez zbytečného odkladu
po uplynutí této lhůty oznámit obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností adresu
místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno, a účel jeho využití.“
Vlastníci vozidel, kteří uložili auto do depozita před 30. 6. 2013, mají povinnost učinit
nejpozději do 31. 12. 2015 oznámení adresy
místa a účel využití vyřazeného vozidla.
Kdo tak neučiní, s konečnou platností
takové vozidlo zanikne v centrálním registru
vozidel a nebude již možné jej znovu přihlásit
a uvést do provozu.
Podobná situace je u vozidel umístěných
v depozitu po 30. 6. 2013. Povinnost mají
majitelé stejnou. Tedy do konce roku podat

Vedoucí oddělení dopravně správních agend Hana
Benešová. 
Foto: archiv města

Sklad SPZ vozidel umístěných v depozitu.

Foto: archiv města

oznámení adresy místa a účel využití vyřazeného vozidla jen s tím rozdílem, že takové
vozidlo nezanikne, ale majitel se vystavuje
nebezpečí nemalých finančních sankcí, pokud toto oznámení nepodá.
Z původního znění zákona číslo č. 56/2001
Sb., § 13, vyplývala povinnost majiteli vozidla umístěného v depozitu po roce vyřadit
vozidlo z depozita nebo jej ponechat a prodloužit dočasné vyřazení vozidla z provozu,
avšak již pouze na dobu šesti měsíců. Následné oznámení byl majitel povinen podat vždy
každý půlrok. Cenové zatížení bylo ve výši
100 Kč za zápis vozidla do depozita a poté
každých šest měsíců prodloužení za 50 Kč.
Podle novelizovaného zákona č. 239/2013
Sb., §12, pořídíte zápis do depozita za 200 Kč
na dvanáct měsíců. Následné oznámení adresy místa a účelu využití vyřazeného vozidla
vás zatíží 50 Kč.
Pro zajímavost v současné chvíli je
na strakonickém odboru dopravy v depozitu
ještě kolem tří tisíc vozidel. Od začátku roku
do prvního října 2015 bylo nově vyřazeno
(uloženo do depozita) 453 vozidel.

Kronika města – výzva

Přáli byste se stát součástí dějin města? Máte zájem o to, aby budoucí generace mohly zjistit, čím
jste v roce 2015 přispěli k chodu města svou podnikatelskou nebo zájmovou činností? Pokud ano,
zašlete nám na e-mail martina.dubova@mu-st.cz svůj příspěvek, kterým byste chtěli kroniku obohatit.

Zpravodaj města Strakonice

ZPRÁVY

Nový vrt na Hajské

Pro zájemce o vystoupení
Všichni, kteří mají zájem bezplatně
vystoupit v rámci kulturního programu
při adventních trzích pod Rumpálem
ve dnech 4.–6. prosince, dostanou
prostor na vánoční scéně na strakonickém
hradě. Pro upřesnění programu a termínu
svého plánovaného vystoupení kontaktujte
Muzeum středního Pootaví Strakonice
na telefonu 734 123 299 nebo e-mailu:
lucie.kupcova@muzeum-st.cz.

LUDVÍK NĚMEJC, ŘEDITEL TSST

Vody není nikdy dost a každý dobrý
hospodář si dělá zásoby, proto vzniká v této
době další vodohospodářské dílo. Tentokrát
se jedná o nový vrt Ha-V5 v prameništi při
úpravně vody Hajská.
Prameniště při úpravně vody Hajská vykazuje
v posledních letech klesající tendenci vydatnosti
podzemních zdrojů. Z uvedeného důvodu byl
v loňském roce zadán hydrogeologický průzkum
dotčeného jímacího území, na jehož základě byl
vypracován návrh optimalizace odběrů a rekonstrukce jímacích objektů.
Výše uvedené studie jasně ukazují, že v nedaleké budoucnosti bude zapotřebí postupně
revitalizovat a optimalizovat téměř celé jímací
území Hajská.
Prvním krokem, který probíhá v současnosti
a svým dílem podpoří zajištění dostatečného
množství surové vody pro úpravnu, je vyhotovení hydrogeologického průzkumného vrtu Ha-V5
na západním okraji jímacího území v blízkosti
vodního toku Otava. Vrtáno je jádrově průměrem 156 mm do konečné hloubky 40 m. Následně
bude hlouben jímací vrt počátečním profilem
630 mm do hloubky cca 6–7 m a do konečné
hloubky 35 m bude pak vrtáno bezjádrově
průměrem 495 mm. Nový vrt bude vystrojen

Situační plánek umístění vrtu. 

Foto: archiv města

polyetylenovou zárubnicí o průměru 315 mm se
štěrbinovou vodorovnou perforací. Po ukončení
vrtných prací budou probíhat hydrodynamické
zkoušky nového vrtu, které stanoví zejména
využitelnost vrtu a zároveň mají za úkol potvrdit
předpokládanou vydatnost nového vrtu v množství 10 l/s čerpané podzemní vody. V rámci
zkoušek budou dále mimo jiné provedeny potřebné laboratorní rozbory čerpané vody a bude
se rovněž ověřovat ovlivňování sousedících
zdrojů podzemní vody. Nový vrt plně nahradí
stávající jímací vrt Ha-V3 hluboký 16 m, který je
v havarijním stavu a jeho současná vydatnost je
méně než 4 l/s oproti původním 9 l/s.
Uvedená akce je realizována za cenu
501 050 Kč a je na ni poskytována dotace z Operačního programu životního prostředí ve výši
90 %. K ukončení veškerých uvedených prací
dojde ještě v letošním roce.

Dětská přání Ježíškovi
Děti, chcete poslat originální přání
Ježíškovi? Vyrobte ozdobu s napsaným
přáním a přijďte si ji pověsit na vánoční
stromečky, které budou od 4. 12. připravené okolo studny na II. hradním nádvoří
strakonického hradu.

Mikulášská nadílka
Chcete-li, aby dárek vaší ratolesti
předal Mikuláš s andělem při adventních trzích na hradě, přineste své
označené dárky v sobotu 5. 12. 2015
od 13.00 do 16.30 hodin do obřadní síně (druhé hradní nádvoří). Více
informací vám poskytnou v městském
kulturním středisku.

INZERCE

dny otevřených dveří:
14. listopadu 2015, 9-12.00
9. ledna 2016, 9-12.00

Střední škola Trhové Sviny
Školní 709
374 01 Trhové Sviny
Tel.: 386 322 659, fax: 386 322 318
e-mail: souts@souts.cz
www.souts.cz

Střední škola nabízí tříleté učební obory
končící závěrečnou zkouškou a získáním
výučního listu
Kuchař - číšník
Elektrikář - silnoproud
Truhlář
Malíř a lakýrník
(možnost stipendia)
Zemědělec - farmář
(posílen chov koní)
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Stravovací a ubytovací služby
Opravářské práce

65-51-H/01
26-51-H/02
33-56-H/01
39-41-H/01
41-51-H/01
82-51-H/01
65-51-e/01
41-55-E/01

stravování a ubytování
Žáci mají možnost celodenního stravování (snídaně,
obědy, svačiny, večeře) ve školní jídelně, která je
součástí areálu. Ubytování nabízí domov mládeže
spadající dle vybavenosti do I. kategorie. Žáci jsou
ubytováni v dvoulůžkových pokojích.

Zajímá Vás inzerce ve Zpravodaji
města Strakonice?

B150210 Depozitni ATM 92x86_v03d.indd 1

informace
Přihlášku a další potřebné informace dostanete
u výchovných poradců na základní škole nebo přímo
v naší škole. Přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení
na učební obor Umělecký kovář je nutno odevzdat
nejpozději do 30. 11. 2015, ostatní obory nejpozději
do 15. 3. 2016 na adresu naší školy.

Zpravodaj města Strakonice 

RV1500640/01

přijďte se podívat...

tříleté učební obory

16.10.15 14:33

Kontaktujte Andreu Hemberovou na
RV1500661/02

Kuchař - číšník
Elektrikář - silnoproud
Truhlář
Malíř a lakýrník
Zemědělec - farmář
Umělecký kovář
a zámečník, pasíř
Stravovací a ubytovací služby
Opravářské práce

777 663 795 nebo hemberova@regvyd.cz.
listopad 2015
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ZPRÁVY
Zeptali jsme se
Mezi občany města se šíří dotazy týkající se
severního dopravního půloblouku. Proto jsme
oslovili vedoucího úseku výstavby ŘSD ČR
správa České Budějovice Ing. Jana Kudrleho.
1/ Dlouho diskutovaný obchvat města
Strakonice, jehož stavba byla již několikrát
před těsným zahájením, ale nakonec k ní
nedošlo, se konečně blíží. Jste nyní schopen za ŘSD potvrdit, kdy se začne stavět?
V současné době je žádost na vládě, která
musí stanovit komisi pro vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele stavby (což je
podmínkou u staveb s propočtem nad
300 mil. Kč bez DPH).
2/ Co vám doposud bránilo započít stavbu, a naopak nutilo odložit ji na neurčito?
Stavba není odsunuta na neurčito, ale jsou
určité postupy, které musí být provedeny. Ani
ministerstvo dopravy nebylo této stavbě moc
nakloněno, neboť náklady na zhotovení
komunikace jsou ve vztahu k jejímu využití
vysoké.
3/ Projekt je tedy hotový, jak bude severní
půloblouk vypadat? Můžete nám jej
popsat?
Jedná se o převedení silnice I/20 od čerpací
stanice Robin-oil dvouproudovou komunikací přes Radomyšlskou ulici ke Zvolenské
ulici končící na silnici III. třídy. Křížení s těmito
komunikacemi bude vyřešeno okružními
křižovatkami podobnými dokončené okružní
křižovatce na Katovické. V prostoru pokračování ulice Plánkovy (za garážemi) bude
přesypaný most (jedná se o jakýsi krátký tunel,
na kterém bude navršena zemina, a přes tento
tunel bude vedena komunikace do městského
lesa, investorem bude město) pro převedení provozu do lokality pod vodojemem.
V prostoru Hradeckého ulice bude lávka pro
pěší provoz (investice města). Součástí stavby
budou překládky sítí, nová kanalizace, veřejné
osvětlení a hlavně protihluková opatření (protihlukové stěny, výměny oken v budovách, kde
nevychází hluk dle hlukové studie). Po puštění
stavby do předčasného užívání (zkušebního
provozu) bude změřena skutečná hladina
hlukové zátěže a na základě tohoto měření
bude možno stavbu zkolaudovat. Pokud
hlukové měření nebude vyhovovat příslušným
parametrům, budou zajištěna další možná
opatření, ale to jen v případě nevyhovujícího
výsledku. Počítá se i s výsadbou zeleně podél
nové přeložky, konkrétně v úseku od napojení
obchvatu na komunikaci Písecká až po ulici
Zvolenskou.
4/ Jak dlouhý časový prostor bude vymezen stavbě obchvatu?
Na výstavbu se počítá dvaadvacet měsíců.
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Setkání starostů

Vedení města se sešlo se zástupci obcí strakonického regionu.

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

Správní obvod města Strakonice s rozšířenou působností je vymezen územím
69 obcí. Jejich výčet by byl dlouhý,
smyslem následujícího textu nejsou jen
strohá fakta, ale skutečnost, že byla
nabídnuta možnost oněch šedesát
devět obcí vyzvat a postupně se s jejich
představiteli setkat.
Vedení města Strakonice jako obce s rozšířenou
působností (pozn. autora: obecní úřady obcí
s rozšířenou působností – tzv. obcí III. stupně –
jsou mezičlánkem přenesené působnosti samosprávy mezi krajskými
úřady a obecními úřady.
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností mají
oproti ostatním některé
oblasti působnosti navíc,
a to nejen pro svůj vlastní základní správní
obvod, ale zpravidla i pro další obce v okolí.)
oslovilo postupně starosty obcí a sešli se s nimi
na neformálním jednání o všem, co jednotlivé
starosty trápí a s čím se při výkonu své často
neuvolněné funkce setkávají.
První setkání proběhlo 29. září. Ponejprv
nesmělé dotazy se postupně rozvinuly v živou
diskusi. Hovořilo se na téma životního prostředí, kompostárny. Otázky cílily i na zpracování
a tvorbu územního plánu a s tím spojenými
problémy přímo uvnitř jednotlivých obcí.
Že práce starostů v malých obcích není
jednoduchá, o tom jsme se přesvědčili všichni. Velké obce a města mají zaměstnance
na jednotlivých odborech, kteří se zabývají
různými agendami, ale v malé obci podobné
záležitosti leží na bedrech povětšinou jednoho člověka.

Foto: archiv města

O to s větším nadšením starostové uvítali
posezení a výměnu zkušeností i nabídnutou
pomocnou ruku od své správní obce. Po neformálním setkání ví, že mají ve strakonické
radnici partnera, který je jim vždy ochoten
pomoci, ačkoliv by něco podobného nemusel dělat. Ale proč bychom si vlastně neměli
navzájem pomáhat?
Za město Strakonice přišli na setkání
za odbor sociální Lenka Vysoká, za odbor
vnitřních věcí Martina Kotrchová, odbor rozvoje
reprezentovala Marta Slámová. Václav Býček
objasnil situaci kolem novelizace zákona o pozemních komunikacích týkající se kompetence
uzavírek a zvláštního užívání komunikací, tak
jako je tomu nyní při stanovení dopravního
značení. Tato agenda kompletně přejde
z malých obcí na odbor
dopravy obce s rozšířenou působností, což bude
obrovská administrativní
úleva pro starosty. Další prezentovanou novinkou z odboru dopravy je skutečnost upravující
opravy a údržby komunikací. Běžné drobné
údržbové opravy může obec vyřešit samostatně,
ovšem rozsáhlé opravy cest je obec povinna konat pouze na ohlášení nebo na stavební povolení.
Problematiku životního prostředí objasnil Jaroslav Brůžek. Žhavým tématem byla
kompostárna, ale i odchyty toulavých zvířat.
Za vedení města byli přítomni starosta Břetislav
Hrdlička a tajemník úřadu Vladimír Stroner.
Zdánlivě malicherné každodenní starosti
se ukázaly jako nejčastější postupně probíraná témata.
Druhé jednání proběhlo 15. října a další se
chystá 5. listopadu v degustovně strakonického
pivovaru. Soudě podle ohlasu starostů nebudou
jediná, zhruba v první třetině příštího roku se
plánují další.

„Zdánlivě malicherné
každodenní starosti.“

Pomoc rodinám s postiženými dětmi
Mateřské centrum Beruška Strakonice ve
spolupráci se sdružením IMY- raná péče
nově nabízí setkávání rodin s dětmi s postižením. Cílem je snížení izolace těchto rodin
a navázání nových přátelství. Setkávání dětí
do šesti let probíhá každý čtvrtek mezi
9–12 hodinou, kde se mohou zapojit do krea-

tivního tvoření. Jednou měsíčně (čtvrtek
5. 11. od 16.00–18.00 hod.) probíhá odpolední
setkání rodin i se staršími dětmi. Pro rodiče je
připraven odpočinkový či vzdělávací program,
zatímco dětem se v herně věnují proškolení
dobrovolníci. Více na www.mcberuska.cz

Petra Staňková
Zpravodaj města Strakonice

ŠKOLSTVÍ A CR

Strakonice na veletrhu

Certifikace A.T.I.C. ČR

REDAKČNÍ RADA

Hlavní město kultury Plzeň hostilo
24.–26. září již jedenáctý ročník
veletrhu cestovního ruchu Plzeňského
kraje.
Jeho ústřední propagační linií byla filmová
turistika. Vítaným zpestřením každého
dne byly známé filmové osobnosti, které
usedaly do křesla pro hosta. Veletrh patří
k největším a nejhojněji navštěvovaným
právě i díky bohatému doprovodnému programu. Nejpočetnější zájmovou skupinou
jsou senioři, školy a rodiny s dětmi.
Naše městské informační centrum zvalo
k poznání míst, která se objevila např.
ve filmech Hvězda padá vzhůru (Strakonice);
Tři chlapi na cestách (Strakonice); Slunce,
seno… (Hoštice u Volyně) a filmových
pohádkách Šíleně smutná princezna (Blatná);
Kouzla králů; Vodník a Karolínka nebo Tři
bratři (mlýn Hoslovice). Další pozvánka, již
pro příští rok, samozřejmě patřila mezinárodnímu dudáckému festivalu, který se bude
konat 25.–28. srpna 2016.

Jmenovací dekrety rozdány
K novému školnímu roku 2015/2016 patří
mimo jiné i volba dětských zastupitelů města.
Místostarostka Helena Brejchová přivítala děti
na prvním zasedání v budově městském úřadu
a předala jim slavnostně jmenovací dekrety. Své
zastoupení mají všechny strakonické základní
školy včetně gymnázia. Stávajících devět dětí
uvítalo dvanáct nových členů, kteří společně
s odborem školství a cestovního ruchu vyberou
celoroční téma a zvolí si mezi sebou starostu
a místostarostu.

Veletrh ITEP v letošním roce navštívilo 11 500 lidí.

Foto: archiv města

Členové dětského zastupitelstva:
ZŠ F. L. Čelakovského – Eliška Kolesová,
Adam Přib, Nela Stránská, Kristýna Švarcová
ZŠ Dukelská – Natálie Herbrychová,
Nikola Němejcová, Kateřina Lískovcová,
Natálie Prušáková, Jan Schertler
Gymnázium – Barbora Cibulková, Adam
Palivec, Barbora Plojharová, Kristýna Půbalová
ZŠ Poděbradova – Petr Hradský, Martin Kylberger, Kristýna Maršalová, Veronika Slavíková
ZŠ Povážská – Zuzana Míšková, Adéla
Růthová, Josef Staněk, Filip Tesař
Martina Dubová, odbor školství a CR

Městské informační centrum
Strakonice prošlo 8. září 2015
kontrolou dle systému Jednotné
klasifikace turistických informačních center. Klasifikaci společně
stanovily Asociace turistických
informačních center a agentura CzechTourism. V celé České republice je v současné
době evidováno 261 infocenter a A.T.I.C.
průběžně aktualizuje i seznam čekatelů
na členství.
Naše centrum patří do třídy B, kdy
splňuje minimální standard služeb, zajišťuje
přístup na internet pro veřejnost, v turistické sezoně je otevřeno šest dní v týdnu,
poskytuje informace ve dvou světových
jazycích a pracovníci se průběžně vzdělávají v oblasti cestovního ruchu. Certifikát
je platný až do 7. září 2017. Kromě této
kontroly bylo naše infocentrum podrobeno
utajenému přezkoumání poskytovaných
služeb (mystery shopping), jeho výsledky
najdete na www.strakonice.eu. 
(red)

Grant zdravého města vyhlášen

Dne 9. listopadu končí termín pro podání
žádostí do grantu Zdravého města Strakonice
a Komunitní nadace Blanicko–otavské. Z něho
bude možné žádat o podporu až do výše
18 000 Kč. O grant se mohou ucházet místní
neziskové organizace, příspěvkové organizace, společenství vlastníků jednotek, neformální
sdružení fyzických osob – dospělí a neformální sdružení mládeže.
Bližší informace naleznete na www.konabo.cz.

INZERCE

POŘÁDÁ
v pátek 20.11.2015 od 8 do 18 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

v sobotu 28.11.2015 od 8 do 12 hodin
DEN S NOVÝMI TECHNOLOGIEMI
Interaktivní dopoledne pro rodiče a jejich děti

VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST
Zpravodaj města Strakonice 

RV1500632/01

- nasnímejte si člena rodiny na 3D scaneru
- zúčastněte se zrodu modelu na 3D tiskárně
- vypalte si upomínkový předmět na gravírovacím laseru
- zkuste si ovládat inteligentní budovu
- buďte svědky vzniku zahradního nábytku v CNC centru
- projeďte se elektromobilem

www.sps.volyne.cz
listopad 2015
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KALENDÁŘ AKCÍ
VÝSTAVY
Do 8. 11.
Daniel Schroll – Proměny vody
Výstava fotografií.
Místo: MSP – Zámecká galerie, otevřeno: út–ne,
svátky 13.00–16.00 hod.
Do 27. 11.
Jan Bradáč – Vlčina z hlavy
Výstava obrazů.
Místo: ArtWall, Želivského ulice
1.–30. 11.
Výstavka větviček na určování, pokračují Paměť
strakonických stromů a Nejmilejší knihy
Místo: pobočka ŠK Za Parkem, otevřeno: po a čt
13.00–18.00, st 8.00–12.00 hod.
4.–30. 11.
Pojďte s námi do přírody!
Výstava představuje činnost Centra ekologické
výchovy Podskalí (pobočka DDM Strakonice) –
kroužky, akce, soutěže, programy, zoo koutek.
A možná i to, co vás překvapí…
Místo: Šmidingerova knihovna, otevřeno: po, st, čt
a pá 8.00–18.00, so 8.00–12.00 hod.
7.–27. 11.
Ivan Čech 1935–2012
Výstava obrazů k nedožitým 80. narozeninám.
Vernisáž 6. 11. v 17.00 hod.
Místo: Maltézský sál, otevřeno: út–ne 9.00–16.00 hod.
13. 11.–15. 12.
Zvonečkem to začíná, zvonečkem to končí
Výstava Spolku přátel Muzea středního Pootaví
Strakonice – vybrané modely parních a motorových
lokomotiv a vozů ze sbírky Pavla Malého, zvonky
a zvonečky ze sbírky Ludmily Urbanové, autorské
fotografie se zimní tematikou Jiřího Egermaiera
a Františka Zemena.
Vernisáž 12. 11. v 16.00 hod.
Místo: MSP – Zámecká galerie, otevřeno: út–ne,
svátky 13.00–16.00 hod.
21. 11.–27. 12.
Nejkrásnější dárek
Výstava hraček z let 1890–1980. K vidění budou
stavebnice, konstruktivní hry, pokojíčky pro panenky,
kočárky, panenky, stolní hry, autíčka a další.
Výstavu opět doplní pohyblivý betlém F. Malého
a výstava vánočních stromků.
Vernisáž 20. 11. od 16.00 hod.
Místo: MSP – kapitulní síň, otevřeno od 21. 11.
út–pá 10.00–16.00 hod., so–ne a svátky
13.00–16.00 hod.
27. 11.–26. 12.
#becausewearecan
Prezentace skupiny CAN Production (audiovizuální
tvorba, fotografie)
Místo: ArtWall, Želivského ulice

KINO OKO
1. 11., 17.30 a 20.00 hod.
Celebrity s. r. o.
ČR, komedie, 103 minut, mládeži přístupný
2.–5. 11., 17.30 hod.
13. ročník Mezinárodního festivalu outdoorových filmů
2.–4. 11., 20.00 hod.
Sicario: Nájemný vrah
USA, krimi/drama/akční, titulky, 121 minut, do 15
let nevhodný
5.–10. 11., 20.00 hod.
Spectre
USA/VB, akční/thriller, titulky, 140 minut, do 15 let
nevhodný
6.–9. 11., 17.30 hod.
Snoopy a Charlie Brown 3D
USA, animovaná komedie, dabing, 88 minut,
mládeži přístupný
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10.–11. 11., 17.30 hod.
Stážista
USA, komedie, titulky, 121 minut, do 12 let
nevhodný
12.–15. 11., 17.30 hod.
Jo Nesbø: Doktor Proctor a prdící prášek
Norsko, rodinný, dabing, 87 minut, mládeži
přístupný
12.–13. 11., 20.00 hod.
Přeludy
USA, horor, titulky, 83 minut, do 15 let nevhodný
14.–16. 11., 20.00 hod.
Husí kůže 3D
USA, horor/komedie, dabing, 104 minut, do 12 let
nevhodný
16.–18. 11., 17.30 hod.
Rosa & Dara a jejich velká dobrodružství
ČR, animovaný, 62 minut, mládeži přístupný
17.–18. 11., 20.00 hod.
Steve Jobs
USA, drama, titulky, 122 minut, do 15 let nevhodný
19.–22. 11., čt–pá 17.30, so–ne 20.00 hod.
Hunger Games: Síla vzdoru, 2. část 3D
USA, akční/dobrodružný, titulky, do 12 let
nevhodný
19.–20. 11., 20.00 hod.
Black Mass: Špinavá hra
USA, akční/biografický/drama/krimi, titulky, 123
minut, do 15 let nevhodný
21.–24. 11., 17.30 hod.
Aldabra: Byl jednou jeden ostrov 3D
ČR, rodinný, 83 minut, mládeži přístupný
23.–25. 11., 20.00 hod.
U moře
USA, romantický/drama, titulky, 122 minut,
do 15 let nevhodný
25.–27. 11., 17.30 hod.
Proč jsem nesnědl svého taťku 3D
FRA, rodinný/dobrodružný/animovaný, dabing,
95 minut, mládeži přístupný
26.–29. 11., 20.00 hod.
Gangster Ka: Afričan
ČR, krimi, 98 minut, do 12 let nevhodný
28.–30. 11., 17.30 hod.
Hodný dinosaurus 3D
USA, animovaný/rodinný, dabing, mládeži přístupný
30. 11., 20.00 hod.
Victor Frankenstein
USA, horor/drama, titulky, 109 minut, do 12 let nevhodný
DĚTSKÉ SOBOTY
7. 11., 15.30 hod.
Za kamarády z televize I.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 63 minut
14. 11., 15.30 hod.
Do pohádky za zvířátky I.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 63 minut
21. 11., 15.30 hod.
Za kamarády z televize IX.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 63 minut
28. 11., 15.30 hod.
Krtek o Vánocích
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 68 minut
SENIORSKÉ STŘEDY
11. 11., 9.30 hod.
Očima fotografky
ČR/SR, dokument/drama, 81 minut
FILMOVÝ KLUB – KINO OKO
11. 11., 20.00 hod.
Macbeth
VB/Fra/USA, drama/historický, titulky, 113 minut,
do 15 let nevhodný

PLAVECKÝ STADION
KRYTÝ BAZÉN
Po
6.00–8.00 – kondiční plavání bez parní lázně
12.30–13.30 – plavání pro invalidy
13.30–15.30
17.00–20.00 – 1/2 bazénu
Út
12.30–13.30
14.30–15.30
20.00–22.00
(17. 11. otevřeno 13.00–20.00)
St
6.00–8.00 – kondiční plavání bez parní lázně
12.30–13.30– plavání pro důchodce
13.30–16.00 (15.30–16.00 – 1/2 bazénu)
20.00–22.00
20.00–21.00 Aqua Aerobic
Čt
14.30–16.00
(14.30–15.30 – plavání pro těhotné, 1 dráha)
(15.30–16.00 – 1/2 bazénu)
20.00–22.00
Pá
6.00–8.00– kondiční plavání bez parní lázně
12.00–22.00 (15.30–20.00 – 1/2 bazénu)
So–Ne
13.00–20.00
(otevřeno: 7. 11. 13.00–18.00,
21. 11. 13.00–17.00, 28. 11. 13.00–18.00)
SAUNA
Út 10.00–22.00 ženy
(17. 11. otevřeno 10.00–17.00)
St 10.00–22.00 muži
Čt 10.00–22.00 společná
Pá 10.00–22.00 ženy
So 10.00–17.00 společná
FITNESS
Po
8.00–12.00
13.00–19.00
Út–Pá 8.00–12.00
13.00–21.00
(17. 11. otevřeno 13.00–19.00)
So–Ne 		14.00–18.00

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

Rodiče + děti do 10 let
3. 11.
16.00–17.00
8. 11.
17.00–18.00
10. 11. 16.00–17.00
15. 11. 13.00–14.00
16. 11. 	
17. 11. 15.30–16.30
22. 11. 14.30–15.30
24. 11. 16.00–17.00
29. 11. 15.15–16.15

Společné
17.15–18.15
18.15–19.15
17.15–18.15
14.30–15.30
10.00–11.30
17.00–18.00
16.00–17.00
17.15–18.15
16.45–17.45

Senioři
Každý čtvrtek 9.30–10.30

VÝLOVY RYBNÍKŮ

Rybník		
2. 11.
Malduchy
4. 11.
Třetina		
5. 11.
Mlýnský u Mladějovic
10. 11. Silnický		
11.–12. 11. Řežabinec		
14. 11. Střela 1, 2		
16. 11. Návesný u Sudoměře

Středisko
Leskovice
Strakonice
Strakonice
Strakonice
Strakonice
Strakonice
Strakonice

BOHOSLUŽBY
15. 11., 18.00 hod., kostel sv. Markéty
Mše svatá ke cti sv. Huberta za hudebního doprovodu jihočeských trubačů
28. 11., 14.00–19.00 hod.,
Rytířský sál a kostel sv. Prokopa
Adventní duchovní obnova na téma Přicházející
milosrdenství

Zpravodaj města Strakonice

MěKS – 383 311 535 (předprodej), Kino – 383 322 625 (pokladna), ŠK – 380 422 700 (hrad), 380 422 720 (pobočka Za Parkem),
MSP – 380 422 608, DDM – 383 322 216, LS Radost – 607 117 729, MC Beruška – 773 165 696, ZUŠ – 383 332 166,
STARZ – 380 422 761 (plavecký stadion, pokladna), 602 432 128 (zimní stadion, vedoucí provozu)
29. 11., 8.00 hod. kostel Podsrp,
9.30 hod. kostel sv. Markéty
Eucharistie 1. adventní neděle s žehnáním
adventních věnců
Více: www.farnost-strakonice.cz

8. 11., 14.30 a 16.30 hod.
Loutkové představení Zlatovláska – LS Radost
Místo: KZ U Mravenčí skály

POZVÁNKY
2. 11., 18.00 hod.
S gymnáziem na cestách – po Indonésii (Sumatra,
Jáva a Bali) s batohem na zádech s Jakubem
Vilánkem
Místo: sál gymnázia
4. 11., 17.00 hod.
František Langmajer: Podzim v přírodní zahradě –
zazimování, zakládání vysokých záhonů aj.
Přednáška s promítáním.
Místo: sál gymnázia, info: pobočka ŠK Za Parkem
4. 11., 18.30 hod.
Evropská unie a migrace – beseda
s europoslancem Tomášem Zdechovským
Místo: společenský sál ŠK, info: ŠK
5. 11., 13.00, 14.00, 15.00 hod.
Kdo umí, umí
Přírodovědná vědomostní soutěž pro žáky 5. a 6.
tříd ZŠ, poznávačka, kvíz o přírodě. S sebou psací
potřeby.
Info a přihlášky: kulhova@ddmstrakonice.cz nebo
724 318 643
5. 11., 16.00 hod.
Setkání rodin dětí s postižením
Ve spolupráci se sdružením I MY.
Místo: MC Beruška, info: 773 165 696
6. 11., 16.00 hod.
Rodinné konstelace s kineziologií
Pod vedením pí Ruttové.
Místo: MC Beruška, přihlášky: 776 343 556
6. 11., 16.00 hod.
Přírodovědný kroužek MOP – procházka
na hřbitov, kde budou ozdobeny svíčkami
opuštěné hroby a bude se vyprávět o svátku
Dušiček
Místo: sraz před hradem u CK Ciao..., info:
pobočka ŠK Za Parkem
7. 11., 10.00–18.00 hod.
Setkání s ezoterikou
Výklad karet, numerologie, astrologie,
aromaterapie, přednášky, semináře a spousty
dalších zajímavých témat.
Místo: Dům kultury, info: MěKS

9. 11., 17.00 hod.
Martinský lampionový průvod
Sraz s lampiony v CEV Podskalí. Trasa povede přes
Podskalí okolo pivovaru, dále na Palackého náměstí
do DDM Na Ohradě. Na konci cesty čeká děti
pohádka a sladké překvapení. Při špatném počasí
se akce nekoná.
Info: kulhova@ddmstrakonice.cz, 724 318 643
9. 11., 17.00 hod.
Jaroslav Landsinger uvádí… filmy z archivu
Muzea středního Pootaví a Strakonické televize.
Galerie osobností Strakonicka – medailonky
Josefa Režného, MVDr. Miroslava Vondřičky,
Ladislava Roma, Ladislava Matějky
a MUDr. Jana Zdeňka Cvrčka.
Místo: společenský sál ŠK, info: ŠK nebo MSP
9. 11., 19.00 hod.
Divadelní představení Dívčí válka – Pragokoncert
Praha
Místo: Dům kultury
10. 11., 9.00 a 13.00 hod.
Kurzy počítačové gramotnosti
Posíláme první e-mail (pro úplné začátečníky),
MS PowerPoint
Místo: studovna ŠK, info a přihlášky: ŠK
10. 11., 15.00 hod.
Udělat něco i pro sebe
Sebeprožitkový odpočinkový program
pro všechny, kteří se chtějí naučit správně
odpočívat.
Místo: MC Beruška, info: 604 463 312
10. 11., 18.00 hod.
Kurzy zdravého veg(etari)ánského vaření –
pokročilí
Potraviny a pokrmy z oblasti zdravé a bezmasé
kuchyně.
Místo: ZŠ Povážská, info: Ekoporadna ŠK
Přihlášky: jan.juras@knih-st.cz, 721 658 244
10. 11., 19.00 hod.
KPH – Cantarina Clarinete – „zpívající klarinety“
Kvarteto mladých klarinetistek.
Účinkují: Jana Černohouzová, Hana Tauchmanová,
Jana Lahodná, Věra Kestřánková – klarinety.
Na programu zazní skladby autorů: A. Dvořák,
G. Bizet, J. Brahms, J. Ježek, S. Joplin, A.
Chačaturjan, L. Bernstein a dalších.
Místo: Dům kultury, info: MěKS

KALENDÁŘ AKCÍ

11. 11., 10.00 hod.
Krteček v solné jeskyni
Pobyt pro děti do 1 roku v solné jeskyni
s programem.
Info a přihlášky: MC Beruška, 721 192 011
11. 11., 11.00 hod.
Pietní akt u příležitosti Dne válečných veteránů
Místo: památník Na Dubovci,
info: 25. protiletadlový raketový pluk
11. 11., 16.00 hod.
Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.: Jak zeleň pomáhá
udržovat mikroklima, hospodařit s vodou
a živinami
Přednáška s promítáním.
Místo: velká zasedací místnost MěÚ Strakonice,
info: pobočka ŠK Za Parkem
11. 11., 17.00 hod.
Šachy pro děti
Kurz šachové hry pro děti na úrovni začátečníků
a mírně pokročilých.
Info a přihlášky: MC Beruška, 773 165 696
11. 11., 19.00 hod.
Divadelní předplatné „A“ – Umělecká agentura
Jaroslava Svobodová
Noelle Chatelet: Žena Vlčí mák
V hlavní roli: Hana Maciuchová
Místo: Dům kultury, info: MěKS
12. 11., 18.00 hod.
Kurzy zdravého veg(etari)ánského vaření –
začátečníci
Potraviny a pokrmy z oblasti zdravé a bezmasé
kuchyně.
Místo: ZŠ Povážská, info: Ekoporadna ŠK
Přihlášky: jan.juras@knih-st.cz
13. 11., 17.30 hod.
Zdraví od základu – přednáška MUDr. Karla
Erbena o homocysteinu
Místo: společenský sál ŠK, info: ŠK
15. 11., 15.00 hod.
Taneční odpoledne s písničkou
K poslechu i tanci hraje Miroslav Chodl.
Místo: Dům kultury, info: MěKS
16. 11., 17.30 hod.
Beseda s kardinálem Miloslavem Vlkem
Místo: Rytířský sál, info: Pavel Gerčák,
608 079 461
18. 11., 15.30 hod.
Pohybovky pro předškolní děti s Jitkou Hanušovou
Info a přihlášky: MC Beruška, 606 644 590
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KALENDÁŘ AKCÍ
18. 11., 17.00 hod.
Díky, pane Werichu
Tvorbou Osvobozeného divadla a životy jeho
protagonistů provede PhDr. Věra Kubová. Doplněno
ukázkami písní. Beseda v rámci cyklu AVČ.
Místo: společenský sál ŠK, info: ŠK
18. 11., 17.15 hod.
Žákovský koncert – ZUŠ
Místo: zámecký sálek ZUŠ
18. 11., 18.00 hod.
Zelené otazníky: Chceme mít ve veřejných
prostorech zeleň? Jaká je role zeleně pro člověka
a pro biodiverzitu? Nejen na toto bude odpovídat
RNDr. Tomáš Kučera, Ph.D. z Přírodovědecké
fakulty JU v ČB.
Místo: bývalý Baobab (Bavorova 20),
info: Ekoporadna ŠK
19. 11., 16.00 hod.
Krtek v solné jeskyni
Pobyt pro děti od cca 2 do 5 let v solné jeskyni
s programem.
Info a přihlášky: MC Beruška, 721 192 011
19. 11., 19.00 hod.
Divadelní předplatné „B“ – Divadelní společnost
Jana Hrušínského – Divadlo Na Jezerce
Jean Dell, Gérard Sibleyras: Takový žertík
Hrají: Miluše Šplechtová, Jan Hrušínský, Martina
Menšíková, Zdeněk Hruška, Rudolf Stärz, František
Staněk
Místo: Dům kultury, info: MěKS
20. 11., 20.00 hod.
Koncert skupiny Katapult – RETRO TOUR 2015,
40 let
Místo: Dům kultury, info: MěKS
20.–21. 11.
Filmový dobrodruh Karel Zeman v přádelně
Promítání pro všechny generace, výtvarná
a animační dílna pro děti.
Místo: bývalá přádelna Fezko Na Dubovci, info:
facebook Jsme Strakonice
22. 11., 14.30 a 16.30 hod.
Loutkové představení Rozum a štěstí – LS Radost
Místo: KZ U Mravenčí skály
23. 11., 17.00–19.00 hod.
Tvořivý podvečer s Janou Lebedovou: Ozdoby
z vlny a papíru
Potřeby budou připraveny, lépe přinést i vlastní
(nůžky, čtvrtku, karton, tužku, vlnu, bavlnky, popř.
chemlon apod.).
Místo a info: pobočka ŠK Za Parkem
23. 11., 16.30 hod.
Koncert žáků M. Piklové – ZUŠ
Místo: zámecký sálek ZUŠ
23. 11., 19.30 hod.
Divadelní představení Prodaná nevěsta – DS
Radomyšl
Místo: Dům kultury
24. 11., 11.00 hod.
Beseda: Praní a citlivá dětská pokožka
Místo a info: MC Beruška
24. 11., 16.30 hod.
Klavírní koncert žáků M. Valíčkové – ZUŠ
Místo: zámecký sálek ZUŠ
24. 11., 18.00 hod.
Karel Skalický: Strakonické příběhy XXIII. Pan
Labuť
Johanitský velmistr Jan ze Švamberka a vlákna příběhů
jeho časů. Další vyprávění regionálního historika,
doprovázené projekcí různých dokumentů a vyobrazení.
Místo: společenský sál ŠK, info: pobočka ŠK
Za Parkem
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26. 11., 8.00–11.00 hod.
Tvořivá dílnička pro děti – Vyrábíme krabičku
na šperky
Místo: oddělení pro děti ŠK, info: ŠK

Advent – čas přípravy
na příchod

26. 11., 15.30 hod.
Výroba adventních věnců
S sebou korpus, 4 svíčky.
Místo: DDM Na Ohradě
Info: hrdlickova@ddmstrakonice.cz, 724 122 767
26. 11., 16.00 hod.
Na slovíčko s dulou
Posezení pro nastávající maminky, nezávazné
setkání s průvodkyní porodem, seznámení se
službami duly.
Info a přihlášky: MC Beruška, 773 165 696
26. 11., 19.00 hod.
Západní Kanada – Od oceánu po skalisté hory –
cestopisná přednáška Miloslava Martana
Místo: Rytířský sál, info: MěKS
27. 11., 16.00 hod.
Přírodovědný kroužek MOP – zahrada
Taschnerových
Místo: sraz před hradem u CK Ciao..., info:
pobočka ŠK Za Parkem
27. 11., 17.00 hod.
Tvoření adventních dekorací při svařáku
Místo a info: MC Beruška
27. 11., 19.00 hod.
Koncert Dana Bárty – První fiftýn tour 2015
Místo: Dům kultury
28. 11., 8.50 hod.
Výlet s knihovnou
V 9.08 hod. vlakem (s přesedáním) do Písku.
V programu např. nová naučná stezka k řece
a charitní jarmark ve waldorfské ZŠ Svobodná.
Zpět jede vlak v 17.09 hod.
Místo: sraz před nádražím ČD, info: pobočka ŠK
Za Parkem
29. 11., 16.00–21.00 hod.
Snowfilmfest
Celovečerní promítání filmů, které získaly řadu
ocenění na zahraničních filmových festivalech
a týkají se extrémního lyžování, zimního lezení,
snowboardingu, skialpinismu a dalších extrémních
zážitků a sportů.
Místo: společenský sál ŠK, info: ŠK
29. 11., 18.00 hod.
Společné hraní na kantely, případně další nástroje
Ve spolupráci s o. s. Spona. K poslechu zveme také
veřejnost.
Místo a info: pobočka ŠK Za Parkem
Změna programu vyhrazena.

SLAVNOSTNÍ
ZAHÁJENÍ ADVENTU
29. 11. 2015
14.00 Infocentrum na Velkém náměstí
Prohlídka děl výtvarné soutěže Zvířátka v zimě
15.00 Kostel sv. Markéty
Požehnání adventního věnce města Strakonice
Koncert Báry Basikové se sborem Fere Angeli
16.00 Velké náměstí
Zahájení s Bárou Basikovou
Vyhlášení vítězů vánoční výtvarné soutěže
Rozsvícení vánočního stromu
Zvonkový průvod
(Velké náměstí – Ostrov – tržnice U Sv. Markéty)
Focení s ledovou královnou (tržnice U Sv. Markéty)
Info: MIC

Adventní věnec.

Foto: archiv města

S koncem listopadu začne advent. Mnohé
reklamy nás brzy budou přesvědčovat, že už
jsou Vánoce, ale nebojte, ty i letos začnou
až 24. prosince večer. V adventu se však
chceme připravovat tak, abychom si všimli
všeho dobrého, co o Vánocích nebo i mimo
ně přichází.
Adventní čas provází adventní věnec se
čtyřmi svíčkami, který by měl být laděn
do fialova, nebo můžeme využít bavorskou
tradici v červené barvě. Mělo by se jednat
o kruh, který naznačuje věčnost, živá chvoj
nejen voní, ale i v zimních měsících připomíná život.
Roman Dvořák, farář

Slabozraký neznamená
žít jen ve tmě…

Každoročně se Šmidingerova knihovna
ve Strakonicích připojí k Týdnu knihoven.
V rámci této celorepublikové akce se knihovnice mimo jiné v úterý 6. října věnovaly hendikepovaným lidem. Konkrétně nevidomým,
kteří oproti nám nemohou sáhnout po knize
a vychutnat poutavé příběhy. Aby tomu tak
nebylo, uspořádala knihovna poslechové
pásmo, tentokrát nad knihami Karla Poláčka,
které jsou plné milého humoru.
„Je nám tady moc dobře, sejdeme se,
popovídáme, poslechneme si příběhy ukryté
na stránkách knih, nejsme zkrátka zavření mezi čtyřmi stěnami svých domovů,“
s nadšením kvitovala akci jedna z návštěvnic
letošního „čtení“ bývalá úřednice Hana Juřicová. A přidala informaci, že dvakrát do roka
jsou Sdružením nevidomých a slabozrakých
ve strakonickém klubu zdravotně postižených
pořádány besedy, kde pracovnice sdružení
klienty seznámí s novinkami na poli nejrůznějších pomůcek pro hendikepované nebo
poskytnou tolik potřebné informace ohledně
sociálního zabezpečení. Tuto službu mohou
využívat nejen nevidomí či slabozrací, ale
všichni lidé s jakýmkoliv hendikepem, který
jim znemožňuje číst knihy tištěné.
Díky bývalé ředitelce Ivaně Parkosové
bylo již před lety ve Šmidingerově knihovně
zřízeno zvukové oddělení. Dnes je na špičkové úrovni. Hojně navštěvované a bohatě
vybavené nejrůznějšími nahrávkami, které
půjčuje po celých jižních Čechách, jak potvrdila knihovnice Jaroslava Vokáčová.
Být hendikepovaným neznamená strávit
život v osamocení, naopak. Díky ochotným
lidem, kterých je mezi námi ještě stále hodně,
mohou i tito lidé vnímat krásu, radost a žít
plnohodnotný život.
Markéta Bučoková, PR
Zpravodaj města Strakonice

VE ZKRATCE

Ze zápisníku městské policie
MUŽ ROZBIL VÝLOHU V CENTRU MĚSTA

Na linku tísňového volání (156) oznámila dne
5. 9. žena, že slyšela velkou ránu a řinčení
skla. Když se podívala z okna, zjistila, že
u pekařství v ulici Lidická je rozbitá výloha.
Za pomoci kamerového systému strážník stálé služby spatřil dvě osoby, které šly směrem
na Velké náměstí. Hlídka zde dvojici zastavila. Jednalo se o muže a ženu. Jelikož měl muž
pravou ruku od krve a přiznal se, že výlohu
bezdůvodně rozbil, pojali strážníci na místě
podezření ze spáchání trestné činnosti.

UPOZORNĚNÍ

Najdete–li někde pohozenou injekční jehlu
nebo stříkačku, doporučujeme na tyto předměty v zájmu ochrany svého zdraví NESAHAT a zavolat na linku tísňového volání 156.
Strážníci jsou v tomto směru vyškolení. Stříkačky a jehly uloží do plastového kontejneru
a zajistí jejich bezpečnou likvidaci.

MLADÍK ROZBIL PRODEJNÍ STÁNEK

Za pomoci kamerového systému spatřil
strážník dne 27. 9. mladíka, který na Velkém náměstí uchopil pouťový stánek
za střechu a táhl jej tak dlouho, až ho
povalil na zem. Strážníci, kteří byli na místo
přivoláni, mladíka zastihli na rampě před
budovou městského úřadu. Po kontrole
totožnosti se mladík společně s hlídkou

vrátil zpět k povalenému stánku. Zde bylo
zjištěno, že stánek je značně poškozený.
Jelikož nebylo na místě možno určit výši
způsobené škody, byla přes stálou službu
městské policie přivolána hlídka PČR, která
celou událost převzala k dořešení.

MUŽ BYL POHŘEŠOVANÝ

Ve středu 16. 9. oznámila žena na linku 156,
že u stoky v ulici U Sv. Markéty vidí u hromady igelitových tašek ležet muže. Přivolaná
hlídka zjistila, že se jedná o pohřešovanou
osobu. Na místo přijela také hlídka PČR,
která muže v pořádku převzala.

SYN FYZICKY NAPADL SVÉHO OTCE

Krátce před třiadvacátou hodinou dne
19. 9. vyjeli strážníci na oznámení do ulice
Na Ohradě, kde mělo docházet k napadání
mezi dvěma muži. Hlídka zde zjistila, že
v jednom z bytů měl otec se synem spor,
při kterém syn fyzicky otce napadl. Jelikož
si starší z mužů stěžoval na bolest v oblasti
žeber, byla přivolána RZS, která ho převezla
do nemocnice k ošetření.

TŘI KONTEJNERY HOŘELY V ULICI BAAROVA

Dne 25. 9. byli strážníci požádáni kolegy
z Obvodního oddělení Policie ČR o zabezpečení místa v ulici Baarova, jelikož zde někdo
zapálil tři kontejnery. Hlídka místo zabezpe-

čila a setrvala do příjezdu hasičů, kteří požár
uhasili.
Děkujeme všem, kdo si všímají svého okolí,
a na nepravosti včas upozorní na naší bezplatné lince 156. 
Milan Michálek,

velitel strážníků MP

Hradní sklípek k pronájmu
Rada města souhlasila s vyhlášením záměru na propachtování (pronájem) hradního
sklípku, tj. nebytové jednotky číslo 50/1
v budově čp. 50, Zámek ve Strakonicích,
postavené na st.p.č. 1/4 v k.ú Nové Strakonice, včetně movitého majetku nacházejícího se v uvedených prostorech (vybavení
restaurace a kuchyně). Nebytová jednotka
se skládá z následujících prostorů:
n restaurační místnost, kuchyně, sklady,
chodby, kancelář, úklidová komora,
WC, to vše v 1. nadzemním podlaží
o celkové výměře 164,19 m2.
n salonek, sloupový sál, sklady, chodby,
WC, to vše v 1. podzemním podlaží
o celkové výměře 144,41 m2.

RV1500673/02

INZERCE

Staň se
bezpečnostním
profíkem!

RV1500680/03

Recepce, vrátnice,
obchodní domy...

Zpravodaj města Strakonice 
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ROZHOVOR
Dušan Krankus, sládek strakonického pivovaru, se představuje
MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

Rád bych vám převyprávěl příběh devět tisíciletí starý. Bájní Sumerové
v daleké Mezopotámii získávali stále nové znalosti a dovednosti v zemědělství, a jak už to tak bývá, shodou šťastných i nešťastných náhod
objevili pivo…
Těmito slovy mne přivítal sládek strakonického pivovaru Dušan Krankus
ve dveřích degustovny, kde vznikal náš rozhovor. Nutno podotknout,
že nový sládek nejenže umí své řemeslo, ale je skvělým vypravěčem
a o pivu je schopen se zaujetím povídat hodiny. Posuďte sami. „Tehdy
natekla voda do hliněných nádob určených ke skladování obilí, což
způsobilo kvašení, a Sumerové měli první příležitost ochutnat něco, co
sice zdánlivě, ale přesto připomínalo pivo. A protože nikdo ještě neznal
chmel, upražili chleba a ten pak přidávali do nápoje, aby pivo mělo ten
správný říz a hořkou chuť. Pivo i přesto, že jeho kvalita nebyla kdovíjaká,
a snad možná i tím, že tehdy lidé nebyli až tak nároční, se dostávalo
do světa. Třeba až k Babyloňanům, kteří díky smělým pokusům s příchutěmi vařili vlastně pivní speciály. Za zmínku jistě stojí Chammurapiho
zákoník, který upravoval tresty pro nepoctivé pivovarníky, kteří šidili nápoj
z nejvzácnějších, a to se neodpouštělo ani v době dávno minulé…“
Jste novým sládkem strakonického pivovaru.
Vím, že ve Strakonicích nejste nováčkem.
V minulosti jste spíše Strakonicemi pouze
projížděl, nyní zde částečně žijete. Jak se vám
u nás líbí?
Byla to každopádně výzva, rád měním a zkouším nové věci. Přiznám se, že když mne oslovil
Marek Pohanka, se kterým jsem již v minulosti
spolupracoval, příliš dlouho jsem neváhal, přestože jsem opouštěl pozici sládka v soukromém
pivovaru, kde mi nic nechybělo.
Strakonice jsou po městech, která jsem
ve svém profesním životě prošel, městem tak
akorát pro život. Ani velké, ani malé. A Podskalí je místem, na které Strakoničtí mohou být
právem hrdí. Rád se jím procházím, a když čas

a počasí dovolí, obuji kolečkové brusle a zajezdím si tady.
Na Strakoňácích se mi líbí jejich vztah
ke strakonickému pivu. Považují ho za své,
a proto musím nejen já, ale všichni, kdo pivo
vaříme, přistupovat k výrobě o to zodpovědněji.
Jsme zkrátka pod drobnohledem a musíme se
o tohle strakonické dítko náležitě starat.
I když jste částečně odpověděl, přesto se musím zeptat znovu. Co vedlo úspěšného sládka,
vařícího pivo v neméně úspěšném minipivovaru, opustit jej a vařit pivo pro Strakonice?
Pivovar Dudák vyrábí piva klasickou technologií, bez použití pasterizace. Tato technologie
mně byla vždy blízká. Je vůči pivu rozhodně

poctivější. I to byl jeden z důvodů, proč zkusit
práci tady.
Působil jste nejen ve velkých soukromých
pivovarech, ale také v této době tolik oblíbených minipivovarech, které v Čechách vznikají.
Jaký je mezi nimi rozdíl? Kde se vám pracovalo
lépe?
Máte pravdu, minipivovary skutečně narostly
v obrovském počtu. Momentálně je jich asi
kolem 300 a podle optimistických odhadů jich
minimálně ještě 200 vznikne. Podle mého
názoru je to určitým konzervatismem českého
zákazníka, který dá přednost klasickému českému pivu nebo pivnímu speciálu před pivem
z velkého pivovaru. Dalším ukazatelem je, že
varny těchto pivovarů se nacházejí přímo v restauracích, a zákazník má tedy možnost vidět
pracovat sládka prakticky v přímém přenosu.
A majitelé minipivovarů mají ke svému pivu
vyloženě citový vztah, práce je jejich koníčkem.
Pivo z těchto pivovarů bývá obvykle nefiltrované, je spotřebováno v relativně krátké době
a uchovává si tak původní charakter z ležáckého
tanku. Majitelé minipivovarů nezřídka dosáhli
úspěchů v jiných podnikatelských činnostech
a minipivovar si postavili jednoduše proto, že
mají rádi pivo.
Co předurčí kvalitu piva, sládek nebo
ingredience?
Je to spousta věcí. Od výběru kvalitních surovin
přes pečlivé dodržování technologického postupu až po správné ošetření v restauraci. Vždy
platí, že na výsledné chuti piva se podílí všichni
ti, co ji mohou ovlivnit, počínaje sládkem a konče hostinským. Dudák dnes používá jako základní suroviny moravské slady a české chmele
a velmi úzkostlivě dodržuje tradiční technologii
výroby piva. Ta spočívá v dvourmutovém
dekokčním varním postupu (pozn. autora: dílčí
povařování rmutů, což jsou části celkového
objemu vystírky, to je smíchaní sladového šrotu
s teplou vodou na počátku varního procesu. Je
to typická česká technologie, v zahraničních pivovarech se používá tzv. infuzní způsob, který
postupně ohřívá celou vystírku (sladový šrot +
teplá voda). Piva jsou ale při infuzním způsobu
prázdnější a mají světlejší barvu) a odděleném
hlavním kvašení a dokvašování. Hlavní kvašení
probíhá v otevřených kvasných kádích a dokvašování v ležáckých tancích. Tato technologie je
vůči pivu poctivější, ale zároveň i rizikovější.
Vyžaduje pečlivost od všech zaměstnanců.
Pivovar je hrdý na to, že se obejde bez CKT
(pozn. autora: cylindrokónické tanky - uzavřené
válcovité nádoby s kuželovitým dnem), anebo
technologie HGB (pozn. autora: technologie
původně určená k optimalizaci a zpřesnění
stupňovitosti vařeného piva). Moc takových
pivovarů (vyjma minipivovarů) už dnes není.
Uvedl jste technologii HGB, můžete čtenářům
Zpravodaje vysvětlit, o co se jedná?

Spilka strakonického pivovaru.
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Možná jste to zaslechli, jedná se o tzv. technologii - high gravity brewing, která spočívá v ředění
piva. Některé velké pivovary často vaří silné
várky, které se pak ředí na nižší stupňovitost.
Zpravodaj města Strakonice

Uvaříte tedy například vyšší stupňovitost a z ní
postupným ředěním vodou získáte 12°, 11°… Při
ředění ale mohou nastat změny, které výslednému pivu nemusí prospět.

Myslím, že připravovaný vánoční speciál
osloví i něžnou část populace, protože pivovary všeobecně na ženy myslí málo, takže náš
pivovar se pokusí tohle revolučně změnit.

Předpokládám, že se tak děje z čistě úsporných
důvodů. Sládci jsou nuceni k produkci piva
za nejnižší cenu. Je to tak?

Před nedávnem strakonické pivo Klostermann vyhrálo prestižní žateckou soutěž
Dočesná 2015. V této souvislosti jste moc
pěkně psal o tradici sládků, na které můžete
stavět. Ve Strakonicích je legendou bývalý
sládek strakonického pivovaru pan Jindřich
Vondřička. Prý se znáte mnoho let?

Naprosto. Nicméně původně byla tato technologie paradoxně vyvinuta proto, aby sládky
chránila. Pokud se stalo, že se o nějakou tu
desetinku přešvihla stupňovitost uvařeného
piva, pomocí HGB se problém napravil. Tím
se pivovar chránil před možnými „daňovými
problémy“ souvisejícími se stupňovitostí piva.
Proč je lepší pivo nepasterizovat?
Nepasterizované pivo má samozřejmě jasné
přednosti. Pivo není vystaveno vysokým
teplotám (u průtokové pasterace až cca 70° C)
a uchovává si tak charakter z ležáckého tanku.
Dnes i některé velké pivovary nabízejí nepasterované pivo, je to určitě odezva na úspěchy
malých pivovarů.
Neodvratně se blíží vánoční čas, prozradíte
nám, zda připravujete něco speciálního pro
tuto dobu?
Ano, Vánoce jsou pro nás ideální na to, abychom
na trh přišli s něčím opravdu hodně zajímavým.
Bude to pivo, které, věřím, bude lidem chutnat.

Pana Vondřičku znám více než deset let, velmi
si ho vážím za to, co dokázal, a myslím, že
si mohu dovolit říci, že jsme kamarádi. Jeho
názory a rady, i po tolika letech, jsou pro mě
pořád cenné.
Ráda bych se ještě zmínila o vašem působení
v zahraničí. Sládkoval jste převážně v rusky
mluvících zemích. Jaké zkušenosti jste si
odtud dovezl, nebo naopak jaké zkušenosti
z Čech jste zanechal tam?
Vždy platilo a platí jiný kraj, jiný mrav.
Ve svém profesním životě jsem měl možnost
působit v pivovarech v Rusku a Uzbekistánu.
V těchto zemích má pořád dominantní postavení vodka (v Uzbekistánu přece jenom o něco
méně, neboť je to muslimská země), ale i zde
už řadu let probíhá tvrdý boj proti alkoholu.
Jsou přijímány zákony a prodej alkoholu bývá
velmi striktně omezen. Piva jsou méně chme-

ROZHOVOR

Dušan Krankus.

Foto: archiv města

lena a hodně prokvašená, což má za následek
relativně vysoký obsah alkoholu. S nadsázkou
platí zde jedno oblíbené rčení, je nám jedno,
co pijeme, hlavně ať se po tom motáme.
Pak se ani nedivím, že jste zpátky v Čechách.
Přece jenom naši místní fajnšmekři si právem
zakládají na kvalitní chuti piva. Myslím, že
každý správný český muž má několik oblíbených
témat k rozhovoru a znalost piva je bezpochyby
jedním z nich.
Pane sládku, děkuji vám za rozhovor a přeji
vám i pivu, které vaříte, tradiční – Dej Bůh
štěstí.

INZERCE

Alzheimercentrum Prácheň o.p.s.
17. listopadu 2444, Písek
Tel. +420 773 377 011

PÍSEK
Poskytujeme sociální službu již od roku 1996 klientům se zdravotním postižením, ale také klientům
trpící Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí. Nacházíme se v klidné část města Písku se
snadnou dostupností jak do přírody nedalekých Píseckých hor, tak do historického centra města. Klientům
je kromě terapeutických a společenských místností k dispozici předzahrádka zařízení a zadní terasa,
kde s klienty trávíme mnoho času a pořádáme různé společenské akce. Zde mají klienti také vytvořeno
bezpečné prostředí pro pobyt na čerstvém vzduchu, a kde tráví v teplých měsících nejvíce času.
Poskytujeme:
Ubytování
Sociální péči
Zdravotní péči
Stravování
Bazální stimulaci
Dotykovou péči

Reminiscenční terapii
Ergoterapii
Muzikoterapii
Aromaterapii
Canisterapii
Aktivizace klienta

Zařízení je vybaveno tak, aby klientům co nejvíce připomínalo domácí prostředí. Dům má tři patra,
terapeutické místnosti, jídelnu s LCD televizorem. Ubytování je poskytováno ve dvoulůžkových
a třílůžkových pokojích s vlastním nově rekonstruovaným sociálním zařízením. V budově je i velká
koupelna s vanou, kde naši klienti relaxují, a probíhá zde také Bazální stimulace. Dále na pokojích
nabízíme různé masáže, reflexní terapie, míčkování atd. Na chodbách jsou připravena pohodlná
křesílka k odpočinku, kde se mohou klienti posadit a zavzpomínat na staré dobré časy.
V Alzheimercentru Písek je zaměstnán personál, odborně proškolený pro práci s klienty s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence a pro práci s osobami se zdravotním postižením
a apalickým syndromem. Naším společným cílem je lidský a individuální přístup ke klientům.
Naši klienti nejraději tráví čas na čerstvém vzduchu venku, kde nám pomáhají s drobnými zahrádkářskými pracemi, nebo jen tak relaxují a pozorují
přírodu. Jejich věrnými společníky na venkovních
procházkách a posezení je naše kočička Jůlinka
a pes Badík. Rodinám jsou umožněny návštěvy
u svých blízkých kdykoliv během dne.

Zpravodaj města Strakonice 
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Veřejnosti také nabízíme možnost bezplatného
testování paměti. Jste srdečně zváni
na prohlídku zařízení.
Těšíme se na Vás!!!
Vrchní sestra
+420 773 377 011
vrchni.pisek@alzheimercentrum.cz
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SENIOŘI

Blahopřání u příležitosti životního jubilea
Zákon bohužel neumožňuje využít údajů z evidence
obyvatel pro blahopřání
našim spoluobčanům k jejich významnému jubileu.
Proto se s velkou prosbou
obracíme na vás jubilanty,
vaše známé a rodinné
příslušníky, abychom se dozvěděli o vašem
výročí a mohli vám popřát. Vzhledem k tomu,
že se blíží konec roku, znovu bychom rádi

Poděkování

požádali všechny, kdo se narodili v průběhu roků 1940, 1935,
1930, 1925, 1920, 1915 a starší,
a ještě se nestihli přihlásit, aby
nás kontaktovali nebo navštívili
v infocentru pro seniory (U Sv.
Markéty 58), tel.: 383 700 777,
e-mail: seniori@mu-st.cz.
Každý jubilant obdrží od města Strakonice
malý dárek v podobě poukazu na odběr zboží
v hodnotě 200 Kč. 
(red)

Venkovní posilovací stroje

Paní Marie Hubená zaslala na adresu
redakce velmi milý dopis, ve kterém děkuje
strážníkům městské policie za opatření jejích
vstupních dveří do bytu bezpečnostním řetízkem. Jak bylo uvedeno v zářijovém Zpravodaji, stačilo zavolat a strážníci ochotně pomohli.

Vývěska zvlášť
věnovaná seniorům
Od října má infocentrum k dispozici novou
informační desku před OD Prior. Na vývěsce
bude vždy zveřejněn aktuální přehled akcí
a aktivit. Další novinky mohou senioři najít
na webových stránkách města Strakonice.

V příznivém podzimním počasí je stále
možno využít venkovní cvičební stroje.
Na Podskalí nejen senioři vyzkouší
běžecké lyže a brusle na podporu koordinace a rovnováhy, surf slouží ke stabilizaci
horních končetin.
Na Barvínkově umožní stroj twist posílit
svalstvo pánevního pletence a horních
končetin. Volant a kormidlo zase rozvinou
pohyblivost a pružnost ramenního pletence,
horních končetin a trupu. Zdvihací zařízení
posílí svalstvo horních končetin.
Na další společné cvičení s infocentrem
pro seniory se můžete těšit v jarních měsících.

SPORT

Kondiční a zdravotní cvičení pro seniory
Pondělí 14.30–15.30 hod.
Čtvrtek 14.00–15.00 hod.
Místo: tělocvična TJ ČZ (Máchova ulice)
Info: TJ ČZ – oddíl SPV
Bruslení pro seniory
Každý čtvrtek 9.30–10.30 hod.
Plavání pro seniory
Každou středu 12.30–13.30 hod.

Opravená informační tabule.

Foto: archiv města

Adventní
strakonický blešák

Rada seniorů města Strakonice ve spolupráci
se STARZ Strakonice pořádají další strakonický blešák. V sobotu 21. 11. 2015 od 8.00
do 11.00 hod. v letním plaveckém areálu. Prodej sortimentu je bez omezení. Více informací
získáte na tel.: 602 811 600 nebo na e-mailu:
iparkosova@seznam.cz. Přihlášky jsou přijímány od 12. 11. 2015. Nájemné činí 50 Kč
za místo. Ubrus nebo prostěradlo s sebou.
Vstup pro prodejce je od 7.30 hod. 
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Trénink kuželek
Územní organizace Svazu diabetiků Strakonice zve na trénink kuželek dne 26. 11.
od 9.30 hod. v kuželně TJ Fezko
(Plánkova čp. 31).

Promítání filmů: Proměny
strakonického hradu
Územní sdružení zdravotně postižených
ve Strakonicích a Rada seniorů města
Strakonice ve spolupráci s Muzeem
středního Pootaví uskuteční dne
23. 11. 2015 v klubovně územního sdružení v ulici Stavbařů 213 od 15.00 hodin
promítání filmů z archivu Muzea středního Pootaví na téma: Proměny strakonického hradu. Filmy uvede pan Jaroslav
Landsinger. Promítání je zdarma.

Z římskokatolické farnosti

Milí přátelé, jsem rád, že v nové formě
Zpravodaje města Strakonice se mohou
objevovat i zprávy o životě zdejší římskokatolické farnosti. Věřím, že tato informační
cesta obohatí všechny čtenáře, a zároveň
ubezpečuji, že akce pořádané zdejší farností jsou otevřené všem lidem dobré vůle.
Snad nebude od věci se představit, protože jsem se stal správcem zdejší farnosti
(farářem) teprve v červenci a mnozí jste
nemuseli tuto změnu dosud zaznamenat.
Jmenuji se Roman Dvořák, po maturitě
na SPŠ dopravní v Plzni jsem dva roky
studoval Dopravní fakultu v Pardubicích.
Následovala studia teologie a od roku
2004 jsem působil ve farnostech Tábor,
Písek, Prachatice a jejich okolí. Posledních
šest let jsem měl na starosti péči o mládež
v českobudějovické diecézi.
Budeme se nejspíš setkávat při radostných
a slavnostních příležitostech, někdy i při
náročnějších. Rád bych, aby moje služba
ve Strakonicích a okolí byla prospěšná. Pokud
by někdo měl dojem, že potřebuje duchovní
rozhovor, modlitbu, nebo třeba vyjasnění
některých otázek, nebojte se mě kontaktovat.
Farnost nově sídlí v ulici Bavorova čp. 30.

Čas dušiček
Mnozí lidé v těchto dnech navštívili či
navštíví hřbitovy, aby se zastavili na hrobech svých drahých a známých. Přineseme květinu, věneček, rozsvítíme svíčku,
zavzpomínáme… Je to krásný projev úcty
a vděčnosti za život. A jelikož tuto úctu
projevujeme těm, kteří již prošli branou smrti,
je to také stopa toho, že jsou určitě rozměry
života, které smrtí nekončí. Veďme děti
a mladé lidi k úctě nejen ve vztahu k žijícím
lidem, ale učme je i vděčnosti a lásce, která
jde „až za hrob“. Mnozí zemřelí nám svěřili
důležité hodnoty, a proto je můžeme mít
v úctě dál, někteří potřebují naše odpuštění,
a i to je projev lásky. 
Roman Dvořák

(Ne)bezpečný věk
Dne 11. 11. 2015 od 14.00 hod. zve
Územní odbor Strakonice – Policie ČR
seniory na besedu. Chybět nebudou rady
a doporučení, jak se zachovat, aby se
člověk nestal terčem kapsářů, zlodějů,
podvodníků i násilníků. Připomenuty
budou také případy okradených seniorů
na Strakonicku a jejich bezpečné chování v silničním provozu. Přítomní si opět
budou moci prohlédnout policejní cely
a moderní střelnici.

Zpravodaj města Strakonice

tv tipy

INFO

Teplárna je připravená na zimu
JAN FILIP, EKOLOG TST

V polovině září proběhla týdenní odstávka vysokotlaké části naší teplárny, ač to odběratelé tepla nepocítili.
Během odstávky byl v provozu pouze záložní
mazutový kotel K5 připojený do ocelového
komína. Ten zajišťoval dodávky tepla pro
technologické účely a ohřev teplé vody.
Na ostatním zařízení se celý týden intenzivně
pracovalo, abychom, až se zima zeptá, mohli
odpovědět: „Jsme připraveni!“ Provedli jsme
náročné opravy a revize klíčových částí,
které nelze za provozu uskutečnit, například
kontrolu přívodního řadu z řeky Otavy, revizi
hlavního komína, údržbu vysokotlakých
celků či zauhlování.
Jsme připraveni, nejen co se technologie týká,
ale i personálně. Ani automatická zařízení se
neobejdou bez lidského faktoru a naši pracovníci
své schopnosti trvale prokazují. V září proběhly
opakované státní zkoušky topičů, u nichž všichni
uspěli a opět potvrdili své znalosti. Kromě toho
jsou tu naši lidé pro naše zákazníky non-stop,

průběžně zajišťují obyvatelům Strakonic pohodlný, bezpečný, spolehlivý, ekonomicky přijatelný
a ekologický způsob vytápění.
Často skloňovaný důraz na ekologii už možná někoho unavuje, nebo si ani neuvědomuje,
jaký dopad na jeho zdraví mají škodliviny,
jako jsou oxid siřičitý, oxidy dusíku nebo tuhé
znečišťující látky (označované jako prach).
Proto taky stát tyto látky reguluje a stanovuje
přísné limitní hodnoty, které musí každý energetický zdroj dodržovat. Centrální zásobování
teplem patří léta k nejšetrnějším způsobům
vytápění, protože většina škodlivých látek se
zachycuje přímo ve zdroji díky denitrifikaci,
odsíření a filtraci. Tato zařízení jsou náročná
nejen technologicky, co se obsluh týká, ale
jejich provoz také stojí nemalé finanční prostředky. Ale zamysleme se – chceme dýchat
špinavý, nebo čistý vzduch? K čistému ovzduší
naše teplárna přispívá nemalou měrou, kromě
snižování množství vypouštěných emisí máme
výhodu ve vysokém komínu, který neodstraněné škodliviny rozptyluje ve výšce 150 metrů, zatímco lokální topeniště vypouští veškeré
nečistoty do dýchací zóny.

LenoŠKa
Šmidingerova knihovna otevřela pro
své návštěvníky novou odpočinkovou
místnost – LenoŠKu. Nepospícháte?
Chcete strávit v knihovně trochu času
nejen výběrem knih a časopisů? Pak
využijte prostor LenoŠKa.

Hledá se majitel vraku

Městská policie Strakonice pátrá po majiteli
vraku. Dne 12. 5. 2015 byl v ulici Tržní před
domem čp. 1154 odstaven VW Pasat stříbrné
barvy bez registrační značky. V případě
informací volejte linku 156.

Pohotovostní služba strakonické teplárny řeší nahlášené poruchy čtyřiadvacet
hodin denně. V případě potřeby můžete volat v pracovní době (6.00–14.00 hod.) na telefonní
číslo 383 324 503, mimo pracovní dobu na tel.: 383 318 313.
Foto: archiv městské policie

oběť

Zpravodaj města Strakonice 
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„OVOCE BOHŮ“ – plod palmy ACAI z amazonského
pralesa – už i v ČR
Bobule acai je také bohatým zdrojem bílkovin (obsahuje více bílkovin než vejce), zdraví prospěšných
mastných kyselin Omega 3, Omega
6, Omega 9 a potřebných vitaminů
a minerálů (A, B1‚ B2, B3, B6, B12,
C, E, D, železa, fosforu, vápníku
a draslíku). Obsahuje rovněž velké
množství aminokyselin a vlákniny,
která hraje velkou roli v procesu
trávení. Přítomnost nenasycených
mastných kyselin a fytosterolů
pomáhá udržovat pod kontrolou
obsah cholesterolu v organismu.
Acai má výjimečně nízký glykemický index, proto je cennou složkou
nízkoglykemické diety redukující
škodlivou hladinu cukru v krvi.

1027

JEDNOTEK/GRAM

ACAI MÁ NEJVÍCE ANTIOXIDANTŮ ZE VŠEHO DOSUD ZNÁMÉHO OVOCE

Společnost Mona Vie v tomto roce
přichází do Česka s unikátními produkty. Podstatou sortimentu je patentovaná přírodní směs ovocných
šťáv, jejímž základem v poměru 1:3
je právě acai.
Vysoká koncentrace antioxidantů
v bobuli acai a dalším ovoci, které
je součástí šťávy, má regenerující a omlazující efekt, zmenšuje
výskyt alergií, posiluje imunitní
a kardiovaskulární systém, urychluje spalování tuků (důležité pro
kontrolu tělesné hmotnosti) a rovněž zvyšuje odolnost vůči stresu
a únavě. Současně očišťuje organismus od škodlivin obsažených
v lécích, konzervovaných potravinách a ve znečištěném životním
prostředí.

Ovoce acai bylo odborníky na výživu zařazeno mezi „tzv. Super
Food“, přírodní potraviny s vysokým obsahem živin a antioxidantů, které mají prokazatelně pozitivní účinky na lidské zdraví.
Extrakt Mona Vie má potenciál výrazně snížit počet pacientů v tradiční medicíně. Jsme velmi nadšení, když posloucháme příběhy lidí,
kterým složka acai v produktech
Mona Vie pomohla z někdy na první pohled bezvýchodné situace.
Ideální je myslet na prevenci, říkají
zástupci společnosti Mona Vie. Několik tisíc bioflavonoidů – vitaminů
(polyfenolů, karotenoidů a fytoestrogenů), které jsou obsaženy
v extraktu Mona Vie, nejsou syntetizovány v lidském těle a musí
být dodávány v potravě, nejlépe
ve formě čerstvého ovoce a zeleniny. Účastní se různých metabolických procesů (např. detoxikace),
jsou potřebné k obnově orgánů.
Nepřímo ovlivňují celkový zdravotní stav, zároveň zabraňují různým
patologickým stavům.

www.acai-vie.cz • Písek • tel.: 725 593 018

Experimentálně potvrzené epidemiologické studie prokazují, že vitamíny chrání tělo před rakovinou,
kardiovaskulárními nemocemi a trvale posilují imunitní systém. Mona
Vie je osvěžující doplněk ke zdravému životnímu stylu založenému
na pestré stravě a tělesném pohybu.
Je vhodný pro všechny věkové kategorie, od dětí až po seniory. Složky
šťávy se dostávají do krve během
15-20 minut, aniž by zatížily játra
a trávicí systém. Jsou lehce stravitelné. Tělo absorbuje substance obsažené ve šťávě v podstatě až z 99 %.
Srdcem směsí Mona Vie je filozofie:
vyváženost – pestrost – správný
poměr.

Mezi stovkami druhů ovoce a tisíci možných složek dostupných
v přírodě Mona Vie nechtěla zdůraznit pouze jednu složku na úkor
jiných. Ve své konečné podobě
produkty Mona Vie představují
unikátní směs vynikajících druhů
ovoce z celého světa. Společně
nabízejí mnohem více, než jsouli jednotlivé druhy konzumovány
zvlášť. Z 9leté zkušenosti konzumace produktů Mona Vie se potvrdilo, že každé ovoce, speciálně vybrané pro tyto směsi, je důležitým
doplňkem pro organismus.

Cesta ke zdraví

RV1500246/17

ACAI BERRY – Euterpe Oleracea –
je v současné době celosvětovým
hitem.
Toto ovoce palmy z Amazonie, nazývané domorodci strom života, je
nejbohatším zdrojem antioxidantů. Výzkumy vesmírné agentury
NASA dokazují jeho mimořádně
prospěšnou účinnost pro lidský
organismus. Bobule acai se velmi
rychle proslavila jako zdravé ovoce
díky vysokému obsahu antioxidantů měřených v jednotkách ORAC,
které činí až 1 027 ORAC na 1 gram
ovoce. Brusinka, která byla donedávna považována za rekordmana
v hodnotě ORAC, má jen 94 ORAC
na 1 gram.

