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DOTAČNÍ PROGRAMY
MĚSTA VYHLÁŠENY
Zateplení bytových domů

Centrum pro regionální rozvoj ČR, České
Budějovice spolu s městem Strakonice připravilo
seminář k výzvě č. 16 Integrovaného operačního
programu s názvem Energetické úspory v bytových domech. Seminář se uskuteční 3. února
od 16.00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ
Strakonice, Velké náměstí 2. Seminář je zdarma.

Víte, jaké akce nás čekají?

V tištěné podobě získáte informační leták s více
než čtyřiceti nejvýznamnějšími kulturními a sportovními akcemi v městském informačním centru
na Velkém náměstí a v elektronické podobě jsou
akce již zadány i na webových stránkách města.
Jeho součástí je rovněž seznam výstav plánovaných muzeem a městským kulturním střediskem.


Podpora z kraje

Krajský úřad JčK vyhlásil dne 14. 1. 2016 druhou
vlnu dotačních programů pro rok 2016. Termín
pro podávání žádostí o poskytnutí dotace je
15.–26. 2. 2016. Podrobné informace jsou
na webu Jihočeského kraje www.kraj-jihocesky.
cz /Dotace, Fondy EU/Dotace Jihočeského kraje/
Aktuální výzvy – dotace Jihočeského kraje.

RV1600052/01

Gymnázium, Strakonice, Máchova 174
Studijní obory – kritéria přijímacího řízení
a osmileté studium – test obecných studijních předpokladů, z matematiky
a českého jazyka a prospěch z obou pololetí
4. a 1. pololetí 5. třídy (30 žáků)

a čtyřleté studium – test obecných studijních předpokladů, z matematiky
a českého jazyka a prospěch z obou pololetí 8. třídy
a 1. pololotí 9. třídy (90 žáků)

Šance pro nadané páťáky a deváťáky
Gymnázium Strakonice opět otevírá útočiště pro všechny, kteří
a mají talent

a chtějí se rozvíjet a uvažují o vysokoškolském studiu

Nabízíme kvalitní přípravu na vysokoškolské studium v kolektivu podobně
motivovaných jednotlivců, příjemné prostředí, zábavné formy studia a rozmanité
mimoškolní aktivity.

Zahájení školního roku

RV1500849/02

Tel.: 383 321 281; e-mail:skola@gymstr.cz; www.gymstr.cz

RV1600064/01

Den otevřených dveří: 10. 2. 2016 od 14.30 do 18 hod.
RV1600053/01

Chadrabová Pavla
Pedikúra, Manikúra
OC MAXIM 3. p.
Tel.: 607 711 485

RV1600088/01

Zdravotní
pedikúra

ÚVOD

Malá vodní elektrárna na Otavě
Břetislav Hrdlička
STAROSTA

Vážení spoluobčané,

Pohled na strakonický hrad – jak ho známe.

MILAN JUNGVIRT, MÍSTOSTAROSTA MĚSTA

Pětikolský jez na Otavě v těsné
blízkosti strakonického hradu, národní kulturní památky, se stal středem
zájmu podnikatelské lobby.
Jak nasvědčují všechna povolení, měla
by na pravém břehu řeky vzniknout malá
vodní elektrárna – MVE. Nenechte se
zmást výrokem malá. Ve skutečnosti se
jedná o technologický objekt ve zhotovitelské hodnotě více než 55 mil. korun
o šířce 15 m, hloubce 8 m se dvěma Kaplanovými turbínami, jež budou vyrábět
elektřinu. Společně s tímto dílem mají
vzniknout ruku v ruce technická zázemí
objektu, která nikterak k atraktivitě místa
nepřispějí.
Vznikem tohoto díla utrpí nejen příroda,
za oběť padne 16 vzrostlých stromů o průměru okolo 40 cm a zhruba 30 m 2 keřového patra. Dopad se dotkne i fauny ve vodě
i v její těsné blízkosti.
O dehonestaci odpočinkové a klidové
zóny v okolí strakonického hradu myslím
nemusíme příliš dlouze přemýšlet. Dojde
k necitlivému estetickému a architektonickému zásahu u národní kulturní památky.
Obavy jsou i z poškození protipovodňových opatření, která vznikla právě
v těchto místech.
Účelem výstavby malé vodní elektrárny
je výroba elektrické energie s využitím

MÍSTNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ – WWW.STTV.CZ 

Foto: archiv města

hydroenergetického potenciálu Pětikolského jezu. Ve směru toku bude vybudován
železobetonový vtokový objekt k přivedení vody k MVE. Tento vtok je zajištěn
štětovou stěnou zakotvenou do skalního
podloží.
Samotné dílo MVE sestává ze spodní stavby, ve které budou umístěny dvě
Kaplanovy turbíny společně se složitým
systémem rozvaděčů nízkého a vysokého napětí, transformátorů a kabelovými
kanály. Konstrukce spodní stavby bude
překryta střechou, staticky navrženou tak,
aby umožnila pojezd těžké mechanizace.
Horní stavba obdélníkového půdorysu
o rozměrech 6,9 x 2,7 m s výškou nad terénem 3,85 m je provedena z železobetonu.
Zde budou osazeny vstupní dveře v plechovém provedení, hliníková okna, větrací
otvory pro odvod vzduchu ze strojovny
a drážky pro mobilní hradidla. Po obvodu
stavby budou umístěna ocelová zábradlí.
Výtokový objekt navazuje bezprostředně na výtok ze savek turbín ze spodní části MVE. Je proveden jako železobetonová
konstrukce s novou nábřežní zdí.
I z velmi stručného popisu je patrné,
že se nejedná o zanedbatelné dílo. Už
samotný fakt, že není vždy možné zabránit únikům nebezpečných látek z takto
složitých zařízení, je alarmující a dává
červenou vzniku podobných děl, a co více
přímo v centru města, které je tak hojně
využíváno jak místními, tak turisty.

s novými dny letošního roku se
před námi objevil nemalý problém. Všichni Strakoničtí jsou právem hrdi na jednu z nejkrásnějších
kulturních památek, kterou bezesporu strakonický hrad je. Nyní je
malebnost jeho okolí, ve kterém
všichni rádi trávíme chvíle zaslouženého odpočinku, ohrožena.
Touha po bohatství znovu zvítězila nad odkazem našich předků,
nad zájmem většiny.
Na pravém břehu Otavy
v těsném sousedství hradu by měla
vzniknout malá vodní elektrárna.
Pokud vznikne, dopady tohoto činění budou katastrofální nejen pro
nás lidi, ale i pro faunu žijící v řece
a jejím sousedství. Procházka kolem
hradu ze třetího nádvoří bude končit smutným pohledem na technické
dílo, Kaplanovy turbíny a časem
pomalu rezivějící zábradlí.
Vše, co řeka přinese, se bude
nad jezem ukládat a výsledkem
bude zapáchající stoka, ve které se nebudeme moci koupat
a kterou nebudou chtít splouvat
ani vodáci. Vedení města využívá
veškeré právní prostředky, aby
uchránilo nevyčíslitelné kulturní
bohatství.
Rád bych vás požádal o pomoc, pojďte společně s námi
bránit to nejcennější, co ve Strakonicích máme. Pojďme bránit naši
historii, místo, kde žijeme a kde
chceme, aby se nám žilo dobře!
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RV1600003/01

INZERCE

Novela stavebního zákona odložena

Výstavba v lokalitě Na Jelence. 

Foto: archiv města

JAROMÍR ZEMAN, VEDOUCÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU

V loňském roce byly stavební úřady
i široká veřejnost připravovány na revoluční změnu stavebního zákona.
Chystaná novela měla vstoupit
v platnost 1. 1. 2016.

Signály v průběhu roku však naznačovaly, že
tento termín reálný není. Ještě v říjnu 2015
bylo uplatněných a nevyjasněných cca 2000 připomínek z různých resortů,
kterých se novela týká.
Obavy se v závěru roku
potvrdily a přijetí novely
bylo odloženo na neurčito, resp. na rok 2016.
Tato skutečnost byla pro účastníky procesu
výstavby zklamáním, neboť novela stavebního
zákona měla být velkým přínosem. V podkladových materiálech byly definovány problémové body současné legislativy, jako je složité
a zdlouhavé povolování staveb, složitá příprava
území pro výstavbu, nutnost získávat několik

různých povolení v samostatných řízeních, vyžadování velkého množství závazných stanovisek dotčených orgánů, mnoho forem povolení,
kompetenční roztříštěnost a další. Proto bylo
hlavním záměrem zkrácení procesu pořizování změn a aktualizací územních plánů, zkrácení lhůt umožňujících přezkum opatření obecné
povahy, spojení územního a stavebního řízení
do jednoho koordinovaného řízení. Hlavní
cíle jsou bezesporu chvályhodné – zrychlení
a zjednodušení procesů
územního, stavebního
a kolaudačního řízení
i zvýšení právní jistoty
investorů.
V případě novely stavebního zákona poslanci deklarují, že chtějí
vytvořit fungující zákon pro 3. tisíciletí, ale
přitom se zároveň vrátit k jednoduchým principům původního stavebního řádu, na kterých
fungoval již od konce 19. století. Doufejme,
že se jim to podaří a že to bude celkově
skutečně návrat k jednoduchosti a srozumitelnosti stavebního práva.

„ani zrychlení
ani zjednodušení“

ZPRÁVY
Novinka v místních
poplatcích
Od nového roku mohou poplatníci využít
možnost zasílání podkladů k platbě prostřednictvím e-mailové adresy. Jak tato služba funguje? Zhruba 30 dní před splatností
místního poplatku obdrží poplatník do své
e-mailové schránky e-mail s označením
„Upozornění na splatnost pohledávky“.
Obsahem zprávy bude informace o druhu
místního poplatku, datu splatnosti, variabilním symbolu, čísle účtu a částce k úhradě.
Pro aktivování této služby je nutné vyplnit
souhlas poplatníka se zasíláním e-mailové
zprávy na formuláři, který je k dispozici
na pokladně MěÚ nebo internetových
stránkách města www.strakonice.eu,
v portálu občan, pod odkazem městský
úřad – formuláře – odbor finanční – Ohlašovací povinnost odpady – vzor A.
Poplatek bude i nadále inkasován prostřednictvím SIPA. Kdo podepíše souhlas
se zasíláním e-mailových zpráv, bude mu
zaslána zpráva do jeho e-mailové schránky. Všichni ostatní obdrží složenku do své
poštovní schránky.
Místní poplatek za komunální odpad byl
pro letošní rok snížen na částku 510 Kč/
osoba. Jeho splatnost je stanovena pro
roční plátce do 31. 3. 2016, pro pololetní
plátce do 31. 3. 2016 a do 30. 9. 2016.
(red)

Uzavírka chodníku

Stavební práce omezily chodce.  Foto: archiv města

Využijte první půlhodinu parkování zdarma!
Opakování matka moudrosti, a proto si dovolujeme znovu připomenout možnost využití
krátkodobého, tedy půlhodinového parkování ve městě zdarma. I přesto si ale nezapomeňte
vyzvednout z parkovacího automatu doklad a sledovat čas. 
Markéta Bučoková, PR

Pro pořadatele - alespoň 14 dnů před akcí

Obecně závazná vyhláška města Strakonice stanovuje noční klid v čase od 22.00 do
6.00 hodin. To znamená, že pro veřejné akce probíhající po 22.00 hodině musí být udělena
výjimka z obecně závazné vyhlášky, kterou schvaluje Rada města Strakonice. Výjimku lze udělit
na základě podané žádosti pouze na pořádání konkrétní akce nebo na určité časové období,
je-li činnost (akce) pravidelně opakována, ne však na dobu přesahující jeden rok. Formulář
žádosti, který je k dispozici na www.strakonice.eu, v portálu občan, pod odkazem městský úřad
– formuláře – odbor školství a cestovního ruchu, je nutné předat na MěÚ Strakonice minimálně
14 dnů před konáním akce. Povolení se netýká soukromých oslav a svateb. Více informací podají
pracovnice městského informačního centra na tel.: 383 700 700. 
(red)
Zpravodaj města Strakonice 

Od začátku letošního roku je na dobu
téměř tří měsíců uzavřen chodník v Bezděkovské ulici (do 4. 3.). Důvodem uzavírky
jsou zahajovací práce připravované
přístavby obchodního centra Maxim.
Předmětem stavby je nový dvoupodlažní
obchodní pavilon kosodélníkového půdorysu, umístěný mezi stávajícím OC Maxim
a chodníkem. Od původního objektu OC
Maxim bude nový objekt odsazený zhruba
10 m. V úrovni 2. podlaží s ním bude funkčně propojen novou lávkou, nahrazující současnou lávku s vnějším schodištěm, která
navazuje na chodník. Mezi oběma objekty
vznikne zastřešená pasáž. V nové stavbě
vzniknou obchodní plochy nepotravinářského charakteru s potřebným zázemím.
Stavba by měla být dokončena do konce
letošního roku. Poprvé by tedy mohli Strakoničtí nové prostory navštívit zhruba ode
dneška za rok. 
Markéta Bučoková, PR
únor 2016
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AKTUÁLNĚ

Dotační programy města vyhlášeny
Zastupitelstvo města Strakonice
na svém 9. zasedání dne 16. 12.
2015 schválilo dotační programy
na podporu tělovýchovy, sportu
a ostatních volnočasových aktivit,
na spolufinancování kultury a na dotace v sociální oblasti v roce 2016.

Znění těchto programů včetně podmínek
pro poskytnutí dotací, okruhu způsobilých
žadatelů, hodnoticích kritérií, žádostí
a dalších povinných příloh jsou k dispozici na www.strakonice.eu, v portálu občan,
pod odkazem dotace.
TĚLOVÝCHOVA, SPORT
A OSTATNÍ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Dotační program v roce 2016 podpoří:
n nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice spravovaných STARZem
Strakonice pro mládež
n l hůta pro podání žádostí: 1.–29. 2.
n objem finančních prostředků: 5 mil. Kč.
n
nájemné v tělocvičnách základních škol
zřizovaných městem Strakonice pro mládež
první výzva pro období od 1. 1. do 30. 6.
n l hůta pro podání žádostí: 1.–29. 2.
n objem finančních prostředků: 170 000 Kč
druhá výzva pro období od 1. 9. do 31. 12.
n l hůta pro podání žádostí: 1.–30. 6.
n objem finančních prostředků: 130 000 Kč
n provoz, opravy a údržby sportovišť
ve vlastnictví žadatele
n l hůta pro podání žádostí: 1.–29. 2.
n objem finančních prostředků: 250 000 Kč
n sportovní činnost mládeže do 18 let (včetně)
n l hůta pro podání žádostí: 1.–29. 2.
n objem finančních prostředků: 450 000 Kč
n volnočasovou činnost mládeže do 18 let
(včetně)
n l hůta pro podání žádostí: 1.–29. 2.
n objem finančních prostředků: 100 000 Kč
n jednorázové sportovní a volnočasové akce
první výzva pro období 1. 1.–30. 6.
n l hůta pro podání žádostí: 1.–29. 2.

Změny v dokladech
Od 1. 1. 2016 se občanům nad 70 let
vydává občanský průkaz s platností
35 let (zdarma). Nový občanský průkaz
může být žadateli předán i na jiném úřadě, než byla podána žádost (za správní
poplatek 100 Kč). Žádáte-li o vydání
cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do
6 pracovních dnů, zaplatíte 4 000 Kč
(dospělý) a 2 000 Kč (dítě do patnácti
let). Navrhuje-li vlastník nemovitosti zrušení trvalého pobytu osob ve svém domě,
zaplatí nově správní poplatek 100 Kč
za každou osobu uvedenou v návrhu.
Při ukončení trvalého pobytu na území
ČR (při odchodu do ciziny) zaplatíte
rovněž 100 Kč.
Jana Michálková, odd. EO, OP a CD
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Město Strakonice podporuje jak akce, tak spolky.

objem finančních prostředků: 100 000 Kč
druhá výzva pro období 1. 7.–31. 12.
n l hůta pro podání žádostí: 1.–30. 6.
n objem finančních prostředků: 100 000 Kč
n

KULTURA
Dotační program bude v roce 2016 poskytnut na:
podporu celoroční činnosti
n l hůta pro podání žádostí: 1.–29. 2.
n objem finančních prostředků: 200 000 Kč
n jednorázové kulturní akce a projekty
první výzva pro období od 1. 1. do 31. 8.
n l hůta pro podání žádostí: 1.–29. 2.
n objem finančních prostředků: 200 000 Kč
druhá výzva pro období od 1. 7. do 31. 12.
n l hůta pro podání žádostí: 1.–30. 6.
n objem finančních prostředků: 100 000 Kč
n

SOCIÁLNÍ OBLAST
Dotační program je v roce 2016 zaměřen na:
podporu registrovaných služeb poskytovaných dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách

n

Foto: archiv města, V. Král

 odporu jednorázových nebo dlouhop
dobých služeb a programů, které se
sociálními službami souvisejí, navazují
na ně nebo s nimi úzce spolupracují,
tj. služeb a programů nedefinovaných
zákonem o sociálních službách (dále jen
související služby)
Dotační podpora „sociálních a souvisejících služeb“ z rozpočtu města Strakonice vychází z potřeby zachování a dalšího rozvoje
stávající relativně komplexní sítě sociálních
služeb ve městě.
Termíny pro podávání žádostí jsou
stanoveny na období od 1. února do
19. února 2016.
Pro rok 2016 je celkový objem finančních
prostředků na dotační program v sociální
oblasti ve výši 300 000 Kč. Maximální výše
dotace v jednotlivém případě může být
poskytnuta takto:
n 100 000 Kč registrované služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách
n 50 000 Kč související služby
n

Registrační značky na přání
Horkou novinkou na odboru dopravy, ten
strakonický nevyjímaje, jsou od začátku
letošního roku tak zvané registrační značky na přání. V případě, že jste vlastníkem
motorového vozidla či motocyklu, můžete
požádat za poplatek 5 000 Kč o značku
na přání. Na osobní automobil si musíte
tedy připravit 10 000 Kč.
Taková značka musí obsahovat osm
znaků, na motorku sedm znaků na malý
motocykl pět.
Na značku není možné umístit vulgární,
hanlivé nebo rasistické výrazy ani speciální znaky. Je povoleno užití pouze kombinace písmen a číslic.
V případě, že budete auto prodávat,
RZ na přání vám zůstanou. Můžete si je
instalovat na nový automobil, proto se

doporučuje do budoucna počítat i s touto
variantou a značku nijak nevázat např.
na obsah motoru nebo tovární název konkrétního auta.
Pokud dojde ke ztrátě byť jen jedné
značky, musí být obě vyměněny za novou
podobu. Nelze původní znění značky dovyrobit. Docházelo by ke zneužívání.
Strakonický odbor dopravy v prvních
dnech nového roku navštívilo jedenáct
zájemců o nové registrační značky. Jak
podotkl vedoucí odboru Václav Býček,
takový zájem se neočekával.
Žadatelé převážně preferovali počáteční písmena značek svých aut, slavných
závodníků nebo svých vlastních jmen.
Markéta Bučoková, PR
Zpravodaj města Strakonice

Vánoce v azylovém domě
LENKA MAŠKOVÁ, SOCIÁLNÍ PRACOVNICE POVĚŘENÁ VEDENÍM AD

Okamžiky, kdy zazvoní zvonek a celá
rodina se sejde u vánočního stolu a stromečku, patří mezi nejkrásnější zážitky
každého z nás. S láskou vzpomínáme
na bezstarostné dětství plné vánoční pohody s rodiči, ujídání vánočního cukroví
a vysněný dárek pod krásným vánočním
stromkem. Jsou mezi námi bohužel i tací,
kteří takové chvilky štěstí nezažívali
a vzpomínky na Vánoce nemají.
V azylovém domě MěÚSS Strakonice
byly Vánoce 2015 ve znamení dětského
úsměvu a radosti, ne jenom z vánočního stromečku a dárků pod ním, ale také
z nové společenské místnosti - herny pro

děti, kterou se v roce 2015 povedlo v rámci
rekonstrukce noclehárny v azylovém domě
vybudovat za účelem volnočasových aktivit.
Na Vánoce v této nové místnosti poprvé
zazářil vánoční stromeček.
Za laskavé podpory dobrosrdečných lidí
a sponzorů nalezly děti uživatelů azylového
domu pod stromečkem krásné dárky v podobě stavebnice Lego, autíčka na dálkové
ovládání nebo zajímavé knížky.
Ne všichni uživatelé azylového domu
měli možnost dosud zažít tak pěkné Vánoce.
Děti a jejich rodiče se o tomto dni vyjádřili
jako o dni, na který budou celý život rádi
vzpomínat. Jménem sociálních pracovníků
a uživatelů azylového domu bychom rádi
poděkovali všem, kteří jakoukoliv měrou
přispěli a pomohli uskutečnit hezké Vánoce
pro děti z azylového domu.

Malé ohlédnutí za psím útulkem
MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

Strakonický útulek pro zatoulané psy
slouží svému účelu již od roku 2007.
Za tu dobu se zde vystřídalo na 2 031 pejsků,
1 289 bylo předáno do adopce, 672 vráceno
majitelům. Ať už to byli psi náhodně zatoulaní
či tací, které jejich pánové nechali opuštěné,
nebo nechtěná štěňata, se kterými si chovatel
neví rady. Zvláštním řešením je odvést mazlíka
za město a ponechat jej svému osudu. Naštěstí
se najdou lidé, kteří takové zvířátko přivedou
do útulku, kde je o ně odborně postaráno.
Podle slov ošetřovatelek jedním z důvodů
nárůstu odchytů psů jsou oslavy spojené s pyrotechnickými efekty, které psy děsí do ta-

kové míry, že
před domnělým nebezpečím utíkají.
Snad by stálo
za zvážení
psa zabezpečit tak, aby
nebyl vystaven
stresu.
Děkujeme
všem dobrovol- Jeden z obyvatelů psího útulku.
ným dárcům, 
Foto: archiv města
kteří jsou
neúnavnými podporovateli opuštěných zvířat,
ale i sponzorům, věnujícím nemalé finanční
částky nebo hmotné dary.

ŽIVOT VE MĚSTĚ

Safari v novém roce

Safari si s příchodem nového roku žije
svým poklidným životem. Dosavadní
mírná zima zvířecím obyvatelům spíše
prospívá nežli škodí, a tak se s blížícím
teplejším počasím mohou návštěvníci
těšit na staré známé v hradním příkopu.
Rádi bychom poděkovali všem majitelům psů, kteří pochopili a respektují nařízení městské vyhlášky o volném pohybu
psů, zejména v prostranství hradu a jeho
okolí.
Časté problémy právě s volně pobíhajícími psy se podařilo alespoň v současnosti eliminovat, což si samozřejmě chválí
správce safari František Lebeda.
Pro zájemce, kteří by rádi navštívili
safari s případným odborným výkladem,
připomínáme, že je možné kontaktovat správce safari na telefonním čísle:
602 787 699.
Markéta Bučoková, PR

ŘEKA OTAVA V KNIHÁCH
Novinkou od začátku letošního roku, kterou
můžete zakoupit v městském informačním
centru, je zajisté fotografická kniha Zdeňka
Laciny – Otava, řeka, která se nenarodila. Kniha mapuje cestu tajemné Otavy
od Čeňkovy Pily na Šumavě až po soutok
s řekou Vltavou u Zvíkovského Podhradí.
Další novinkou, opět o řece Otavě, je
publikace od Eduarda Oberfalcera –
Po vlnách řeky Otavy. Průvodce může být
skvělým pomocníkem při splouvání této
jihočeské řeky, jelikož výstižně popisuje
obtížná či záludná místa, udává kilometráž
nebo upozorňuje na tolik důležité jezy
a jejich rizika při splouvání. 
Olga Maroušková, MIC
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KALENDÁŘ AKCÍ
VÝSTAVY
1.–29. 2.
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.
2.–26. 2.
Fragmenty těla
Fotografie studentů SPŠ.
Místo: ArtWall, Želivského ulice
3.–29. 2.
„Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme…“
Problematiku života hluchoslepých přiblíží
výstava Klubu přátel červenobílé hole.
Místo: vstupní hala ŠK
Otevřeno: po, st, čt a pá 8.00–18.00 hod.,
so 8.00–12.00 hod.
4. 2.–31. 3.
Fotografie/noviny
Autorská výstava Jiřího Egermaiera k jeho
životnímu jubileu.
Vernisáž: 3. 2. v 16.00 hod.
Místo: Zámecká galerie
Otevřeno: út–pá 13.00–16.00 hod.,
so 9.00–12.00 hod. a svátky 13.00–16.00
hod.
5.–28. 2.
Výstava obrazů – Zlatovlásky Jiřího Pešla
Vernisáž 4. 2. v 17.00 hod.
Místo: Maltézský sál
Otevřeno: út–ne 9.00–16.00 hod.
9. 2.–6. 3.
Studenti na hradě
Výstava studentských prací VOŠ a SPŠ Volyně.
Vernisáž 9. 2. v 17.00 hod.
Místo: Sál U Kata
Otevřeno: út–ne 9.00–16.00 hod.
27. 2.–26. 3.
Ius Primae Noctis – Václav Boublík, malby
doplněné básněmi Louise L´Envica
Místo: ArtWall, Želivského ulice
Do 30. 6.
Inzerce a reklama první republiky v dobovém tisku
Místo: Státní okresní archiv Strakonice,
Smetanova ulice
Otevřeno: po–pá 8.00–14.00 hod.
1. 2., 17.30 hod.
Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda
USA, komedie/rodinný/animovaný,
dabing, 86 minut, 2D, mládeži přístupný
1. 2., 20.00 hod.
Padesát odstínů černé
USA, komedie, titulky, do 15 let nevhodný
2.–4. 2., 17.30 hod.
Poldův švagr
USA, akční komedie, titulky, 101 minut, 2D,
do 12 let nevhodný
2.–3. 2., 20.00 hod.
Room
Irsko, drama, titulky, 118 minut, 2D, do 12 let
nevhodný
4.–6. 2., 20.00 hod.
Do posledního dechu 3D
USA, biografický/dobrodružný/drama/
historický/thriller, titulky, do 12 let nevhodný
5.–7. 2., 17.30 hod.
Padesátka
ČR, komedie, 97 minut, 2D, do 12 let nevhodný
7.–9. 2., 20.00 hod.
13 hodin: Tajní vojáci z Benghází
USA, akční drama, titulky, 144 minut, 2D,
do 15 let nevhodný
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8.–10. 2., 17.30 hod.
Dánská dívka
USA/VB, romantický/drama, titulky, 119 minut,
2D, do 15 let nevhodný      
11.–16. 2., čt, pá, od 17.30 a 20.00 hod.,
so, ne, po, út od 20.00 hod.
Decibely lásky
ČR, romantický hudební film, 85 minut, 2D,
mládeži přístupný
13.–15. 2., 17.30 hod.
Malý princ 3D
Fra, animovaný, dabing, 108 minut, mládeži přístupný
16.–18. 2., 17.30 hod.
Agenti dementi
ŠPA, animovaný/komedie, dabing, 91 minut, 2D,
mládeži přístupný
17.–19. 2., 20.00 hod.
Deadpool
USA, akční/komedie, titulky, 104 minut, 2D,
do 15 let nevhodný
19.–21. 2., 17.30 hod.
Robinson Crusoe: Na ostrově zvířátek 3D
FRA/Bel, animovaný/dobrodružný, dabing,
90 minut, mládeži přístupný
20.–23. 2., 20.00 hod.
Rodinný film
ČR/Fra/Něm, drama, 95 minut, do 12 let nevhodný
22.–24. 2., 17.30 hod.
Zoolander 2
USA, komedie, titulky, 100 minut, 2D, do 12 let
nevhodný
24.–25. 2., 20.00 hod.
Revenant: Zmrtvýchvstání
USA, dobrodružný/drama/western, titulky,
151 minut, 2D, do 15 let nevhodný
25.–29. 2., 17.30 hod.
Řachanda
ČR, pohádková komedie, 2D, mládeži přístupný
26.–29. 2., 20.00 hod.
Bohové Egypta 3D
USA, dobrodružný/fantasy, titulky
DĚTSKÉ SOBOTY
6. 2., 15.30 hod.
Malý tygr
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 66 minut
13. 2., 15.30 hod.
Pohádky pro kočku
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 61 minut
20. 2., 15.30 hod.
Za kamarády z televize III.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 63 minut
27. 2., 15.30 hod.
Naše Karkulka
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 63 minut
SENIORSKÁ STŘEDA
24. 2., 9.30 hod.
Padesátka
ČR, komedie, 97 minut, 2D
FILMOVÝ KLUB – KINO OKO
10. 2., 20.00 hod.
Opuštěný vesmír
ČR/SR, dokument, 70 minut, 2D, do 12 let nevhodný
JARNÍ PRÁZDNINY – MIMOŘÁDNÉ
PROMÍTÁNÍ
15.–16. 2., 10.00 hod.
Sněhová královna 3D
Rusko, animovaný/pohádka/fantasy, dabing,
80 minut, mládeži přístupný
17.–18. 2., 10.00 hod.
Králové hor
Rak, dobrodružný, dabing, 97 minut, 2D, mládeži
přístupný

PLAVECKÝ STADION
Otevírací doba o jarních prázdninách
(13.–21. 2.) na www.starz.cz
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
14.30–16.00 (14.30–15.30 – plavání pro
těhotné, 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
13.00–20.00
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

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

Rodiče + děti do 10 let
2. 2.
16.00–17.00
6. 2.
13.00–14.00
7. 2.
13.45–14.45
9. 2.
16.00–17.00
13. 2.
13.00–14.00
14. 2.
13.00–14.00
15. 2.			
16. 2.
16.00–17.00
18. 2.			
19. 2.			
23. 2.
16.00–17.00
27. 2.
13.00–14.00

Společné
17.15–18.15
14.30–15.30
15.15–16.15
17.15–18.15
14.30–15.30
14.30–15.30
10.00–11.30
17.15–18.15
10.00–11.30
10.00–11.30
17.15–18.15
14.30–15.30

Bruslení pro seniory
4. 2., 11. 2., 25. 2. 9.30–10.30

BOHOSLUŽBY
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
2. 2., 17.30 hod., kostel Podsrp
Bohoslužba s žehnáním svící (hromniček)
7. 2., 9.30 hod., kostel sv. Markéty
Nedělní eucharistie s promluvou pro děti
10. 2., 17.30 hod., kostel sv. Markéty
Začátek postní doby, udílení popelce
19. 2., 19.30 hod., kostel sv. Markéty
Večer chval: skupina ENTERband; hudba, zpěv,
možnost děkovat, chválit i prosit
20. 2., 14.00–19.00 hod.,
Rytířský sál a kostel sv. Prokopa
Postní duchovní obnova na téma „Milosrdenství
– cesta dobrého srdce aneb Jak čerpat z Božího
slova sílu, pomoc, povzbuzení“

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)
Nedělní bohoslužby
8.00 hod., kostel Podsrp
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

POZVÁNKY
2. 2., 19.00 hod.
Divadelní předplatné „B“ – Divadlo v Rytířské
Terrence McNally – Frankie & Johnny
Režie: Petr Kracik, hrají: Tereza Kostková
a Aleš Háma.
Místo: dům kultury, info: MěKS
3. 2., 16.00 hod.
Koncert pěvecké třídy V. Šariské
Místo: zámecký sálek ZUŠ, info: ZUŠ
4. 2., mezi 17.00–19.00 hod.
Tvořivý podvečer s Alenou Šimáčkovou:
Lapač snů
Potřeby budou připraveny, lépe přinést i vlastní
(pružný proutek, provázek, jehla, nitě, bavlnky,
řídká látka, záclonovina nebo předem
připravená síťka z provázků, kamínky,
korálky, pírka nebo střapečky...).
Místo a info: pobočka ŠK Za Parkem
4. 2., 17.15 hod.
Žákovský koncert – ZUŠ
Místo: zámecký sálek ZUŠ
5. 2., 16.00 hod.
Přírodovědný kroužek MOP – Výroba Moreny
Sraz: před hradem u CK Ciao…
7. 2., 14.00 hod.
Maškarní bál – Hraje WC Pauza.
Místo: sokolovna, info: DDM, 383 332 216
7. 2., 18.00 hod.
Společné hraní na kantely, případně další
nástroje
Ve spolupráci se spolkem Spona. K poslechu
a hraní je zvaná také veřejnost.
Místo a info: pobočka ŠK Za Parkem
8.–13. 2.
Rande naslepo s knihou
Akce k svátku všech zamilovaných – Kdo máte
rádi překvapení, půjčte si knihu „naslepo“. Místo:
ŠK, oddělení pro dospělé i pro děti

8. 2., 17.00 hod.
Jaroslav Landsinger uvádí… filmy z archivu MSP
a Strakonické televize
Významné dějinné události ve Strakonicích –
roky 1945, 1948, 1961, 1967 a 1968
Místo: společenský sál ŠK, info: ŠK nebo MSP
8. 2., 19.00 hod.
Přednáška Tomáše Kubeše – Srdce Afriky
Výprava do střední Afriky za posledními Pygmeji.
Místo: Rytířský sál, info: MěKS
9. 2., 9.00 a 13.00 hod.
Kurzy počítačové gramotnosti
Posíláme první e-mail (pro úplné začátečníky),
MS Powerpoint.
Místo: studovna ŠK, info: ŠK
9. 2., 10.45 hod.
Beseda – Jarní alergie a nachlazení
Místo a info: RC Beruška
9. 2., 18.00 hod.
S gymnáziem na cestách – s batohem
na zádech do Turecka s Martinem Moravcem
Místo: sál gymnázia
9. 2., 18.00 hod.
Kurzy zdravého veg(etari)ánského vaření –
pokročilí
Bude doplněno o teoretické povídání
o surovinách a postupech nejen pro
vegetariánskou kuchyni.
Místo: ZŠ Povážská, info: Ekoporadna ŠK,
přihlášky: jan.juras@knih–st.cz, 721 658 244
10. 2., 9.00 hod.
Školní představení – Pověsti pro štěstí v podání
Nezávislé divadelní scény Semtamfór
Místo: dům kultury, info: MěKS
10. 2., 17.00 hod.
Kaleidoskop Jana Rejžka
Poslechový pořad hudebního publicisty, bude
představena jeho nová kniha.
Místo: společenský sál ŠK, info: ŠK
11. 2., 16.00 hod.
Setkání rodin dětí s postižením
Místo: RC Beruška, info: 773 165 696
11. 2., 18.00 hod.
Kurzy zdravého veg(etari)ánského vaření –
začátečníci
Bude doplněno o teoretické povídání o surovinách
a postupech nejen pro vegetariánskou kuchyni.
Místo: ZŠ Povážská, info: Ekoporadna ŠK,
přihlášky: jan.juras@knih–st.cz, 721 658 244
11. 2., 19.00 hod.
KPH – laDUOla
Účinkují: Petra Kohoutová – zpěv,
Ivana Pokorná – harfa

KALENDÁŘ AKCÍ

Program: Bohuslav Martinů: Písničky
na jednu stránku – výběr, Edward
Elgar: Where Corals Lie, Benjamin Britten:
Interludium – harfa, Gabriel Fauré: Aprés
un réve, Gabriel Fauré: Chanson d‘ Amour,
George Gershwin: Summertime, Star of
the County Down– trad. Irish – harfa,
Deborah Henson – Conant: Nightingale,
Lisa Lan – trad. Irish, Monika Stadler:
Little Bettina – harfa, Leonard Bernstein:
Somewhere, Duke Ellington: Satin Doll,
George Gershwin: Somebody Loves Me,
Deborah Henson – Conant: Blues – harfa,
George Gershwin: I‘ ve Got Rhythm
Místo: dům kultury, info: MěKS
12. 2., 16.00 hod.
Přírodovědný kroužek MOP – staré české hry
Sraz: před hradem u CK Ciao…
14. 2., 14.30 a 16.30 hod.
Loutkové představení Cirkus Ferdinand – LS Radost
Místo: KZ U Mravenčí skály
14. 2., 15.00 hod.
Taneční odpoledne s písničkou
K poslechu i tanci hraje kapela Rytmix.
Místo: dům kultury, info: MěKS
15. 2., 8.00–16.00 hod.
Den plný zvířátek
Výlet do stanice handicapovaných živočichů
Makov, zábavné hry, krmení zvířátek v CEV.
Místo: CEV Podskalí, info a přihlášky do 11. 2.
kulhova@ddmstrakonice.cz, 724 318 643
16. 2., 8.00–16.00 hod.
Den plný her
Zábavné hry, krmení zvířátek, procházka
po okolí, tvořivá dílna.
Místo: CEV Podskalí, info a přihlášky do 11. 2.
kulhova@ddmstrakonice.cz, 724 318 643
16. 2., 18.00 hod.
Karel Skalický: Strakonické příběhy XXVI.
Jako lev náš staroslavný. Revoluční rok 1848
ve Strakonicích
Místo: společenský sál ŠK, info: pobočka ŠK
Za Parkem
16. 2., 19.00 hod.
Divadelní předplatné „A“ – Divadlo Bez
zábradlí
Bernard Slade: Další roky ve stejnou dobu
Režie: Jiří Menzel, hrají: Veronika Freimanová,
Zdeněk Žák
Místo: dům kultury, info: MěKS
17. 2., 8.00 hod.
Výlet do ZOO Protivín
Sraz: DDM Na Ohradě, info a přihlášky do 8. 2.
DDM, 724 122 767

RV1600044/01
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KALENDÁŘ AKCÍ
17. 2., 19.00 hod.
Přednáška Jana Světláka – Intuitivní vnímání
a vidění
O metodě, která dokáže aktivovat tzv. šestý smysl.
Místo: Rytířský sál, info: MěKS
18. 2., 8.00 hod.
Výlet do Sladovny v Písku
Sraz: DDM Na Ohradě, info a přihlášky do 8. 2.
DDM, 724 122 767
18. 2., 17.00 hod.
Vícehlasy
První z mimořádných setkání s inspirujícími
osobnostmi, tentokrát s Jaroslavem Krčkem
(hudebním skladatelem, dirigentem a uměleckým
vedoucím souboru Musica Bohemica),
s Karlem Hanzíkem (netradičním výrobcem
hudebních nástrojů a penzistou začátečníkem)
a s Františkem Novotným (básníkem,
rozhlasovým redaktorem, scénáristou a textařem
mj. skupiny Spirituál kvintet). Hosté budou
hovořit o cestách k hudbě, hudebním nástrojům
a k harmonii hudby, těla i duše. Nový cyklus
besed ŠK.
Místo: společenský sál ŠK, info: ŠK
21. 2., 14.00 hod.
Dětský maškarní bál – TJ Sokol
Místo: sokolovna
22. 2., 19.00 hod.
Premiéra DS Čelakovský
Jakub Zindulka – Od Silvestra do Silvestra
(komedie)
Místo: dům kultury, info: MěKS
23. 2., 17.00 hod.
Hana a Jiří Šantrůčkovi: Další putování
Švédskem po stopách Nilse Holgerssona
a divokých husí
Přednáška s promítáním.
Místo: promítací sál gymnázia, info: pobočka ŠK
Za Parkem
24. 2., 17.00 hod.
AVČ: Karel – císař, král a člověk
Přednáška věnovaná k 700. výročí narození
Karla IV. Hostem bude spisovatel Jan Bauer.
Místo: společenský sál ŠK, info: ŠK
24. 2., 17.00 hod.
Šachy pro děti (začátečníky a mírně pokročilé)
Místo: RC Beruška, přihlášky a info:
773 165 696
24. 2., 18.00 hod.
Zelené otazníky: Naši obojživelníci – co je
ohrožuje?
Jak žijí obojživelníci v české krajině a jak je
poznáme? Čím jsou nejvíce ohroženi, dá se tomu
předcházet, a jak jim můžeme konkrétně pomoci?
Na otázky bude odpovídat zoolog
Mgr. David Fischer.
Místo: bývalý Baobab (Bavorova 20), info:
Ekoporadna ŠK
24. 2., 19.00 hod.
Módní přehlídka – Oblékneme celou rodinu
Agentura Verona
Místo: dům kultury, info: MěKS
25. 2., 8.00–11.00 hod.
Tvořivá dílnička pro děti – Pavouk na šňůrce
Místo: oddělení pro děti ŠK, info: ŠK
25. 2., 9.00–16.00 hod.
Okresní kolo soutěže ZUŠ v komorní hře
s převahou dechových nástrojů
Místo: zámecký sálek ZUŠ
25. 2., 13.00, 14.00 a 15.00 hod.
Soutěž veverky Rezky
Přírodovědná vědomostní soutěž pro žáky
3. a 4. tříd ZŠ.
Místo: CEV Podskalí, info a přihlášky do 23. 2.
kulhova@ddmstrakonice.cz, 724 318 643
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25. 2., 16.00 hod.
Recitační odpoledne na Kochance
Místo: divadelní sálek Kochanka ZUŠ
26. 2., 16.00 hod.
Přírodovědný kroužek MOP –
Výlet do Domanic
Sraz: před hradem u CK Ciao…
27. 2., 16.00 hod.
Kouzlení pro Berušku
Benefiční představení kouzelníka Michala
Kohouta s programem pro děti. Výtěžek podpoří
provoz RC Beruška.
Místo: sokolovna, info: RC Beruška
28. 2., 8.45 hod.
Přírodovědný výlet do Nezvěstic
Kromě návštěvy přírody a zbytků tvrze přiblíží
místní mykolog zimní houbaření. Možností je
i návštěva loutkového představení.
Sraz: před nádražím ČD, info: pobočka
ŠK Za Parkem
28. 2., 14.30 a 16.30 hod.
Loutkové představení III. Sudička – LS Radost
Místo: KZ U Mravenčí skály

PLESOVÁ SEZONA
5. 2., 20.00 hod.
Maturitní ples Euroškola Strakonice
Místo: dům kultury
6. 2., 20.00 hod.
Maturitní ples Gymnázium Strakonice, 4.A
Místo: dům kultury
12. 2., 20.00 hod.
Pivovarský ples
Místo: dům kultury
13. 2., 20.00 hod.
Hasičský ples
Místo: sokolovna
19. 2., 20.00 hod.
Ples ČZ a. s.
Místo: dům kultury
20. 2., 20.00 hod.
Vojenský ples
Místo: dům kultury
26. 2., 20.00 hod.
Maturitní ples Gymnázium Strakonice, Oktáva
Místo: dům kultury
26. 2., 20.00 hod.
Rybářský ples
Místo: sokolovna

NÁRODNÍ TÝDEN
MANŽELSTVÍ 2016
9. 2., 18.00 hod.
Beseda s populárním katolickým knězem
P. Zbigniewem Czendlikem
Místo: Rytířský sál
11. 2., 17.00 hod.
Zážitkový seminář pro ženy
Nahlédnutí do typologie osobnosti, vztahů
i jazyků lásky; komunikace a řešení konfliktů,
vypořádání se se vzájemnými rozdíly atd.
Místo: Mana, Lidická 194
12. 2., 18.00 hod.
Manželství s cizincem – zábavná talk show
Místo: Mana, Lidická 194
14. 2., 9.30 hod.
Slavnostní nedělní bohoslužba
Místo: Mana, Lidická 194
Více info: www.manacirkev.cz, tel.: 608 079 461

Výzva ke spolupráci
Muzeum středního Pootaví Strakonice se obrací
na spoluobčany se žádostí o spolupráci na tématu
1. světové války, jejíž významné jubileum si
připomeneme v roce 2018. Uchováváte-li v rodině
jakékoli vzpomínky na útrapy tohoto válečného
konfliktu, na aktivní zapojení svých blízkých
příbuzných i známých, máte-li doma jakoukoli
pozůstalost, památku, deník nebo předmět, které
se přímo vztahují k válečným letům 1914–1918,
obraťte se s důvěrou na odborné pracovníky muzea.
Pomohou uchovat vaše vzpomínky, aby nezapadly,
a v případě předmětů vám mohou nabídnout jejich
zdokumentování, případně vystavení širší veřejnosti.
Pomozte připomenout všem poválečným generacím
hodnotu míru, ve kterém se naše země už dlouhá
desetiletí nachází.
Kontakt: blanka.madova@muzeum-st.cz,
tel.: 380 422 609.
(MSP)

Komunitní plánování

Městu Strakonice se ve spolupráci s MAS Šumavsko a za grantové podpory Jihočeského kraje
během půlročního snažení podařilo vyhodnotit,
které aktivity komunitního plánu sociálních
služeb byly v uplynulém období realizovány
a které nikoliv.
Ze zástupců uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb znovu ožily i čtyři
pracovní skupiny, které byly zformovány již
v předchozím procesu, aby společně nastavily
akční plán rozvoje sociálních služeb na území
ORP Strakonice na rok 2016.
Oba dokumenty, monitoring plnění komunitního plánu sociálních služeb a akční plán rozvoje
sociálních služeb pro ORP Strakonice, jsou
dostupné na webových stránkách města, na informačním portále o sociálních službách www.kpss–
st.cz a dále na stránkách www.massumavsko.cz.

Za MAS Šumavsko, z. s.,

koordinátorka projektu Hana Lukešová

Půst není dieta
Po masopustním veselí nám v únoru začíná postní
doba, která sice svým názvem upozorňuje především
na střídmost, ale byla by chyba zúžit její význam
na pouhé odříkání, či dokonce dietní cvičení.
Jistě není od věci mít další motivaci k omezení
něčeho, co víme, že nám neprospívá, a přitom
nemáme dost odvahy říci: „Dost!“ S pohledem
na možnosti, kterých máme nepřeberně, nám jistě
neuškodí potrénovat si vytrvalost. Přece jen však
jde o víc. Především jde o znovuzískání potřebné
vnitřní svobody od věcí, které sice můžeme mít, ale
plíživě nás mohou začít ovládat. Až ve chvíli, kdy
si je na nějakou dobu odřeknu, dokážu říci, jsem-li
opravdu svobodný. A zde se nejedná pouze o jídlo.
Kromě snahy obnovit v sobě svobodu pro to,
čemu se mám opravdu věnovat, aby se rozvíjelo mé
lidství, přináší půst ještě rozměr solidarity. Prostředky
nebo čas, který ušetřím, postní praxí mám použít
ve prospěch bližních, kteří to potřebují. K pomoci
lidem v nouzi nebo k potěšení osamocených,
nemocných apod., kteří čekají na mou návštěvu.
Moderní způsob života mnohdy odkazuje
na potřebu pročištění organismu skrze půst – to se
nijak nevylučuje s tím, abychom se snažili v postní
době především být zase o něco více lidmi v pravém
slova smyslu.
Roman Dvořák
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Ze zápisníku městské policie
PODNAPILÝ MUŽ SEDL ZA VOLANT

Dne 5. 12. se podařilo hlídce městské policie
dopadnout muže, který řídil pod vlivem
alkoholu. Dotyčného spatřili strážníci již
na kruhovém objezdu v ulici Katovická.
Na křižovatce ulic Husova a Zvolenská řidič
nerespektoval dopravní značku stůj, dej
přednost v jízdě a jen díky velmi mírnému
provozu nedošlo k ohrožení dalších vozidel.
Hlídka městské policie za pomoci majáků
řidiče zastavila v ulici Dr. Jiřího Fifky. Při
kontrole totožnosti bylo hned zjevné, že řidič
požil před jízdou alkohol. Pro podezření
z trestného činu byl předán hlídce OOPČR
k dalšímu šetření. Muži bylo naměřeno
2,76 promile alkoholu v dechu.

PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ OZNAMOVATELI

Hlídka městské policie byla dne 6. 12. upozorněna na muže, který ležel na chodníku
v ulici Hrnčířská. Strážníci na místě muže
nalezli. Ten si hlídce stěžoval na bolest nohy.
Přes stálou službu městské policie byla přivolána RZS, která jej převezla do nemocnice
k ošetření.

NA AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVKÁCH SE NEKOUŘÍ

Přestupku se dopustili dne 9. 12. muž se
ženou, když kouřili na místech, kde je to zakázáno, konkrétně na autobusové zastávce v ulici
Volyňská. Za svůj čin byli odměněni pokutou.

INJEKČNÍ STŘÍKAČKA NA ULICI

Dne 12. 12. jsme přijali oznámení na linku
tísňového volání (156), že v ulici Jeronýmova
leží injekční stříkačka. Hlídka, která byla
na místo přivolána, nalezla čtyři použité injekční stříkačky, které uložila do plastového
kontejneru a převezla k odborné likvidaci.

PORANĚNÝ DRAVEC PŘEVEZEN DO ÚTULKU

Na poli u Dražejova našel dne 16. 12. muž
zraněné káně. Po oznámení strážníci na místě
opeřence odchytli a převezli do stanice pro
handicapovaná zvířata v Makově.

STRÁŽNÍCI DOPADLI HLEDANOU OSOBU

Krátce po desáté hodině dopolední dne
21. 12. prováděla hlídka městské policie kontrolu u nákupního centra na Katovické. Strážníci si mezi vozidly všimli mladého muže,
který se však před nimi snažil ukrýt. Poté, co
jej jeden ze strážníků oslovil, začal muž před
hlídkou utíkat. V ulici Bavorova jej strážníci
dopadli. Po kontrole totožnosti bylo zjištěno,
že dotyčný muž z Týna nad Vltavou je v celostátním pátrání, a proto se snažil nedostat
se do kontaktu se strážníky. Poté byl předán
hlídce OO Policie ČR ve Strakonicích.
Všem oznamovatelům děkujeme.
Milan Michálek
velitel strážníků MP Strakonice

Srážka vozidla
s chodcem
STRAKONICE – POLICISTÉ HLEDAJÍ
SVĚDKY UDÁLOSTI
Ve čtvrtek 14. ledna 2016 v 6.45 hod.
došlo ve Strakonicích na křižovatce
ulic Na Ohradě a Klostermannova
k dopravní nehodě, srážce chodkyně.
Řidič nezjištěného vozidla bílé barvy jel
od školy Dukelská ulicí Klostermannova.
Po odbočení vpravo do ulice Na Ohradě srazil přední částí svého vozidla
chodkyni přecházející po přechodu pro
chodce. Řidič na místě nehody nezastavil
a z místa ujel. Poškozenou chodkyni převezl do nemocnice náhodný kolemjedoucí řidič modrého vozidla.
Dopravní policisté žádají svědky nehody,
zejména pak řidiče modrého vozidla,
který odvezl zraněnou chodkyni do nemocnice, aby se přihlásili na Skupině
dopravních nehod v ulici Na Ohradě
1067 nebo na tel.: 974 237 254,
601 222 811.
Děkujeme za spolupráci.
Jaromíra Nováková,
skupina tisku a prevence OO PČR

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

RV1500747/03

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

V minulém čísle Zpravodaje
začal seriál o základních
školách ve Strakonicích. Nyní
přinášíme jeho druhou část,
ve které představíme školy
Krále Jiřího z Poděbrad
a F. L. Čelakovského.
ZŠ F. L. Čelakovského,
ředitelka Mgr. Jaroslava
Kolesová

působí velmi příjemným dojmem. Díky zřizovateli městu Strakonice byl získán grant
na 2. etapu rekonstrukce, během níž byla
vybudována počítačová a jazyková učebna.
Budova Jezerní je v provozu od roku
1993, o hlavních prázdninách 2012 byla
vyměněna všechna okna a škola byla
zateplena. Budova je bezbariérová. Třídy
pro výuku jsou světlé, čisté a prostorné. Kromě kmenových učeben jsou zde
odborné učebny fyziky, chemie, počítačová učebna, tři učebny pro výuku jazyků,
dílny, přednáškový sál, učebna hudební
a výtvarné výchovy. Obě budovy mají
vlastní tělocvičnu, která je využívána
i veřejností. K pozitivům patří dvě vlastní
školní jídelny. V obou budovách fungují
žákovské knihovny. Pro volný čas mohou
žáci využívat venkovního prostoru v areálu
školy. Materiální vybavení pomůckami je
dostatečné. Hojně je využívána keramická
dílna v Chelčického ulici.
Vedení školy se snaží o aktivity podporující jazykovou výuku, jsou to zejména
zájezdy do německy mluvících zemí a Anglie, návštěva cizojazyčných akcí, výuka
konverzace, návštěvy osob z cizojazyčných
oblastí a besedy s nimi. Výjimkou nejsou
ani žádosti o jazykové asistenty.

Paní ředitelko, co by měla každá základní
škola svým žákům poskytnout?

Jaroslava Kolesová, ředitelka ZŠ F. L. Čelakovského
Foto: osobní archiv

Ptáte se, kde že se vzal název školy? Škole
byl tento název přiznán v lednu roku 1953
a její přesný název v té době zněl Národní
škola F. L. Čelakovského, asi není nutné
zdůrazňovat proč. Tento velikán české
literatury s rodištěm ve Strakonicích si
rozhodně zaslouží takovouto poctu.
Základní školu F. L. Čelakovského
v současnosti tvoří dvě budovy – jedna
v ulici Jezerní se sídlem ředitelství a druhá
v původní budově v ulici Chelčického.
V ulici Chelčického se vzdělávají žáci
1.–4. ročníku, v budově Jezerní, familiérně
nazývané na Jezárkách, se učí žáci 5.–9.
ročníku. Škola vzdělává cca 550 žáků.
Prioritním zaměřením školy je rozšířená
výuka jazyků. Vyučuje se zde anglický
a německý jazyk, jako nepovinný jazyk je
nabízena francouzština.
Budova Chelčického prošla celkovou rekonstrukcí od základních stavebních úprav
(nové sociální zařízení, rozvody elektřiny,
výměna oken, fasáda…) až po modernizaci
vnitřního vybavení, přesto si škola zachovala svůj architektonický ráz a celkově

12

únor 2016 

Kromě vědomostí a znalostí by měla všem
žákům poskytnout i lidský rozměr potkávání se ve škole – naučit se korektně jednat
i s lidmi, které třeba nemám rád, věřit sám
sobě a svým schopnostem a být slušným
člověkem. Základem všeho je funkční komunikace mezi lidmi a o tu my se ve škole
snažíme.
Co nadstandardního právě vaše škola
může nabídnout?
Na 1. stupni jsme začali vyučovat matematiku metodou profesora Hejného. Zdá se, že
by to mohl být účinný lék na současný neuspokojivý stav matematických znalostí českých žáků. Dlouhodobě nabízíme kvalitní
výuku cizích jazyků. Školní jídelna v Jezerní ulici spolupracuje s nutriční terapeutkou,
to znamená, že tam dokážeme zajistit pro
žáky bezlepkovou dietu. Jsme pilotní školou
kinn ballu. Pro žáky organizujeme cyklokurzy (na 1. stupni jednodenní, na 2. stupni
třídenní). Podporujeme rozvoj polytechnické
výchovy (výuka dílen, pravidelné vánoční
dílny ve spolupráci se středními školami
a s domovem pro seniory). Každé Vánoce se
u nás ve škole zpívají roráty.
Na co jste právem hrdi?
Na výsledky našich žáků v různých soutěžích a olympiádách (nejen třeba jazykové,
ale i sportovní či výtvarné). Jsme právem
hrdi, že jsme jako první rozjeli týdenní
lyžařské kurzy pro 4. ročníky a při dobrých

sněhových podmínkách uskutečňujeme
lyžařské výlety také pro 2., 3. a 5. ročníky.
Podařilo se nám na rok sehnat amerického
lektora Roberta Aspena, který by se letos
před koncem školního roku měl zase objevit i se svými žáky. A já osobně jsem hrdá
i na to, že i přes náš handicap dvou budov
je pořád o naši školu zájem a že pořád ještě
slyšíme: „My jsme si vás vybrali, protože
k vám chodil i starší a my jsme byli moc
spokojeni.“

ZŠ Strakonice, Krále
Jiřího z Poděbrad,
ředitel Mgr. Jiří Johanes
Základní škola Strakonice, Krále Jiřího
z Poděbrad je jednou ze čtyř strakonických škol. Vzhledem k jejímu umístění,
téměř u centra města v panelové a činžovní
zástavbě, je velmi dobře dopravně dostupná a podle slov jejího ředitele Mgr. Jiřího
Johanese se v této lokalitě všichni velmi
dobře znají, takže jde vlastně o školu
rodinného typu. Velkou výhodou je i její
těsná blízkost k několika sportovním zařízením, která mohou žáci školy využívat.
Naplněnost školy má v posledních letech
stoupající tendenci. Řečí statistických
ukazatelů za uzavřený loňský školní rok
navštěvovalo školu 475 žáků, což ji činilo
zaplněnou z více než 90%. V současné
době vedení školy vyjednává navýšení její
kapacity na 570 žáků, a to především pro
stále rostoucí zájem rodičů o tuto školu,
v tomto školním roce stoupla naplněnost
na 513 žáků.
Areál školy je rozdělen do čtyř propojených částí: hlavní budova I. stupně, druhá
budova, ve které sídlí II. stupeň a vedení
školy, budova tělocvičny a technických
učeben a budova školní jídelny.
U areálu školy je venkovní hřiště plně
využívané v hodinách tělesné výchovy,
dále je součástí školy atrium, které je
k dispozici převážně žákům prvního stupně
a moderně vybavené dopravní hřiště, které
je využívané mateřskými, ale i základními
školami z širokého okolí.
Škola má 29 učeben, z toho dvě počítačové a dvě učebny jazyků. Z odborných
jsou to učebny pro výuku chemie, fyziky,
přírodopisu, zeměpisu, hudební výchovy,
cvičná kuchyňka a školní dílny.
Využití informačních a komunikačních
technologií je dnes již samozřejmostí,
ke které na „Poděbradce“ pomáhá vybavenost osmnácti interaktivními tabulemi
a jejich internetové propojení.
Zajímavostí této školy je zapojení do programu Evropského centra jazykových
zkoušek – ELEC – European Language
Examination Centre. Žáci se pravidelně
účastní výměnných pobytů s partnerskou
školou v Taufkirchenu. Důraz je zde kladen
na technické vzdělání žáků, pro tento účel
vedení školy připravuje modelárnu, která
Zpravodaj města Strakonice
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by měla sloužit jako součást technického vzdělání. Škola je zapojena do grantu
rozvoje technického vzdělání v Jihočeském
kraji.
Pane řediteli, co pro vás znamená definice
základní škola?
Především si myslím, že škola s názvem základní by z logiky názvu měla svým žákům
poskytovat co nejkvalitnější standardní
vzdělávání. To je naší snahou. Historie, výrazně spjatá s projektem sportovních tříd,
zanechala škole nálepku „sportovní“. Jsem
přesvědčen, že „Poděbradka“ je nadále
sportovní nejenom konkrétními aktivitami,
ale i v širším chápání tohoto slova: přístupem, atmosférou, svým duchem.
Co nadstandardního vaše škola nabízí?
První věcí, se kterou se nově přijaté děti setkají, je kurz pro prvňáčky, což je program,
v jehož rámci mohou navštěvovat školu,
seznámit se s jejím prostředím a postupně
se tak připravit na zásadní změnu, kterou
školní docházka v jejich životě určitě bude.
Dále nabízíme výuku anglického jazyka
již v prvních dvou ročnících hravou formou, jednu hodinu týdně. Plaveckou výuku
v prvním až pátém ročníku. Německý
jazyk jako druhý cizí jazyk od sedmého
ročníku. Domníváme se, že v šesté třídě
jsou žáci ještě tvární, proto jim od šestého
ročníku nabízíme rozšířenou výuku tělesné
výchovy na tři hodiny týdně s možností
zvolit si v dalších dvou hodinách sportovní
výchovu nebo přírodovědná praktika.

Jiří Johanes, ředitel ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 

Nezvyklý je i lyžařský výcvik ve čtvrtém,
pátém a sedmém ročníku. Děti si postupně
osvojí zásady chování na svahu, takzvaně si
osahají lyžařské vleky a v plnohodnotném
lyžařském kurzu v sedmém ročníku jsou
z nich téměř profesionálové. Nerad bych
opomněl povinný předmět devátého ročníku
a tím je finanční gramotnost.
Na co jste hrdý?
Na každou provedenou školní aktivitu.
Naposledy to byla pro mě osobně úžasná

Elevační hlediště v kulturním domě
MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

Bolestí kulturního domu ve Strakonicích
bylo jednoúrovňové hlediště, které
znemožňovalo plnohodnotné sledování děje na pódiu. To se již v polovině
ledna letošního roku změnilo, neboť
vedení MěKS přistoupilo k radikálnímu
řešení a zajistilo vybudování takzvaného elevačního hlediště.

Více komfortu pro diváky. 

Co znamená elevační hlediště? Jedná se
o sofistikované technické zařízení vytvářející
kaskádovité rozložení prostoru. V případě
strakonického kulturního domu bude stávající
podlahová plocha rozvrstvena do pěti výškových stupňů. Každý ze stupňů pojme dvě řady
sedadel. Tímto opatřením tedy nedojde ke snížení počtu sedadel, místa budou zachována
v plném původním počtu. Právě kaskádovité
uspořádání zajistí dostatečný komfort pro diváka sledujícího koncert či divadelní představení.
Složitá konstrukce je pojízdná a takzvaně
stohovatelná, díky čemuž může být skladována pod galerií.
Náklady na zajištění nového hlediště
dosáhly výše 1 972 700 Kč bez DPH. Celou
částku kulturní středisko financovalo ze
svého vlastního rozpočtu.

Zhotovitelská firma Gradior, která byla
mezi dvěma zájemci vybrána jako vítězná, se
zhostila montáže elevačního zařízení v rekordně krátkém čase, od 20. 12. 2015 do 5. 1. 2016
tak, aby návštěvníci divadelních představení
nebyli ochuzeni o plánovaná vystoupení.
Společně s rozsáhlým zásahem montáže elevačního zařízení proběhla renovace
podlahové parketové krytiny, a to poprvé
od její pokládky, což opět přispěje k estetické
atraktivitě strakonického kulturního domu.
Zhodnocení výsledku bude na samotných
uživatelích, tedy na divácích. Nezbývá, nežli
doufat, že vybudováním elevačního hlediště budou mít diváci mnohonásobně větší
komfort při sledování koncertů, divadelních
představení a dalších kulturních programů.
Přejeme příjemné zážitky!

Zpravodaj města Strakonice 

Foto: archiv MěKS

Foto: archiv města

školní vánoční besídka. Cítil jsem hrdost
na lidi, kteří školu tvoří, na zaměstnance
a žáky školy, ale i na rodiče, kteří nás
podporují.
Všem, kteří se podíleli na školním seriálu, patří poděkování za jejich čas a milé
povídání. Doufáme, že i pro vás čtenáře
byly tyto řádky přínosem a dost možná
i pomocníkem.
Přejeme žákům krásné dny ve školních
lavicích a všem pedagogům trpělivost a tolik potřebný nadhled.

Rekonstrukce zimního
stadionu u konce
Práce na opravách zimního stadionu
spějí pomalu ke svému závěru. Prováděla je firma Prima, a. s., a nebyly nikterak
jednoduché, přihlédneme-li ke skutečnosti, že rekonstrukce probíhala za plného provozu.
Rozsáhlé opravy se týkaly výměny
veškerých elektrorozvodů v celkové
hodnotě 1 520 000 Kč, dále proběhla
montáž oznamovacího a zabezpečovacího zařízení v souvislosti s protipožárními předpisy v hodnotě 1 446 000 Kč.
Renovací ve výši 457 000 Kč prošla
vzduchotechnická zařízení. Přibyly dvě
únikové cesty z kluziště.
Celková hodnota investice dosáhla
výše 5 265 650 Kč bez DPH.
Podle slov ředitele STARZu Pavla
Mareše byly nemalé finanční prostředky
uspořeny díky svépomocí zhotovených
stavebních prací, které zabezpečil
kolektiv vedoucího zařízení Stanislava
Sedláčka.
Tím ale práce na opravě zimního
stadionu nekončí. V budoucnu čeká
na rekonstrukci například střešní krytina.
(PR)
únor 2016
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DĚTI

ZÁPIS

do prvních tříd základních škol ve Strakonicích
pro školní rok 2016/2017
pro děti narozené od 1. 9. 2009 do
31. 8. 2010 a všechny děti, které měly
pro školní rok 2015/2016 odloženou
školní docházku.
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých
základních škol zřizovaných městem Strakonice oznamuje, že zápis proběhne v těchto
termínech:
čtvrtek 4. února 2016 od 14 do 18 hodin
pátek 5. února 2016 od 14 do 18 hodin
Školské obvody základních škol zřizovaných
městem Strakonice jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou města Strakonice
č. 3/2012 a smlouvami o zajištění plnění
povinné školní docházky s níže uvedenými
obcemi. V souladu se zákonem č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání,
v platném znění, je ředitel spádové školy
povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu ve školském obvodu
spádové školy.
Tímto opatřením není dotčeno právo rodičů
vybrat si pro své dítě školu jinou než spádovou.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA POVÁŽSKÁ
STRAKONICE
B. Havlasy, Boubínská, Bučkova, Českých
lesů, Hajská, Hallova, Hraniční, Chmelenského, K. Dvořáka, K Hajské, Lesní, Modlešovice, Na Muškách, Na Stráni, Nad Školou, Nebřehovická, Podsrp, Podsrpenská, Pohraniční
stráže, Povážská, Přední Ptákovice, Ptákovic-

ká, Strojařů, Šumavská, Tovární, Trachtova,
U Hajské, U Studánky, U Vodojemu (Přední
Ptákovice), U Zahrádek, Václavská, Volyňská
obce: Jinín, Miloňovice, Mnichov, Nebřehovice, Přední Zborovice, Rovná, Slaník
ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRAKONICE,
KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD 882
Arch. Dubského, Baarova, Blatenská,
Borová, Březová, Budovatelská, Buková,
Dr. Jiřího Fifky, Erbenova, Jedlová, Jiráskova, Krále Jiřího z Poděbrad, Máchova,
Mánesova, Mezi Lesy, Mikoláše Alše,
MUDr. K. Hradeckého, Myslivecká, Na Střelnici, Na Výsluní, Nerudova, Písecká, Pod
Hájovnou, Pod Hliničnou, Pod Kuřidlem,
Pod Lesem, Prof. A. B. Svojsíka, Prof. Skupy, Radomyšlská, Raisova, Šmidingerova,
Švandy dudáka, Tisová, Tylova, U Cihelny,
U Řepické zastávky, U Vodojemu (Strakonice
I), V Ráji, Větrná, Vodárenská, Vrchlického,
Za Pilou, Za Rájem, Zvolenská
obce: Třebohostice, Únice
ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRAKONICE,
DUKELSKÁ 166
5. května, Alf. Šťastného, Bažantnice, Bezděkovská, Dopravní, Družstevní, Dukelská,
Ellerova, Heydukova, Holečkova, Hradební,
Jeronýmova, Kalvárie, Klostermannova,
Kochana z Prachové, Komenského, Krátká,
Lázeňská, Luční, Mlýnská, Na Dubovci,
Na Křemelce, Na Ohradě, Na Ostrově, nábřeží Otavy, Nábřežní, Nádražní, Palackého náměstí, Pod Hradem, Podskalská, Prácheňská,
Sídliště 1. máje, Stavbařů, Školní, Textiláků,

Žáci ZŠ Dukelská. 

Foto: archiv města

Tržní, U Blatenského mostu, U Blatského
rybníka, U Nádraží, U Náhonu, U Sv. Markéty, U Židovského hřbitova, V Holi, V Lipkách, Zámek, Zeyerovo nábřeží
obce: Drachkov, Libětice, Mutěnice, Pracejovice, Radošovice, Sousedovice
ZÁKLADNÍ ŠKOLA F. L. ČELAKOVSKÉHO, STRAKONICE, JEZERNÍ 1280
budova v Chelčického ulici 555
B. Němcové, Bahenní, Bavorova, Čelakovského, Dražejov, Havlíčkova, Hrnčířská,
Husova, Chelčického, Jezerní, K Dražejovu,
Katovická, Kopretinová, Kosatcová, Kosmonautů, Labutí, Leknínová, Lidická, Liliová,
Lipová, Mírová, Mládežnická, Na Hrázi,
Na Rozhledech, Na Stráži, Nová, Obránců míru, Otavská, P. Bezruče, Pionýrská,
Plánkova, Podskalí, Pomněnková, Rybniční,
Sadová, Sasanková, Skalní, Slunečná, Smetanova, Sokolovská, Spojařů, Střela, Sv. Čecha,
U Větrolamu, U Vrbiček, Velké náměstí,
Virt, Virtova, Vodní, Zahradní, Zvonková,
Želivského, Žižkova
obec: Droužetice
Při zápisu předloží rodiče občanský
průkaz a rodný list dítěte.
Bližší informace rodiče získají přímo
na jednotlivých ředitelstvích základních škol.

Jaká jména byla mezi rodiči oblíbená v roce 2015
Existuje mnoho dobrých doporučení, jak postupovat při výběru jména. V kombinaci s příjmením by
nemělo vytvářet slovní hříčky, jazykolamy a rýmy,
krátké jméno by mělo doplnit dlouhé příjmení
a dlouhé zase krátké. Při výběru jména je prostě
dobré používat rozum. Jenže při hledání toho jediného a pravého jména pro očekávané miminko
hrají stěžejní roli především osobní vkus a pocity.
Někoho může při výběru jména ovlivnit numerologie (tedy teorie, že vibrace jména ovlivňuje náš
osud), jiného obliba historické etapy či zalíbení
ve vzdálenější kultuře. Jiný se může nechat ovlivnit
hrdiny zamilovaného seriálu či se prostě sveze
na vlně rostoucí popularity některých méně obvyklých jmen (mezi „skokany“ minulého roku patřila
například jména Patrik, Tobiáš, Sofie či Vanesa).
Ať už je při výběru jména inspirační zdroj daný
hlubokým zájmem či módní líbivostí, faktem zůstává, že se naše společnost stává postupně tolerantnější k různorodým jménům, a dokonce i ke dříve
neobvyklým spojením typicky českého příjmení
s cizím křestním jménem. Možná, že za deset let
bude „normální“ jméno Samantha a malá Kateřina
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či Tereza se stanou ojedinělým zjevem.
Mezi nejoblíbenějšími jmény nenajdete vždy
typicky česká jména, ale ve snaze o originalitu
a výjimečnost si mnohdy rodiče zvolí jméno, které
se nenachází v kalendáři.
Ve strakonické porodnici se v loňském roce
narodilo 742 dětí. Na svět přišlo 389 chlapců
a 353 děvčat.
Nejpopulárnějším dívčím jménem se stala
v loňském roce Eliška, kterou zvolili rodiče ve strakonické porodnici šestnáctkrát. Eliška je česká
varianta původem hebrejského jména Alžběta,
znamená „můj Bůh je přísaha” a svátek slaví
5. října. Stříbrnou pozici obhájilo jméno Adéla.
Znamená „bytost ušlechtilá, vznešených způsobů,
postavy”. Její staročeskou podobou je Adléta,
jméno germánského původu. Třetí nejoblíbenější se
stala Lucie. Jméno je latinského původu a znamená „světlý, zářící”. Zastaralou podobou jména je
Luciána, Luciana a bylo v loňském roce zapsáno
patnáctkrát do matriční knihy narození. Více než
desetkrát byla zapsána dívčí jména: Anna, Kristýna, Natálie a Tereza. I dvě dívčí jména se stala

oblíbená a rodiče využili této možnosti a zvolili pro
své dcery například Anna Marie, Emma Josefína
a Josefína Klára.
V loňském roce převzalo vládu chlapecké jméno Filip. Je to jméno řeckého původu
a znamená „milovník koní”. Patří u nás mezi velmi
oblíbená jména a svátek slaví 26. května. Rodiče
toto jméno zvolili v loňském roce devatenáctkrát.
Druhý v pořadí se umístil Jakub, kterého rodiče
zvolili osmnáctkrát. Jméno se obvykle odvozuje
z hebrejštiny a nejčastěji se vykládá jako „druhorozený”, svátek má 25. července. Na třetí příčce
se umístil Jan, což je další klasické a původem
hebrejské jméno. Znamená „Bůh je milostivý nebo
také Bohem daný či milostivý dar Boží”. Svátek
slaví 24. června. Dále následoval Tomáš, Daniel,
Adam, Matyáš a Jiří. Tato jména se zopakovala
při zápisu do matriční knihy více než desetkrát. Při
volbě mužských jmen rodiče též využili možnosti
pojmenovat své syny dvěma jmény a v matriční
knize se objevila například jména Filip Robert,
Jonáš Jan a Samuel Július.
Anežka Lukešová, vedoucí oddělení matrik
Zpravodaj města Strakonice
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Zpráva z infocentra pro seniory za rok 2015
Podle poslední zveřejněné zprávy ČSÚ žije
ve Strakonicích 4 314 obyvatel nad 65 let
(k 31. 12. 2014). Infocentrum pro seniory
v roce 2015 navštívilo celkem 955 seniorů.
Nejvyšší návštěvnost byla zaznamenána
v měsících leden a únor (110 a 104 seniorů).
V lednu 2015 infocentrum převzalo agendu
životních jubileí. Celkem bylo vydáno 274
dárkových poukazů v hodnotě 200 Kč. Každý
oslavenec byl pozván na setkání s vedením
města, kterých bylo devět.
Infocentrum bylo také zaregistrováno jako
kontaktní místo pro vyzvednutí senior pasu.
Registraci, se kterou vám rádi poradíme, provedlo v roce 2015 třicet seniorů, kteří mohou

Pásmo filmů Strakonice dnes
Územní sdružení zdravotně postižených
a Rada seniorů města Strakonice ve spolupráci
s Muzeem středního Pootaví si vás dovolují

Jubilanti 2016

uplatnit výhody v rámci celé České republiky.
Po celý rok jste mohli navštívit naše akce
pořádané ve spolupráci s dalšími organizacemi – procházku nordic walking v rámci
Strakonického vítání léta, přednášku o zdravotních pomůckách, promítání historických
snímků o městě a největším lákadlem byla
beseda s prohlídkou prostor Policie ČR. Připravena byla také pravidelná cvičení na venkovních posilovacích strojích na Podskalí
a na Barvínkově, uskutečnily se i dva bleší
trhy v areálu plaveckého stadionu (v letošním
roce se další uskuteční již v březnu) a nechybělo ani prosincové vánoční setkání s Radou
seniorů města Strakonice.
Marie Žiláková

Zvláštní pozornost patří vám spoluobčanům, kteří slavíte v letošním roce jubileum
75, 80, 85, 90, 95, 100 a více let a máte
trvalý pobyt ve Strakonicích. V souladu
s platnou legislativou vás však prosíme,
abyste nejdříve informovali městský úřad
– infocentrum pro seniory.
Ve chvíli, kdy se bude blížit termín
vaší oslavy, vám bude předána dárková
poukázka v hodnotě 200 Kč na zboží
dle vlastního výběru v prodejnách COOP
a těšit se můžete i na setkání s vedením města. Přihlásit se můžete osobně,
telefonicky nebo prostřednictvím rodiny,
blízkého příbuzného, souseda, přítele či
kamaráda.
Kontakt: Infocentrum pro seniory –
Mgr. Marie Žiláková, U Sv. Markéty 58,
Strakonice, tel.: 383 700 777, e-mail:
seniori@mu-st.cz, po–pá 10–12 a 13–16.

pozvat na promítání Jaroslava Landsingera
pro seniory v úterý 2. 2. 2016 od 13.00 hodin
v klubovně Stavbařů 213. Více informací
poskytne paní Jana Kohelová,
tel.: 723 006 608. Vstupné se nevybírá.

Virtuální univerzita třetího věku – vzdělávání seniorů

Letní semestr zahajuje 9. 2. 2016 od 9.00 hodin výukovým programem Barokní architektura
v Čechách. První setkání proběhne na Palackého náměstí 1090 a cena kurzu (šest přednášek) je
350 Kč. Kontakt: Ing. Iveta Švelchová, tel.: 601 335 540, e-mail: prachensko.st@seznam.cz.
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Radiátory TOMTON – poctivý výkon za dobrou cenu
Zabýváme se vývojem, konstrukcí a výrobou otopných těles s převratnou technologií účinného teplovodního
vytápění. Vstupujeme na trhy v Čechách a také na zahraniční trhy v Německu a Rakousku.

Obsazujeme pozice:

Hledáme komunikativní, schopné, aktivní ženy a muže s velmi dobrou znalostí německého jazyka. Nabízíme
velmi dobré platové podmínky, možnost osobního rozvoje, školení a další firemní výhody. Možnost pracovat na
DPP nebo živnostenský list. Do budoucna a po dohodě také na hlavní pracovní poměr.
Životopis zašlete na mail spalek@tomton.cz nebo volejte na tel.: 733 641 715.

OPRAVDU SE MI TO PODAŘILO. JMENUJU SE MARCELA NĚMCOVÁ, BYDLÍM POBLÍŽ
STRAKONIC, PRACUJI JAKO PRODAVAČKA A DÍKY VÝŽIVOVÉ PORADNĚ NATURHOUSE MOHU
NOSIT KRÁSNÉ OBLEČENÍ VE VELIKOSTI S. A NEJEN TO…
Než jsem se dozvěděla o výživové poradně NATURHOUSE ve Strakonicích, v podstatě jsem
svou postavu neřešila. Neříkám, že bych byla spokojená, ale nekladla jsem tomu prioritu.
Pamatuji si před nějakou dobou, myslím, že to bylo tehdy, když se zrovna otvírala výživová
poradna NATURHOUSE u nás ve Strakonicích, že jsem procházela okolo a oslovila mne
slečna s letáčkem a nabídla mi konzultaci u výživové poradkyně. Tenkrát jsem to odmítla.
Nikdy jsem totiž nevěřila tzv. pouličním verbířům, všichni jistě známe ty neodbytné nabízeče
všeho možného. Zrazená z dob dřívějších jsem si ani pořádně nevyslechla, co mi slečna

v bílém oblečení nabízí, což byla velká škoda, dnes už to vím.
Uběhlo několik let a já se přeci jen, sice oklikou přes jednu soutěž, ale přesto dostala
do NATURHOUSE. A světe, div se! Byla jsem naprosto nadšená. Již po jednom
týdnu dodržování metody NATURHOUSE jsem odložila 3 kg bez hladovění. Můj život
po NATURHOUSE je stejně krásný jako před ním, jen poněkud lehčí… o 32 kg. Cítím se
skvěle a plná života. Ráda si oblékám oblečení, na které jsem do té doby jen koukala,
a postupně si obnovuji šatník. A z čeho mám největší radost? Že i můj intimní život je teď
lepší. NATURHOUSE mi pomohl s něčím, o čem jsem byla přesvědčená, že není možné
změnit. Pomohl mi zvýšit sebevědomí, mohu si kupovat krásné, mladistvé oblečení v běžné
konfekční velikosti S, nebojím se stoupnout si na váhu a podívat se na sebe do obrovského
zrcadla v naší koupelně.
Mnohokrát všem děkuji, v první řadě výživové poradně NATURHOUSE ve Strakonicích.
Marcela Němcová

Chcete také bez hladu a natrvalo odložit svá kila? Výživová poradna NATURHOUSE Strakonice
Kochana z Prachové 119, tel.: 383 134 384, e-mail: strakonice@naturhouse-cz.cz

RV1600072/02

Za 7 měsíců 32 kg dole!

RV1600089/01

Obchodní manažer pro Čechy
Obchodní manažer pro Německo
Obchodní manažer pro Rakousko

Verold Strakonice s. r. o.
Dopravní 35, 386 01 Strakonice, tel.: 777 207 318, 383 311 047
e-mail: info@verold-st.cz, www.verold-st.cz

těšíme se
na Vás V noVém
showroomu šKoDa

Untitled-95 1

PO DOBU REKONSTRUKCE
PRODEJ A SERVIS NEPŘERUŠEN!
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Vážení zákazníci,
od 1. 5. 2016
Vás přivítáme v novém.

