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Setkání v předvečer Dne boje za svobodu a demokracii 16. 11.
Slavnostní zahájení adventu 27. 11.

Výtvarná soutěž Vánoční dárek

Městské informační centrum (MIC) vyhlásilo výtvarnou soutěž Vánoční dárek. Zájemci
mohou svá díla odevzdat do 11. listopadu
12.00 hodin. Vystavena budou od 14. listopadu do konce prosince ve foyer MIC na Velkém náměstí. Hlasovat můžete od 14. do
21. listopadu.

Pochod a měření glykemie
na Světový den diabetu

Územní organizace Svazu diabetiků Strakonice pořádá v úterý 15. listopadu akci
ke Světovému dni diabetu. Ve 13.00 hod. odstartuje od zámku 13. ročník pochodu proti
diabetu. Pro zájemce bude také připraveno
měření glykemie.

Konzultační dny
České obchodní inspekce

Zástupce České obchodní inspekce bude připraven zodpovídat vaše dotazy z oblasti práv
spotřebitelů v úterý 15. 11. od 9.00 do 12.00
hod. na Obecním živnostenském úřadu MěÚ
Strakonice, Na Stráži 270. Více informací
poskytne Jana Vadlejchová, tel.: 383 700 330.

5 LET POHODY
V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ

Vozy ŠKODA s pětiletou zárukou
a zvýhodněním Předplaceného servisu
Přivezte si domů některý z modelů ŠKODA Citigo, Fabia nebo
Rapid a užívejte si 5 let pohody v základní výbavě. Ke každému
vozu Vám v ceně přidáme pětiletou záruku a 50% zvýhodnění
Předplaceného servisu, který Vám pokryje pravidelné servisní
prohlídky s výměnou motorového oleje, filtrů a zapalovacích
svíček. Seznamte se s pohodovou nabídkou ŠKODA přímo u nás
a užívejte si klid na cestách po celých 5 let.
skoda-auto.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

RV1601010/02

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů v nabídce ŠKODA
Citigo, Fabia a Rapid Spaceback: 3,6–4,9 l/100 km, 82–114 g/km

AUTOSERVIS ŠRACHTA s.r.o.
Písecká 513
386 01 Strakonice
Tel.: 383 322 226
www.srachta-autoservis.cz
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Zvítězí u celé rodiny!

11.10.2016 13:43:07

Volkswagen Golf
Maraton Edition.
Získat výjimečně vybavený vůz Volkswagen Golf, Golf Variant, Golf
Sportsvan nebo Polo z řady Maraton Edition to je výhra pro celou
rodinu. Díky výhodnému financování od Volkswagen Financial
Services získáte sadu zimních kol a komplexní pojištění včetně
připojištění GAP. Pří výkupu starého vozu na protiúčet v programu
Das WeltAuto navíc ušetříte 25 000 Kč.
Rozběhněte se k nejbližšímu autorizovanému prodejci, třeba
s celou rodinou a vyberte si svého šampiona z nabídky Volkswagen
Maraton Edition se zvýhodněním až 87 600 Kč.
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Akční nabídka platí do 31. 12. 2016. Cenové zvýhodnění modelu Maraton Edition vzhledem k výbavové linii Comfortline činí 87 600 Kč. Vzorový příklad
úvěru na vůz Golf Maraton Edition 1,2 TSI v ceně 465 900 Kč, splátka předem 232 950 Kč (50 %), výše úvěru 232 950 Kč, poplatky za uzavření a vedení
smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 274 648 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 344 280 Kč, RPSN vč. pojištění 13,770 %, délka úvěru 60 měsíců,
poslední nerovnoměrná splátka 93 180 Kč, měsíční splátka úvěru 3 024 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 4 185 Kč, úroková sazba p. a. 4,99 %. Pojištění
obsahuje značkové TOP Volkswagen havarijní pojištění s nadstandardním krytím vč. pojištění GAP (5% spoluúčast) a povinné ručení s uznáním bonusů
za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců). Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 3,9–7,1 l/100 km,
101–165 g/km. Vyobrazení vozu je ilustrativní a vůz může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Písecká 513, 368 01 Strakonice, tel.: 383 311 828, fax: 383 311 828,
www.auto-strakonice.cz, e-mail: info@auto-strakonice.cz

RV1601032/02

Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Strakonice, spol. s r.o.
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Realizované investiční akce
Břetislav Hrdlička
STAROSTA

Letos byla zrekonstruována fasáda bývalé školy na Velkém náměstí 

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

S končícím rokem se uzavírají některé
investice města Strakonice, které byly
v průběhu roku zahájeny. Jedná se zejména o akce menšího rozsahu, nikoliv
však zanedbatelného.
Dokončena byla rekonstrukce pláště památkově chráněné budovy č. p. 1 na Velkém
náměstí, zdobeného sgrafity na motivy
Mikoláše Alše, které byly restaurovány.
Opravený byl taktéž hodinový ciferník
včetně zlacení. Akce byla financována
částečně z dotačních zdrojů Jihočeského
kraje ve výši 450 000 Kč, celkové náklady
byly 1 147 309,49 Kč včetně DPH, jednalo
se o nejnižší vysoutěženou cenu.
Restaurován byl stélový náhrobek na
hřbitově u kostela sv. Václava. Tato nemovitá kulturní památka byla ve značně
porušeném stavu, a proto byla nezbytná její
oprava v celkových nákladech 48 500 Kč
včetně DPH. Úspěšně podaná žádost o dotaci z Jihočeského kraje přinesla projektu
11 000 Kč.
Osvětlený bezbariérový přechod pro
chodce u teplárny uvedly slavnostně do
provozu děti z Mateřské školy Čtyřlístek

Foto: archiv města

Strakonice. Městu se podařilo zajistit
finanční prostředky na bezpečné osvětlení
ze zdrojů grantového programu Oranžový
přechod Nadace ČEZ ve výši 115 418 Kč
včetně DPH. Vzhledem k tomu, že se
ve Strakonicích jedná o přechod na jedné
z nejfrekventovanějších komunikací, nové
osvětlení, které je vždy projektováno pod
dohledem odborníků z řad dopravních
policistů a bezpečnostních techniků ze
společnosti BESIP, napomůže k eliminaci
nebezpečí střetu automobilu s chodcem.
V návaznosti na jednání starosty města
Břetislava Hrdličky s hendikepovanými
občany byl součástí prací na přechodu
i bezbariérový sjezd z chodníku na vozovku. Postupně bude snahou vedení
města každoročně opravit některý z těžko
sjízdných přechodů a usnadnit tak spoluobčanům jednodušší pohyb po městě.
Vedení města se podařilo z rozpočtu
vynaložit prostředky na záchranu cenných
kulturních a historických bohatství, která
zde budou i pro příští generace, a přitom
ušetřit nemalé finanční prostředky z městského rozpočtu. „Z morálního pohledu se
jedná o odkaz předků, který jsme povinni
chránit,“ řekl starosta Břetislav Hrdlička
a zároveň dodal, že na každou akci se vždy
prvotně hledají možnosti spolufinancování.

POZVÁNKA NA VZPOMÍNKOVÉ SETKÁNÍ
u památníku před kostelem sv. Markéty.
V předvečer státního svátku vedení města společně se členy Rady města Strakonice
položí kytici a vzpomene listopadových událostí let 1939 a 1989.
Město Strakonice srdečně zve na setkání při svíčkách
16. 11. 2016 od 18.00 hodin

MÍSTNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ – WWW.STTV.CZ 

Předvolební boj stran, sdružení
a uskupení máme za sebou.
Výsledek voleb do krajského
zastupitelstva někoho potěšil,
jiného zklamal. Tak už to bývá
a veřejná služba s sebou tato
rizika nese. Osobně jsem velmi
rád alespoň za dva zástupce,
kteří zasednou v nově složeném
krajském zastupitelstvu, a pevně
věřím, že budou hájit zájmy právě nás, Strakonických, a společně nalezneme jednotnou řeč.
S každým rokem mně přicházející sychravé podzimní počasí
připomene, jak čas neúprosně
letí. Až budete číst tyto řádky,
nebude nás od adventní doby
dělit mnoho dnů. Lákavé reklamy na mnohdy nepotřebné věci
nás všudypřítomně obestoupí,
a my chtíce dělat radost neodoláme a své blízké podarujeme
zbytečností. Na druhou stranu
moudří vzkazují světu, zastavte
se, najděte si chvilku na sebe
samotné a své nejbližší. Přimlouval bych se za to. Zkusme
nadcházející advent věnovat
těm, kteří pro nás znamenají to
nejcennější. To jsou totiž okamžiky, které nikde nekoupíte, nic
nás nestojí, ale radost z nich je
nevyčíslitelná. Nenechme si ji
utéct.
Milí Strakoničtí, na adventní
dobu je připravena nejedna
akce, srdečně vás na ně zvu,
setkávejte se při nich, radujte se,
ale hlavně buďte spolu.
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AKTUÁLNĚ
Začala výstavba páteřní
cyklostezky podél Volyňky

Nepovolená technoparty v Přádelně

Dne 29. září byla uzavřena smlouva
o dílo na stavbu „Páteřní cyklostezka,
Strakonice – SO 106 – podél Volyňky“ s vítězným uchazečem, společností
Casta dopravní stavby, s. r. o. Jedná se
o úsek páteřní cyklostezky podél Volyňky
od mostu Jana Palacha po železniční
most u Barvínkova. Cyklostezka bude
realizována se zpevněným štěrkovým
povrchem v šíři 2,5 m + krajnice. Pro
možnost provedení cyklostezky v tomto
úseku musí být postaveny dvě opěrné
zdi, upravena stávající zařízení ve správě
Teplárny Strakonice, a. s., nebo zajištěna
ochrana inženýrských sítí. Práce na stavbě
cyklostezky začaly první týden v říjnu.
Cena byla stanovena výběrovým řízením
na částku 5 900 656,34 Kč bez DPH.
Na stavbu je poskytnuta dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury Rozvoj.

Lukáš Srb,

oddělení investic

Nabídka bytové jednotky
k přímému prodeji
Rada města na svém jednání dne 12. října
rozhodla obsadit níže uvedenou bytovou
jednotku přímým prodejem do osobního
vlastnictví dle zákona
č. 72/1994 Sb., v platném znění,
na základě nejvyšší nabídky:
byt č. 018 o velikosti 1+0 v č. p. 87,
ul. Na Ohradě, Strakonice II o výměře
32,40 m2, minimální cenová
nabídka 450 000 Kč.
Vyhodnocení nabídek se uskuteční v pondělí 21. listopadu od 15.00 hodin
v malé zasedací síni MěÚ Strakonice.
Bližší informace na tel.: 383 700 303
nebo na úřední desce MěÚ.

Vánoční výzdoba

Čas vánočních svátků je období, na které se většina z nás těší celý rok. Klid,
pohodová atmosféra, čas na odpočinek, setkání s rodinou a přáteli, to jsou
nezapomenutelné chvíle. K tomu všemu
patří i vánoční dekorace. Každý z nás
si zajisté zvelebí interiér domova, ale
občas opomene, jak jeho výzdoba vypadá zvenku. Proto se město Strakonice
rozhodlo vyzvat občany, aby zkrášlili
svá okna, domy, výlohy či obchody.
V druhé polovině prosince komise pro
kulturu města Strakonice projde město
a zkontaktuje majitele nejhezčích oken,
balkonů, výloh či domů. Pokud byste
měli obavu, že neuvidí právě vaši zajímavou a nápaditou světelnou výzdobu, můžete nám zaslat tip na adresu
martina.dubova@mu-st.cz. Samotné
přihlášení však není podmínkou, neboť
se nejedná o soutěž, ale spíš poděkování těm, kteří pomáhají navodit vánoční
atmosféru v celém městě.
Komise pro kulturu
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Figuranti se do role zraněných náležitě vžili 

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

Je všední den 11. října 2016. V opuštěném průmyslovém areálu probíhá
nelegální technoparty. Při použití pyrotechnických efektů došlo k neřízenému
výbuchu a následné částečné destrukci
nosné části jedné z budov. V areálu
je velké množství osob… Tak začíná
scénář modelové situace, při které jsou
v ohrožení lidské životy.
Na základě dobrovolnosti se strakonické středisko Zdravotnické záchranné služby Jihočeského
kraje rozhodlo absolvovat cvičení a prověřit
připravenost jednotek IZS. V areálu Přádelny
zpočátku pobíhali autenticky namaskovaní figuranti, kteří posléze zaujali svá místa, aby složky
IZS mohly zahájit společné cvičení. Studenti

Foto: archiv města

ke svému úkolu přistupovali zvláště zodpovědně.
Jejich herecké výkony připomínaly skutečnost,
která místy naháněla hrůzu a děs v představě, že
by cvičení nebylo jen cvičením.
Prověřování složek se zúčastnil i starosta
města Břetislav Hrdlička. „Jsem opravdu
rád, že zrovna areál Přádelny mohl posloužit
k tak důležité činnosti, jakou cvičení jednotek IZS je. Lidé, kteří tuto práci dělají, mají
můj obdiv. I přesto, že se jedná jen o cvičení,
nemám z toho, co kolem sebe vidím, dobrý
pocit. Co potom, když jsou tito lidé přímými účastníky podobných neštěstí,“ vyjádřil
starosta města úctu k práci záchranářů.
I samotní studenti ocenili souhru jednotlivých složek.
Vyhodnocení cvičení je ponecháno na profesionálních rozhodčích. Podle nasazení
každého účastníka ale není pochyb, že obstáli
na výbornou.

Oprava kapličky Nejsvětější Trojice U Blatského rybníku
Ve svahu nad potokem jižně za Blatským
rybníkem byla postavena jednoduchá výklenková kaplička s barokním štítem nad korunní
římsou. Pochází z 19. století a dochovala se
v původním stavu. V mělké nice kapličky se
zachoval na dřevě malovaný fragmentární
obraz představující Nejsvětější Trojici podle
představ autora.
Kaplička je nyní nově opravena. Předmětem provedených prací byla oprava stávajícího havarijního stavu této drobné stavby
včetně výměny krytiny, opravy omítek,
maleb a odvlhčení zdiva nově provedenou
drenáží a dlažbou kolem kapličky. Doplněna
byla také kovová mříž ve výklenku.
Dále bylo provedeno kompletní restaurování a obnova obrazu, který se dochoval
ve fragmentech, místy pouze v konturách,
a byl již opravován v roce 1935.

Na základě dvou samostatných poptávkových řízení byl vybrán zhotovitel stavebních
oprav firma VKS stavební, s. r. o., Strakonice
a restaurátor dochovaného obrazu Jindřich
Šlechta, Horažďovice. Celková vysoutěžená
cena na opravu kapličky a na restaurování
obrazu činila 188 944 Kč. Realizace probíhala od června do září 2016.
Na uvedené práce byly získány dvě dotace
z Jihočeského kraje. Na opravu kapličky
byla Jihočeským krajem poskytnuta dotace
ve výši 50 000 Kč z Dotačního programu
Objekty kulturního dědictví, opatření č. 2 –
Obnova drobné sakrální architektury. Obnovu a restaurování obrazu podpořil Jihočeský
kraj dotací ve výši 30 000 Kč z Dotačního
programu Objekty kulturního dědictví, opatření č. 1 – Movité kulturní dědictví.
Oldřich Švehla, majetkový odbor
Zpravodaj města Strakonice

Mateřská škola byla štědře obdarována

Neskrývané nadšení učitelek, paní ředitelky
Miloslavy Vozábalové, ale i zřizovatele, jehož
zastupoval starosta města Břetislav Hrdlička,
nebralo konce. Proč? Darem ve výši, v jakou
asi nikdo ze jmenovaných nedoufal, skončila
vzájemná spolupráce mezi společností Lidl
a městem Strakonice. Dvacátého šestého
září byla otevřena nově postavená prodejna
Lidl, společnost se po domluvě s vedením
města Strakonice dohodla na podpoře některé
z organizací zřizovaných městem. Los padl
na Mateřskou školu Lidická. V den otevření se
z každého zrealizovaného nákupu nad 300 Kč
společnost zavázala věnovat padesát korun.
Proto ve čtvrtek 6. 10. mohla zástupkyně
společnosti předat ve školce symbolický šek
na částku 111 500 Kč.
Starosta města Břetislav Hrdlička poděkoval
za vzájemnou spolupráci. „Věřím, že darovaná
částka najde smysluplné využití a peníze poslouží ku prospěchu dětí navštěvujících mateřskou



Foto: archiv města

školu. Doufám, že paní učitelky dětem vysvětlí
smysl daru tak, aby si uvědomily, že obdarovat
není samozřejmé a že bychom si měli každého
takového kroku vážit,“ doplnil starosta města.
Markéta Bučoková, PR

Částka (Kč)

Příjemce, účel

10 000

ZUŠ Strakonice – adventní koncert ZUŠ dne 29. 11. 2016

10 000

Nadační fond Gymnázia Strakonice – přehlídka středoškolských pěveckých sborů Opava Cantat

12 000

Aleš Koutenský – otevřená stage South Rocks 26. 8. 2016

4 000

Osm a půl Opice – Dance festival Jasana Bonuše ve dnech 14.–16. 10. 2016

4 000

Taneční skupina ROZÁLIE Strakonice – Dance festival Jasana Bonuše ve dnech 14.–16. 10. 2016

3 000

ZUŠ Strakonice – hudební pořady pro děti strakonických ZŠ ve dnech 24. a 25. 10. 2016
Štěpánka Suchelová – akce Setkání s…, čajovna Pod Stolem v roce 2016

12 000

RC Beruška Strakonice – propagace akcí v období červenec–prosinec 2016

10 000

Prácheňský soubor písní a tanců Strakonice – účast na folklorním festivalu v Červeném Kostelci

2 000

Pavel Zach – Posvícenská zábava pro občany Modlešovic a blízkého okolí dne 15. 10. 2016

2 500

RC Beruška Strakonice – akce Vypouštění balonků s přáním Ježíškovi v prosinci 2016

4 000

Jan Voldřich (osadní výbor Hajská) – na akce Loučení s prázdninami a na mikulášskou nadílku

500

Adventní farmářské trhy
Předvánoční adventní trhy na Velkém náměstí se uskuteční ve dnech 27. 11. a 11. 12.
od 13.00 do 17.00 hod. Město Strakonice
společně s Ekoporadnou při Šmidingerově
knihovně vyzývá farmáře, výrobce regionálních produktů, řemeslníky či osoby zajišťující
občerstvení, kteří by měli zájem na trzích
představit návštěvníkům své produkty, aby
zasílali přihlášky na jan.juras@knih-st.cz nebo
využili tel. číslo 721 658 244. Účastnický
poplatek činí 100 Kč. 
Martina Dubová,

odbor školství a cestovního ruchu

Rozdělení finančních prostředků na kulturu

9 500

ZPRÁVY

Jan Voldřich (osadní výbor Hajská) – setkání seniorů v osadě Hajská dne 14. 10. 2016

1 500

Oblastní spolek ČČK Strakonice – oceňování bezpříspěvkových dárců krve dne 10. 11. 2016

5 000

Dům dětí a mládeže – akce South Rocks dne 27. 8. 2016

7 000

Armádní sportovní klub Strakonice – akce ,,Běh naděje 2016" dne 15. 9. 2016

3 000

SH ČMS – SDH Starý Dražejov – setkání občanů dne 24. 12. 2016

Nahlaste připravované akce

Novela zákona o přestupcích provedená
zákonem č. 204/2015 Sb., stanovila s účinností od 1. října 2016, že obec může obecně
závaznou vyhláškou vymezit dobu nočního
klidu dobou kratší nebo žádnou, vždy však
s uvedením konkrétních akcí.
V současné době je nové znění vyhlášky
města Strakonice připravováno. Z tohoto důvodu se obracíme na vás, pořadatele, s prosbou
o nahlášení akcí, které každoročně organizujete a časem svého konání zasahují do doby
nočního klidu. Údaje nám zašlete na adresu
infocentrum@strakonice.eu do 15. 11.
S poskytnutými informacemi bude pracováno při přípravě nové vyhlášky, avšak
toto nahlášení nezakládá povinnost města
uvedené akce do vyhlášky zařadit.
Dobou nočního klidu se nadále rozumí
čas mezi 22. a 6. hodinou a jeho porušení je
přestupkem proti veřejnému pořádku.  (red)

Kampaň Týden rané péče

Rodiny pečující o dítě s postižením nebo ohroženým vývojem mohou využívat služeb rané
péče. Mnoho rodin o této možnosti neví, proto
se koná celorepubliková kampaň Týden rané
péče, která je má s touto službou seznámit.
Akce se uskuteční 7.–13. listopadu. „Sloganem
letošní kampaně je Nikdy není příliš pozdě.
Chceme tak zdůraznit preventivní charakter
služby,“ uvedla Eliška Heráková ze Střediska
rané péče České Budějovice. Více informací
zájemci získají na http://trp.ranapece.cz/. 
(red)

INZERCE

16 bezbariérových bytů v domě se zahradou. Realizace v roce 2017.

Nájemní smlouvy: na dobu dvou let s obnovováním nájmu.
Výše nájemného: 57,20 Kč/měsíc za 1 m2 podlahové plochy (bez nákladů na služby).
Zajištění sociálního nájemního bytu pro osoby 60+ tak, aby došlo k uchování
a prodloužení jejich soběstačnosti, nezávislosti a současně byl umožněn
komunitní způsob života na principu sousedské výpomoci.
Šance i pro páry, z nichž jeden je handicapovaný.
RV1601056/01

Bližší informace: Ciao…Reality, U Sv. Markéty 58

Strakonice, tel. 736 643 882
Zpravodaj města Strakonice 
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ŽIVOT VE MĚSTĚ
Střecha u sv. Prokopa

V loňském roce bylo jen těžko přehlédnout
odkrytou střechu presbytáře kostela sv.
Prokopa na strakonickém hradě. I letos
pokračujeme s opravami střech, tentokrát
nad současnou sakristií, tedy v místech, kde
se původně nacházela jedna ze strážních
věží hradu. Dostane se i na přilehlou střechu,
kterou návštěvník sice moc nevidí, ale která
zastřešuje prostor mezi zmíněnou věží a presbytářem. V těchto místech původně ústilo
přemostění, které spojovalo kostel a zámek.
Práce probíhají pod dohledem památkové péče, a aby se zachránilo co nejvíce
z původních krovů, vyměňuje se pouze to
nejnutnější. Rozpočet stavby pro letošní rok
je 1 053 000 Kč, příspěvek z Programu záchrany architektonického dědictví MK ČR činí
950 000 Kč. Zbylou částku shromažďujeme
formou darů a dárcům předem děkujeme.
V příštím roce nás čeká dokončení
komplexu střech na západní straně kostela.
Zároveň očekáváme spuštění další vlny
žádostí IROP, kam připravujeme projekt
celkové rekonstrukce kostela sv. Prokopa.
Roman Dvořák, farář

Dětské zastupitelstvo zná své členy

Noví dětští zastupitelé 

Oficiální přijetí členů dětského zastupitelstva
pro školní rok 2016/2017 se uskutečnilo 17.
října ve velké zasedací místnosti městského
úřadu. Žáci všech strakonických základních
škol a gymnázia převzali jmenovací dekrety
z rukou starosty města Břetislava Hrdličky,
který mladé zastupitele uvítal.
Děti byly odborem školství a cestovního
ruchu seznámeny se všemi tématy, kterými se
dětské zastupitelstvo od svého vzniku v roce
2001 zabývalo. Děti se navzájem představily,
sdělily své návrhy na letošní činnost a také
důvody, které je vedly k členství v zastupitelstvu. Potom byli jmenováni dva nástěnkáři
z každé školy a kronikář, jímž bude Ondřej
Vichr.
Příští zasedání bude probíhat formou her
a soutěží, při kterých se děti více poznají.

Foto: archiv města

Hlavním bodem programu bude volba starosty a místostarosty.
Členové dětského zastupitelstva:
ZŠ F. L. Čelakovského – Kryštof Býček,
Eliška Kolesová, Adam Přib, Nela Stránská
ZŠ Dukelská – František Kovář, Anežka
Krásová, Julie Pauličová, Natálie Prušáková,
Vendula Samcová
Gymnázium – Kateřina Janochová,
Barbora Plojharová, Jakub Šimek, Ondřej
Tuháček
ZŠ Krále J. z Poděbrad – Ondřej Český,
Ondřej Kočí, Veronika Slavíková, Ondřej
Vichr
ZŠ Povážská – Klára Marková, Adéla
Růthová, Josef Staněk, Filip Tesař
Martina Dubová,
odbor školství a cestovního ruchu

Lékaři u dětí nesledují jen zdravotní stav, ale i jejich vývoj

Děti také potřebují pravidelnou lékařskou
péči, věnují se jim praktičtí lékaři pro děti
a dorost. Ve spolupráci s nimi přinášíme
další článek.

Kdy dítě absolvuje svou první prohlídku
a jak často pak prohlídky probíhají?
Poprvé prohlédne lékař dítě hned v prvních
dnech po příchodu z porodnice (může být
i formou návštěvy u novorozence doma), dále
ve čtrnácti dnech, v šesti týdnech, ve 3, 4,
6, 8, 10 a dvanácti měsících, tedy devětkrát
do prvního roku. Poté ve třech letech a dále
každé dva roky. Poslední prohlídka je před
odchodem k praktickému lékaři pro dospělé,
k němu lze přestoupit od 15 let, nejpozději
v 19 letech.
K čemu slouží prohlídky u dětí?
Co je jejich hlavním cílem?
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Součástí každé preventivní prohlídky je
vážení, měření délky/výšky, u menších dětí
včetně obvodu hlavy, dále měření krevního
tlaku, orientační vyšetření sluchu a zraku,
interní vyšetření – zejména poslech srdce
a plic, vyšetření moče. Ve věkové kategorii dětí do 3 let se zaměřujeme především
na správný růst, výživu, kojení, zavádění
příkrmu, očkování. Velmi důležité je sledování správného psychomotorického vývoje,
to se týká zejména pohybových dovedností
a vývoje řeči. Nezbytné je včasné odhalení
případných vrozených či získaných vad.
U předškolních dětí se lékař podílí na posouzení školní zralosti, hodnocení barvocitu.
Ve školním věku přibývá hodnocení vývoje
páteře a správnosti držení těla, sledování
nástupu puberty a následného pubertálního
vývoje, dále se také vyjadřuje k profesní
způsobilosti.

Kdo má na starosti absolvování
prohlídek?
Termíny preventivních prohlídek by si měli
hlídat rodiče, ale většina lékařů zve písemnou pozvánkou, event. formou SMS nebo
e-mailem.
Jsou nějaké novinky v péči o děti a v práci
praktických lékařů pro děti a dorost?
Novinkou je možnost rychlé diagnostiky
přímo v ordinaci. Tak lze pomocí přístroje jen z malé kapky krve z prstu stanovit
např. hladinu C-reaktivního proteinu, který
slouží k odlišení virového onemocnění
od bakteriální infekce, což je v dnešní
době častého nadužívání antibiotik velice
přínosné.
Lenka Scheinostová,
komise pro sociální věci a zdravotnictví
Zpravodaj města Strakonice

Náročnější zkoušky na motorku snížily
počet zájemců o řidičský průkaz
PETRA MĚŠŤANOVÁ

Už rok platí nová pravidla pro získání řidičského průkazu na motorku.
Zájemci musí absolvovat náročnější
praktickou zkoušku na cvičišti a samostatnou jízdu v provozu, přičemž
na ně dohlíží zkušební komisař
v doprovodném vozidle a pokyny
jim dává prostřednictvím interkomu.
Stanovuje to novela vyhlášky č.
256/2015 Sb. zákona č. 247/2000
Sb., o získávání a zdokonalování
odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel sk. AM, A1, A2, A.



Foto: Jan Běhavý

ku. „Před vyjetím do provozu na žáky čeká
12 stanovišť, kde komisař hodnotí úhybný
manévr před překážkou, brzdění, slalom
a také manipulaci s motorkou,“ uvedl Rudolf
Slavík. Novela oficiálně autoškolám nenařizuje zvýšení rozsahu praktické výuky, ale
je podle něj pravděpodobné, že pro úspěšné
absolvování nově předepsaných úkonů si
někteří žáci musí připlatit nějakou hodinu
navíc. Dokud bezchybně nezvládnou osmičku nebo kličkování mezi kužely v pomalé
rychlosti, praktickou
zkoušku nesloží.
„Zařazení zvláštních
jízdních úkonů je podle
mě cesta správným směrem. Žadatel prokazuje,
že motorku dobře vede
v malých rychlostech
a omezeném prostoru, zvládá nouzové brzdění
a úhybný manévr,“ řekl majitel autoškoly Jan
Běhavý. Výhodou podle něj také je, že nově
mohou žáci celý kurz včetně zkoušky absolvovat
na vlastní motorce. Podotkl také, že pro připuštění ke zkušební jízdě je důležitá i znalost pravidel
a bezpečného chování v silničním provozu.
Hovořilo se o tom, že změna bude znamenat několikanásobné zvýšení ceny výuky
v autoškole. „Navýšení ceny za výcvik bylo
nevyhnutelné, protože autoškolám vzrostly
náklady na nové vybavení či pojištění. Žádné
skokové zdražení se ale nekonalo,“ doplnil
Jan Běhavý. V jeho autoškole vzrostla cena
o 3000 na 9000 korun.
Podle Rudolfa Slavíka klesl meziročně počet odzkoušených uchazečů o řidičský průkaz
na motorky o 32 zájemců. Jejich úspěšnost je
vyšší než dříve, i když to nelze vzhledem k jiným pravidlům porovnat. Jan Běhavý pokles
zájmu nezaznamenal, může to být ale tím,
že některé autoškoly s výcvikem motorkářů
po změnách v legislativě skončily. Většina
jeho žáků u zkoušek uspěla na první pokus.

Žadatele o řidičský průkaz na motorku tak
čeká i náročnější výcvik v autoškolách,
než byl v osnovách do 1. listopadu 2015.
Musí totiž prokázat, že umí motorku bezpečně ovládat i v malé rychlosti, dokáže
zabrzdit, zaparkovat a manipulovat s ní.
V minulosti musel žák autoškoly absolvovat 13 hodin jízdy na silnicích, v současnosti jich musí mít více, aby byl schopen
závěrečné praktické
jízdy úspěšně složit.
Počet nových držitelů
řidičského průkazu
na motocykl ve Strakonicích ve skupinách
A1, A2 a A meziročně
poklesl o více než
třetinu. Zatímco v roce 2015 jich bylo 179,
do letošního září 112.
„Předepsaný rozsah výuky a výcviku
podle předchozích pravidel byl nedostatečný hlavně v té části, kde se mluví
o nácviku ovládání motocyklu. To je přece
natolik složitá záležitost, že se sotva dá
natrénovat za půl dne. Dříve se při závěrečné zkoušce hledělo spíš na to, jestli
žák dodržuje pravidla silničního provozu,
a příliš se nehodnotily jeho jezdecké dovednosti,“ řekl zkušební komisař z odboru
dopravy MěÚ Strakonice Rudolf Slavík.
Z autoškol tak vycházeli někteří absolventi, kteří neuměli správně zatočit, natož
zareagovat na krizovou situaci. Získat
správné návyky pak museli podle něj jako
samouci nebo pod dohledem instruktora
v některé z nadstavbových motoškol.
Změny v předpisech přináší alespoň
nějaká zlepšení. Součástí praktické zkoušky
je tzv. zvláštní část na cvičišti, kde uchazeč o řidičský průkaz musí předvést – bez
instruktora za zády – jak umí ovládat motor-

„Uchazeč musí
předvést, jak umí
ovládat motorku.“

Počet vydaných řidičských průkazů na motocykl na MěÚ Strakonice
Skupina ŘP

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 (do 30. 9.)

A1

87

102

83

61

60

67

53

A2

87

85

88

39

60

65

34

A

41

53

59

35

44

47

25

TÉMA
Kácení stromů
a náhradní výsadba
V současné době začíná období, kdy lze
povolit kácení dřevin rostoucích mimo les.
S přibývajícími žádostmi se také množí
dotazy ohledně podmínek, za kterých je
nutné žádat o povolení ke kácení. Podmínky pro povolení ke kácení dřevin se řídí ust.
§ 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, a ust. § 3, 4 a 5 vyhlášky
č. 189/2013 o ochraně dřevin a jejich povolování. Obecně však lze říci, že povolení
ke kácení je nutné pro dřeviny s obvodem
kmene větším než 80 cm měřeném ve výšce 130 cm nad zemí a pro keře, které se
rozkládají na ploše 40 m2 a více. Kácení je
pak možné pouze v období vegetačního
klidu, tj. období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny
(od 1. 11. do 31. 3.).
Povolení ke kácení není vyžadováno
pro ovocné dřeviny v zahradách, keřové
porosty pod 40 m2 a pro dřeviny s obvodem menším než 80 cm (ve 130 cm
nad zemí). Poslední uvedené však neplatí
u zapojených porostů dřevin či u stromořadí (a dalších liniových výsadeb), které
se posuzují jako celá skupina a pro jejich
pokácení povolení naopak nutné je.
Při podání žádosti o povolení ke kácení
je však nutné počítat i s náhradní výsadbou, kterou je povinen financovat a realizovat vlastník pozemku – tedy žadatel. Je
pak běžné, že za každý vzrostlý pokácený
strom se vysadí dva nové. Nejčastěji
ve formě školkařských výpěstků o velikosti 14-16 cm s balem. Takto stanovené
výpěstky se určují jako náhradní výsadba
hlavně proto, že jsou velmi rychle schopné
nahradit pokácené dřeviny a převzít jejich
ekologické, klimatologické a hygienické
funkce. Dřeviny této velikosti jsou též schopny lépe konkurovat okolní vegetaci, suchu
posledních let, venčení psů nebo útokům
vandalů. Takto provedená náhradní výsadba musí být realizována do jednoho roku
od provedeného kácení, a to na pozemku
ve vlastnictví žadatele nebo na pozemcích
ve vlastnictví města Strakonice. Forma a typ
náhradní výsadby a pozemky, na kterých
bude výsadba realizována, se určí žadateli během místního šetření, které je součástí
jednotlivých správních řízení.
Ondřej Kofroň,
odbor životního prostředí

Změny v komisích
školství a dopravy
Rada města na svém zasedání 12. října
schválila změny v komisi školství a dopravy.
Odvolala členku komise školství Jaroslavu
Cháberovou, protože ukončila své působení na pozici ředitelky ZŠ Povážská Strakonice. Místo ní jmenovala nového ředitele
školy Tomáše Linharta. Z funkce členky
komise dopravy byla na svou žádost odvolána Hana Baštová, která změnila služební
působiště. Místo ní rada jmenovala Lenku
Dvořákovou. 
(red)

zdroj: odbor dopravy MěÚ Strakonice

Zpravodaj města Strakonice 
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PRO OBČANY
Taktické cvičení jednotek sboru
dobrovolných hasičů
V pátek 30. září se v kulturním domě v Radošovicích konalo již desáté taktické cvičení
jednotek SDH – Strakonice, Dražejov, Modlešovice a Přední Ptákovice.
Od ledna 2016 jednotka SDH Strakonice
I a II (JPO III/2) zajišťuje požární ochranu
podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně obcím Radošovice, Mutěnice
a Přední Zborovice. Taktické cvičení mělo
v první řadě prověřit připravenost přesunu
jednotek na místo zásahu mimo správní obvod města Strakonice a seznámit s místními
podmínkami pro hašení.
Námětem cvičení byl požár na výstavě
drobných chovatelů v kulturním domě, kde se
nacházelo přes 100 návštěvníků, převážně rodiny s dětmi. V 15.30 vznikl požár
v prostoru pódia. Organizátoři akce vyzvali
návštěvníky k opuštění kulturního zařízení.
Po nezdařeném pokusu požár uhasit místními
prostředky byl v 15.50 na linku tísňového
volání číslo 112 požár nahlášen.
Prakticky byly procvičeny činnosti - přijetí
signálu „Požární poplach“, přesun jednotek
SDH na místo zásahu, rozdělení místa
požáru na hasební sektory, zadání úkolů
velitelům jednotek, průzkum místa požáru
v dýchacích přístrojích, vyproštění osoby ze
zakouřeného prostoru, hašení požáru, použití
přetlakového ventilátoru k odstranění kouře
z prostoru požáru.
Cvičení, do něhož se zapojilo 45
příslušníků jednotek SDH, řídil velitel jednotky
SDH Strakonice Václav Císařovský. Střežení
techniky zabezpečili dva strážníci Městské
policie Strakonice.
Akci přihlíželo asi 80 diváků a pozvaní
starostové obcí Radošovice a Přední Zborovice. Činnost hasičů byla místními a zástupci
zmíněných obcí hodnocena velmi kladně.
Všem účastníkům vedení města Strakonice
děkuje za aktivní přístup při cvičení.
Peter Kurek, pracovník krizového řízení

Zapojte se do evidence válečných hrobů
Na území města Strakonice se nachází
17 válečných hrobů, které připomínají
83 obětí. Ve stávající evidenci častokrát
chybí údaje o datu narození, úmrtí, místě,
kde oběť zahynula, příčině smrti (padl v boji,
zemřel na následky zranění…). Tyto údaje se
zatím nepodařilo dohledat, protože pátrání
v archivech, ve starých záznamech matrik je
časově velmi náročné. K jejich doplnění však
mohou pomoci potomci padlých vojáků nebo
badatelé, které tato problematika zajímá.
Do procesu evidence válečných hrobů se
může zapojit každý zájemce. Zveřejněné informace lze doplňovat a upravovat prostřednictvím místně příslušného obecního úřadu
obce s rozšířenou působností (ORP) nebo
ministerstva obrany. Kontakt na pracovníka
odpovědného za aktualizaci zveřejňovaných
informací je součástí údajů o aktuálně zobrazeném válečném hrobu.
Ve správním obvodu ORP Strakonice je
celkem 107 válečných hrobů upomínajících
1 085 obětí. Letos byly nově zaevidovány
dva válečné hroby z období 1. světové války.
Jeden patří pěšákovi Františku Divišovi
z Oseka, místní části Malá Turná. Pomník
již v roce 1918 nechala zhotovit manželka
padlého vojáka. Obec Třebohostice k 90.
výročí založení Spolku dobrovolných hasičů
vybudovala památník šesti padlým vojákům.
V říjnu podala obec Dřešín žádost o zřízení
nového válečného hrobu, který bude připomínat devět obyvatel místních částí Dřešínek
a Hořejšice padlých v 1. světové válce.
Souhrnnou evidenci válečných hrobů, které
jsou ve správním obvodu ORP Strakonice,
vede podle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, Městský
úřad Strakonice. Informace o válečných
hrobech, o osobách v nich pohřbených nebo
osobách připomenutých na pietních místech
jsou zaznamenané v datové aplikaci Centrální evidence válečných hrobů a jsou veřejně
přístupné na stránkách ministerstva obrany
http://www.evidencevh.army.cz/Evidence/

Před dušičkami čeká hřbitovy úklid

Začátek listopadu patří vzpomínkám na naše
blízké, kteří nás již opustili. Na hřbitovy míří
mnohem více lidí než obvykle, aby položili věneček a zapálili svíčku. Správci hřbitovů mají před
svátkem Památky zesnulých více práce. „Před
dušičkami se uklízí napadané listí, naposledy se
seče zeleň a likvidují černé skládky,“ řekla Ivana
Hejpetrová ze správy hřbitova Technických
služeb Strakonice.
Vzhledem k tomu, že úklid hřbitovů ve Strakonicích a na Podsrpu mají na starosti dva
zaměstnanci, kteří zajišťují i činnost pohřební
služby, není někdy jednoduché obě činnosti zkoordinovat. Hřbitovy se jinak udržují průběžně
po celý rok, přičemž nejvíce práce je s jarním
úklidem, poznamenala Ivana Hejpetrová.
Ve Strakonicích je na dvou hřbitovech 4 377
hrobových míst, z toho je 858 volných. Nájem
hrobového místa se platí na deset let a vypočítává se podle plochy hrobu. Nájem se pohybuje
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Ilustrační foto: archiv města

od 1 290 korun na deset let za místo velké 1 m2
do 3 090 korun za 10 m2. Cena se skládá z nájmu
a poplatku za služby a vodu. V ceně služeb je
zahrnut podíl nákladů na činnosti, které jsou
nutné k zajištění běžného provozu veřejného
pohřebiště. Zahrnuje například údržbu zařízení,
likvidaci odpadů nebo údržbu dřevin.

Válečný hrob na Podsrpu 

Foto: archiv města

mapa-lokalit. V této databázi můžete najít
hrob svých předků, kteří zahynuli při aktivní
účasti ve vojenské operaci, ve válečném zajetí
nebo v důsledku účasti v odboji. Nachází se
tu válečné hroby z dob napoleonských válek
až po současnost. Více informací můžete najít
také na stránkách města Strakonice www.
strakonice.eu, sekce Turistika – Památky –
Válečné hroby.
Za evidenci válečných hrobů na MěÚ
Strakonice zodpovídá pracovník krizového
řízení, kontakt: 383 700 112, e-mail: peter.
kurek@mu-st.cz. Těšíme se na vaše podněty
a rádi odpovíme na případné dotazy.
Peter Kurek,
pracovník krizového řízení

„Nájemní smlouvy se zasílají k 2. lednu
a pokud není nájem uhrazen k 31. srpnu, zasílá se
upomínka,“ uvedla Ivana Hejpetrová. Pokud ani
poté lidé nájem neuhradí, je zveřejněn seznam
nezaplacených hrobů ve vývěsce na Správě
hřbitova. Podle § 135 novelizace Občanského
zákoníku je zde tato informace půl roku. Jestliže
v této lhůtě zůstane nájem neuhrazen, je v pravomoci obce rozhodnout o dalším osudu hrobů.
Většinou zůstanou ve správě hřbitova, doplnila
Ivana Hejpetrová.
Podle zákona o pohřebnictví je nájemce
povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu
pronajatého hrobového místa. Pronajímatel, tedy
Správa hřbitova, nesmí zasahovat do hrobového
místa. Výjimku tvoří případy, kdy je nezbytné
bezodkladně zajistit bezpečný provoz hřbitova,
většinou se jedná o pomníky hrozící pádem.
„Je-li hrobové místo zaplacené, nesmíme s ním
nic dělat ani v případě, že je zanedbané. Pokud si
sousední pronajímatelé stěžují, nájemce písemně
kontaktujeme, ale většinou na upozornění nereagují,“ dodala Ivana Hejpetrová. 
(red)
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, RC Beruška – 773 165 696, ZUŠ – 383 332 166,
STARZ – 380 422 761 (plavecký stadion, pokladna)

VÝSTAVY
do 11. 11.
Rejžák
obrazy Jaroslava Rejžka
místo: Artwall, Želivského ulice, info: Artwall
1. 11.–31. 1., 8.00–14.00 hod.
Významní rodáci regionu ve světle
archivních pramenů
místo a info: Státní okresní archiv, Smetanova
2.–30. 11.
Litevští mistři fotografie a Gunars Binde
vernisáž 1. 11. v 17.00 hod.
místo: Maltézský sál, info: MěKS
2. 11.–31. 12.
Poklady mapové sbírky
výstava unikátních historických map z fondu
Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty UK v Praze
místo: vstupní hala ŠK, info: ŠK
9. 11.–15. 12.
Andělské vábení
vánoční výstava DDM Strakonice
vernisáž 8. 11. v 16.00 hod.
místo: Zámecká galerie, info: MSP
12. 11.–9. 12.
Ry(binec) – výstava grafických prací žáků
výtvarného oboru ZUŠ Jitky Petrášové
vernisáž 12. 11. v 17.00 hod.
místo: Artwall, Želivského ulice, info: Artwall
23. 11.–26. 12.
Půjdem spolu do Betléma
vernisáž 22. 11. v 16.00 hod.
místo: kapitulní síň, info: MSP
4. 12.–30. 1.
Czech Press Photo ’15
výstava nejlepších fotografií roku
místo: Maltézský sál, sál U Kata, info: MěKS

KINO OKO
1. 11., 20.00 hod.
Zúčtování
USA, drama/krimi/thriller, titulky, 128 minut,
přístupný od 15 let
1.–2. 11., po 17.30, út 17.30, 20.00 hod.
Dítě Bridget Jonesové
VB, komedie/romantický, 123 minut, přístupný od 15 let

3.–6. 11., 17.30 hod.
Trollové 3D
USA, anim./rodinný, 92 minut, přístupný všem
3.–6. 11., 20.00 hod.
Pohádky pro Emu
ČR, romantický příběh, 102 minut, přístupný všem
7.–8. 11., 17.30 hod.
Doktor Strange 3D
USA, akční/dobrodružný, titulky, 115 minut,
přístupný od 12 let
7.–9. 11., 20.00 hod.
American Honey
USA, roadmovie/drama, titulky, 163 minut,
přístupný od 15 let
9.–11. 11., 17.30 hod.
Akce Arktida
Norsko, rodinný, 87 minut, přístupný všem
10.–12. 11., 20.00 hod.
Hacksaw Ridge: Zrození legendy
USA/Austrálie, životopisný, drama, válečný,
titulky, 131 minut, přístupný od 12 let
12.–14. 11., 17.30 hod.
Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné
děti 3D
USA, dobrodr./fantasy, 128 minut, přístupný všem
13.–14. 11., 20.00 hod.
Odvrácená strana Měsíce
Něm/Luc, thriller, titulky, 97 minut, přístupný od 15 let
15. 11., 17.30 hod.
Finále
ČR/SR, sportovní dokument, 70 minut, přístupný
všem
15. 11., 19.00 hod.
BBC Symphony Orchestra
vstup zdarma
16.–17. 11., st 17.30, 20.00, čt 20.00 hod.
Bezva ženská na krku
ČR, komedie, 97 minut, přístupný všem
17.–23. 11., 17.30 hod.
Fantastická zvířata a kde je najít 3D
USA/VB, rodinný/fantasy, přístupný všem
18.–20. 11., 20.00 hod.
Příchozí
USA, drama/sci-fi, titulky, 117 minut, přístupný
od 12 let

KALENDÁŘ AKCÍ

21.–23. 11., 20.00 hod.
Hologram pro krále
USA/Něm/VB, drama/komedie, titulky, 126
minut, přístupný od 12 let
24.–27. 11., 17.30 hod.
Odvážná Viana: Legenda
o konci světa 3D
USA, rodinný/dobrodružný/animovaný,
přístupný všem
24. 11., 20.00 hod.
Egon Schiele
Rak/Luc, drama/životopisný, titulky, 110 minut,
přístupný od 15 let
25.–27. 11., 20.00 hod.
Noční zvířata
USA, drama/thriller, titulky, 115 minut,
přístupný od 15 let
28.–29. 11., 17.30 hod.
Já, kocour
Fra/Čína, komedie/rodinný,
přístupný všem
28.–29. 11., 20.00 hod.
Americká idyla
USA, drama/krimi, titulky, 126 minut,
přístupný všem
30. 11., 16.30 hod.
Miss Saigon
VB, záznam muzikálu z londýnského West Endu,
195 minut s přestávkou
DĚTSKÉ SOBOTY
5. 11., 15.30 hod.
Povídání o pejskovi a kočičce
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 64 minut,
přístupný všem
12. 11., 15.30 hod.
Za kamarády z televize II.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 63 minut,
přístupný všem
19. 11., 15.30 hod.
Pohádky pod sněhem
ČR, střihový film, 64 minut
26. 11., 15.30 hod.
Krtek o Vánocích
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 68 minut,
přístupný všem

INZERCE

OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ & PODLAH

Zpravodaj města Strakonice 
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Strakonice, ul. Písecká (výpadovka na Prahu –budova Garantstav)
tel.: 777 594 930, vzorkovna 739 657 450
www.dverepodlahy.com, e-mail: info@dverepodlahy.com
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každé úterý, 18.10–19.00 hod.,
kostel sv. Markéty
možnost tiché modlitby, rozhovoru s knězem

SENIORSKÉ STŘEDY
9. 11., 9.30 hod.
Prázdniny v Provence
ČR, komedie, 95 minut
FILMOVÝ KLUB – KINO OKO
30. 11., 20.00 hod.
Bratříček Karel
ČR/Polsko, dokument, 90 minut, přístupný od 15 let

PLAVECKÝ STADION
KRYTÝ BAZÉN
Po
6.00–8.00 – kondiční plavání
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
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 (kromě 13. 10.)
Pá
6.00–7.30 – kondiční plavání
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
5.–12. 11.
6. ročník národní akce Týden saunování
Návštěvníci se mohou těšit na zvýhodněné vstupné
bez časového limitu. Dítě s dospělou osobou má
vstup zdarma, zdarma ručník, aroma atmosféra.
FITNESS
Po
8.00–12.00
13.00–19.30
Út–Pá
8.00–12.00
13.00–21.00
So, Ne			14.00–18.00

ZIMNÍ STADION
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
Rodiče+děti do 10 let
1. 11.
16.15–17.15
8. 11.
16.15–17.15
12. 11.
13.45–14.45
13. 11.
13.45–14.45
15. 11.
16.15–17.15
20. 11.
15.30–16.30
22. 11.
16.15–17.15
29. 11.
16.15–17.15

Společné
17.30–18.30
17.30–18.30
15.15–16.15
15.15–16.15
17.30–18.30
17.00–18.00
17.30–18.30
17.30–18.30

3., 10. a 24. 11.– 9.30–10.30 hod.
bruslení pro seniory

BOHOSLUŽBY
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
www.farnost-strakonice.cz
Nedělní bohoslužby
8.00 hod. kostel Podsrp
9.30 hod. kostel sv. Markéty
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každou středu, 18.00 hod., Bavorova 30
(fara)
Biblická hodina – jak porozumět Bibli
1. 11., 17.30 hod., kostel sv. Markéty
Slavnost Všech svatých, bohoslužba s modlitbou
za zemřelé
2. 11., 17.30 hod., kostel sv. Václava
Památka věrných zemřelých
6. 11., 9.30 hod., kostel sv. Markéty
Nedělní eucharistie s promluvou pro děti
11. 11., 19.00 hod., kostel sv. Markéty
večer chval, hudba, zpěv
17. 11., 17.30 kostel sv. Markéty
bohoslužba – poděkování za dar svobody
19. 11., 17.30 hod., kostel sv. Markéty
bohoslužba ke cti sv. Huberta s hudebním
doprovodem Pootavských trubačů
26. 11., 14.00 hod., Rytířský sál
Adventní duchovní obnova na téma: vztahy
a vzájemný prospěch, zakončení bohoslužbou
v 18.00 v kostele sv. Prokopa
MANA, APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
www.manacirkev.cz
Nedělní bohoslužby
9.30 hod., Lidická 194
Zamyšlení nad Biblí
každý čtvrtek, 17.00 hod., Lidická 194

POZVÁNKY
1. 11., 9.00 a 13.00 hod.
Kurzy počítačové gramotnosti
PC I – základy práce s počítačem (začátečníci)
od 9.00, Excel I (pokročilí) od 13.00
místo: studovna ŠK, info: ŠK
1. 11., 16.00–17.00 hod.
Program pro děti do 4 let v solné jeskyni
info: RC Beruška
2. 11., 17.00 hod.
Josef Pecka, šumavský průvodce:
Z Vimperka na Boubín – přednáška
místo: promítací sál gymnázia,
info: pobočka ŠK Za Parkem.
2. 11., 20.00 hod.
Koncert skupiny Jelen – Vlčí srdce tour 2016
místo a info: MěKS
4. 11., 13.00–17.00 hod.
Farmářské trhy
místo: Velké náměstí (pod radnicí)
přihlášky: jan.juras@knih-st.cz, tel.: 721 658 244,
info: Ekoporadna ŠK
4. 11., 16.00 hod.
Setkání rodin s dětmi s postižením
místo a info: RC Beruška
4. 11., 17.00–21.00 hod.
Snow film fest
celovečerní promítání oceněných filmů,
týkajících se extrémního lyžování, zimního
lezení apod.
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK
4. 11., 19.00 hod.
Setkání s… Jiřím Charyparem
místo a info: Čajovna pod stolem

6. 11., 10.00–12.00 hod.
Přirozený pohyb – interaktivní přednáška
s Matyášem Kozmou
místo a info: RC Beruška
6. 11., 14.30 a 16.30 hod.
Zlatovláska – loutková pohádka
místo: KZ U Mravenčí skály, info: MěKS
6. 11., 14.00–17.00 hod.
Kurz meditace Viapssana
místo: gymnázium, info: marcelamikova@seznam.cz
7. 11., mezi 17.00 a 19.00 hod.
Tvořivý podvečer s Boženou Legátovou:
Originální origami krabičky
pomůcky a materiál budou připraveny, ale bylo by
dobře přinést si vlastní (barevné papíry, nůžky)
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem
7. 11., 17.30 hod.
S gymnáziem na cestách – S Kamilou
Berndorffovou o tom „Jak se žije v poušti Thar“
místo: sál gymnázia, info: gymnázium
8. 11., 9.00 hod.
Burza škol
místo: dům kultury info: Obl. hospodářská komora
Strakonice
8. 11., 14.30–18.00 hod.
Den otevřených dveří Gymnázia Strakonice
od 18.30 hod. bude následovat krátké studentské
představení Klubu anglického divadla Sherlock
Holmes and the Mystery of the Aquilla
Diamond
místo a info: gymnázium, Máchova 174
8. 11., 16.30 hod.
Workshop: nazdob si svého igráčka
místo a info: RC Beruška
8. 11., 18.00 hod.
Kurzy zdravého veg(etari)ánského vaření
– pokročilí
místo: ZŠ Povážská, info a přihlášky:
jan.juras@knih-st.cz, tel.: 721 658 244
9. 11., 16.30 hod.
Zastavení v čase. Krátké setkání, ztišení, verše
(Paul Verlaine), poetická próza (Jack London).
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem.
9. 11., 17.00 hod.
Přednáška na téma nachlazení
o využití přírodních produktů při léčbě rýmy
a nachlazení bude hovořit Zdeňka Hybšmanová
místo a info: RC Beruška
9. 11., 19.00 hod.
Caveman
one man show, místo: dům kultury, info: MěKS
10. 11., 16.00 hod.
Přednáška – Působení Národní jednoty
severočeské na přelomu 19. a 20. století
místo: kapitulní síň, info: MSP
10. 11., 17.00 hod.
Beseda o možnostech pěstounství
místo a info: RC Beruška
10. 11., 18.00 hod.
Kurzy zdravého veg(etari)ánského vaření
– začátečníci
místo: ZŠ Povážská, info a přihlášky:
jan.juras@knih-st.cz, tel.: 721 658 244
11. 11., 14.30 hod.

+místo: RC Beruška,
info: ranapececechy@detskysluch.cz
11. 11., 19.30 hod.
Setkání s… Jiřím Smržem
místo a info: Čajovna pod stolem
13. 11., 15.00 hod.
Taneční odpoledne s písničkou
k poslechu a tanci hraje Antonín Talafous z Vodňan
místo: dům kultury, info: MěKS
Zpravodaj města Strakonice
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13. 11., 18.00 hod.
Hraní nejen na kantely
hraní, zpěv, poslech i pro veřejnost ve spolupráci se
spolkem Spona, místo a info: pobočka ŠK Za Parkem
14. 11., 10.30 hod.
Přednáška na téma nachlazení
o využití přírodních produktů při léčbě rýmy
a nachlazení bude hovořit Zdeňka Hybšmanová
místo a info: RC Beruška
14. 11., 16.00–18.00 hod.
Hraní scrabblu (i pro úplné začátečníky)
a jiných deskových her
představíme novou hru Cacao, hrací potřeby
budou připraveny, ale hodilo by se přinést i vlastní
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem
15. 11., 9.00 a 13.00 hod.
Kurzy počítačové gramotnosti
PC II – základy psaní textu (začátečníci)
od 9.00, Excel II (pokročilí) od 13.00
místo: studovna ŠK, info: ŠK
16. 11., 17.00 hod.
David Zábranský – autorské čtení
„Herec a truhlář Majer mluví o stavu své
domoviny“, „Martin Juhás čili Československo“
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK
16. 11., 17.00 hod.
Promítání filmu Bílá paní k oslavám
sametové revoluce
místo: prostory vedle kavárny na Ostrově, info:
www.manacirkev.cz
16. 11., 18.00 hod.
Zelené otazníky:
Jaká je naše ekologická stopa?

přednášející RNDr. Viktor Třebický, Ph.D.
místo: Bavorova 20 (bývalý Baobab), info: ŠK
16. 11., 19.00 hod.
XIV. Mezinárodní festival
outdoorových filmů
info: MěKS, místo: Rytířský sál
16. 11., 19.00 hod.
Setkání s… Davidem Cajthamlem
místo a info: Čajovna pod stolem
16. 11., 19.00 hod.
Divadelní předplatné A – divadelní
společnost Háta
Do ložnice vstupujte jednotlivě!
místo: dům kultury, info: MěKS
17. 11., 17.00 hod.
Vícehlasy – setkání
Jaroslav Dušek, Vladimír Vogeltanz
povídání o alternativách pohledů na svět
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK
18. 11., 13.00–17.00 hod.
Farmářské trhy
místo: Velké náměstí (pod radnicí)
přihlášky: jan.juras@knih-st.cz, tel.: 721 658 244,
info: Ekoporadna ŠK
18. 11., 20.00 hod.
Relaxační večer pro maminky
odpočinkový večer s výrobou mýdel
místo: RC Beruška
info: tel. 773 165 696
20. 11., 14.30 a 16.30 hod.
Třetí sudička – loutková pohádka
místo: KZ U Mravenčí skály, info: MěKS

22. 11., 16.30 hod.
Kouzelník v Berušce
místo a info: RC Beruška
23. 11., 19.00 hod.
Poslední recitál Marty Kubišové
místo: dům kultury, info: MěKS
24. 11., 8.00–11.00 hod.
Tvořivá dílnička pro děti – andělíčci
místo a info: oddělení pro děti ŠK
24. 11., 18.00 hod.
Zastavení v čase. Krátké setkání,
ztišení, verše (Michal Štěpánek),
poetická próza (James Herriot)
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem.
24. 11., 19.00 hod.
Jazz, folk a country – Vojta Kiďák Tomáško
místo: Rytířský sál, info: MěKS
25. 11., 16.00–18.00 hod.
Slaměné ozdoby (nejen) na vánoční stromeček
tvořivá dílna
místo: areál hradu (Vojtěška), info: MSP
25. 11., 17.00 hod.
Tvoření adventních dekorací
místo a info: RC Beruška
25. 11., 19.00 hod.
Koncert skupiny Pepek a námořník
místo a info: Čajovna pod stolem
26. 11., 6.50 hod.
Výlet do Písku
s mykologem L. Hejlem a podíváme po
zajímavých druzích hub, odpoledne navštívíme
charitativní jarmark ve waldorfské ZŠ Svobodná
sraz: nádraží ČD, info: pobočka ŠK Za Parkem
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SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA

DNY CHLEBA
od pondělí 31. 10. do pátku 4. 11. 2016
vždy od 10.00 do 16.00 hod.

na Velkém náměstí,KOTLÍK
Strakonice !!!
!!!
!!!MALÝ
MALÝAUTOMATICKÝ
AUTOMATICKÝKOTLÍK
KOTLÍK!!!
!!! !!! MALÝ Pekárna
AUTOMATICKÝ
dobu akce máme připraveny pro malé
PRO
PROBYTY
BYTYAAMALÉ
MALÉKOTELNY
KOTELNY
PRO BYTY A PoMALÉ
KOTELNY
i velké návštěvníky •ochutnávky našich
●●BENEKOV
BENEKOVB14
B14EM800
EM800
(výkon
(výkon44– –14kW)
14kW)

● BENEKOV B14 EM800
(výkon 4 – 14kW)

●●šířka
šířkapouze
pouze92cm
92cm
hloubka
hloubka90cm
90cm
výška
výška135cm
135cm

● šířka pouze 92cm
hloubka 90cm
výška 135cm

●●ekvitermní
ekvitermníregulátor
regulátor
jižjižvvceně
ceněkotle
kotle

● ekvitermní regulátor
již v ceně kotle

●●kvalitní
kvalitníčeský
českýkotel
kotel
s súčinností
účinnostíaž
až94%
94%

● kvalitní český kotel
s účinností až 94%

●●zdarma
zdarmazpracujeme
zpracujeme
detailní
detailnípoložkový
položkový
rozpočet
rozpočet

● zdarma zpracujeme
detailní položkový
rozpočet

●●během
běhemjednoho
jednohodne
dne
kotel
kotelnamontujeme
namontujeme

● během jednoho dne
kotel namontujeme

●●s snámi
námizískáte
získáteprodlouženou
prodlouženou
záruku
záruku55let
let

● s námi získáte prodlouženou
záruku 5 let

●●kotel
koteluvede
uvededo
doprovozu
provozua aseřídí
seřídínáš
nášservisní
servisnítechnik,
technik,a a
budeme
budemezajišťovat
zajišťovati případný
i případnýzáruční
záručníi pozáruční
i pozáručníservis
servis

● kotel uvede do provozu a seřídí náš servisní technik, a
KONTAKT: Alena Chocholatá, Karlovo náměstí 75, Kolín, tel.: +420 777 806 412, alena.chocholata@manpower.cz
budeme
zajišťovat i případný záruční i pozáruční servis

Zpravodaj města Strakonice 

www.jihoceskepekarstvi.cz

mzda až
13. pla
t

22.600

Kč

po zapracování
až 29.100 Kč

příspěvek na ubytování
2.000 Kč

od ledna další
navýšení

týden dovolené navíc

oběd za 27 Kč

KONTAKT: Alena Chocholatá, Karlovo náměstí 75, Kolín,
tel.: +420 777 806 412, alena.chocholata@manpower.cz
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NABÍRÁ

RV1601134/01

RV1601174/01

chlebů•voňavé odměny • zajímavá
cenová zvýhodnění

KALENDÁŘ AKCÍ
26. 11., 16.00 hod.
Ochutnávka díkůvzdání
hudba, zamyšlení a občerstvení
místo a info: Mana, Lidická 194
27. 11., 13.00 – 17.00 hod.
Slavnostní zahájení adventu
místo: Velké náměstí, info: MIC
17.45 hod.
Dasha – vánoční koncert v kostele sv. Markéty
28. 11., 19.00 hod.
KPH – mistři operních árií – Martina
Kociánová a České komorní trio
místo: dům kultury, info: MěKS
29. 11., 17.00 hod.
Adventní koncert ZUŠ Strakonice
místo: dům kultury, info: ZUŠ
29. 11., 18.00 hod.
Karel Skalický: Strakonické příběhy XXXV.
Myšlénka domu spolkového.
Strakonický spolkový život let devadesátých.
Stavba a otevření spolkového domu v roce
1896. Další vyprávění regionálního historika
doprovázené projekcí různých dokumentů
a vyobrazení.
místo: společenský sál ŠK na hradě, info:
pobočka ŠK Za Parkem
29. 11., 19.00 hod.
Přednáška Tomáše Kubeše: Papu Papua –
Za lidojedy
místo: Rytířský sál, info: MěKS
1. 12., 10.00, 15:30 hod.
Charitativní koncert školních
pěveckých sborů
místo: dům kultury (10.00), kostel sv. Markéty
(15.30), info: ZŠ Dukelská
2.–4. 12.
Adventní trhy pod Rumpálem
místo: nádvoří strakonického hradu, info: MSP
4. 12., 14.30 a 16.30 hod.
Jak se čerti ženili - loutková pohádka
místo: KZ U Mravenčí skály, info: MěKS
Změna programu vyhrazena.

27. 11. 2016

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

ADVENTU

VELKÉ NÁMĚSTÍ

13.00–17.00 Adventní farmářské trhy s vánoční tematikou
Výstava Vánoční dárek – infocentrum
14.00
Prácheňský soubor písní a tanců
Žehnání vánočnímu pivu
Česká píseň Prachatice
Vyhlášení vítězů vánoční výtvarné soutěže
Příchod ledové královny
Rozsvícení vánočního stromu
Dasha – vánoční písně
Focení s ledovou královnou

KOSTEL SV. MARKÉTY

17.45

Požehnání adventního věnce města Strakonice
Dasha – vánoční vystoupení, vstupné dobrovolné – výtěžek bude věnován na dobročinné účely

2.–4. 12.
11. 12.
17. 12.

Adventní řemeslné trhy pod Rumpálem – strakonický hrad
Adventní farmářské trhy s vánoční tematikou – Velké náměstí
KRAMPUS – ojedinělá pekelná show

VÝLOVY RYBNÍKŮ
1. 11.
1.–3. 11.
4. 11.
5. 11.
7. 11.
7. 11.
9. 11.
11. 11.
14. 11.
16. 11.
19. 11.
22. 11.
22. 11.
28. 11.

Potočný malý
Milavý
Pracejovický, Barborka
Kojanovský
Dražský Pacelice
Cehnický velký
Jezero u Nihošovic, Nerábov
Sedlišťský, Zrcadlo, Okrouhlík
Oblož, Slatina Chrášťovice
Silnický
Střela 1, 2
Dražský Koupě
Řešato
Řepický horní		
Zdroj: www.blatenskaryba.cz,
www.kshcb.cz, www.rybari.strakonice.cz

pondělí a středa, 10.00 hod.
Cvičení pro rodiče a děti
místo: sokolovna, info: TJ ČZ Strakonice, oddíl
sportu pro všechny
pondělí od 19.00 hod., čtvrtek
od 19.30 hod.
Kondiční cvičení pro ženy
místo: ZŠ Poděbradova, info: tel. 606 644 590
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Změna programu vyhrazena.
MIC Strakonice, tel.: 383 700 700, www.strakonice.eu

Dušičkový čas
Ačkoli se nám v tomto období neúprosně
zkracují dny, a navrch jako by měla noc
se svou temnotou, přece tušíme naději,
kterou projevujeme rozžíháním světla.
Ať už to jsou hřbitovy, kde rozsvěcujeme svíčky jako symbol naděje, že tam,
kde je bolest a stín smrti, zasvitne naděje
na život věčný. Světlo naděje připomínají
i svíčky, kterými mnozí rozzáří připomínku boje za svobodu při výročí 17. listopadu. A na konci měsíce začne advent, který
se symbolem přibývajícího světla na adventním věnci zavdá příčinu k očekávání,
že po obdobích potemnělých přicházejí
i ta světlejší a zářivější.
V letošním školním roce jsme ve farnosti rozšířili příležitost k tomu, aby i přes

mnohý shon a stres bylo možné zaznamenat radost, naději a pokoj třeba skrze tzv.
Večery chval, které budou každý měsíc.
Nejenže se jedná o hudbu bližší současné
generaci většinou v podání některé z křesťanských kapel, ale zároveň jde o formu,
která nevyžaduje znalost toho, co se běžně
v kostele při bohoslužbách dělá, protože
každý se může podle libosti zapojit buď
nasloucháním nebo zpěvem, jindy nějakým gestem či napsanou prosbou za něco,
zač by se chtěl modlit.
Není důležité, zda během programu
stojím, klečím nebo sedím. Ani zda se
cítím na to využít v kostele přední lavice
blízko kapely, nebo šero zadních míst. Důležité je, že každý může svým způsobem
nacházet svou cestu. Kéž je to vždy cesta
za světlem!
Roman Dvořák, farář
Zpravodaj města Strakonice

Zapojme se do třídění bioodpadu
Strakonice získaly ze Státního fondu životního
prostředí finanční podporu na rozšíření
sběrného systému města o speciální nádoby
na bioodpady. Z těchto prostředků budou
pořízeny sběrné nádoby na biologicky rozložitelné odpady ve třech velikostech: 140 l, 240 l
a velkoobjemové kontejnery.
Co je vlastně bioodpad?
Bioodpad je organický odpad, který tvoří
více než 40 % komunálního odpadu z domácností a je rozložitelný pomocí mikroorganismů. Vhodným zpracováním lze z bioodpadu
vyrobit kvalitní hnojivo (kompost) anebo
z něj získat elektrickou energii a teplo v bioplynových stanicích.
Jedná se zejména o odpady z domácností –
např. zbytky jídel rostlinného původu, zbytky
pečiva a obilnin, ovoce a zeleniny, kávový
odpad včetně filtrů, čajové sáčky, skořápky
od vajíček, květiny včetně zeminy z květináčů
a ze zahrad – tráva, plevel, košťály a celé
rostliny, listí, seno, sláma, štěpka, kůra.
Do čeho budete třídit?
Pro sběr bioodpadu z domácností a ze zahrad
budou sloužit speciální sběrné nádoby hnědé
barvy označené samolepkou s nápisem Bioodpad včetně vyjmenovaných druhů odpadů
vhodných pro tento sběr. Nádoby jsou konstruovány tak, aby v nich bioodpad vydržel

na přímém slunci i 14 dnů, aniž by docházelo
k zahnívání a ke vzniku zápachu. Intenzivním provětráváním je do vytříděného bioodpadu v nádobě přiváděn kyslík, podporující
žádoucí aktivitu mikroorganismů.

Jak se bude vytříděný bioodpad svážet?
Svoz biologicky rozložitelných odpadů bude
zahájen pravděpodobně v lednu roku 2017.
V zimním období bude svážen v zástavbě
rodinných domů 1 x za měsíc a v sídlištní
zástavbě 1 x za 14 dní. Od března do listopadu
budou termíny svozu zkráceny na 1 x za
14 dní v zástavbě RD a 1 x za týden v sídlištní
zástavbě. Velkoobjemové kontejnery budou
zpočátku sváženy 1 x za měsíc, dále dle potřeby. Termín prvního svozu naleznete na internetových stránkách města a ve Zpravodaji.
V průběhu listopadu roku 2016 budou
240 l nádoby (určené do sídlišť) i velkoobjemové kontejnery rozmístěny na jednotlivá
stanoviště po městě. Nádoby o objemu
140 l určené k rodinným domům v městské
zástavbě budou pro všechny bydlící v těchto
ulicích připraveny k převzetí v lokalitě Kání
Vrch v bývalém areálu VAK jižní Čechy
– příjezd Heydukovou ulicí bude označen,
v těchto termínech:
1) 10.–12. 11. 2016 (čtvrtek a pátek: 12.00–
18.00, sobota: 8.00–17.00) ulice:

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Pod Kuřidlem, Prof. Skupy, Švandy dudáka,
Mikoláše Alše, U Vrbiček, Leknínová, Vodní,
Labutí, Pomněnková, Kosatcová, Kopretinová,
Liliová, Sasanková, Zahradní, B. Němcové,
Chelčického, Sv. Čecha, Želivského, Bavorova
2) 17.–19. 11. 2016 (čtvrtek: 08.00–17.00,
pátek: 12.00–18.00, sobota: 8.00–17.00)
ulice: B. Havlasy, Boubínská, Bučkova,
Českých lesů, Hraniční, K. Dvořáka, Lesní,
Na Muškách, Na Stráni, Nad Školou, Chmelenského, Hallova, Pohraniční stráže, Povážská, Přední Ptákovice, Ptákovická, Strojařů,
Šumavská, Trachtova, U Studánky, U Vodojemu, Podsrpenská, Volyňská, Václavská
3) 24.–26. 11. 2016 (čtvrtek a pátek:
12.00–18.00, sobota: 8.00–17.00) ulice:
Radomyšlská, Jiráskova, Vrchlického,
Mánesova, Baarova, Raisova, Budovatelská, Nerudova, Lidická (pouze RD od křiž.
u Hvězdy směrem na Písek), Šmidingerova,
Žižkova, Tylova, Plánkova, Podsrp, Jeronýmova, Zeyerovo nábřeží, Prácheňská
Vzhledem k tomu, že město bude rozdělovat cca 1200 ks těchto 140 l nádob, prosíme
o respektování stanovených termínů pro jejich
vyzvednutí dle jednotlivých ulic. S sebou si
prosím vezměte občanský průkaz, kterým se
prokážete. V ojedinělých případech je možné
si náhradní termín vyzvednutí domluvit na odboru životního prostředí městského úřadu.
Děkujeme, že budete odděleně separovat
bioodpad a tím umožníte jeho smysluplné
využití. 
Radka Mrkvičková,
odbor životního prostředí
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Josef Jánský naběhal tisíce kilometrů
MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

V pořadí již sedmou osobností
z oblasti sportu, na kterou mohou být
Strakonice náležitě pyšné, je olympionik Josef Jánský. Běžec dlouhých
tratí, sportovec, který svou vášeň,
píli, zarputilost a poctivost proměnil
v československé rekordy. Vždyť také
účast na jeho první olympiádě v téměř
Kristových letech, kdy jiní sportovci
odcházeli do sportovní penze, byla
toho dokladem.
Josef Jánský byl v československé reprezentaci od roku 1969. Na svém kontě má na dvacet
pět startů s legendárním lvíčkem na prsou.
V letech 1971–1974 byl československým
rekordmanem na tratích 5 km, 10 km a 6 mil.
Držitelem titulu mistr republiky byl od roku
1971 do roku 1973.
Naše povídání začalo nad černobílými
fotografiemi vonícími vzpomínkami na léta
strávená v propoceném tričku. Běhání mladého Josefa zkrátka bavilo, a tak jste za každého počasí mohli v té době potkávat kluka, co
běhá po okolí Strakonic.
Pane Jánský, maraton je disciplína, která
předurčuje sportovcům mít určité vlastnosti, jako je vytrvalost, vůle, píle. Jsou to
vlastnosti, kterých se lze postupně dopracovat, nebo je musí mít člověk vrozené?
Něco musíte mít vrozeného. Když se ale
dívám zpátky, hodně jsem se toho musel
naučit. Musel jsem se naučit vůli pořádně
zmačknout. Pokud jsem chtěl uspět, bez tvrdé
dřiny se to nedalo.
Jak vypadaly vaše tréninky před lety, kdy
jste začínal s běháním?
Běhal jsem po okolí Strakonic v zimě v létě.
Po lesních a polních cestách, zkrátka, kde se
dalo. Ale to byla doba mého dorosteneckého
věku. Postupně jsem se dostal do atletického
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oddílu ve Strakonicích. Musím se ale vrátit
k začátkům. Ty patřily lyžování a teprve
od něho jsem se dostal k běhání.

Co vás vedlo od lyží zběhnout k běhu?
To zase tak neobvyklé nebylo. Jsme přece
podhůří Šumavy a ve městě byl silný oddíl,
ale hlavně velká osobnost pana Kováře. To
on byl takový motor. To tak většinou je, když
někde něco funguje, tak za tím stojí nadšenec
a tím tento pán byl. Bylo nás hodně a kamarádi mě přitáhli k lyžím a trénování. No
a jako běžkaři jsme pochopitelně trénovali
i v létě a tam jsem zjistil, že mi to zkrátka
na suchu jde lépe.
Kolik kilometrů jste měl za rok v nohách?
Když jsem si oživoval vzpomínky a pročítal
si své sportovní deníky, měl jsem zpočátku
4 500 kilometrů ročně. V roce 1976 už to
bylo 8 000 kilometrů ročně.
Začínal jste ve Strakonicích, odtud vaše
cesta vedla do Českých Budějovic a pak
na Spartu. Zní to trochu jako pohádka. K té
pohádce ale určitě nevedla ušlapaná pěšina.
Nevedla. Začínal jsem postupně, pomalu ze
Strakonic. V Budějovicích jsem pak běhal
druhou ligu. Postupně jsem jezdil na prestižnější závody a právě tam jsem se dostal poprvé ke kvalitnějšímu tréninku pod vedením
MUDr. Petra Kavana, se kterým jsem prošel
celou svou běžeckou kariéru.
Mám to chápat tak, že jste měl celou dobu
jednoho trenéra?
Ano. Potkali jsme se až po mém návratu
z vojny, kde jsem vlastně celé dva roky neběhal, a tak někdy kolem roku 1963 jsme se dali
dohromady a začali systematicky trénovat.
Pan Kavan po nějakém čase odešel trénovat
nejprve v rámci vysokých škol do Prahy
a potom do Sparty a mě si vzal s sebou. A tak
se naše osudy opět na nějaký čas spojily.
Vaše běžecká kariéra začala nezvykle
pozdě, až po vojenské službě.
To je pravda. Do té doby jsem si běhal jen tak
pro radost. Právě až s Petrem Kavanem moje
běhání zaznamenalo značnou změnu. Ale je
pravda, že jsem se díky pozdnímu začátku
nedostal do velkých závodů.
Co obnášely profesionální tréninky? Časné vstávání, změnu životosprávy, úpravu
jídelníčku?
Zpočátku ne. Podmínky byly velmi špatné.
To až s přibývajícími úspěchy na celostátní úrovni jsem mohl požádat oddíl o lepší
podmínky a využít úlev v zaměstnání, kdy
mně refundovali dvacet třicet hodin měsíčně,
které jsem pak využil k tomu, že jsem mohl
několikrát chodit od osmi do práce a předtím jít trénovat. Trénoval jsem dvoufázově
a tím se moje výkony zase vylepšovaly. Díky
mému trenérovi-doktorovi, jsme upravovali
před závodem jídelníček. Měl jsem cykly, kdy
jsem jedl hodně cukrů. Naším speciálním
nápojem byl čaj se solí a medem. A těsně
před maratonem jsem jedl rýžový nákyp
s meruňkami.

Josef Jánský 

Foto: archiv města

Zlepšoval jste se natolik, že vás to vedlo
k rozhodnutí zkusit maraton?
Začínal jsem od středních tratí. Osm set,
patnáct set metrů a postupně jsem se dostal
na těch pět, deset kilometrů. V roce 1974
bylo Mistrovství Evropy v atletice v Římě.
Tam jsem běžel desítku, ale ta se mi nepovedla. Ale když už jsem tam byl, tak jsem
si řekl, že zkusím maraton. Tehdy jsem ho
poprvé v životě běžel.
Chcete říci, že jste napoprvé a hned naostro zkusil tuto dlouhou trať?
Ano, abych smazal tu hořkou chuť z desítky,
tak jsem to zkusil. Skončil jsem devatenáctý,
a přesto jsem z našich maratonců byl nejlepší.
Výkony se zlepšovaly a postupně přišly
i mety pro každého sportovce nejvyšší, a to
účast na olympijských hrách.
Na olympiádě jsem byl celkem dvakrát. Poprvé v roce 1972 v Mnichově a podruhé v roce
1980 v Moskvě.
Mnichovská olympiáda vám přinesla
úspěch v podobě devátého místa na deset
tisíc metrů v čase 28:23,6 a třetího místa
na pět tisíc metrů v rozběhu. Ta moskevská už tak úspěšná nebyla.
Tehdy na Mnichov nebyl vypsaný limit, nominovalo se z výsledků reprezentačních závodů
a mistrovských startů. Bohužel z nominace
jsem vypadl, ale nakonec bylo rozhodnutí přehodnoceno a já se na ni dostal a přivezl deváté
místo a nový československý rekord. Na moskevskou jsem jel velmi dobře připravený.
Kvalifikační běhy jsme absolvovali v Německu a já tenkrát zaběhl svůj osobní rekord. Řekl
bych, že jsem měl fantastickou formu, ale osud
tomu chtěl nakonec jinak. Možná, že i díky
enormním tréninkům jsem si své zranění
přivodil ještě před olympiádou.
Tak jako všechno, končí i běžecká kariéra
sportovce. Kdy skončila ta vaše?
Prakticky jsem skončil po moskevské olymZpravodaj města Strakonice

piádě. Tam jsem doběhl do nějakého dvacátého pátého, dvacátého šestého kilometru
a začala mě bolet pata. Bolest se stupňovala,
až už to dál nešlo. Když jsem se pak vrátil
domů a šel jsem na rentgen, zjistilo se, že
mám prasklou patní kost. Přesně v duchu
rčení “bolí to jak bolavá pata“. A tím jsem
prakticky skončil. Sezona byla v závěru, byl
konec srpna a já už jsem se k běhání nevrátil.
Co jste dělal, když jste skončil s běháním?
Vychoval jste si nástupce?
S běháním jsem končil postupně, nebylo to
ráz na ráz, jednak proto, že to nebylo zdravé,
a hlavně jsem nechtěl úplně z vrcholu spadnout. Tak jsem ještě na Nový rok začal trénovat na další sezonu, ale už jsem systematicky
tréninky snižoval. Běžel jsem už pouze dva
ligové závody za Spartu s umístěním na šestém a osmém místě. A pomalu jsem ubíral, až
jsem dospěl k úplnému závěru. Vrátil jsem
se tam, odkud jsem začínal, tedy k lyžování.
Vedl jsem s dalšími nadšenci, jako byl Vašek
Půbal, dětský lyžařský oddíl ve středisku
mládeže. Měli jsme tam obrovskou spoustu
velmi dobrých a nadaných dětí. Vychovali
jsme výborné lyžaře, Kvapil a další…
To je opravdu záslužná činnost dělaná
srdcem, protože jste určitě neměli takové
podmínky jako na horách. Jak jste si
například upravovali stopy?
Ale ano, bývaly pěkné zimy a Vašek už tehdy
měl skútr a stopy jsme si projížděli sami. Ale
to víte, že čím více na lyžích děti stojí, tím je
technika lepší. Proto jsme často brali autobus,

děti odvezli na Šumavu a trénovalo se. I tak
jsme ale měli úspěchy.
Jak se zpětně díváte na dobu před téměř
čtyřiceti lety? Tehdy mladý muž z východního bloku se najednou ocitl za západní
hranicí. Nelákalo vás zůstat ve svobodném
světě?
Když jsem poprvé v roce 1965 vyjel za hranice, to bylo do rakouského Lince, tak jsem měl
doslova oči jako tenisáky. To byl nepopsatelný
rozdíl, obzvlášť hezké Rakousko. Všude
kvetly kytky, prostě nádhera. Myšlenky na
emigraci byly, o tom přemýšlel asi každý, kdo
se v té době dostal ven, ale protože jsem už
byl ženatý a měl jsem rodinu, zůstalo jenom
u myšlenky. Byl jsem natolik zamilovaný, že
bych své blízké nedokázal opustit. No a teď
vzpomínám na to příjemnější, kdy jsem byl
mladý, snadno jsem se ohýbal…
Sledoval jste olympiádu v Riu?
Ovšemže ano. Snažil jsem se ji vidět celou, ale
běhy jsem si nenechal ujít žádné. V loňském
roce, když byla vyhlášena nominace na olympiádu, byl hraniční limit 2:15. Tentýž čas jsme
měli na kvalifikaci i my před více než čtyřiceti
lety. Tady se toho moc nezměnilo…
Naše povídání se přiblížilo konci.
Od pana Jánského vím, že má nástupce.
Je jím jeho šestnáctiletý vnuk Matyáš s talentem od Boha. Třeba někdy v budoucnu
někdo jiný bude žádat o rozhovor dalšího olympionika z rodu Jánských. Děkuji
za rozhovor.

Děti z Mateřské školy Šumavská na návštěvě v MěÚSS
Vážená paní ředitelko Dagmar Prokopiusová,
chtěli bychom touto cestou vyjádřit poděkování za příjemně strávené dopoledne u vás, v Domově pro seniory v ulici Rybniční a Lidická.
Dětem ze tříd Sluníček a Oskárků se u vás
moc líbilo, byly nadšené z možnosti tvoření
různých ozdob – sluníček, zdobení perníčků,
papírových motýlků, vybarvování záložek
společně s obyvateli domova. Pro děti byly
připraveny sportovně pohybové hry, za které
dostaly mnoho odměn – bonbony, banány,
balonky a ručně pletené medvídky od jedné
obyvatelky domova.

Velké poděkování patří také kuchařkám,
které pro nás připravily bohaté občerstvení.
V závěru celého dopoledne jsme si zazpívali
známé písně se seniory a zaměstnanci domovů.
Velké díky patří také paní Lence Kratochvílové, vedoucí Domova pro seniory
Lidická, Petru Martínkovi, vedoucímu Domova pro seniory Rybniční a všem ostatním
zaměstnancům a pracovníkům MěÚSS.
Těšíme se na další setkání v MŠ Šumavská
v předvánočním čase na společném adventním posezení.
Kolektiv dětí a učitelek

MŠ Šumavská, Strakonice

NEJEN SENIORŮM
Adventní blešák
V letním plaveckém areálu se 19. 11. od 8.00
do 11.00 hodin uskuteční adventní blešák, který
pořádá rada seniorů ve spolupráci se STARZ
Strakonice. Prodej sortimentu je bez omezení.
Více informací získáte na tel.: 602 811 600 nebo
na e-mailu: iparkosova@seznam.cz. Přihlášky
jsou přijímány od 9. 11. Ubrus nebo prostěradlo
s sebou. Vstup pro prodejce je od 7.30 hodin.

Není důležité zvítězit,
ale zúčastnit se
Strakoničtí senioři se zapojili do sportovní
soutěže Jihočeští senioři šlapou do Ria. Stanislav Hranička reprezentující strakonickou radu
seniorů obsadil se svými 968 najetými kilometry
sedmou příčku mezi 133 účastníky. Do projektu
se také zapojili penzisté z oblastního spolku
Svazu diabetiků se svými kilometry najetými
na pravidelných cyklovýletech a účastníci
letního retro pionýrského tábora v Českém ráji,
pořádaného strakonickým oblastním spolkem
Českého červeného kříže.

Strakonice ve filmu
Územní sdružení zdravotně postižených
a Rada seniorů města Strakonice ve spolupráci
s Muzeem středního Pootaví vás zvou na
promítání Jaroslava Landsingera v úterý
29. 11. od 13.00 hodin v klubovně Stavbařů
213. Více informací poskytne Jana Kohelová,
tel. 723 006 608. Promítání je zdarma.

Knihy nemusíte jen číst,
ale i poslouchat
S výpůjčkou zvukových knih se mohou čtenáři
seznámit v úterý 22. 11. od 13.00 hodin na besedě, kterou pořádá Rada seniorů Strakonice
ve spolupráci se Šmidingerovou knihovnou v čítárně. Služba je zdarma pro všechny čtenáře,
kteří mají průkaz ZTP nebo potvrzení od lékaře.
Mohou si vybrat z více než 8400 titulů různých
žánrů, které jsou namluveny na magnetofonových kazetách nebo na CD s podporou MP3.
Marie Žiláková, Infocentrum pro seniory

INZERCE

Petr

zhubl téměř

17 kg
Zpravodaj města Strakonice 

A1-pacholicek-sablona.indd 1

Petr Pacholíček
Bydliště: Strakonice
Poradna: Strakonice
Zaměstnání: vedoucí servisní
skupiny
Věk: 45 let
Výška: 172 cm
Původní hmotnost: 93,5 kg
Současná hmotnost: 77 kg

Snížení o:
16,5 kg
Délka hubnutí: 6 měsíců
Původní velikost oblečení: XL
Současná velikost oblečení: M–L
Zmenšení o:
1–2 konfekční velikosti
oblečení
Úbytek v pase: 9 cm

RV1600072/11

Nyní se cítím velice dobře. Do kopce již nefuním jako medvěd

Petr Pacholíček v době,
kdy vážil 93,5 kg.
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ZVEME VÁS DO NOVĚ OTEVŘENÉ PRODEJNY

BAREV A LAKŮ

(v sídlišti Stavbařů)

RV1601086/01

Nabízíme kompletní sortiment materiálů pro malíře
a natěrače. Tónujeme interiérové a fasádní barvy
mnoha tisíc odstínů. Mícháme autolaky (metalízy,
akryláty) včetně plnění do sprejů. Nabízíme
vysokou kvalitu za příznivou cenu.

BARVY Strakonice, Stavbařů 226, 386 01 Strakonice, tel.: 730 890 925
Po–Pá 8:00–17:00, So 8:00–12:00
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