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Podpora města v roce 2016

Dotační programy vyhlášené městem
Strakonice pro rok 2016 na kulturní,
sportovní, volnočasové a sociální aktivity
naleznete na internetových stránkách města
www.strakonice.eu, v portálu občan, pod
odkazem dotace. Součástí programů jsou také
stanovená pravidla a předepsané formuláře.

Hradní sklípek k pronájmu

Rada města souhlasila s vyhlášením záměru na
propachtování hradního sklípku - tj. nebytové
jednotky číslo 50/1 v budově čp. 50, zámek
- včetně vybavení kuchyně a restaurace.
Nebytová jednotka se skládá z restaurace,
kuchyně, salonku, sloupového sálu, skladů,
chodeb, WC, kanceláře a úklidové komory.

Ztráty a nálezy

Věci ztracené a nalezné je možné si vyzvednout i odevzdat na podatelně Městského
úřadu Strakonice, Velké náměstí 2 (přízemí),
kde jsou uschovány po dobu tří let.
Informaci o převzatých nálezech zveřejňuje
městský úřad vždy aktuálně na úřední desce
a na svých internetových stránkách.

RV1500749/02

Přispět můžete:
• jednorázově dárcovskou SMS ve tvaru
DMS FODKLOKANEK na telefonní
číslo 87 777, cena DMS je 30 Kč,
• pravidelně měsíčně po dobu jednoho
roku dárcovskou SMS ve tvaru DMS ROK
FODKLOKANEK na telefonní číslo 87 777,
cena DMS je 30 Kč měsíčně,
• jednorázově nebo pravidelně libovolnou
částkou na účet Fondu ohrožených dětí
3055103/0300.

RV1500849/01

Za Vaši pomoc mnohokrát
děkujeme! www.fod.cz

RV1500552/71

Více než 300 ohrožených dětí
v Klokánkách potřebuje Vaši pomoc!
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ÚVOD

Rozpočet města na rok 2016
MILAN JUNGVIRT, MÍSTOSTAROSTA
Před začátkem
sestavování rozpočtu
na rok 2016 jsme
provedli vyhodnocení
reálných potřeb města
a možnosti jejich
financování. Naše
město má poměrně
vysoké zadlužení,
a to nemluvím jen
o stavu financí,
k 1. 1. 2016 je náš dluh u finančních domů
316 mil. 642 tis. Kč. Daleko větší „dluh“
máme na údržbě našeho majetku, jako jsou
komunikace, chodníky, budovy. Bohužel ani
příští rok nedojde příliš ke zlepšení. Naše
finanční prostředky jsou díky nešťastným
investicím v minulosti velmi omezené a lepší
to nebude ani v příštích letech.
Do vlastní přípravy rozpočtu zasahují závazky a smlouvy z minulých let, ale
i současné aktivity státních nebo krajských
organizací. Naším největším břemenem je
smlouva s SFŽP, ve které je závazek investovat vybrané nájemné za vodohospodářskou infrastrukturu zpět do těchto zařízení.
V roce 2016 činí nájemné 55,660 mil. korun.
Mimochodem
jedná
o tu smlouvu,
Kolik
zaplatíme
za se
vodné
a stočné která
nám ukládá každoročně navyšovat vodné

a stočné. Druhé takové břemeno je prameniště
v Pracejovicích, kde nám předchůdci zanechali podepsanou smlouvu na 60 mil., ale nějak
zapomněli na peníze.
Rozpočet na rok 2016 je plánován jako
přebytkový o roční splátky půjček a úvěrů,
které jsou ve výši 42 mil. 890 tis. Kč. Příjmy
a výdaje města jsou plánované ve výši 435 milionů 236 tisíc Kč.
Příjmová část je nastavena na reálném
základě, tak aby se město nedostalo v průběhu
roku do finančních problémů.
Při plánování výdajů jsme se drželi těchto
zásad: Nebudeme město zadlužovat a budeme respektovat všechny uzavřené dohody
a závazky. Díky těmto jednoduchým pravidlům bylo nutno zredukovat téměř všechny
položky. Výrazněji se to projevilo u rozpočtu
městského úřadu, STARZu, technických služeb a kulturního střediska. Naopak navýšen
byl rozpočet městského ústavu sociálních služeb, příspěvek na sport mládeže, na kulturní
činnost, ale i příspěvek pro příměstské části.
Nejvýznamnější investiční akcí bude v roce
2016 zahájení výstavby severního dopravního
půloblouku, na který je vyčleněno 16 mil.,
a samozřejmě opravy vodovodů a kanalizací.
Po letech očekávání konečně dojde na výstavbu cyklostezky do Nového Dražejova za
5,5 mil. a na opravu sociálního zařízení v MŠ
ve Školní ulici.
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Břetislav Hrdlička
STAROSTA

Vážení spoluobčané,

pevně doufám, že jste během
vánočních svátků nasbírali tolik
potřebné síly do další práce.
S novým rokem si mnozí z nás
dávají předsevzetí, jsme plni očekávání, ale i obav, co všechno příští
dny přinesou.
Starosti se nevyhýbají nikomu,
ale budeme-li se snažit, můžeme
své dny naplnit radostí a následně ji rozdávat okolo sebe. Život
není o příjímání, ale především
o rozdávání.
Mám-li se ohlédnout, v uplynulém roce byly zrealizovány velké
investiční akce, proběhlo několik
nových významných kulturních
a společenských událostí. Zhodnocení ponechám, jak už to tak bývá,
na historii a na vás Strakonických.
Pojďme i v letošním roce konstruktivně diskutovat, setkávat se
a společně řešit věci, které vás
trápí a které byste rádi změnili.
Velmi si vážíme vašich podnětů,
díky nimž se náš společný život
ve městě nad Otavou může stát
příjemným.
Závěrem bych si vám dovolil
dát jeden typ na volné chvíle
v přírodě. Povedlo se nám domluvit
dvacetiprocentní slevu na jízdné
v lyžařském areálu na Kubově
Huti. Dříve, nežli vládu zimy vystřídá teplé jaro, neváhejte, zajděte
do infocentra pro voucher a vyrazte na lyžovačku.
Přeji vám krásné dny celého
nového roku 2016!
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ZPRÁVY

Strakonické cyklostezky

Je pravdou, že roční doba zcela neodpovídá propagaci cyklistického sportu, avšak
nadšenců, kteří vytáhnou své kolo, není
málo. Smyslem následujícího textu není
zmapovat terén cyklostezek a vyslat čtenáře
na cestu, ale spíše zrekapitulovat, co vás při
průjezdu městem Strakonice čeká, na co si
dát pozor, co nového je vybudováno.
Trasy pro cyklisty se zlepšují, avšak
průjezd městem příliš komfortu nenabízí.
Průběžně se podél celkové délky značených
tras ve městě, která čítá něco málo přes sedmnáct kilometrů, umisťuje nový mobiliář.
V roce 2014 byl realizován mobiliář podél
cyklotrasy Volyňka v lokalitě Zeyerovo
nábřeží. Osazeny byly nové lavičky, odpadkové koše, kryté posezení, kolostavy,
informační tabule s mapou a několik fitness
prvků.
Pro snazší přístup k mutěnickému
jezu město vykoupilo pozemky v lokalitě U Blatského rybníku a vybudovalo zde
zpevněnou cyklotrasu, která je přístupná
po přejetí lávky na Podskalí. Dále vede kolem zahrádek v lokalitě Stará Valcha a ústí
v Mutěnicích.
Často se stává, že se dvě skupiny uživatelů cyklostezek, ti pěší a ti na kole, nemohou vždy shodnout, kdo je pánem na trase.
Bohužel nelze jednoznačně říci, kdo má
přednost, ta v tomto případě neplatí. Ale
rozhodně by měla platit obyčejná lidská tolerance. Umět si jasně stanovit, že cyklista
by měl využívat trasu převážně v její pravé
části, zatímco pěší levou stranu, aby nedocházelo ke zbytečným komplikacím.
Cyklistům se vychází maximálně vstříc,
což mimo jiné dokládá možnost průjezdu jednosměrnými ulicemi města v obou
směrech. Jsou to ulice Na Stráži, Prof.
A. B. Svojsíka, MUDr. K. Hradeckého,
Hraniční a Velké náměstí. Možná by mohli
na oplátku cyklisté udělat něco pro ty, které
na stezce potkají. Zpomalit jízdu a být celkově ohleduplnější.

Markéta Bučoková, PR

Nabídka bytové jednotky k přímému prodeji
Rada města na svém jednání dne 25. 11.
2015 rozhodla obsadit níže uvedené bytové jednotky přímým prodejem do osobního
vlastnictví dle zákona č. 72/1994 Sb.,
v platném znění, na základě nejvyšší
nabídky:
• byt č. 001 o velikosti 1+1 v čp. 593,
ul. Petra Bezruče, Strakonice I o výměře
43,80 m2, nejvyšší nabídka,
• byt č. 005 o velikosti 1+1 v čp. 610,
ul. Petra Bezruče, Strakonice I o výměře
61,20 m2, minimální cenová nabídka
600 000 Kč,
• byt č. 007 o velikosti 1+1 v čp. 1237,
ul. Mládežnická, Strakonice I o výměře
50,30 m2, minimální cenová nabídka
590 000 Kč.
Vyhodnocení nabídek se uskuteční
v pondělí 18. ledna 2016 od 15.00 hodin
v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice.
Bližší informace na telefonu 383 700 303
nebo na úřední desce MěÚ.
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Pokračuje revitalizace
Rennerových sadů

Ze stavby dětského hřiště

DAVID ANDRLÍK, ODBOR ROZVOJE A REDAKCE

Na sklonku podzimu mohli občané
zaznamenat stavební činnost v největším
strakonickém parku.
Jednalo se o rekonstrukci kamenného
schodiště vedoucího do Havlíčkovy ulice, byla
rozšířena komunikace od semaforu v Husově ulici k bývalému stánku a vzniklo nové
schodiště, které vede z parkoviště MěÚ do
Čelakovského ulice.
Výraznou proměnou prošlo stávající dětské
hřiště z roku 2003. Jedná se o dlouhodobě nejvíce využívané dětské hřiště ve městě, které si
po více než dvanácti letech provozu zasloužilo obměnu. Nové herní prvky jsou voleny pro
různé věkové kategorie, od předškoláků po
náctileté.

Foto: archiv města

Výraznou novinkou bude oplocení celého
prostoru dětského hřiště, které má zabránit
především nečekanému vyběhnutí dětí směrem k rušné komunikaci. Oplocení má rovněž
zabránit vstupu psů. Nové herní prvky opět
pocházejí ze Švédska od stejné firmy jako
původní. Doufáme, že vydrží nejméně stejně
dlouho a přinesou spoustu radostných zážitků
několika generacím dětí, které zde například
najdou jak tradiční, tak i moderní prvky, které
zatím ve Strakonicích nejsou. Většina odstraňovaných herních prvků je stále v dobré kondici a po drobných opravách se mohou použít
na méně frekventovaných hřištích. Některé
se objeví v Modlešovicích anebo na Podskalí.
V blízkosti hřiště bylo instalováno pítko.
Celkové náklady jsou vyčísleny na
cca 4,5 mil. Kč. Dotace bude činit 85 %
nákladů.

Ochrana spotřebitele
Česká obchodní inspekce bude i příštím roce v prostorách Městského úřadu Strakonice zajišťovat bezplatnou poradenskou službu pro spotřebitele i podnikatele.
Konzultační dny se budou opětovně konat na pracovišti odboru obecní živnostenský úřad,
a to každé třetí úterý v měsíci, v čase mezi 9.00 až 12.00 hod.
V konzultačních dnech mohou spotřebitelé získat důležité informace týkající se uplatnění
reklamace a způsobu jejího vyřízení, dozví se, v jakých případech má zákazník nárok vrátit
zakoupené zboží, případně jak rozpoznat nekalé obchodní praktiky.
Podnikatelé se mohou dotazovat třeba na to, jak má být správně označeno zboží, jaké náležitosti má mít prodejní doklad, co má obsahovat doklad o přijetí reklamace nebo jaké náležitosti
má mít úvěrová smlouva a jaké informace o úvěru musí zákazníkovi poskytnout.
Termíny konzultací pro rok 2016:
19. ledna		
16. února		
15. března
19. dubna		
17. května
21. června
19. července
16. srpna
20. září
18. října		
15. listopadu
20. prosince
Mimo uvedené termíny je možné využít i telefonické konzultace problémů na českobudějovickém pracovišti České obchodní inspekce (tel.: 387 722 338), kontakt mohou zprostředkovat
i pracovníci zdejšího živnostenského úřadu.

Jana Vadlejchová, vedoucí obecního živnostenského úřadu
Zpravodaj města Strakonice

Půl hodiny parkování zdarma
MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

Rada města schválila na svém 35. jednání nové podmínky parkování ve Strakonicích, které vyplynuly z doporučení
dopravní komise.
Ke sjednocení tarifů došlo na následujících
parkovištích:
Velké náměstí, Palackého náměstí, kde platí
parkovací tarif 11 Kč/hod., každá další hodina
34 Kč/hod., minimální tarif 4 Kč.
Parkoviště u kina Oko, parkoviště u OD
Baťa v ul. U Sv. Markéty, parkoviště v ul.
Podskalská, parkoviště pod nemocnicí a nově
parkoviště Na Dubovci a Pod Jelenkou, zde
platí parkovací tarif 6 Kč/hod., každá další
hodina 11 Kč/hod., minimální tarif 4 Kč.
Zavedenou novinkou je první půlhodina
parkování zdarma, řidič je povinen vyzvednout si parkovací lístek z parkovacího automatu a po vypršení bezplatné půlhodiny zaplatit
příslušný poplatek. Pokud je jasné, že parkování přesáhne půlhodinu, pak doporučujeme
zakoupit parkovací lístek v hodnotě 4 Kč,
tím se eliminuje možnost sankcí od městské
policie, která bude parkování kontrolovat.
V těsné blízkosti strakonického pivovaru
vznikla nová parkovací místa. Vzhledem
k tomu, že v minulosti byla tato plocha vyu-

Parkoviště u pivovaru je v provozu s novým povrchem
od listopadu 2015
Foto: archiv města

žívána k neorganizovanému parkování, byla
v rámci revitalizace sídliště Mír vybudována
na nekultivovaném veřejném prostranství
kvalitní zpevněná asfaltová plocha s vyznačenými třiceti osmi parkovacími místy. Tento
parkovací prostor není zpoplatněn a slouží
široké veřejnosti.

DOPRAVA
MHD mění tarify
Zastupitelstvo města schválilo dne
16. 12. 2015 novou podobu přepravních
podmínek městské hrodmadné dopravy.
S účinností od 1. 1. 2016 dojde v rámci I.
pásma MHD k zavedení bezplatné přepravy
žáků a studentů od 6 do 26 let. Bezplatná
přeprava těchto žáků a studentů je sice jedinou změnou, ke které má dojít, nicméně do
tarifních podmínek MHD se promítá poněkud
komplikovaněji. Zmíněná věková kategorie je
rozdělena do tří skupin.
Bezplatná přeprava bude pro:
• děti od 6 do 10 let bez nutnosti opatřit si
průkaz,
• děti od 10 do 15 let na základě průkazu
vystaveného dopravcem,
• studenty od 15 do 26 let dle průkazu
vystaveného dopravcem.
K průkazům nutno doplnit, že vedle
průkazů na MHD budou uznávány rovněž
průkazy vystavené pro potřeby linkové
autobusové a vlakové dopravy. Konkrétně
se jedná o modrožlutý žákovský průkaz
a průkaz k prokázání věku pro děti od 10 do
15 let a oranžový studentský průkaz pro
studenty od 15 do 26 let.
Podmínky pro bezplatnou přepravu seniorů se nemění.

Markéta Bučoková, PR

INZERCE

Dudák - Měšťanský pivovar Strakonice, a. s.,
dodává svá piva do nově zrekonstruovaných
hospod v designovém interiéru
• restaurace Hamburg
v Praze Holešovicích
• Hospoda Družstevní dům
v Českých Budějovicích,

www.pivovar-strakonice.cz

Zpravodaj města Strakonice 
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DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a. s.
Podskalská 324, 386 01 Strakonice

RV 1500739/02

V obou restauracích se výborně najíte,
vynikající piva Otavský Zlatý a Klostermann
na čepu jsou samozřejmostí.
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AKTUÁLNĚ
Společný grant vyhodnocen
Peníze ze společného grantu města
Strakonice a Komunitní nadace Blanicko–otavské se rozdělovaly již pošesté.
Hodnoticí komise doporučila k podpoře
17 projektů z celkem 22 došlých. Opět
bylo rozděleno 100 000 Kč, přičemž
požadavky v žádostech se zastavily na
čísle 260 170 Kč.
Grant je společným projektem města
Strakonice a Komunitní nadace Blanicko–
otavské. Oba partneři se na výši nákladů
podílejí stejným dílem.
Úspěšné projekty:
Šmidingerova knihovna, Třetí strakonický
Veget Fest, 3 000 Kč; TJ Dražejov, Sportujeme na upraveném a bezpečném hřišti,
5 000 Kč; Osadní výbor Starý Dražejov,
Dražejov žije, 6 000 Kč; MěÚSS Strakonice, XV. sportovní hry seniorů, 6 500 Kč; MěÚSS Strakonice, Májové setkání, 6 000 Kč;
Fokus Písek, o. s., Týdny duševního zdraví
2016, 9 000 Kč; Junák – středisko Švanda
dudák Strakonice, Skauti pro veřejnost
2016, 5 000 Kč; Sbor bez hranic –
Mana Strakonice, Poznej svého souseda
aneb K sobě blíž, spolu dál, 4 000 Kč;
Občané Modlešovic, Várnice pro všechny,
4 000 Kč; Občané Modlešovic, Sejdeme
se pod koši, 6 000 Kč; Občanské sdružení
Přátelé mateřského centra Beruška, Spolu
po celý rok, 9 500 Kč; Sunshine Cabaret,
z. s., Park OPEN!, 11 500 Kč; SK Basketbal
Strakonice, Minibasketbalová liga ZŠ
2016, 9 000 Kč; ZO ČSOP Strakonice,
Obnova strakonických větrolamů, 6 500 Kč;
Neformální sdružení občanů Top 40 SNS,
putovní výstava fotografií, 5 000 Kč; Neformální sdružení Jsme Strakonice, Piano na
ulici, 4 000 Kč.

Michal Novotný,

odbor rozvoje

Přijďte se svým miminkem
na vítání občánků
Narodilo se vám miminko a chtěli byste se zúčastnit slavnostního obřadu Vítání
občánků? Přijďte se osobně přihlásit na
matriku Městského úřadu ve Strakonicích
(Velké náměstí 2, přízemí, č. dveří 1008).
Na matrice je nutné předložit platný
občanský průkaz matky dítěte, rodný list
dítěte a dále vyplnit žádost o účast na
obřadu vítání občánků.
Ke slavnostnímu obřadu budete pozváni v nejbližším možném termínu.
Při této příležitosti vám město předá
poukázku na částku 5 000 Kč. Právo na
vyplacení částky vzniká, má-li matka dítěte v době jeho narození trvalý pobyt ve
Strakonicích a nemají-li rodiče dítěte vůči
městu Strakonice nesplněné povinnosti
peněžité i nepeněžité povahy. Dále musí
být dítě v době konání obřadu v péči
rodičů. Částka může být vyplacena nejpozději do jednoho roku věku dítěte.
Více informací na tel.: 383 700 251
(R. Petelová, matrikářka)
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Období vegetačního klidu

Nezdravé a poškozené stromy mohou ohrozit kolemjdoucí

MIROSLAV ŠOBR, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Přinášíme vlastníkům informace týkající se
kácení dřevin.
Kácení stromů a keřů rostoucích mimo les
podléhá povolení příslušného orgánu ochrany
přírody a krajiny, a to obecního úřadu. V případě města Strakonic tedy MěÚ Strakonice,
odboru životního prostředí.
Žádost o kácení může podat jen vlastník
či nájemce pozemku se souhlasem vlastníka.
V případě spoluvlastnictví pozemku je nutné
podání společné žádosti vlastníků, případně
mohou udělit plnou moc k zastupování.
Povolení ke kácení lze vydat pouze ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního
a estetického významu předmětné dřeviny.
Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo
les se vydává do 30 dnů od obdržení žádosti
formou rozhodnutí v rámci správního řízení,
které je zahájeno podáním žádosti.
Povolení ke kácení se nevyžaduje:
- pro stromy do obvodu kmene 80 cm, měřeno ve výšce 130 cm nad zemí, pro zapojené
porosty dřevin (tzn. keřů i stromů) o celkové ploše do 40 m2, pro dřeviny pěstované na
pozemcích vedených v katastru nemovitostí jako plantáž dřevin a pro ovocné dřeviny
rostoucí na pozemcích v zastavěném území
evidovaných v katastru nemovitostí jako druh
pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití
pozemku zeleň. Uvedené neplatí pro památné

Foto: archiv města

stromy, pro dřeviny rostoucí jako součást významných krajinných prvků (VKP), kterými
jsou ze zákona lesy, rašeliniště, vodní toky,
rybníky, jezera a údolní nivy a pro významné
krajinné prvky registrované (ve Strakonicích
např. Rennerovy sady).
- z důvodů pěstebních, tj. za účelem obnovy
porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, a z důvodů zdravotních nebo při
výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů (vodní zákon, energetický zákon, zákon
o drahách, zákon o pozemních komunikacích). Kácení z těchto důvodů musí být ovšem
oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem
orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje
požadavkům na ochranu dřevin nebo rozsahu
zvláštního oprávnění.
- u dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu (např. po vichřici
se částečně vyvrátí strom a hrozí jeho pád na
osoby nebo nemovitost). Vždy musí být prokazatelné, že tato situace nastala. Ten, kdo za
těchto podmínek provede kácení, oznámí je
orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.
Kácení se povoluje zpravidla v době vegetačního klidu, tj. od 1. 10. do 31. 3. běžného
roku (§ 8 odst. 5 cit. vyhlášky). V případě nutnosti je možno povolit kácení dřeviny i mimo
vegetační klid. Dobu vegetačního klidu lze
upravit vzhledem ke klimatickým podmínkám daného území a roku (např. do poloviny
dubna).
Zpravodaj města Strakonice

Snížení ceny tepla v novém roce
RADEK MOTL, GENERÁLNÍ ŘEDITEL
Čas Vánoc a dárků je za námi, strakonická teplárna ale na Nový rok ještě s jedním
dárkem přichází. Od 1. 1. 2016 snižujeme
ceny tepla pro všechny odběratele na primáru,
sekundáru i v rodinných domcích. Odběratelům na primáru (zejména podniková sféra, ale
také nemocnice a další zařízení) klesne cena
o cca 2 Kč na GJ, odběratelé na sekundáru,
což jsou většinou domácnosti, školy, školky
nebo občanská vybavenost, zaplatí o cca
17 Kč za 1 GJ méně. O poznání nižší náklady
na teplo potěší i odběratele v rodinných domcích, kterým se cena 1 GJ snižuje o cca 30 Kč.
Teplárna Strakonice, a. s., přistoupila ke
snížení cen tepelné energie jako jedna z mála
v České republice, kde obecně platí opačný
trend, a většina tepláren naopak ceny tepla
zvyšuje. Je to celkem logický krok reagující
na nelehkou ekonomickou situaci energetických provozů, kterým řada faktorů zne-

snadňuje podnikatelské prostředí, ať už jde
o neustále klesající výkupní cenu elektrické
energie, nutnost nakupovat povolenky na
vypouštění emisí skleníkových plynů a vůbec
ekologické limity týkající se nejen ovzduší,
ale i ochrany vod a nakládání s odpady, což
znamená jediné – neustále se zvyšující náklady. Jen pro ilustraci – v roce 2015 musela teplárna nakoupit 47 000 povolenek na vypouštění emisí skleníkových plynů, přičemž cena
povolenky na burze, kde se tato komodita
obchoduje, se pohybovala mezi 8-9 eury za
jednu povolenku.
I přes tyto náklady „navíc“ dokázala teplárna optimalizovat finanční toky a díky omezení nákladů, zejména na opravy a služby,
naplánovat pro rok 2016 hospodaření s mírně
ziskovým rozpočtem. Podařilo se optimalizovat provozní režimy, po náročných jednáních
s dodavateli ve většině případů snížit ceny
surovin, restrukturalizací prošla i personální
oblast, kde došlo ke snížení počtu pracovníků.

Ceník tepelné energie – platný od 1. 1. 2016
PRIMÁR
Cena 1 GJ v jednosložkové sazbě
Cena 1 GJ rezervované TE (dvousložka)

414,20 Kč
203 Kč

Cena 1 GJ odebrané TE (dvousložka)

211,20 Kč

Cena 1 t nevráceného kondenzátu

97,90 Kč

SEKUNDÁR ÚT + TUV
Cena 1 GJ v jednosložkové sazbě

547,50 Kč

Cena 1 GJ rezervované TE – SEK (dvousložka)

301,10 Kč

Cena 1 GJ odebrané TE – SEK (dvousložka)

246,40 Kč

SEKUNDÁR RD
Cena 1 GJ v jednosložkové sazbě

510,10 Kč

Cena 1 GJ rezervované TE – SEK RD (dvousložka)

280,50 Kč

Cena 1 GJ odebrané TE – SEK RD (dvousložka)

229,60 Kč

PRO OBČANY
Kam s nepotřebným
oblečením
Od ledna bude opět otevřeno humanitární středisko pro veřejnost. Humanitární,
ošacovací střediska pracují pod OS ČČK.
Ve Strakonicích je to v ulici B. Němcové čp. 1118 – vchod z Havlíčkovy ulice
(dříve oddělení výdeje cestovních pasů).
Otevřeno je každý den – na zazvonění.
Ošacení můžete nadále dávat do
kontejnerů označených červeným křížem.
Ty naleznete v ulici Rybniční, na autobusové zastávce - točně na konci ulice Prof.
Skupy, v ulici Dr. Jiřího Fifky u dopravního
hřiště, na Sídlišti 1. máje, dále v ulicích
Čelakovského, Kosmonautů, Heydukova,
Hraniční, Mlýnská, Stavbařů a ve sběrném
dvoře U Blatenského mostu. Ošacení je
také možné donést přímo do OS ČČK.
Zboží bude průběžně každý týden
doplňováno z kontejnerů a prodáváno za
ceny symbolické.

Helena Mocová Linhartová,
ředitelka

Opravy v Modlešovicích
Nový asfaltový povrch byl v prosinci
položen na místní komunikaci v Modlešovicích ve směru od hasičské zbrojnice
k požární nádrži za cenu cca 473 300
Kč včetně DPH. 
(red)

Výstupy ze zasedání
Usnesení z jednání zastupitelstva města
a rady města jsou k dispozici na internetových stránkách www.strakonice.eu,
v portálu občan. 
(red)

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Daň z přidané hodnoty je pro rok 2016 15 %.

RV 1500632/03
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KALENDÁŘ AKCÍ
VÝSTAVY
Do 30. 1.
15. mezinárodní fotografické bienále
Žena/Woman Strakonice 2015
Místo: Maltézský sál a sál U Kata,
otevřeno: út-ne 9.00–17.00 hod.
1.–31. 1.
Výstavka větviček na určování,
akce Paměť strakonických stromů
a Nejmilejší knihy
Místo: pobočka ŠK Za Parkem,
otevřeno: po a čt 13.00–18.00 hod.,
st 8.00–12.00 hod.
6. 1.–1. 2.
Vzpomínky na Františka Bernarda
Šimana CFSsS
Místo: vstupní hala ŠK,
otevřeno: po, st, čt a pá 8.00–18.00 hod.,
so 8.00–12.00 hod.
15.–31. 1.
Zámecká galerie
Otevřeno: út-ne, svátky 13.00–16.00 hod.
Do 2. 2.
Noční město
Místo: ArtWall, Želivského ulice

KINO OKO
1.–3. 1., 17.30 hod.
Kyky Ryky a pár vajec
Mexiko, animovaný, dabing, 98 minut, 2D,
mládeži přístupný
1.–3. 1., 20.00 hod.
Bod zlomu 3D
USA, akční/krimi/thriller, titulky, 113 minut,
do 12 let nevhodný
4.–6. 1., 17.30 hod.
Vánoční Kameňák
ČR, komedie, 86 minut, 2D,
do 15 let nevhodný
4.–5. 1., 20.00 hod.
Perfektní den
Španělsko, drama, titulky, 105 minut, 2D,
do 12 let nevhodný
7.–8. 1., 17.30 hod.
Creed
USA, sportovní/drama, titulky, 132 minut, 2D,
do 12 let nevhodný
7.–10. 1., 20.00 hod.
Osm hrozných
USA, western, titulky, 180 minut, 2D, do 15 let
nevhodný
9.–11. 1., 17.30 hod.
Star Wars: Síla se probouzí 3D
USA, akční/dobrodružný/fantasy/
sci-fi, dabing, 136 minut, do 12 let nevhodný
12.–13. 1., 17.30 hod.
Joy
USA, biografický/drama/komedie, titulky,
124 minut, 2D, do 12 let nevhodný
11.–13. 1., 20.00 hod.
Sázka na nejistotu
USA, drama, titulky, 130 minut, 2D, do 15 let
nevhodný
14.–18. 1., čt 17.30 a 20.00 hod.,
pá–po 17.30 hod.
Muzikál aneb Cesta ke štěstí
ČR, hudební/muzikál, 85 minut, 2D, do 12 let
nevhodný
15.–17. 1., 20.00 hod.
Revenant: Zmrtvýchvstání
USA, dobrodružný/drama/western, titulky,
151 minut, 2D
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www.meks-st.cz | www.knih-st.cz | www.muzeum-st.cz | www.csop-strakonice.net | www.ddmstrakonice.cz
www.lsradost.cz | www.rcberuska.cz | http://zus.strakonice.cz | www.starz.cz
18.–20. 1., 20.00 hod.
Les sebevrahů
USA, horor, titulky, 85 minut, 2D, do 15 let
nevhodný
19.–20. 1., 17.30 hod.
Už teď mi chybíš
VB, drama/komedie/romantický, titulky, 112 minut, 2D, do 12 let nevhodný
21.–25. 1., 20.00 hod.
Lída Baarová
ČR, životopisný/drama/historický, 110 minut,
2D, do 12 let nevhodný

21.–24. 1., 17.30 hod.
Ledová sezona
USA/Indie, animovaný/komedie/rodinný,
dabing, 86 minut, 2D, mládeži přístupný
25.–27. 1., 17.30 hod.
Hunger Games: Síla vzdoru 2. část 3D
USA, akční/dobrodružný, titulky, 135 minut,
do 12 let nevhodný
26.–27. 1., 20.00 hod.
Tajemství jejich očí
USA, drama/krimi/mysteriozní/thriller, titulky,
111 minut, 2D, do 15 let nevhodný
28.–31. 1., 17.30 hod.
Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda
USA, komedie/rodinný/animovaný, dabing,
86 minut, 2D, mládeži přístupný
28. 1., 20.00 hod.
Queen Rock Montreal
Ikonický koncert, 95 minut
29.–31. 1., 20.00 hod.
Padesát odstínů černé
USA, komedie, titulky

Dětské soboty
9. 1., 15.30 hod.
O mašince
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 67 minut
16. 1., 15.30 hod.
Krtek ve snu
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 67 minut
23. 1., 15.30 hod.
Pohádky pod sněhem
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 60 minut
30. 1., 15.30 hod.
Do pohádky za zvířátky II.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 62 minut

Seniorské středy
13. 1., 9.30 hod.
Vánoční Kameňák
ČR, komedie, 86 minut, 2D

Filmový klub – Kino Oko
6. 1., 20.00 hod.
Zbrusu Nový zákon
Bel/Fra/Luc, komedie, titulky, 113 minut, 2D,
mládeži přístupný

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 – ½ bazénu
Út
12.30–13.30
14.30–15.30
20.00–22.00
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 – ½ bazénu)
20.00–22.00
Čt
14.30–15.30 – plavání pro těhotné
14.30–16.00 (15.30–16.00 – ½ bazénu)
20.00–22.00
Pá
6.00–8.00 – kondiční plavání bez parní lázně
12.00–22.00 (15.30–20.00 – ½ bazénu)
So, ne
13.00–20.00
SAUNA
Út 10.00–22.00 ženy
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
So–Ne		
14.00–18.00
(2. a 3. 1. 14.00–19.00)

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

Rodiče + děti do 10 let Společné
1. 1.
13.00–14.00
14.30–15.30
3. 1.
14.45–15.45
16.15–17.15
5. 1.
16.00–17.00
17.15–18.15
10. 1. 13.00–14.00
14.30–15.30
12. 1. 16.00–17.00
17.15–18.15
17. 1. 14.15–15.15
15.45–16.45
19. 1. 16.00–17.00
17.15–18.15
24. 1. 13.00–14.00
14.30–15.30
26. 1. 16.00–17.00
17.15–18.15
29. 1. 		
10.00–11.30
Senioři
7. 1., 14. 1., 21. 1., 28. 1. 9.30–0.30

BOHOSLUŽBY
Římskokatolická farnost
3. 1., 9.30 hod., kostel sv. Markéty
Slavnosti Zjevení Páně, nedělní eucharistie
s promluvou pro děti, žehnání vody, křídy
a kadidla
Nedělní bohoslužby
9.30 hod., kostel sv. Markéty
Více: www.farnost-strakonice.cz
Mana, Apoštolská církev
Nedělní bohoslužby
9.30 hod., Lidická 194
Zamyšlení nad Biblí
každý čtvrtek, 17.00 hod., Lidická 194
Více: www.manacirkev.cz

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, RC Beruška – 773 165 696, ZUŠ – 383 332 166,
STARZ – 380 422 761 (plavecký stadion, pokladna), 602 432 128 (zimní stadion, vedoucí provozu)

POZVÁNKY
3. 1., 14.30 a 16.30 hod.
Loutkové představení
Šípková Růženka – LS Radost
Místo: KZ U Mravenčí skály
8. 1., 16.00 hod.
Přírodovědný kroužek MOP – Do lesa
ke krmelci
Sraz: před hradem u CK Ciao…
9. 1., 9.00-18.00 hod.
Šťastná žena aneb Jeden den pro sebe
Prožitkový seminář s Katkou Nesvadbovou.
Místo a přihlášky: RC Beruška, 603 571 980
do 6. 1.
10. 1., 18.00 hod.
Další společné hraní na kantely,
případně další nástroje
Ve spolupráci se spolkem Spona. K poslechu je
zvaná také veřejnost.
Místo a info: pobočka ŠK Za Parkem
11. 1., 17.00 hod.
Jaroslav Landsinger uvádí… filmy
z archivu MSP a Strakonické televize
Proměny strakonického hradu
Místo: společenský sál ŠK, info: ŠK nebo MSP
12. 1., 9.00 a 13.00 hod.
Kurzy počítačové gramotnosti
Vyhledávání na internetu (začátečníci), MS Excel
Místo: studovna ŠK, info a přihlášky: ŠK
12. 1., 18.00 hod.
S gymnáziem na cestách – Uganda
s Petrem Pavlíkem, především za
gorilami
Místo: sál gymnázia
12. 1., 18.00 hod.
Kurzy zdravého veg(etari)ánského
vaření – pokročilí
Místo: ZŠ Povážská, info: Ekoporadna ŠK,
přihlášky: jan.juras@knih-st.cz, 721 658 244
12. 1., 19.00 hod.
Havaj na Havaji – tropický ráj
uprostřed Pacifiku
Diashow Miroslava Deneše. Místo: Rytířský sál
13. 1., 9.00 hod.
Krteček v solné jeskyni pro děti do
cca 1 roku
Info a přihlášky: RC Beruška, 721 192 011
13. 1., mezi 16.00–18.00 hod.
Odpolední čtení na pobočce pro
dospělé i děti
Místo a info: pobočka ŠK Za Parkem
13. 1., 17.00 hod.
Šachy pro děti
Místo a info: RC Beruška, přihlášky: 773 165 696

14. 1., 16.00 hod.
Setkání rodin dětí s postižením
Místo: RC Beruška, info: 773 165 696
14. 1., 18.00 hod.
Kurzy zdravého veg(etari)ánského
vaření – začátečníci
Místo: ZŠ Povážská, info: Ekoporadna ŠK,
přihlášky: jan.juras@knih-st.cz, 721 658 244
15. 1., 16.00 hod.
Přírodovědný kroužek MOP – Čtení
z nových knížek
Sraz: před hradem u CK Ciao…
15. 1., 17.00 hod.
Přednáška s promítáním - Doc. Ing.
arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D.: Proměny
českého venkova a venkovské krajiny
ve 20. století
Místo: společenský sál ŠK, info: pobočka ŠK Za
Parkem
16. 1., 7.45 hod.
Výlet do Prahy s knihovnou
V plánu je návštěva Národního muzea, naučné
stezky s historickými a přírodními zajímavostmi,
bývalými hospodářskými usedlostmi, s vinicí
a s netradičním hřištěm v keltském stylu.
Sraz: autobusové nádraží u mapy
16.–17. 1.
Setkání – přehlídka divadelních
amatérských souborů
Místo: dům kultury
17. 1., 14.30 a 16.30 hod.
Loutkové představení Jak Mecháček
s Bedrníčkem potkali housenku –
LS Radost
Místo: KZ U Mravenčí skály
18. 1., 17.00 hod.
Seminář – Ing. Jan Juráš: Jak více jíst
a méně vážit?
Snižování tělesné hmotnosti na základě stravy
bohaté na vlákninu a aktivního přístupu.
Místo: společenský sál ŠK, info: Ekoporadna ŠK,
přihlášky: jan.juras@knih-st.cz nebo v ŠK
18. 1., mezi 17.00–19.00 hod.
Tvořivý podvečer s Alenou Šimáčkovou:
Harmonie barev
Potřeby budou připraveny, lépe přinést i vlastní
(karton, průsvitný papír, pastelky nebo voskovky,
vodovky…)
Místo a info: pobočka ŠK Za Parkem
19. 1., 18.00 hod.
Karel Skalický: Strakonické příběhy
XXV. Zbořená synagoga. Židé ve
Strakonicích od středověku po dnešek
Místo: společenský sál ŠK, info: pobočka ŠK Za
Parkem

KALENDÁŘ AKCÍ

20. 1., 17.00 hod.
AVČ - Po stopách bývalé železné opony
anebo Od Baltu až k Jadranu… na kole
Hostem bude František Šesták.
Místo: společenský sál ŠK, info: ŠK
20. 1., 17.15 hod.
Žákovský koncert – ZUŠ
Místo: zámecký sálek ZUŠ
20. 1., 18.00 hod.
Zelené otazníky – Jak ušetřit za
vytápění? Jaké jsou možnosti úspor
tepla v rodinných a bytových domech?
Co nabízejí nové dotační programy
Zelená úsporám a Kotlíkové dotace?
Vyplatí se investice do úsporných
opatření?
Na otázky bude odpovídat Ing. Josef Šťastný
z Energy Centre České Budějovice.
Místo: bývalý Baobab (Bavorova 20),
info: Ekoporadna ŠK
21. 1., 16.00 hod.
Krteček v solné jeskyni pro děti
od 2 do 5 let
Info a přihlášky: RC Beruška, 721 192 011
21. 1., 16.00 hod.
Kytarový koncert žáků J. Pelána - ZUŠ
Místo: zámecký sálek ZUŠ
21. 1., 17.00 hod.
Veřejná beseda na téma: Integrace
Romů
Místo: ŠK, info: Pavel Gerčák 608 079 461
21. 1., 19.00 hod.
Divadelní předplatné „B“
Jihočeské divadlo
Joanna Murray – Smith: Žena jako
druh
Místo: dům kultury
22. 1., 16.00 hod.
Přírodovědný kroužek MOP –
Stopování a odlévání stop
Sraz: před hradem u CK Ciao…
22. 1., 16.30 hod.
Koncert žáků ze třídy P. Karase – ZUŠ
Místo: zámecký sálek ZUŠ
23. 1., 15.00–18.00 hod.
Maškarní karneval I.
Místo a předprodej: RC Beruška
23. 1., 17.00 hod.
Mami, tati, jdeme na ples
Místo: DDM Na Ohradě,
info: sramkova@ddmstrakonice.cz
23. 1., 19.00 hod.
Divadlo Járy Cimrmana – Blaník
Jevištní podoba českého mýtu.
Místo: dům kultury
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KALENDÁŘ AKCÍ
24. 1., 15.00–18.00 hod.
Maškarní karneval II.
Místo a předprodej: RC Beruška
24. 1., 15.00 hod.
Taneční odpoledne s písničkou
K poslechu i tanci hraje kapela Otavanka
Horažďovice.
Místo: dům kultury
25. 1., 19.00 hod.
Divadelní předplatné „A“
Divadlo Kalich
Dany Laurentová – Drahouškové
Místo: dům kultury
26. 1., 16.30 hod.
Koncert žáků P. Reitmaiera – ZUŠ
Místo: zámecký sálek ZUŠ
26. 1., 19.00 hod.
KPH – Koncert Dechového
kvinteta PKF – Prague Philharmonia
Program:
Wolfgang Amadeus Mozart:
Divertimento Es Dur;
Antonín Rejcha (1770-1836):
Kvintet e-moll op.88/1;
Georg Bizet: Jeux d´Enfants pro dechové kvinteto
(upravil Gordon Davies);
Antonín Dvořák (1841-1904): Kvartet F Dur
„Americký“ (upravil David Walter)
Místo: dům kultury

K + M + B + 2016

V těchto dnech Vánoce dostávají ve Slavnosti
Zjevení Páně (lidově Tří králů) svůj druhý vrchol
– totiž událost, kdy mudrci z východu vedeni
hvězdou nacházejí Ježíše a vyznávají jeho božství.
Možná vám koledníci napíší uvedený symbol
na dveře. Lidová tradice překlopila slova Kristus
mansionem benedicat (Kristus ať požehná tento
příbytek) do jmen přiřknutým mudrcům, kteří se
klanějí Ježíšovi. Starobylý zvyk, kdy koledníci nebo
obyvatelé domu či bytu píší na své dveře ona
písmena, mezi ně tři znamení kříže a letopočet, je
spojena s vírou, že pokud věříme Bohu, ochrání
nás i naše obydlí od všeho zlého. Lidé zároveň
vykropili své domy svěcenou vodou, případně provoněli posvěceným kadidlem. To vše proto, aby
si vyprosili Boží ochranu. Posvěcená voda, křída
i kadidlo jsou k dispozici v kostele sv. Markéty po
mši sv. v neděli 3. 1. nebo tamtéž po Tříkrálovém
koncertě 6. 1.

Roman Dvořák

Tříkrálová sbírka

V termínu od 1. 1. do 14. 1. 2016 bude jako
každý rok probíhat Tříkrálová sbírka na území celé
České republiky. Na Strakonicku sbírku zajišťuje
Oblastní charita Strakonice, jejímž posláním je
zabezpečit sociální služby v obcích na Strakonicku. Každoroční výnos ze sbírky přispívá na provoz
osobní asistence a pečovatelské služby. Více
informací najdete na: www.trikralovasbirka.cz

Novoroční ohňostroj
nad řekou Otavou
1. 1. 2016
16.00 u strakonického hradu 6. ročník
plavání v řece Otavě (Klub otužování při
plaveckém oddílu TJ Fezko Strakonice)
18.00 ohňostroj
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27. 1., 16.00 hod.
Koncert žáků L. Mráze – ZUŠ
Místo: zámecký sálek ZUŠ
28. 1., 8.00–11.00 hod.
Tvořivá dílnička pro děti – Zvířecí
masky na karneval
Místo a info: oddělení pro děti ŠK
28. 1., 15.30 hod.
Koncert žáků M. Lukeše – ZUŠ
Místo: Kochanka ZUŠ
28. 1., 16.00 hod.
Na slovíčko s dulou
Místo: RC Beruška, přihlášky: 607 686 017
29. 1., 8.00–16.00 hod.
Den plný her
Přírodovědné hry a kvízy, krmení zvířátek, sportovní
a pohybové hry, tvořivá dílna.
Místo: CEV Podskalí, info a přihlášky: kulhova@
ddmstrakonice.cz, 383 332 956 do 26. 1.
30. 1., 10.00 hod.
Masopustní průvod městem
Průvod půjde od radnice na hrad. Připraven bude
program ve společenském sále ŠK.
Sraz: u městského informačního centra na Velkém
náměstí, info: RC Beruška
31. 1., 14.30 a 16.30 hod.
Loutkové představení Pták Ohnivák
a Liška Ryška – LS Radost
Místo: KZ U Mravenčí skály

Tříkrálový koncert
Ve středu 6. 1. 2016 od 18 hodin se
v kostele sv. Markéty uskuteční Tříkrálový
koncert. Vystoupí: Dětský pěvecký sbor
Fere Angeli ZUŠ Strakonice, (klavír Jitka
Nestřebová), Pěvecký sbor Gymnázia Strakonice, (klavír Matěj Bárta), pod vedením
Marcely Mikové.

První místo
pro hoslovický mlýn
O titul nejlepší turistické atraktivity
v České republice soutěžil v letoším roce
hoslovický mlýn v soutěži DestinaCZe
2015 vyhlášené Agenturou Czech Tourism.
V kategorii Po Česku za tradicemi vodní
mlýn vyhrál.
Cílem soutěže je zvýšit povědomí veřejnosti o kvalitní nabídce služeb cestovního
ruchu a zajímavých místech v naší zemi.

(red)

Mladí řeší závislosti
Na druhém zasedání dětského zastupitelstva dne 14. 12. 2015 si žáci zvolili
svého starostu Adama Palivce a místostarostku Kateřinu Lískovcovou. Zároveň si
vybrali novou hrozbu, kterou se chtějí
zabývat v letošním roce, a to tematiku
drog a ostatních druhů závislostí, protože
právě jim musí čelit ve svém běžném
životě.
Martina Dubová, odbor ŠCR

Plesová sezona
8. 1., 20.00 hod.
Maturitní ples - SPŠ Strakonice,
4S + 4OTS
Místo: dům kultury
9. 1., 20.00 hod.
Maturitní ples - SŠ a JŠ Volyně
Místo: dům kultury
9. 1., 20.00 hod.
Myslivecký ples
Místo: sokolovna
15. 1., 20.00 hod.
Maturitní ples - Gymnázium
Strakonice, 4.B
Místo: dům kultury
22. 1., 20.00 hod.
Reprezentační ples města Strakonice
Orchestr: Metroklub Big Band České Budějovice,
host: Petr Kotvald a Bárbý,
moderátor: Jiří Gruntorád,
předtančení: Romana Motlová a Jiří Bělohlávek,
RM Dance. Zrcadlový sál: oldies disco Miloše
Zemena, Prácheňka: Parovod classic rock
Místo: dům kultury
29. 1., 20.00 hod.
Maturitní ples - Gymnázium
Strakonice, 4.C
Místo: dům kultury

Děti a alkohol

S alkoholem se běžně setkávají již
školáci. Oni, a často ani rodiče netuší, jaké
problémy jim v budoucnu může způsobit.
Podle odborníků je alkohol pro děti mnohem
nebezpečnější než pro dospělé. I při malé
konzumaci hrozí dětem poškození jater
a poškození nervového systému. Smutné
však je, že zkušenosti s alkoholem mají děti
už kolem dvanácti let. Požívání alkoholu je
v Česku povoleno od osmnácti let, prakticky
by se tak mladistvý neměl mít možnost
k alkoholu dostat. Avšak v reálu situace
vypadá jinak.
Na zákaz podávání alkoholu osobám
mladším osmnácti let se zaměřili koncem
roku také strakoničtí policisté. Do plánovaných tří akcí se zapojily desítky policistů,
městská policie, pracovníci státní správy
a samosprávy, a to krajské hygienické stanice, živnostenského úřadu, oddělení sociálně
právní ochrany dětí, hasičského záchranného sboru a celní správy.
Policisté provedli kontrolu desítek restauračních zařízení a diskoték na Strakonicku,
kde zkontrolovali stovky osob a zjistili celkem
23 přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. U třiadvaceti osob ve věku mezi 15. až 18. rokem
naměřili hodnoty od 0,3 do 1,7 promile
alkoholu v dechu.
Přestupek je možné vyřešit na místě uložením blokové pokuty ve výši do 5 000 Kč,
nebo přestupek oznámit správnímu orgánu.
V takovém případě může být přestupci, fyzické osobě, ve správním řízení uložena sankce
až do 50 000 korun nebo zákaz činnosti,
právnické osobě až do 500 000 korun.

Jaromíra Nováková,

skupina tisku a prevence OO PČR

Zpravodaj města Strakonice

VE ZKRATCE

Ze zápisníku městské policie
KRÁDEŽE JSOU MLADÍKOVI ZŘEJMĚ VLASTNÍ

V jednom z místních marketů v ulici Nádražní se ve večerních hodinách dne 2. 11.
snažil projít přes pokladnu bez placení třiadvacetiletý mladík z Prachaticka. Vzhledem
k tomu, že byl na místě přistižen ostrahou,
putoval do rukou strážníků městské policie.
Na obvodním oddělení Police ČR bylo zjištěno, že se dotyčný již dříve majetkových trestných činů dopustil, proto bude nyní stíhán za
trestný čin.

PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ OZNAMOVATELI

V brzkých ranních hodinách dne 7. 11.
nám oznámil na linku tísňového volání 156
muž, že ulicí Bavorova jede na jízdním kole
žena, která má tržnou ránu na hlavě. Za pomoci kamerového systému byla žena spatřena, jak kolo vede. Služba městské policie
přivolala RZS, která ji převezla do nemocnice k ošetření.

NÁLEZ INJEKČNÍCH STŘÍKAČEK

Dne 11. 11. jsme přijali na linku tísňového volání (156) oznámení od ženy o tom,
že v ulici Tovární u viaduktu jsou na zemi
pohozené použité injekční stříkačky a jehly.
Hlídka, která byla na místo přivolána, nalezené věci uložila do plastového kontejneru
a převezla k dalšímu odbornému
opatření.

MUŽ BYL PŘEVEZEN DO NEMOCNICE

Na linku tísňového volání 156 jsme dne
19. 11. přijali oznámení od ženy, že na Palackého náměstí je zmatený muž. Ten se opravdu choval pomateně, chvílemi nevěděl, kde
vlastně je. Strážníci jej po kontrole totožnosti
převezli do nemocnice k vyšetření.

PES BEZ NÁHUBKU

V dopoledních hodinách dne 19. 11. spatřila
hlídka městské policie při kontrole Palackého náměstí psa, který byl uvázán před místní
provozovnou bez náhubku. Je-li pes na veřejném prostranství bez majitele, musí být totiž
opatřen náhubkem. Strážník majitele psa nalezl v místní provozovně. Jelikož ten přestupek
neuznal, bude vše řešit MěÚ Strakonice.

MUŽ PŘED JÍZDOU POŽIL ALKOHOL

Poděkování patří muži, který nám ve večerních hodinách dne 19. 11. oznámil na linku
tísňového volání městské policie (156), že
v ulici Ellerova na kruhovém objezdu naboural řidič se svým vozem do zábradlí. Hlídka,
která byla na místo přivolána, zjistila, že muž
před jízdou požil alkoholický nápoj. Proto
byla na místo přivolána hlídka OO PČR, která
si celou událost převzala k dořešení.

ODLOŽENÝ PES BYL PŘEVEZEN DO ÚTULKU

„Na Podskalí pod pivovarem je celé odpole-

dne u zábradlí uvázaný pes.“ Takovéto oznámení jsme přijali ve večerních hodinách dne
19. 11. na linku tísňového volání 156. Strážníci zjistili, že se jedná o psa rasy pitbulteriér,
který byl velice agresivní. Jelikož se nepodařilo zjistit majitele, byl pes strážníky uspán
a převezen do psího útulku ve Strakonicích.
Čip ani známka nenalezena.

O MUŽE SE POSTARALI V LÉČEBNĚ

Ve večerních hodinách dne 22. 11. jsme
přijali oznámení o tom, že na peronu vlakového nádraží je již od odpoledne nějaký muž.
Jelikož se strážníky téměř nekomunikoval,
třásl se zimou, byl po kontrole totožnosti hlídkou městské policie převezen do nemocnice
k vyšetření. Zde bylo zjištěno, že se muž léčil
na psychiatrii. Vzhledem k jeho zdravotnímu
stavu byl se souhlasem lékaře převezen do
Psychiatrické léčebny Lnáře.

PORANĚNÉ ZVÍŘE BYLO PŘEVEZENO DO MAKOVA

Dne 23. 11. jsme přijali oznámení od muže,
že v ulici Zvolenská srazil vozidlem dravce.
Strážníci od oznamovatele poraněného dravce
převzali a převezli jej do Záchranné stanice
živočichů v Makově.
Všem oznamovatelům děkujeme.
Milan Michálek,
velitel strážníků MP Strakonice

INZERCE

Ekonomika podniku

Bakalářský obor, prezenční i kombinované studium

Konstrukce staveb

Magisterský i bakalářský obor, prezenční studium

Pozemní stavby

Bakalářský obor, prezenční i kombinované studium

Strojírenství

Bakalářský obor, prezenční studium

Technologie dopravy a přepravy

Bakalářský obor, prezenční i kombinované studium

Logistické technologie

Magisterský obor, prezenční i kombinované studium

RV1500747/02

Obory s uplatněním
více na www.VSTECB.cz

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích - první profesně zaměřená veřejná vysoká škola v ČR
185x130-kam_po_maturite.indd 1
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ROZHOVOR

Představujeme strakonické základní školy

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

S počátkem ledna většina
rodičů budoucích prvňáčků ladí
poslední pro a proti při výběru
základní školy pro svého potomka. Že se jedná o jedno ze
stěžejních rozhodnutí v životě
dítěte, není nutné rozsáhle rozepisovat.
Je to především první třída, která nezanedbatelně formuje charakter dítěte, a proto je
velmi důležité, aby si rodiče budoucích prvňáčků udělali malý průzkum škol, která bude
vyhovovat dojezdovým možnostem, obslužnosti, nabídkou zájmové činnosti, složením
pedagogického sboru. To je jen malý výčet
toho, na co se rodiče táží.
Abychom vám ulehčili situaci, položili
jsme několik dotazů jednotlivým ředitelům
základních škol ve Strakonicích.

ZŠ Dukelská, ředitel Mgr. Václav Vlček
ZŠ Dukelská je se svým počtem necelé
tisícovky žáků největší školou ve Strakonicích. Jak říká ředitel školy Václav Vlček,
nemají a nikdy neměli problém naplnit třídy.
Pro nový školní rok 2016/2017 přibude rovná

cí. Vznikly zde tenisové kurty se cvičnou
stěnou, hřiště na volejbal, basketbal či házenou. Areál je od 16.00 hodin přístupný veřejnosti. Součástí je rozsáhlý školní pozemek
sloužící k výuce pěstitelských prací. Pan
ředitel by rád na pozemku vybudoval arboretum a květinovou zahradu. Jak už to tak
bývá, chybějí finance.
Snahou vedení školy je rekonstrukce odborných učeben a jejich vybavení nejmodernější technikou. Již nyní škola disponuje 21
interaktivními tabulemi.
Jediné, co ředitele školy trápí, je absence
kvalitních učeben pro cizí jazyky. Vypomohlo by vybudování půdních vestaveb, kde by
tyto učebny vznikly.
Pan ředitel je ve funkci od prvního září
roku 1991 a sám říká: „Škola měla velmi
dobré jméno, když jsem ji přebíral, a celou
dobu jsem se snažil onu dobrou pověst udržovat a snad se mi to dařilo.“
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ZŠ Povážská drží jedno prvenství, je nejnovější, a tedy i nejmladší školou ve Strakonicích. V roce 2011 začala výuka žáků
prvního stupně a v následujícím roce se sem
přestěhovaly i děti druhého stupně. Novou
školní budovu navštěvuje v současné chvíli
319 školáků z celkové kapacity 540 žáků.

Rád bych uvedl speciální třídu s rozšířenou výukou matematiky a třídu s rozšířenou
výukou přírodovědných předmětů. Pro jazykově nadané děti nabízíme kromě výuky anglického a německého jazyka od sedmé třídy
navíc francouzský jazyk.
Zajímavostí je i zájmový kroužek zvláštní
tělesné výchovy pro žáky, kteří mají zdravotní problémy třeba s držením těla.
Když zmiňujete zdravotní problémy, myslí
vaše škola na hendikepované děti, na děti
s odlišným stravováním?

Během našeho povídání zazněla zmínka
o slavnostním zakončení školní docházky
devátých ročníků. Chystá se něco neobvyklého?

stovka prvňáčků. Budova je v lokalitě poblíž
vlakového a autobusového nádraží, z čehož
logicky vyplývá struktura složení žáků, téměř polovinu tvoří dojíždějící děti.
Škola má rozsáhlý sportovní areál, který
prošel v nedávné době celkovou rekonstruk-

ZŠ Povážská, ředitelka Mgr. Jaroslava Cháberová

Pane řediteli, jaký nadstandard můžete
nabídnout budoucím žákům vaší školy?

Ovšem, jsme bezbariérovou školou, takže
paraplegici u nás mají veškerý dosažitelný
komfort. Co se týče přístupu ostatních dětí,
snahou je naučit zdravé děti empatii a vzájemné pomoci těm, kteří tolik štěstí neměli.
Myslím, že se nám to daří. Sám jsem byl
svědkem toho, když třída plánovala výlet
a jednohlasně spolužáci paraplegika vyjádřili svůj názor, „Bez něho nejedeme.“ Myslím,
že tato věta je sama o sobě dost výstižná.
Stravování žáků s dietami řešíme úpravou
jídla. Tato otázka je velmi složitá, neboť pokud bychom chtěli vyjít vstříc a vařit různé
druhy diet, pak bychom museli zaměstnávat
nutriční sestru, s čímž je spojena otázka především financování. Všichni víme, že peníze
chybí všude…

Václav Vlček, ředitel ZŠ Dukelská  Foto: archiv města

manuální práce a zručnost, ale i jistá cílevědomost, bez které se nelze dobrat kladných
výsledků.

Rok co rok, když naši školu opouští deváťáci, je pro ně přichystán po slavnostním
vyřazení společný oběd. Na tom by nebylo nic neobvyklého, ale naši žáci si na tuto
slávu musí vydělat peníze. Bereme to jako
vklad do jejich budoucího života. Naučit je
pracovat a ze své práce se pak náležitě umět
radovat a sklízet její plody. Vést děti k práci
je jednou z priorit naší školy. A není to jen

Jaroslava Cháberová, ředitelka ZŠ Povážská

Foto: archiv města

Vedle 18 tříd prvního a druhého stupně má
škola odborné učebny, jako jsou učebna pro
hudební výchovu sloužící částečně i jako
konferenční sál pro veřejnost, učebna chemie
a přírodopisu, fyziky, učebna jazyků, počítačové učebny, dílny. K pracovním činnostem je hojně využívána keramická dílna.
Sportovního vyžití se žákům dostává nejen
v prostorách tělocvičny, ale také na venkovním hřišti s umělým povrchem nacházejícím
se na střeše budovy školní jídelny.
Paní ředitelko, stejná otázka bude směřovat
i na vás. Jaký nadstandard můžete nabídnout budoucím žákům vaší školy?
Od roku 2009, tedy ještě ve starých prostorách, jsme zařídili školské poradenské
pracoviště pro nadané děti, které v současné době slouží částečně jako podklad pro
budoucí inkluzi. Nejdříve sloužilo k individuální péči o nadané děti, nyní její služby
využívají i další žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Díky této službě, jejíž
součástí jsou pedagogičtí asistenti, nabízí
naše škola individuální péči každému
žákovi.
Zpravodaj města Strakonice

ROZHOVOR
Zajišťujeme bohatou mimoškolní činnost
s velkým rozsahem jak sportovních kroužků,
tak rukodělných, zde je asi největší zájem
o keramiku. Od první třídy nabízíme kroužek anglického jazyka. Naše škola se nachází
na okraji města, proto je nabídka mimoškolních aktivit vítána zejména rodiči, kteří
vědí, že jejich dítě se nemusí přesouvat na
jiné místo po městě, ale zůstává ve škole, kde
může bezpečně trávit odpoledne, a rodiče si
jej vyzvednou. Nově funguje ve škole divadelní kroužek určený širokému spektru žáků.
Vzhledem k aprobovanosti našich pedagogů máme možnost široké nabídky pro
výuku cizích jazyků, od standardního anglického a německého jazyka až po ruštinu,
francouzštinu a španělštinu. Tyto kroužky
zatím nebyly příliš využívány, nicméně pro
budoucnost je důležité, že máme ve svých
řadách pedagogy, kteří tuto činnost mohou
vykonávat.
V rámci mimoškolních aktivit stojí za
zmínku i nabídky návštěv pražských divadel.
Jak jste na tom s komfortem užívání budovy
pro hendikepované děti?
Vzhledem k tomu, že jsme nová škola,
musela již být budova architektonicky řešena
tak, aby odpovídala dnešním předpisům. Což
v důsledku znamená, že jsme plně bezbariérová škola.
Ráda bych zdůraznila, že všechny naše
učebny jsou vybaveny interaktivními tabu-

lemi a další moderní technikou, kterou jsme
v posledních letech získali díky využití grantových nabídek.
Ani naše škola nemá nutriční sestru, takže
potřebu zvláštního stravování řešíme dohodou s rodiči, kteří mohou donést vlastní obědy, a ty pak dětem ohříváme, nebo mohou
dodat dietní potraviny, z nichž připravíme
přílohu k jídlu.

Některé výrobky, které děti zhotoví, jdou do
aukce a výtěžek z jejich prodeje se využije
pro účely této nadace. Děti se tak učí nejen
pracovat, ale především vnímat sounáležitost, empatii a nezištně pomáhat potřebným.
V rámci programu Ekoškola se snažíme
důsledně třídit odpad, kontrolovat spotřebu
energií. Dvakrát do roka vyhlašujeme sběrové akce.

Je něco, na co byste byli opravdu náležitě
pyšní?

Jak se ve vaší škole rozloučíte s devátými
ročníky?

V letošním roce byla dokončena v okolí
školy přírodní zahrada, budovaná za pomoci
rodičů, dětí a pedagogů. Příjemného prostředí mohou za teplého počasí využívat všichni
žáci. Díky umístěným herním prvkům je toto
prostředí určeno převážně dětem z prvního
stupně. Vyšší ročníky mohou využít k odpočinku na čerstvém vzduchu školní atrium.
Další novinkou je spolupráce navázaná
s německou školou na bázi výměnných pobytů. Budeme usilovat o možnost čerpání grantů, abychom našim dětem umožnili
výměnné pobyty, které by nebyly finančně
náročné.
Ráda bych ještě upozornila na naše „tvořivé středy“. To je akce probíhající dvakrát do
roka. Do školy zveme různé odborníky, kteří
s dětmi pracují a učí je vytvářet rozmanité
výrobky. Většinou to bývá před Vánocemi
a Velikonocemi. V této souvislosti spolupracujeme také s nadací dárců kostní dřeně.

Každoročně probíhá školní akademie, při
které slavnostně vyřazujeme žáky devátých
ročníků.
Den otevřených dveří se uskuteční 21. ledna 2016 od 14.00 do 17.00 hodin.

Zápisy do prvních tříd ZŠ
Pro děti narozené od 1. 9. 2009 do
31. 8. 2010 a všechny děti, které měly pro
školní rok 2015/2016 odloženou školní
docházku, se uskuteční ve čtvrtek 4. 2.
a v pátek 5. 2. vždy od 14 do 18 hodin
zápis do prvních tříd strakonických
základních škol pro školní rok 2016/2017.
Jednotlivé školské obvody naleznete
na www.strakonice.eu.
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SENIOŘI

Infocentrum pro seniory - 383 700 777
seniori@mu-st.cz

Pracoviště Sjednocené organizace
nevidomých a slabozrakých

Předseda oblastní pobočky Jiří Mařík a odpovědná osoba za kancelář Iva Chvátalová 

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

Lidé s jakýmkoliv stupněm
a druhem postižení nemají
jednoduchou pozici v současné
společnosti.

To je jeden z hlavních důvodů, proč
vzniklo nové pracoviště organizace SONS
(Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých), které představil pan Jiří Mařík.
Jako předsedu oblastní pobočky nevidomých a slabozrakých jej oslovili zástupci
SONS s nabídkou pomoci při vzniku a vy-

Oslavíte v roce
2016 zlatou nebo
diamantovou svatbu?

Foto: archiv města

bavení kanceláře. Na panu Maříkovi pak
bylo najít vhodné prostory, kam by mohla
být kancelář umístěna. Ve spolupráci s
vedením města byly vytipovány volné prostory v ulici Stavbařů 213, kde se již nyní
nachází pracoviště, které postupně bude
sloužit nejen samotným postiženým, ale
i jejich blízkým a pomocníkům.
Provozní doba kanceláře:
PO, ST 12.00–16.00 hod.
ÚT, ČT 08.00–12.00 hod.
Tel.: 777 050 458
Odpovědná osoba: Iva Chvátalová

Město Strakonice je se svými občany
v jejich významných chvílích, a proto
nabízí občanům s trvalým pobytem ve
Strakonicích oslavu zlaté a diamantové
svatby v prostorách obřadní síně Městského úřadu Strakonice nebo v obřadní
síni na strakonickém hradě. Při této
příležitosti město předává manželům
balíček v hodnotě 600 Kč a jejich jubileum zaznamenává do pamětní knihy.
Pokud občané upřednostňují připomenutí si této výjimečné události ve
svém soukromí, mohou je doma navštívit
zástupci městského úřadu.
K zajištění oslavy, popř. domácí
návštěvy je nutné předložit oddací list,
občanské průkazy manželů a dohodnout příslušný termín.
Oslavenci se mohou na našem úřadě
(oddělení matrik) přihlásit osobně,
nebo tuto příjemnou povinnost mohou
za ně splnit děti, sousedi, kamarádi
nebo ostatní příbuzní.

Anežka Lukešová,

vedoucí oddělení matrik

Pozvánka na přednášku
Rada seniorů ve spolupráci s Českým
červeným křížem pořádá v úterý
26. 1. 2016 v klubovně územního sdružení
zdravotně postižených v ulici Stavbařů
213 od 13.00 hod. přednášku Mgr. Marie
Kadochové na téma Možnosti využití
zdravotních služeb domácí péče.
Vstupné se nevybírá.

Pečovatelská služba již 40 let zvyšuje kvalitu života seniorů ve Strakonicích
Pečovatelská služba je součástí Městského ústavu sociálních služeb Strakonice. Jak
sám název napovídá, jde o službu sociální, jejímž smyslem, posláním a pracovní
náplní je pečovat, tedy pomáhat. A to těm
občanům, kteří se pro vysoký věk nebo pro
nepříznivé změny zdravotního stavu ocitli
v životních situacích, při kterých potřebují
externí pomoc. Pečovatelská služba se tak
svou rozmanitou nabídkou služeb snaží pomoci udržet, nebo dokonce zlepšit kvalitu
života svých klientů.
Tato péče probíhá tzv. v terénu. To znamená, že naše pečovatelky svou činnost
vykonávají v místě bydliště klienta, a to ve
Strakonicích, ve spádových obcích nebo
také ve dvou domech s pečovatelskou službou.
Ve většině případů pracovníci pečovatelské služby úzce spolupracují s rodinnými
příslušníky klientů, kteří sami nemohou
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plně zajistit péči o své blízké. Tato spolupráce
je velmi důležitá, neboť nám mohou rodinní
příslušníci pomoci při nastavení rozsahu péče.
Naše služby máme rozděleny na služby základní a fakultativní.
Do základních služeb patří široká nabídka
rozličných forem pomoci, jako např. pomoc
při zvládání úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při
prostorové orientaci, úklid v domácnosti, praní a žehlení prádla, zajišťování léků a nákupů,
ale i příprava a podání jídla a pití, doprovod
k lékaři a na procházky.
Mezi nejvyužívanější základní službu se
řadí dovoz oběda klientovi. Klient si může vybrat ze dvou jídel racionální stravy, žlučníkové a diabetické diety.
Velice vítanou nabídkou bylo pro klienty
rozšířené poskytování obědů a služeb i o víkendech a o svátcích. Služby fakultativní jsou
služby tzv. nadstandardní. Jejich využívání je

podmíněno využíváním základních služeb.
Jejich spektrum je široké, avšak nejvyužívanější fakultativní službou je dohled nad
klientem nebo dovoz klienta automobilem
k vyřizování osobních záležitostí, jako je
třeba návštěva lékaře.
Závěrem je nutno říci, že činnost pečovatelské služby, která má na Strakonicku tradici již čtyřicet let, je z velké části dotovaná
z veřejných prostředků. Je tím zaručeno, že
je finančně dostupná všem potřebným spoluobčanům.
Pro úplné informace o nabídce služeb
Pečovatelské služby ve Strakonicích, způsobu jejich zajištění a úhradách nás kontaktujte na telefonním čísle: 739 155 856,
383 321 785 nebo navštivte naše webové
stránky www.muss.strakonice.eu, kde se
dozvíte vše potřebné.
Marie Komanová,
vedoucí pečovatelské služby
Zpravodaj města Strakonice

VOLNÝ ČAS

Známe vítěze vánoční soutěže
OLGA MAROUŠKOVÁ, MIC
V rámci Slavnostního zahájení adventu
byly v neděli 29. 11. 2015 předány ceny za
nejlepší práce z výtvarné soutěže Zvířátka
v zimě, kterou vyhlásilo městské informační centrum.
Nejoblíbenějšími se staly velké kolektivní práce, na jejichž výrobě se podílelo často
i několik tříd. Soutěžící svými díly opět
ukázali, jak bohatou mají fantazii. Práce
1. kategorie mateřské školy
1. místo MŠ Spojařů – ,,berušky“
2. místo MŠ Čtyřlístek – ,,sluníčka“
3. místo MŠ Lidická – „hvězdičky“
2. kategorie I. stupeň základních škol
1. místo ZŠ F. L. Č. – keramický kroužek
1. stupeň
2. místo MŠ, ZŠ a PrŠ Plánkova 		
ulice – školní družina
3. místo ZŠ Dukelská – školní družina 		
2.-3. třída
3. kategorie II. stupeň základní škol
1. místo ZŠ F. L. Č., Jezerní - 7.A
2. místo ZŠ F. L. Č., Jezerní - 9.A
3. místo ZŠ a MŠ Cehnice - dívky
4. místo Jakub Tesař – ZŠ Krále Jiřího 		
z Poděbrad
5. místo Eliška Kalašová – ZŠ Povážská, 7.B

byly vystaveny jako každoročně až do Silvestra ve foyer infocentra.
Soutěžní práce byly rozděleny do čtyř
kategorií, od nejmenších výtvarníků po dospělé. Nejpočetnější byla oproti loňskému
ročníku třetí kategorie určená pro 2. stupeň
základních škol, bylo odevzdáno 62 děl. Do
soutěže bylo přihlášeno celkem 174 prací.
Rukama pracovníků infocentra letos prošlo během čtrnácti dnů hlasování přes tisíc
hlasů (1014) veřejnosti, které určily vítěze.
4. kategorie dospělí a studenti
1. místo Domov pro seniory v Lidické ul.
2. místo Domov pro seniory a domov se
zvláštním režimem, Rybniční ul.
3. místo Domov pro seniory a domov se
zvláštním režimem, Rybniční ul.
4. místo Jaroslav Pivnička – DOZP Osek
5. místo DOZP Osek

Zapojte se do aktivní
ochrany přírody
Český svaz ochránců přírody (základní
organizace Strakonice) je jediná nezisková organizace ve Strakonicích a okolí
zabývající se ochranou přírody - konkrétními
zásahy v terénu a také osvětovými akcemi
pro širokou veřejnost. Pro rok 2016 máme
v plánu např.: péči o ptačí budky na území
města, přenos obojživelníků přes frekventované cesty, výsadbu stromů, úklidové akce
v krajině, mapování živočichů a rostlin, účast
ve správních řízeních a mnoho dalšího.
Chtěli byste se v novém roce podílet
na něčem smysluplném v blízkosti svého
bydliště? Máte kladný vztah k přírodě a rádi
byste se zapojili do činností na její ochranu?
Poznáváte rádi lidi s podobným zaměřením? Nejste spokojeni se stavem životního
prostředí kolem vás a chtěli byste s tím něco
konstruktivně udělat? Sbíráte zkušenosti
pro své studium nebo zaměstnání v tomto
oboru?
Kontaktujte nás na posta@csop-strakonice.net nebo 721 658 244.

Jan Juráš

Křížovka

Zpravodaj města Strakonice 

leden 2016

15

RV1500831/01

RV1500837/05

