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Vaše názory,
podněty,
připomínky
a stížnosti...
patří na radnici

Koncert Václava Neckáře

Zpěvák Václav Neckář vystoupí v úterý
21. února v domě kultury se svou skupinou
Bacily a novým koncertním programem nazvaným podle jeho posledního vánočního alba
Mezi svými. Diváci se mohou těšit na nové písně i staré osvědčené hity. Vstupenky si můžete
koupit v předprodeji v domě kultury.

Scénu mladých čeká premiéra
Takové nesmělé provokace

Scéna mladých při DS Čelakovský nastudovala nový divadelní kus. V domě kultury
22. února vystoupí s Takovou normální provokací. Tři scénky nazvané Dokonalý manžel,
Senátor a U lékaře jsou plné gagů a situačního humoru.

Nový Tiguan.
S funkcí rozpoznávání chodců už v sériové výbavě.
Nečekáme na budoucnost. Tvoříme ji.
Testy Euro NCAP ohodnotily nový model Tiguan nejvyšším počtem pěti hvězdiček. Rozsáhlá bezpečnostní výbava poskytuje
maximální ochranu posádce vozu, ale snaží se též chránit chodce v okolí vozu. Funkce rozpoznávání chodců Front Assist, která při
jízdě využívá signály přední kamery a radarového snímače, dokáže varovat řidiče před hrozící srážkou. Pokud řidič nezareaguje, začne
vůz sám brzdit. V případě, že řidič zahájí brzdný manévr pozdě, dokáže systém zvýšit brzdnou sílu na požadovanou úroveň a omezit
tak následky případné srážky.
www.volkswagen.cz/tiguan

Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Strakonice, spol. s r.o.

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

5 LET POHODY
V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ

RV1601396/02

Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,7–7,4 l/100 km, 123–170 g/km. Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

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:

Untitled-180 1

RV1601395/02

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

11.10.2016 13:43:07
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Vaše starosti na naši hlavu
BŘETISLAV HRDLIČKA, STAROSTA MĚSTA

V Čechách je obvyklé, že se problémy
řeší u piva. Nic proti tomu, tam se řešily,
co svět světem stojí, ale nutno podotknout, vyřešily se…? Nechybí u toho ta
strana, na kterou si stěžujete a která
může věci řešit?
V loňském roce jsme nastartovali novou
formu komunikace s vámi, občany města
Strakonice. Každý sudý čtvrtek jsme k dispozici ve čtyři hodiny ve velké zasedací
místnosti k tomu, abychom odpovídali
na vaše dotazy, stížnosti a připomínky. Některá setkání jsou koncipována jako tematická, jiná jsou otevřena vašim potřebám.
Tato setkání jsou s předstihem inzerována v tisku,
na webových stránkách
i na facebookovém profilu
města. Přesto se setkávám s rozpaky lidí,
že o něčem podobném vůbec neví, proto
ani nemohou přijít.
Nevím, zda je to pohodlností, nebo
opravdu malou informovaností, možná
od každého kousek, ale pokud nebudeme
využívat vzájemnou komunikaci, pak se
toho moc změnit nedá. Neznáme všechna
vaše přání a požadavky, nevíme o všem, co
se děje, a tak se může stát, že něco nefunguje. Ale pak se ptám, proč nás kritizujete
bez nás? Proč svou nespokojenost nepřijdete sdělit osobně? Budeme za to rádi, vaše
praktická kritika bude oprávněná a pro nás
to bude znamenat další impulz a informace, jakým směrem se v dané problematice
nasměrovat. Nebo naopak vysvětlíme, proč

to zrovna takto nejde, a budeme hledat jiné
cesty a jiné způsoby. To ale opravdu bez
dialogu nelze.
V životě města jsou okamžiky, které
můžete pomoci změnit i vy, občané. Když
jsme na samém počátku loňského léta vyhlašovali soutěž o nejhezčí květinovou výzdobu, nebylo to proto, že nechceme sami
vymýšlet a starat se o květiny ve městě,
ale naopak jsme chtěli vás odměnit za to,
že přispíváte k tomu, aby naše město bylo
pěkné. Ti, kteří to dělají jaksi automaticky,
nepotřebují žádné soutěže, ale ze strany
města je přece pěkné, že si někdo všimne
nezištné člověčí pracovitosti a píle a tu pak
ocení. Domnívám se, že setkání oceněných na radnici bylo příjemným završením
jejich práce. V duchu jsem se obával, že to
někdo opět obrátí proti nám,
a skutečně jsme za to dostali
v tisku „naloženo“. Co naplat,
každý dobrý skutek bývá
po zásluze potrestán.
Na druhé straně stojí rozhodnutí, která jsou
výhradně v kompetenci rady nebo zastupitelstva města, ale i k těm byste se vy mohli
vyjadřovat právě tím, že přijdete diskutovat. Proč toho tedy nevyužít a nezapojit se
do dění ve městě, ve kterém žijeme? Nerozčilujte se v soukromí, nekažte si večery, které
patří vašim blízkým, přijďte to říci nám.
Pokud se ale nic nestane, pak už nezbývá než
zajít na pivo a rozčilovat se. Ale i tam mě můžete pozvat, a rád přijdu, protože vaše starosti
patří na naši hlavu.
Znovu se čtvrteční setkání v novém
roce rozběhnou 9. 2. 2017 od 16.00 hodin
ve velké zasedací místnosti Městského
úřadu Strakonice.

„čtěte prosím“

ČTVRTEK 9. 2. – NOVINKY ZE STARZu
16.00 hod. velká zasedací místnost MěÚ Strakonice

Besedovat přijdou místostarosta města Milan Jungvirt, ředitel STARZu Pavel Mareš
a vedoucí plaveckého stadionu Karel Dvořák.
Představí novinky, které čekají návštěvníky letní sezony 2017, a seznámí veřejnost s investičními akcemi, které
proběhly ve druhé polovině loňského roku.

ČTVRTEK 23. 2. – VELKÉ NÁMĚSTÍ
– ÚPRAVY DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ
16.00 hod. velká zasedací místnost MěÚ Strakonice

O dopravní situaci, kterou bude možné již v březnu 2017 změnit díky ukončené udržitelnosti dotačního
projektu. Diskutovat přijdou starosta města Břetislav Hrdlička
a radní Rudolf Oberfalcer.
Máte možnost se vyjádřit k případným změnám dopravního řešení a parkování na Velkém náměstí.

MÍSTNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ – WWW.STTV.CZ 

Břetislav Hrdlička
STAROSTA

V roce 2017 je tomu 650 let, kdy
byla Strakonicím přiznána Bavorem IV. městská privilegia. Zastupitelstvo města schválilo na celoroční slavnosti dostatek finančních
prostředků. Osobně si myslím, že
máme přímo povinnost připomínat historické mezníky, které daly
vzniknout našemu městu, stejně
jako historické osobnosti s tím
spojené. Historie je základem
a odkazem, na němž je moudré
stavět budoucnost.
Nečeká nás jen veselí, ale také
práce v podobě investičních akcí.
Pan místostarosta po roce práce
vyjednal možnost použít část
peněz, uložených ve vodohospodářském fondu, na jiné akce než
jen samotnou vodu a kanalizace.
Díky tomu bude možné konečně
započít s opravami některých
městských komunikací. Byla podepsána smlouva o dílo a na jaře
se zahájí výstavba tolik očekávaného severního dopravního půloblouku, na které se město bude
velkou finanční částkou podílet.
Školáci mají za sebou první
školní půlrok a čekají je jarní
prázdniny. Prožijte je s radostí
a načerpejte další síly. Budou-li
dobré sněhové podmínky, vyjednali jsme se ski areálem Kubova
Huť, stejně jako v loňském roce,
zlevněné permanentky pro strakonické návštěvníky. Neváhejte
je požadovat v pokladně MěÚ.
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AKTUÁLNĚ
Poplatek za odpad opět klesne

Co se za dva uplynulé roky povedlo
MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

Dva roky funkčního období uplynuly
a v poločase se může začít bilancovat
na účtech aktiv a pasiv.

Místní poplatek za komunální odpad byl
pro rok 2017 snížen z 510 Kč na 460 Kč
na poplatníka. Splatnost je stanovena
pro roční plátce do 31. 3., pro pololetní
plátce do 31. 3. a 30. 9. Od roku 2013 je
poplatníkem též fyzická osoba, která má
ve vlastnictví stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých
není hlášena k pobytu žádná fyzická
osoba, a to ve výši odpovídající poplatku
za jednu fyzickou osobu. Tyto osoby jsou
povinny splnit ohlašovací povinnost k platbě poplatku. Učinit tak mohou na pokladně
MěÚ nebo na e-mailové adrese jaroslava.
pokorna@mu-st.cz.
Od loňského roku mohou poplatníci
získat podklady k platbě prostřednictvím
e-mailu z MěÚ. Pro aktivování této služby
je nutné vyplnit souhlas poplatníka se
zasíláním e-mailové zprávy (jejím obsahem
bude druh poplatku, částka k úhradě, číslo
účtu, variabilní symbol, datum splatnosti),
a to na formuláři, který je k dispozici na pokladně MěÚ nebo internetových stránkách
města www.strakonice.eu, v portálu občan,
pod odkazem městský úřad – elektronické
služby – formuláře – odbor finanční – ohlašovací povinnost odpady – vzor A.
Poplatek bude i nadále inkasován též
prostřednictvím SIPA, všichni ostatní obdrží
složenku do své poštovní schránky.
finanční odbor

Nabídka bytů k prodeji
Rada města na svém jednání 21. 12. 2016
rozhodla obsadit níže uvedené bytové
jednotky přímým prodejem do osobního
vlastnictví dle zákona č. 72/1994 Sb.,
v platném znění, na základě nejvyšší
nabídky:
a byt č. 19 o velikosti 1+1 v čp. 1140,
Sídl. 1. máje, Strakonice I o výměře
44,60 m2, minimální cenová nabídka
750 000 Kč
a byt č. 21 o velikosti 3+1 v čp. 1237,
Mládežnická, Strakonice I o výměře
76,35 m2, minimální cenová nabídka
990 000 Kč
a byt č. 1 o velikosti 1+0 v čp. 406,
Nádražní, Strakonice II o výměře
23,85 m2, minimální cenová nabídka
325 000 Kč
Vyhodnocení nabídek se uskuteční
v pondělí 20. února od 15.00 hodin
v malé zasedací síni MěÚ Strakonice.
Bližší informace na tel.: 383 700 303
nebo na úřední desce MěÚ.
Eva Charvátová,
majetkový odbor
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Kritika je dobrá a hlavně potřebná věc, především ta dobře míněná kritika. Nikoliv ta, ze
které je už na první pohled patrná zloba, nenávist
a ublíženost. Je ale třeba nepochybně předložit
i fakta, která se povedla, a nenechat je zapadnout
do historie a myslet si, že je to tak v pořádku, že
je vlastně normální budovat, investovat, dobře
hospodařit.
Shrnuto a podtrženo: městská hromadná
doprava je ve Strakonicích zdarma pro seniory
a žáky. V uplynulém období bylo vybudováno
nové elevační hlediště v kulturním domě. Nově
za podpory Nadace ČEZ bylo uvedeno do provozu workoutové hřiště hojně využívané veřejností.
Na Podskalí vzniklo koupací molo.
Pro občany, kteří se ocitnou v těžké životní
situaci, vznikla noclehárna. Areál STARZu zaznamenal významné opravy v oblasti protipožárních opatření na zimním stadionu. V rámci
první etapy rekonstrukce došlo k výměně
pískových filtrů u venkovních bazénů, byla
zateplena okna budovy vnitřního bazénu. Nově
byl osazen dětský bazén splňující ty nejnáročnější parametry.

Nové sociální zařízení v MŠ Školní  Foto: MŠ Školní

Oprav v nemalých částkách se dočkala mnohá
boží muka, kapličky, náhrobky, obrazy i sgrafity
zdobená fasáda budovy čp. 1 na Velkém náměstí.
V rámci revitalizace Rennerových sadů bylo
opraveno dětské hřiště. U ZŠ Povážská byla pro
snazší obslužnost školy upravena komunikace
v rozsahu investice necelého půl milionu korun.
V mateřské škole Školní byla zrekonstruována
sociální zařízení. Nutnými opravami prošly některé ze strakonických komunikací. Dokončena
byla revitalizace sídliště Mír.
Hodnota investičních akcí v roce 2015
narostla především díky investici ve výši více
než 180 milionů do úpravny vody v Pracejovicích. Realizovány byly akce v celkové hodnotě
264 048 137 Kč, o rok později byly provedeny
investiční akce ve výši 26 555 000 Kč.

Rozpočet 2017 schválen všemi zastupiteli
Na prosincovém zastupitelstvu se kromě
jiných záležitostí projednával nejdůležitější
bod roku, a sice návrh a schválení rozpočtu
města na rok 2017. Rozpočet byl po krátké
a věcné debatě schválen v té podobě, jak byl
koalicí navržen. Došlo pouze k jedinému
přesunu, a sice z položky určené pro opravu
obchodního domu Maják byla přesunuta částka celkem 515 000 Kč, z toho 400 000 Kč
jako dotace Nemocnici Strakonice, a. s.,
na přístrojové vybavení a dále 115 000 pro
dobrovolné hasiče na jejich činnost.
Rozpočet byl navržen
tak, aby kromě financování běžného provozu
městského úřadu, škol
a příspěvkových organizací zajistil především
některé nutné investice
do majetku města. Jde zejména o celkovou rekonstrukci ulice Krále Jiřího
z Poděbrad včetně vodovodního a kanalizačního
řadu (předpoklad 23 mil. Kč), dále bylo nutno
zajistit spolufinancování severního obchvatu (16
mil. Kč) a také některých dalších akcí konaných
společně s ŘSD či krajem. V plánu je celková
rekonstrukce silničního mostu a lávek pro
pěší na Písecké vedle hospody U Města Prahy
(spoluúčast cca 25 mil. Kč) a také oprava ulice
Na Volyňské, kde město bude financovat opravu
kanalizace (předpoklad 35 mil. Kč). Jde tedy
o velké investice především do komunikací
a vodohospodářského majetku.
Je třeba doplnit, že v plánu jsou i drobnější
opravy a budování chodníků i cyklostezek. Půjde o pokračování zahájených prací

na zbudování chodníků mezi rodinnými
domky v lokalitě Jezárky, ale hlavně by
konečně mělo dojít k propojení Nového
Dražejova a Strakonic nově zbudovanou cyklostezkou. Ta by měla umožnit dražejovským
dětem dostat se bezpečně až do základní školy Na Jezárkách, do gymnázia nebo za sportem na sportoviště v areálu Na Sídlišti.
Součástí rozpočtu na letošní rok jsou
i vyčleněné peníze na slavnosti spojené
s výročím 650 let potvrzení městských práv
městu Strakonice. Jde o mimořádný výdaj
ve výši 3,5 mil. Kč, což
je zhruba na úrovni
nákladů na pořádání
loňského úspěšného
MDF. Strakoničtí se tedy
mohou těšit na důstojné
oslavy tohoto kulatého
výročí, které si v letošním roce společně připomeneme. Vzhledem
ke všem výše uvedeným skutečnostem
a s vědomím důležitosti schválení navržených
akcí byl koalicí navržený rozpočet na rok
2017 jednomyslně zastupitelstvem schválen.
Je třeba všem zastupitelům, i těm opozičním,
poděkovat za odpovědný přístup ke schvalování rozpočtu, byť názory na jednotlivé
kapitoly se mohou samozřejmě lišit. Stalo se
tak vůbec poprvé v tomto volebním období,
že byl rozpočet schválen všemi zastupiteli.
Zdá se tedy, že rozpočet byl sestaven v rámci
možností velice dobře, a zároveň je nutno
ocenit, že se opoziční zastupitelé projevili
velice konstruktivně, za což jim ještě jednou
patří náš dík.
Rudolf Oberfalcer, radní

„Součástí rozpočtu
jsou peníze
na slavnosti.“

Zpravodaj města Strakonice

Teplárna od ledna opět snížila ceny
Čas Vánoc a dárků je za námi, strakonická
teplárna ale na Nový rok ještě s jedním dárkem
přišla. Od 1. 1. snížila cenu tepla pro všechny
odběratele na primáru, sekundáru i v rodinných
domcích. Odběratelům na primáru (zejména
podniková sféra, ale také nemocnice a další
zařízení) klesne cena o 2 Kč na GJ, odběratelé
na sekundáru, což jsou většinou domácnosti,
školy, školky nebo občanská vybavenost, zaplatí
o cca 9 Kč za 1 GJ méně. O poznání nižší náklady na teplo potěší i odběratele v rodinných domcích, kterým se cena 1 GJ snižuje o cca 15 Kč.
Teplárna Strakonice, a. s., opět přistoupila
ke snížení cen tepelné energie jako jedna z mála
v České republice, kde obecně platí opačný trend
a většina tepláren naopak zdražuje. Je to celkem
logický krok reagující na nelehkou ekonomickou situaci energetických provozů, kterým řada
faktorů znesnadňuje podnikatelské prostředí.
Ať už jde o neustále klesající výkupní cenu
elektrické energie, nutnost nakupovat povolenky

na vypouštění emisí skleníkových plynů a vůbec
ekologické limity týkající se nejen ovzduší, ale
i ochrany vod a nakládání s odpady, což znamená jediné – neustále se zvyšující náklady. Jen pro
ilustraci – v roce 2016 musela teplárna nakoupit
48 000 povolenek na vypouštění emisí skleníkových plynů, přičemž cena povolenky na burze,
kde se tato komodita obchoduje, se pohybovala
mezi 5–8 eury.
I přes tyto náklady „navíc“ dokázala teplárna
optimalizovat finanční toky a díky omezení
nákladů, zejména na opravy a služby, naplánovat
pro rok 2017 hospodaření s mírně ziskovým
rozpočtem. Podařilo se optimalizovat provozní
režimy, po náročných jednáních s dodavateli
ve většině případů snížit ceny surovin, restrukturalizací prošla i personální oblast, kde došlo
ke snížení počtu pracovníků
Závěrem mi dovolte, abych vám jménem svým
i našich zaměstnanců popřál úspěšný a pohodový
rok 2017. Radek Motl, generální ředitel

Ceník tepelné energie – platný od 1. 1. 2017
PRIMÁR
Cena 1 GJ v jednosložkové sazbě
Cena 1 GJ rezervované TE (dvousložka)
Cena 1 GJ odebrané TE (dvousložka)
Cena 1 t nevráceného kondenzátu

SEKUNDÁR ÚT + TUV
412,20 Kč
202 Kč
210,20 Kč
274,10 Kč

Cena 1 GJ v jednosložkové sazbě
538,30 Kč
Cena 1 GJ rezervované TE – SEK
263,80 Kč
(dvousložka)
Cena 1 GJ odebrané TE – SEK (dvousložka) 274,50 Kč

PRO OBČANY
Máte zájem zúčastnit se vítání občánků?
Narodilo se vám miminko a chtěli byste se
zúčastnit slavnostního obřadu Vítání občánků? Přijďte se osobně přihlásit na matriku
Městského úřadu ve Strakonicích (Velké
nám. 2, přízemí, č. dveří 1008). Zde je nutné
předložit platný občanský průkaz matky
dítěte, rodný list dítěte a vyplnit žádost o účast
na vítání občánků. K obřadu budete pozváni
v nejbližším možném termínu. Pozvánku vám
zašleme doporučeně na uvedenou adresu.
Při této příležitosti vám město Strakonice předá
poukázku na 5000 Kč. Právo na tuto částku
vzniká, má-li matka dítěte v době jeho narození trvalý pobyt ve Strakonicích a nemají-li
rodiče dítěte vůči městu nesplněné povinnosti
peněžité i nepeněžité povahy. Dítě musí být
v době konání obřadu v péči rodičů. Částka
5000 Kč může být vyplacena nejpozději
do jednoho roku věku dítěte.
Anežka Lukešová, vedoucí oddělní matrik

SEKUNDÁR RD
Cena 1 GJ v jednosložkové sazbě

494,70 Kč

Cena 1 GJ rezervované TE – SEK RD
242,40 Kč
(dvousložka)
Cena 1 GJ odebrané TE – SEK RD (dvousložka) 252,30 Kč

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

RV1601445/01
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ŽIVOT VE MĚSTĚ
Nové termíny Zastupitelstva
města Strakonice v roce 2017
15. 2. 2017
19. 4. 2017
7. 6. 2017
6. 9. 2017
6. 12. 2017

Chcete podpořit
ekologický projekt?
Ekologicko-osvětový projekt města Strakonice
Zahradou poznání 2013–2018 se přehoupl
do své druhé poloviny, ve které i nadále
chceme pokračovat v navracení původních
dřevin zpět do naší krajiny. Do konce roku
2016 bylo vysazeno téměř tisíc kusů takových
stromků na více než padesáti pamětních
zastaveních po celém regionu. Ti z vás, kdo
by se chtěli aktivně zapojit do tohoto projektu,
mohou na pokladně Odboru životního
prostředí MěÚ Strakonice složit minimální
částku, která činí 200 Kč. Jedná se o hodnotu
jednoho ovocného stromku. Jako poděkování
dárce obdrží jeden výtisk publikace Zahradou
poznání I, kterou koncem loňského roku vydalo za podpory dotačního titulu Jihočeského
kraje město Strakonice. Publikace představuje
krajinu jižních Čech, spisovatele a malíře, kteří
její kouzlo zachytili ve svých dílech.
Pokud se rozhodnete projekt podpořit,
pak s přihlédnutím na zvládnutí technického zabezpečení jarních výsadeb byl
stanoven termín na poskytnutí příspěvku
nejpozději do konce března 2017. Stromky
zakoupené ze získaných finančních
prostředků budou v dubnu letošního roku
vysazeny v okolí Strakonic žáky základních
škol, případně samotnými přispěvateli.
Město Strakonice tímto děkuje všem zájemcům, kteří se projekt Zahradou poznání
2013–2018 rozhodnou podpořit.
Markéta Bučoková, PR

Projekt Pohyb pomáhá
proti domácímu násilí
Policie ČR si vás dovoluje pozvat v rámci
projektu Zkus to říct na tour Hanky Kynychové
Pohyb pomáhá. Projekt, který je podpořený
z Programu prevence kriminality MV ČR,
má za cíl informovat veřejnost o domácím
násilí a násilí páchaném na ženách. Známá
cvičitelka projekt podpořila svým vlastním
příběhem a zkušeností s domácím násilím.
Akce se uskuteční za podpory města Strakonice v kulturním domě ve Strakonicích v neděli
5. března 2017, začátek v 10.00 hodin.
Svou účastí podpoříte preventivní kampaň zaměřenou na problematiku domácího násilí. Projekt Policejního prezidia České
republiky odstartoval již v loňském roce
ve vybraných městech České republiky
a úspěšně pokračuje v roce 2017.
Těšit se můžete na cvičení s mediálně
známou cvičitelkou aerobiku Hankou
Kynychovu, na přednášky, na dopoledne
plné zdravého životního stylu. Vstup na akci
je zdarma! 
Policie ČR
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I malý svah stačí pro zimní radovánky dětí z MŠ U Parku 

Foto: redakce

Adéla a Jakub jsou jmény roku 2016
ANEŽKA LUKEŠOVÁ,
VEDOUCÍ ODDĚLENÍ MATRIK

Ve Strakonické porodnici se v loňském roce
narodilo 726 dětí. Převahu získali chlapci,
kterých se narodilo 399, děvčat tu přišlo
na svět 327.
Pojmenovat nového člověka tím pravým jménem,
dát mu pečeť, která jej bude provázet po všechny
chvíle jeho bytí, je opravdu vážná a zodpovědná
záležitost. Ve Strakonicích si rodiče v loňském
roce zvolili pro narozené chlapce 93 různých
jmen. Při výběru dívčích jmen byli více kreativní
a vybrali pro své dcery 124 jmen.
K volbě jmen lze přistupovat z nejrůznějších
hledisek. Významnou úlohu mívají stále rodinné
zvyklosti. Na dodržování rodinných tradic se
často dbá i ve smíšených rodičovských dvojicích,
kdy si každý prosazuje jméno z vlastního jazyka.
Lze tedy konstatovat, že část rodičů preferuje jména u nás již dříve užívaná, která mají
v češtině určitou tradici, například Kryštof,
Václav, Johana a Eliška, popřípadě jsou známa
z literatury nebo historie, jako je Jindřich

Ilustrační foto



Foto: L. Šnajdrová

a Alžběta. Renesanci zažívají i jména František,
Antonín, Josef, Anežka a Julie. Rodiče jsou také
náchylní podléhat různým módním vlivům. Volí
tedy jména nápadná, cizí, neobvyklá, pravopisně komplikovaná, čímž se v mnoha případech
vyrovnávají se svými společenskými komplexy,
a dokonce pěstují ve volbě neobvyklých jmen
jistou soutěživost. V těchto vrstvách obyvatelstva
se uplatňuje vliv televizních seriálů, volí jména
jako Esmeralda, Mercedes, Kasandra a Diego.
Volba jména je také určována jak vlivem
dobové společenské obliby, tak vlivem módy.
Obliba jednotlivých jmen má samozřejmě svůj
protipól v ústupu jmen jiných, která zastarávají,
přestávají se užívat. Stěží bychom u nás dnes
našli děti pojmenované Gracián a Kunhuta.
Setkáváme se u nás ovšem stále se jmény jako
Jarolím, Silvestr, Matouš, Anděla a Berenika.
Stále je třeba mít na paměti, že je vhodné,
aby jméno spolu s příjmením vytvářelo sourodý
celek co do délky, výslovnosti a pravopisu.
Někdy mají rodiče snahu vymanit se z určité
všednosti a dát dítěti jméno, které se v okolí ještě
nevyskytuje. Je ovšem třeba dobře zvážit všechny okolnosti, všechna pro a proti, která s volbou
jména souvisí, abychom našemu potomkovi hned
na začátku jeho života neuškodili.
Loni se populárnost jmen ve srovnání s předešlými léty trochu změnila a nejoblíbenějším
dívčím jménem se stala Adéla, kterou zvolili
rodiče ve strakonické porodnici 13krát. Další
příčku co do popularity obsadily suverénně Ema
a Tereza, kterou si rodiče zvolili 12krát. Staročeské jméno Anna obhájilo bronzovou pozici.
Dále následovala s devíti hlasy Laura, Natálie,
Eliška a Viktorie. Rodiče si volili pro své dcery
i dvě jména: Natálie Anna, Izabell Bernardýna
a Larisa Stefanie.
Prvenství mezi chlapeckými jmény získal
jednoznačně Jakub. Toto jméno rodiče loni vybrali pro své syny 33krát. Jméno Jan se stále těší
u rodičů velké popularitě, což dokazuje fakt, že
v matriční knize bylo spolu s Matyášem zapsáno
19krát. Mezi další oblíbená jména patřil Adam,
Dominik, Ondřej a Tomáš. Tato jména si rodiče
vybrali více než 10krát. Pro své mužské potomky volili i dvě jména jako například Alexandr
Rudolf, Daniel Maxmilián a Jonáš Jan.
Zpravodaj města Strakonice

Hydraulická zdviž zkvalitní život seniorům v MěÚSS
Rádi bychom poděkovali
všem, kteří darovali dobrovolné vstupné na 1. adventním
koncertu, pořádaném městem
Strakonice v kostele sv.
Markéty 27. 11. 2016. Výtěžek
z tohoto vstupného věnovalo
město Strakonice Městskému
ústavu sociálních služeb Strakonice (MěÚSS) za účelem
pořízení hydraulické zdviže
pro uživatele domovů pro
seniory. Děkujeme i ostatním
sponzorům, kteří přispěli
jakoukoli finanční částkou na nákup hydraulické zdviže k automobilu Renault – SL trafic,
a přiblížili tak o něco náš cíl.
Věříme, že nákup této zdviže se podaří
v krátké době realizovat a že přinese radost
uživatelům v obou našich domovech pro
seniory (DS). Jsme velice potěšeni, že i vám
záleží na našich seniorech a že vám není
jejich život lhostejný.
Mnoho z nás si ani neuvědomuje, jak je
pro nás spojení s přírodou a ostatními lidmi
důležité. Nepřemýšlíme nad tím, protože kdykoli si tuto potřebu můžeme splnit. Většina
seniorů v MěÚSS již ale sílu na splnění této
základní potřeby nemá. Projít se po lese, posadit se na lavičku v parku a jen tak přemýšlet a pozorovat přírodu, podívat se na místa

svého mládí, to jsou mnohdy
jen touhy, které si stárnoucí
člověk s ubývajícími fyzickými silami už splnit nedokáže.
Našim posláním je pomoci
těmto seniorům splnit jejich
sny. Jezdíme s nimi na různé
výlety do přírody, do jejich
rodiště, zoologické zahrady
a na jiná místa, dle jejich
přání. Automobil Renault – SL
trafic, který DS Lidická vlastní
a který zapůjčuje i pro potřeby
DS Rybniční, je pro přepravu
seniorů naprosto klíčový.
Bez hydraulické zdviže je však velmi
obtížné bezpečně umístit seniora upoutaného
na invalidním vozíku do automobilu. Pro
naše zaměstnance je toto velmi fyzicky obtížné a pro seniora velmi nepříjemné, pociťuje
strach a zároveň je mu nepříjemná fyzická
zátěž personálu. Mnohdy z tohoto důvodu
na další výlet raději nejede.
Zakoupení hydraulické zdviže, která by
zaručila pro seniora maximální bezpečnost
a komfort a zároveň eliminovala fyzickou
zátěž našich zaměstnanců, je jedním z mnoha
záměrů MěÚSS pro rok 2017.
Zaměstnanci MěÚSS i jménem svých seniorů ještě jednou děkují všem, kteří přispěli.
MěÚSS Strakonice

ZPRÁVY
Oslavy významných
výročí svatby
Jednou z nevšedních životních událostí
hodné oslavy je výročí svatby. Je to
vzpomínka na den, kdy jste si dali slib
lásky a společného života, a také na den,
který připomíná, že stále stojíte při sobě
v dobrém i zlém.
A právě o tento okamžik se chce s vámi
podělit i náš úřad a nabízí občanům s trvalým pobytem ve Strakonicích uspořádání
oslavy výročí svatby v prostorách obřadní
síně Městského úřadu Strakonice nebo
v obřadní síni na strakonickém hradě.
Jednou z podmínek pro tuto oslavu je
předložení občanských průkazů oslavenců, oddacího listu a dohodnutí termínu
oslavy. Pokud naši občané oslaví v roce
2017 zlatou, diamantovou, nebo dokonce
kamennou svatbu a chtějí si ji připomenout
pouze ve svém soukromí, navštíví je zástupci města s dárkovým balíčkem v hodnotě
600 Kč a oslavenci se podepíší do pamětní knihy.
Máte-li zájem oslavit významné výročí
svatby, přihlaste se osobně na úřadě,
popř. prostřednictvím svých dětí, sousedů,
kamarádů či ostatních příbuzných.
Anežka Lukešová, vedoucí oddělní matrik

INZERCE

Díky tomu, že můj syn zhubl, se jeho zdravotní
stav celkově zlepšil a má více energie

Chcete zhubnout?
ZHUBNĚTE!
S námi se vám to podaří.

Zdeněk
zhubl

59

kg

Zdeněk
Ševčík

Bydliště: Strakonice
Poradna: Strakonice

Věk:
Výška:
Původní hmotnost:
Současná hmotnost:

51 let
174 cm
172,8 kg
113,8 kg

Snížení o:

DITETICKÉ CENTRUM NATURHOUSE
Kochanka 119, Strakonice
parkovište U Bati vedle
Hudy sportu, tel.: 383 134 384

Zmenšení o:

6 konfekčních velikostí oblečení

Zdeněk Ševčík v době,
kdy vážil 172,8 kg.

Foto: Zdeněk Ševčík

A5-sevcik-sablona.indd 1
Zpravodaj
města Strakonice 

14.10.2016 10:19:10

RV1700088/04

Délka hubnutí:
12 měsíců
Původní velikost oblečení: 8XL
Současná velikost oblečení: 2XL

RV1601397/02

59 kg
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PRO OBČANY
Mohlo by se vám hodit
Závady – silnice, chodníky, úklid, údržba
zeleně, poruchy pouličního osvětlení, poškozený mobiliář – Technické služby města
Strakonice (TS ST) – tel. 380 420 400, 420
Pohotovostní služba pro vodovod
a kanalizaci – TS ST (ÚV Pracejovice
– tel. 380 420 401, 724 500 201;
ÚV Hajská tel. 380 420 402,
724 500 202 – fungují non-stop)
Pohotovostní služba pro údržbu
komunikací: TS ST tel. 602 170 746,
602 115 818 (fungují non-stop)
Správa bytového hospodářství
– TS ST – 380 420 422
Údržba ulic: Katovická, most J. Palacha, Komenského, 5. května, Písecká,
Podsrpenská, Volyňská, Radomyšlská,
Lidická, Husova, Blatenská, Pod hradem,
komunikace do Hajské
- Správa a údržba silnic Jihočeského
kraje, závod Strakonice, tel. 724 035
925
Pohotovostní služba Teplárny Strakonice – tel.383 324 503 (6.00–14.00
hod.), mimo pracovní dobu 383 318 313
Nález použitých injekčních stříkaček, toulavého psa, poraněného zvířete, podomní
prodej, rušení veřejného pořádku/nočního
klidu – Městská policie Strakonice (156)
Najdete na ulici klíče, peněženku aj.
– MěÚ – podatelna, ztráty a nálezy
– tel. 383 700 111
Poškozená zeleň (suché stromy, spadlé
stromy, ochrana přírody) – MěÚ – odbor
životního prostředí – tel.: 383 700 335
Vydávání rybářských lístků – MěÚ – odbor životního prostředí – tel. 383 700 336
Chybějící mobiliář, náměty na umístění mobiliáře ve městě – MěÚ – architekt
města – tel. 383 700 751
Vyřizování občanských průkazů
– MěÚ – tel. 383 700 343
Vyřizování cestovních dokladů
– MěÚ – tel. 383 700 343
Přestupky proti veřejnému pořádku,
občanskému soužití, majetku
– 383 700 230, 383 700 232
Matrika – tel. 383 700 250
Vyřizování řidičských průkazů – MěÚ
– tel. 383 700 257
Registr vozidel – MěÚ– tel. 383 700 286
Komunální odpad, místní poplatky
(platby) – MěÚ – 383 700 524, 521
(místní poplatky)
Přihlášení psa, poplatek za psa
– MěÚ – tel. 383 700 520
Bytová agenda – MěÚ
– tel. 383 700 303
Informace k agendě jednotlivých odborů
městského úřadu naleznete na webu města
v sekci elektronické služby – životní situace.
Útulek pro psy – služba útulku
– tel. 602 432 450, 380 420 456
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Čtyřicet let v jednom domě

Mělo se jednat o běžné jednání členů SVJ
v obytném domě v Povážské ulici 255.
Podobných schůzí absolvují členové bytových domů několik během roku, a tak je ani
nepřekvapilo to loňské předvánoční 22. 12.,
na kterém mimo jiné projednávali například
i výstavbu výtahu a zhodnotili uplynulý rok.
To pravé překvapení přišlo až na samý závěr
schůzky a na svědomí, v tom nejlepším slova
smyslu, ho měli dva členové výboru SVJ (bohužel chtěli zůstat v anonymitě, ale ti, jichž
se to týká, dobře ví, o koho se jedná), kdy
obyvatelům devíti bytových jednotek byly
rozdány diplomy s datem, které bere dech.
Před čtyřiceti lety se právě oni nastěhovali
do nových bytů a mnozí z nich už slavili vánoční svátky roku 1976 v nových domovech.
Původně se jednalo o byty jednoho z největších strakonických zaměstnavatelů České
zbrojovky a drtivá většina obyvatel domu
na Povážské také jejími zaměstnanci byla.
Že mezi obyvateli vládne vždy dobrá nálada,
přátelství, pospolitost a snaha si pomoci, o tom



Foto: O. Nováková

není pochyb. Když se některým z nich dostal
diplom do ruky, došlo i na slzy… Přece jenom
čtyřicet let v jednom domě, to je dnes již rarita.
Dovolte připojit se s krátkým přáním ještě
mnoha příjemných dnů mezi sousedy, kteří si
umí dělat život lepším.
Markéta Bučoková, PR

Startuje druhý ročník prospěchových stipendií
Strakonické základní školy vstupují do druhého pololetí a v podstatě nyní startuje žákovské
prospěchové stipendium (ŽPS), tedy „boj“
o co nejvýraznější zlepšení prospěchu oproti 1.
pololetí tohoto školního roku a nebo o získání
samých jedniček na konci školního roku. Statistické údaje z prvního ročníku jsou velice dobré.
Účelově šířené negativní prognózy některých
jedinců k opodstatnění projektu prospěchových stipendií jednoznačně propadly. Školská
komise je vděčná Radě města Strakonice, že dala
souhlas k realizaci průkopnického projektu Žákovská prospěchová stipendia a že tento projekt
stále podporuje.
Uvádím statistická fakta realizovaného prvního ročníku projektu prospěchových stipendií.
Celkem bylo uděleno 112 stipendií obou typů.
První typ jsou samé
jedničky a těchto stipendií
bylo 58, druhý typ se týká
žáků, kteří se ve druhém
pololetí školního roku
nejvýrazněji prospěchově
zlepšili, a těchto stipendií
bylo 54. Celkem tedy bylo
uděleno 112 stipendií obou typů a z tohoto čísla
bylo celkem 108 stipendií vyplaceno prostřednictvím žákovské bankovní karty. Z uvedeného tedy
jasně vyplývá, že ze 112 žáků a jejich zákonných
zástupců jich 108 projevilo zájem o stipendia
a tato jim byla reálně připsána na bankovní kartu
včetně bonusu od Komerční banky ve výši
200 Kč a cestovní dobíječky mobilů v ceně
300 Kč. Ohlas zákonných zástupců žáků jasně
prokázal, že prospěchová stipendia jsou dobrým
krokem jednak k motivaci žáků k učení, jednak
dal za pravdu vedení města a školské komisi
v tom, že stipendia jsou velmi dobrým prostředkem ke zvyšování vzdělanosti. Žáci mají chuť si
známky zlepšovat až do stadia samých jedniček. Pozdější práce s bankovním účtem je učí
v oblasti finanční gramotnosti a zodpovědnosti

za hospodaření s vlastními finančními prostředky. Na tento účet si mohou žáci sami přidávat
peníze a mohou jim sem přispívat rodiče, prarodiče, příbuzní.
Druhý ročník Žákovských prospěchových
stipendií bude mít základní pravidla stejná
s ročníkem prvním, bude ale doplněn určitými
novými pravidly, a to:
1/ stipendium nemůže získat žák, který v tomto školním roce opakuje ročník
2/ v tomto ročníku měl známku nedostatečný
3/ v tomto ročníku dostal jakékoliv kázeňské
opatření (NTU, DTU, DŘŠ)
4/ v tomto ročníku dostal sníženou známku
z chování
Ještě jednu novinku chystáme v tomto ročníku
žákovských stipendií. Jedná se o to, že na strakonických základních
školách bude vypsána soutěž na vytvoření stipendijního „glejtu“. Nejlepší tři
návrhy, které vybere každá
základní škola, budou
prostřednictvím odboru
školství (pí Broulimová)
předány předsedovi školské komise Janu Svobodovi a školská komise, jako kolektivní orgán,
vybere dva nejhezčí glejty – jeden pro stipendisty
se samými jedničkami a druhý glejt pro stipendisty, kteří se v druhém pololetí nejvíce zlepší.
První ročník ŽPS provázeli paní Pastelka a pan
Tužka. Text na glejtu zůstane stejný i ve druhém
ročníku ŽPS, změní se pouze grafika. Kdo to
bude, nebo co to bude letos? Těšíme na vaše
návrhy. Letos se tedy žáci 6.–9. ročníků zapojí
i do inovace stipendijního glejtu.
Všem žákům druhého stupně ZŠ ve Strakonicích přejeme skvělé nápady na grafiku glejtů,
hodně síly do zlepšení prospěchu, hodně výborných známek, ať je tento druhý ročník ŽPS váš
úspěšný školní rok. 
Jan Svoboda,
zastupitel a předseda školské komise

„Bude vypsána
soutěž na vytvoření
glejtu.“
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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
1. 2.–27. 2.
Výstava – Kralova vila v Prachaticích
místo: ŠK, vstupní hala
1. 2.–3. 3., 16.00 hod.
Artwall: Potoky a říčky
Fotografie žáků SPŠ Strakonice pořízené vloni
během fotografického workshopu s T. Ředinou
na Modravě. Vernisáž 1. 2. od 16.00 hod.
místo: Artwall, Želivského ul.
2. 2.–26. 2.
Výstava – Lovec srdcí
Obrazy a rytiny Václava Špeciána. Vernisáž 1. 2.
v 18.00 hod.
místo: Maltézský sál, info: MěKS

KINO OKO
1.–3. 2., 17.30 hod.
Assassin´s Creed, 3D
USA, akční/dobrodr./hist./sci-fi, 102 minut,
přístupný od 12 let
1.–3. 2., 20.00 hod.
Spojenci
USA, válečný/romantický, titulky, 124 minut,
přístupný od 12 let
4.–5. 2., 17.30 hod.
Zpívej 3D
USA, animovaný/hudební/rodinný, dabing,
110 minut, přístupný všem
4.–6. 2., 20.00 hod.
Kruhy
USA, horor, titulky, 102 minut, přístupný od 15 let
6. 2., 17.30 hod.
Krkonoše
ČR, dokument, 103 minut, přístupný všem
7.–8. 2., 17.30 hod.
Poslední král
Norsko, akční/dobrodružný/drama, titulky,
100 minut, přístupný od 12 let
7.–8. 2., 20.00 hod.
Bezva ženská na krku
ČR, komedie, 97 minut, přístupný všem
9.–12. 2., 17.30 hod.
Lego® Batman film 3D

USA, animovaný/dětský/akční/komedie,
dabing, 104 minut, přístupný všem
9.–14. 2., 20.00 hod.
Padesát odstínů temnoty
USA, erotický/romantický, přístupný od 15 let
13.–14. 2., 17.30 hod.
Místo u moře
USA, drama, titulky, 134 minut, přístupný od 12 let
15.–16. 2., 17.30 hod.
Miluji tě modře
ČR, komedie/romant., 90 minut, přístupný od 12 let
16.–17. 2., od 20.00 hod.
Mlčení
USA, hist. drama, titulky, 161 minut,
přístupný od 12 let
17.–18. 2., 17.30 hod.
Ozzy
Špa/Kan, anim., dabing, 91 minut, přístupný všem
18.–20. 2., 20.00 hod.
T2: Trainspotting
VB, drama, titulky, 109 minut, přístupný od 15 let
19.–21. 2., 17.30 hod.
Všechno nebo nic
Slovensko/ČR, komedie/romantický, 107 minut,
přístupný od 12 let
21.–22. 2., 20.00 hod.
Lék na život
Něm/USA, drama /horor/mysteriozní/thriller,
titulky, 146 minut, přístupný od 15 let
22. 2., 17.30 hod.
Richard Müller: Nepoznaný
Slovensko, biografický/dokument, slovenské
znění, 90 minut, přístupný od 12 let
23.–26. 2., 17.30 hod.
Pes ro(c)ku
USA/Čína, anim., dabing, 80 minut, přístupný
všem
23.–26. 2., 20.00 hod.
Bába z ledu
ČR/Slov/Fra, drama/komedie, 106 minut,
přístupný od 12 let
27.–28. 2., 17.30 hod.
I dva jsou rodina
Fra/VB, komedie/romantický, titulky, 118 minut,
přístupný od 12 let
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27.–28. 2., 20.00 hod.
John Wick 2
USA, akční/krimi/thriller, titulky, přístupný od 15 let
DĚTSKÉ SOBOTY
4. 2., 15.30 hod.
Čertovské a hastrmanské pohádky
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 63 minut
11. 2., 15.30 hod.
Čarodějné pohádky III
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 66 minut
18. 2., 15.30 hod.
Co to bouchlo
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 61 minut
25. 2., 15.30 hod.
A zase ta Žofka
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 61 minut
SENIORSKÉ STŘEDY
8. 2., 9.30 hod.
Manžel na hodinu
ČR, komedie, 92 minut
FILMOVÝ KLUB – KINO OKO
15. 2., 20.00 hod.
Paterson
USA, drama/komedie, titulky, 113 minut
JARNÍ PRÁZDNINY
– MIMOŘÁDNÉ PROMÍTÁNÍ
27.–28. 2., 10.00 hod.
Anděl Páně 2
ČR, pohádka, 90 minut
1.–3. 3., 10.00 hod.
DIVOKÉ VLNY 2
USA, anim./komedie/rodinný, dabing, 84 minut

BOHOSLUŽBY
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
www.farnost-strakonice.cz
Během února se modlíme zvlášť za nemocné a za ty,
kdo o ně pečují, a za zařízení poskytující jim služby.

RV1601398/02
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Nedělní bohoslužby
8.00 hod. Podsrp
9.30 hod. sv. Markéta
každé úterý 18.10–19.00 hod.,
kostel sv. Markéty
možnost tiché modlitby, rozhovoru s knězem
každá středa 18.00 hod., fara, Bavorova 30
Biblická hodina – jak porozumět Bibli
každý pátek (kromě 17. 2.), 19.00 hod. Vojtěška
Společenství střední generace – setkání
zaměřené na modlitbu za konkrétní úmysly,
rozhovor nad Biblí a další témata
2. 2., 17.30 hod., Podsrp
Svátek Uvedení Páně do chrámu –
bohoslužba se žehnáním svící
5. 2., 9.30 hod., kostel sv. Markéty
nedělní eucharistie s promluvou pro děti
5. 2., 15.00 hod., RC Beruška
setkání rodin s dětmi
17. 2., 19.00 hod., kostel sv. Markéty
večer chval; hudba, zpěv, možnost přímluvy
na konkrétní úmysly
MANA, APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
www.manacirkev.cz
Národní týden manželství 2017:
13. 2., 17.00 hod.
Slavnostní zahájení s přednáškou
populárního moderátora, herce
a architekta Davida Vávry
místo: společenský sál ŠK
16. 2., 17.00 hod.
Role muže a ženy v dnešní době
Zážitkový, humorně laděný seminář pro všechny.
místo: Mana, Lidická 194
17. 2., 18.00 hod.
Večer pro ženy s relaxačním
cvičením se Štěpánkou
místo: Pilates studio, Lidická 194
19. 2., 9.30 hod.
Slavnostní nedělní bohoslužba
téma: Recept na dobré manželství
místo: Mana, Lidická 194

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 – noční koupání bez horního
osvětlení
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
Pá
6.00–8.00 kondiční plavání
12.00–22.00 (15.30–20.00 ½ bazénu)
So a Ne
13.00–20.00
Změny v otevírací době
2. 2. (čt) – 14.30–16.00
(15.30–16.00 ½ bazénu), 19.30–22.00
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3. 2. (pá) – 6.00–8.00 kondiční plavání,
9.00–22.00 (18.00–20.00 ½ bazénu)
5. a 19. 2. (ne) – 14.00–22.00
27. 2. (po) – 6.00–8.00 kondiční plavání,
9.00–17.00, 18.30–20.00
28. 2. (út) – 9.00–17.00, 18.30–22.00
SAUNA
Út, Pá
10.00–22.00
ženy
St
10.00–22.00
muži
Čt
10.00–22.00
společná
So
10.00–17.00
společná
FITNESS
Po 	
8.00–12.00, 14.30–19.30
Út, st, čt, pá 8.00–12.00, 14.30–21.00
So, ne
14.00–19.00

POZVÁNKY
1. 2. a 22. 2., 9.00 hod.
Baby masáže
program pro maminky s dětmi ve věku 0–3 roky
s ukázkou a výukou masáží
místo a info: RC Beruška
2. 2., 15.30 hod.
Koncert žáků M. Lukeše
místo: třída v ul. Kochana z Prachové, info: ZUŠ
2. 2., 16.30 hod.
Koncert žáků M. Valíčkové
místo: zámecký sálek, info: ZUŠ
2. 2., 17.00 hod.
Slavnostní vyhlášení Sportovců okresu
Strakonice za rok 2016
místo: Rytířský sál, info: Česká unie sportu
3. 2.
Maturitní ples 4. B Gymnázia Strakonice
místo: dům kultury, info: gymnázium
4. 2., 19.00 hod.
Koncert Sebastian a Pavel Callta
místo: dům kultury, info: MěKS
5. 2., 14.00 hod.
Maškarní bál, hraje WC Pauza
místo: sokolovna, info: DDM Strakonice,
hrdličkova@ddmstrakonice.cz
5. 2., 14.30 a 16.30 hod.
LS Radost – loutkové představení Pták
Ohnivák a liška Ryška
místo: KZ U Mravenčí skály, info: MěKS
6. 2., 19.00 hod.
Divadelní předplatné A – Švandovo divadlo
Cry Baby Cry
hrají: Klára Cibulková, Kristýna Frejová, Bohdana
Pavlíková/Petra Hřebíčková, Blanka Popková, Réka
Derzsi/Eva Vrbková, Michal Dlouhý/Jaroslav Šmíd
místo: dům kultury, info: MěKS
7. 2., 9.00–10.30 hod.
Kurzy počítačové gramotnosti
Internet I – První email – základní vyhledávání,
e-mailová pošta (pro úplné začátečníky). Přednostně pro čtenáře ŠK. Místo: ŠK, studovna, info: ŠK
7. 2., 13.00–14.30 hod.
Kurzy počítačové gramotnosti
Powerpoint (pro pokročilé). Přednostně pro
čtenáře ŠK. Místo: ŠK, studovna, info: ŠK
7. 2., 15.00 hod.
Školní kolo soutěže ve hře na klavír
místo a info: ZUŠ
7. 2. a 21. 2., 16.30–18.00 hod.
Kroužek zdravého vaření
snadné vaření pro děti, 70 Kč/dítě
místo a info: RC Beruška
7. 2., 18.00 hod.
Karel Skalický: Strakonické příběhy XXXVIII.
Pamětihodná škola novostrakonická.
Potřebné odškolení Bezděkova, stavba tamní
nové školní budovy, někdejší učitelský sbor a škol-

ní mládež v samostatných Nových Strakonicích
za zlatých c. k. časů. Další vyprávění regionálního
historika v rámci rozsáhlejšího strakonického
cyklu, doprovázené projekcí různých dokumentů
a vyobrazení.
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK Za Parkem
7. 2., 19.00 hod.
Jazz, folk a country– Prague – Vienna –
Connection
místo: Rytířský sál, info: MěKS
8. 2., 16.15 hod.
Koncert pěvecké třídy V. Šariské
místo a info: ZUŠ
8. 2., 17.00 hod.
Ondřej Kofroň: Pěstební opatření u dřevin
ve městě
místo a info: ŠK Za Parkem
8. 2. a 22. 2., 17.00–18.00 hod.
Šachy pro děti
pro začátečníky a mírně pokročilé
místo a info: RC Beruška
8. 2., 19.00 hod.
Divadelní předplatné B – Filmová
a divadelní agentura – Romantický víkend
hrají: Petra Špalková, Jan Novotný
místo: dům kultury, info: MěKS
10. 2., 20,00 hod.
Tony Rose, koncert – country, blues
místo a info: Espresso Barmeo, Velké nám.
10. 2., 20.00 hod.
Pivovarský ples
místo: sokolovna, info: Dudák – Měšťanský
pivovar, tel. 383 312 410
12. 2., 18.00 hod.
Hraní na kantely, případně i další nástroje
Organizováno ve spolupráci se spolkem Spona.
K hraní, zpěvu nebo jen k poslechu zveme širokou
veřejnost. Místo a info: ŠK Za Parkem
12. 2., 15.00 hod.
Muzikál O Šípkové Růžence, Divadelní
společnost Julie Jurištové
místo: dům kultury, info: MěKS
13.–17. 2.
Rande naslepo s knihou
Akce k svátku všech zamilovaných – kdo máte
rádi překvapení, půjčte si knihu „naslepo“, letos
i s malým dárkem. Místo: ŠK, oddělení pro
dospělé i pro děti
13. 2., mezi 17.00 a 19.00 hod.
Tvořivý podvečer – Alena Šimáčková:
Barevná překvapení
pomůcky a materiál budou připraveny, ale
bylo by dobře přinést si i vlastní (papír, pastelky
akvarelové nebo obyčejné, měkká tužka)
místo a info: studovna ŠK Za Parkem
14. 2., 16.30–17.30 a 17.30–18.30 hod.
Kouzelnická škola
s kouzelníkem Michalem Kohoutem se děti naučí
několik kouzel a triků, nutná rezervace na tel.
773 165 696. Místo a info: RC Beruška
14. 2., 17.15 hod.
Žákovský koncert
místo: zámecký sálek, info: ZUŠ
14. 2., 18.00 hod.
Kurzy zdravého veg(etari)ánského vaření
– pokročilí
místo: ZŠ Povážská, info a přihlášky:
jan.juras@knih-st.cz nebo tel. 721 658 244
14. 2., 19.00 hod.
KPH – Shadow Quartet
nejslavnější hity stříbrného plátna
místo: dům kultury, info: MěKS
15. 2., 17.00 hod.
Zámečky a tvrze jižních Čech aneb Jak se
na nich žije dnes
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setkání se spisovatelkou Jaroslavou Pixovou, v rámci
cyklu AVČ. Místo: ŠK, společenský sál, info: ŠK
15. 2., 17.15 hod.
Žákovský koncert
místo: zámecký sálek, info: ZUŠ
15. 2., 18.00 hod.
Zelené otazníky: Dokáží Češi zastavit
palmový olej?
místo: bývalý Baobab (Bavorova 20), info: ŠK
16. 2., 15.00 hod.
Klavírní koncert žáků
místo: zámecký sálek, info: ZUŠ
16. 2., 18.00 hod.
Kurzy zdravého veg(etari)ánského
vaření – začátečníci
místo: ZŠ Povážská, info a přihlášky:
jan.juras@knih-st.cz nebo tel. 721 658 244
16. 2., 19.00 hod.
Koncert Ivo Jahelky – Soudníček
vystoupení zpívajícího právníka
místo: Rytířský sál, info: MěKS
17. 2.
Ples ČZ a. s.
místo: dům kultury, info: MěKS
17. 2., 18.30 hod.
Čokoládový večer
Odpočinkový večer s výrobou pravých čokoládových
pralinek, čokoládovým fondue a promítáním romantického filmu u příležitosti sv. Valentýna. Rezervace
na tel. 773 165 696. Místo a info: RC Beruška
18. 2.
Ples 25. protiletadlové raketové brigády
místo: dům kultury, info: MěKS

18. 2., 20.00 hod.
Hasičský ples
místo: sokolovna, info: p. Koutenský,
tel. 602 892 204
19. 2., 14.30 a 16.30 hod.
LS Radost – loutkové představení
Rozum a štěstí
místo: KZ U Mravenčí skály, info: MěKS
19. 2., 15.00 hod.
Taneční odpoledne s písničkou
k poslechu a tanci hraje Jan Vondrášek
místo: dům kultury, info: MěKS
20. 2., od 12.30, 13.00, 13.30 nebo 14.00 hod.
Soutěž veverky Rezky
Přírodovědná vědomostní soutěž pro žáky
3. a 4. tříd ZŠ v CEV Podskalí. S sebou psací
potřeby, vstupné 15 Kč. Přihlášky poslat do
16. 2. na kulhova@ddmstrakonice.cz,
tel. 383 332 956 nebo 724 318 643.
20. 2., 17.30 hod.
S gymnáziem na cestách
Milena Beranová nás provede po Japonsku
místo: sál gymnázia, info: gymnázium
20. 2., 19.00 hod.
Přednáška horolezce Marka Holečka Death
or Glory
místo: Rytířský sál, info: MěKS
21. 2., 9.00–10.30 hod.
Kurzy počítačové gramotnosti – začátečníci
Internet II – Cestování s internetem – počasí,
jízdní řády, mapy, ubytování, pojištění (pro úplné
začátečníky). Přednostně pro čtenáře ŠK
místo: ŠK, studovna, info: ŠK

21. 2., 13.00–14.30 hod.
Kurzy počítačové gramotnosti – pokročilí
správa složek a souborů, přednostně pro čtenáře ŠK
místo: ŠK, studovna, info: ŠK
21. 2., 16.00 hod.
Program v solné jeskyni
pro děti do 4 let, nutná rezervace na tel. 773 165 696
místo a info: RC Beruška
21. 2., 17.00 hod.
Vícehlasy
Hosty dalšího z mimořádných setkání s inspirujícími
osobnostmi budou písničkář a kytarový virtuos
Jan Matěj Rak a paleontolog a kurátor Muzea
Českého krasu Štěpán Rak ml. Pořad moderuje
Marie Kotlíková. Místo: ŠK, společenský sál, info: ŠK
21. 2., 19.00 hod.
Koncert Václava Neckáře a skupiny Bacily
nový koncertní program V. Neckáře nazvaný
Mezi svými, místo: dům kultury, info: MěKS
22. 2., 16.30 hod.
Zastavení v čase
krátké setkání, ztišení, verše (Luisa Nováková),
poetická próza (Alberto Vojtěch Frič)
místo a info: ŠK Za Parkem
22. 2., 19.30 hod.
Taková nesmělá provokace – premiéra
Scéna mladých při DS Čelakovský – tři scénky
s názvy Dokonalý manžel, Senátor a U lékaře
plné gagů a situačního humoru
místo: dům kultury, info: MěKS
23. 2.
Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír
místo: zámek, info: ZUŠ

INZERCE

Knürr s.r.o. Nišovice je součástí společnosti VERTIV – globálního lídra
v oblasti klíčových technologií pro datová centra a komunikační sítě

…přijďte si vybrat práci, která Vás bude bavit!
NIŠOVICE
n
n
n
n
n
n

n

VOLYNĚ – MANINY

Svářeč hliníku – Operátor KOVO výroby
Operátor elektromontáže – Elektrikář
Operátor mechanické montáže
Operátor lakovny
Operátor skladu/balení – Skladník
Technik přípravy práce – Technik kvality

Kontaktujte nás:

n

Operátor ALU výroby – obsluha pily

n
n
n

PRACHATICE
n

NABÍZÍME:
n

n

Operátor balení

n
n

marie.martanova@vertivco.com

Odpovídající mzdové ohodnocení
Příplatky za práci na směny
Příspěvek na dojíždění až 90,- Kč/den
Dotované a chutné závodní stravování
Akce pro zaměstnance
Spravedlivé a slušné zacházení
Bezpečné a příjemné pracovní prostředí
Příležitost pro Váš růst
RV1601405/02

Staňte se součástí světa, ve kterém klíčové technologie vždy fungují

tel.: 383 312 106

ORIGINÁLNÍ 120ČLENNÝ ARMÁDNÍ SOUBOR

ALEXANDROVCI

Zpravodaj města Strakonice 

WWW.ALEXANDROVCI.CZ

RV1700097/02

RV1700116/01

18. 5. 2017 ČESKÉ BUDĚJOVICE
22. 5. 2017 PLZEŇ

HOSTÉ: GIPSY 4 EVER
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KULTURA
23. 2., 8.00–11.00 hod.
Tvořivá dílnička pro děti – Karnevalové masky
místo: ŠK, oddělení pro děti, info: ŠK
24. 2.
Maturitní ples 4. C Gymnázia Strakonice
místo: dům kultury, info: gymnázium
24. 2.
Rybářský ples
místo: sokolovna, info: p. Koutenský, tel. 602 892 204
24. 2., 16.00 hod.
Setkání rodin s dětmi s postižením
program pro rodiče s hlídáním dětí,
vstup 50 Kč/rodina, místo a info: RC Beruška
25. 2., 9.00–18.00 hod.
Energie peněz a jejich vědomý příliv
do našeho života

Zájezd pro seniory do Prahy
Rada seniorů ve spolupráci s Infocentrem
pro seniory připravuje na středu 19. dubna od 10.00 hodin prohlídku Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky.
Přihlásit se můžete a více informací
obdržíte v Infocentru pro seniory, U Sv.
Markéty 58, tel.: 380 422 745, mobil:
720 043 670, e-mail: marie.zilakova@
meks-st.cz, seniori@meks-st.cz a u předsedkyně Rady seniorů města Strakonice
Marcely Štverákové, tel. 602 340 099.

Letní tábor pro seniory 55+
Sedmidenní ozdravný pobyt pro seniory
od 5. 8. do 12. 8. jako vzpomínku na retro
tábory pořádá Oblastní spolek Českého
červeného kříže Strakonice, Pobočný spolek
Svazu diabetiků a Rada seniorů města Strakonice. Senioři pojedou do bývalého vojenského zařízení Olšina, 7 km od Lipenského
jezera v oblasti Hůrka – Černá v Pošumaví.
Cena pobytu je 4 900 Kč. Přihlášky
na jednom z uvedených míst: Oblastní
spolek Českého červeného kříže, B. Něm
cové 1118, tel.: 383 332 394, mobil:
603 492 413, Pobočný spolek Svazu
diabetiků, mobil: 602 340 099, Infocentrum pro seniory, U Sv. Markéty 58, tel.:
380 422 745, e-mail: seniori@meks-st.cz.

Z infocentra pro seniory

Infocentrum pro seniory, U Sv. Markéty 58,
přispívá ke spokojenému a bezpečnému
životu seniorů ve městě a informuje o společenských a sportovních aktivitách. Od 1. 1.
2017 navštěvuje ve čtvrtek pracovnice infocentra seniory doma a předává jim dárkové
poukazy k životnímu jubileu od města Strakonice. V dalších dnech (pondělí, úterý, středa,
pátek) je infocentrum pro veřejnost otevřené
od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00
hodin. Kontaktní spojení, tel.: 380 422 745,
mobil: 720 043 670, e-mail: marie.zilakova@meks-st.cz a seniori@meks-st.cz.
Děkujeme za pochopení a neváhejte nás
na uvedených spojeních kdykoli kontaktovat.
Marie Žiláková, Infocentrum pro seniory
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seminář Jiřího Lexy, cena 2500 Kč, více info
a rezervace www.kvantovacesta.cz,
info@kvantovacesta.cz, tel. 739 544 576
místo: RC Beruška
26. 2., 13.05 hod.
Návštěva horažďovické záchranné stanice
Sraz ve 12.50 na aut. nádraží, č. 26, odjezd
ve 13.05 do Horažďovic. Tam se podíváme
do přírodovědné stanice DDM.
info: ŠK Za Parkem
27. 2., 8.00–16.00 hod.
Den plný her v CEV Podskalí
zábavné hry, krmení zvířátek, tvůrčí dílna,
konkrétní program a přihlášky na
kulhova@ddmstrakonice.cz,
383 332 956 nebo 724 318 643
(do 23. 2.)
27. 2.–3. 3., 6.30–16.00 hod.
Jarní příměstský tábor
pro děti 1. stupně ZŠ, cena 600 Kč
místo, info a přihlášky: RC Beruška
28. 2., 19.00 hod.
Celebrity – celovečerní stand-up comedy
Ondřeje Sokola
nečekaný pohled do soukromí Ondřeje Sokola
a téměř všech umělců v ČR
místo: dům kultury, info: MěKS

5. 3.
LS Radost – loutkové představení Šípková
Růženka
místo: KZ U Mravenčí skály, info: MěKS
8. 3.
KPH – komorní koncert
Pierrot Trio. Místo: dům kultury, info: MěKS
Změna programu vyhrazena

ZIMNÍ STADION
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
rodiče+děti do 10 let společné
3. 2. 			
10.00–11.30
5. 2.
14.30–15.30
16.00–17.00
7. 2.
16.15–17.15
17.30–18.30
12. 2.
14.30–15.30
16.00–17.00
14. 2.
16.15–17.15
17.30–18.30
19. 2.
13.30–14.30
15.00–16.00
21. 2.
16.15–17.15
17.30–18.30
27. 2.			10.00–11.30
28. 2.
16.15–17.15
17.30–18.30
1. 2., 3. 3.		
10.00–11.30
Bruslení senioři
2., 9., 16., 23. 2. 		

9.30–10.30

Josef Skupa slavil…
Hned dvě významná životní jubilea si Strakonice připomněly s počátkem ledna nového
roku. V neděli 8. ledna město Strakonice
ve spolupráci s Jednotou Karla Havlíčka Borovského připomnělo 60 let
od úmrtí loutkáře, národního
umělce, profesora Josefa Skupy, otce světově proslulých
dřevěných loutek Spejbla
a Hurvínka. Zároveň bylo
vzpomenuto u plakety umístěné na rodném domě Josefa
Skupy na Velkém náměstí
140, kde kdysi stál hostinec
U Varausů, 125. výročí narození
tohoto umělce.
Za město vystoupil starosta města Břetislav Hrdlička a radní Rudolf Oberfalcer,
za Jednotu KHB František Sáček. Všichni
řečníci připomněli Skupův nesmazatelný
odkaz a přínos pro rozvoj kultury českého

národa. „Loutky Spejbla a Hurvínka nás provázejí celým životem. Setkáváme se s nimi
jako děti a později jako rodiče, mě to teď
čeká s mými vnoučaty,“ uvedl ve své řeči
radní Rudolf Oberfalcer a důkazem
byl plakát zvoucí na pražské
představní.
Na nedělní odpoledne
byla připravena loutkovým
souborem v KZ U Mravenčí
skály hned dvě představení,
při kterých byly návštěvníkům předány pamětní kartičky
připomínající strakonického
rodáka Josefa Skupu včetně přání
klidného roku věnovaného vedením
města Strakonice.
Na závěr starosta města poděkoval iniciátorovi vzpomínkové akce Františku Sáčkovi
za její uspořádání.  Markéta Bučoková, PR

Distribuce Zpravodaje

závěru. Pak se totiž stává, že do některých
domácností je doručován až kolem pátého
dne v měsíci nebo později, nebo není dodáván
vůbec. Zároveň jsme přistoupili ke zveřejňování akcí v kulturním přehledu vždy s přesahem do následujícího měsíce, aby se nemohlo
stát, že čtenář promešká některé zajímavé
programy. Každé nové číslo je také v předstihu
zveřejněno na webových stránkách města.
Pokud se přesto stane, že nedostáváte Zpravodaj, nebo víte o spoluobčanech se stejným
problémem, můžete kontaktovat redakci
na adrese: zpravodaj@mu-st.cz nebo na tel:
383 700 844. Stačí vždy uvést číslo popisné
a kontakt, abychom si v následujícím měsíci
mohli ověřit, zda dodání Zpravodaje do vaší
schránky již bylo v pořádku. 
(red)

Každý měsíc je vydáváno 10 750 kusů
Zpravodaje města a z nich je 10 300 přímo
distribuováno do domácností ve městě Českou poštou, s. p.
V závěru loňského a začátkem letošního roku
redakce (odbor školství a cestovního ruchu
MěÚ) zaznamenala zvýšený počet stížností
na pozdní roznos. Každá obdržená připomínka je neprodleně konzultována s distributorem tak, aby nejpozději v následujícím měsíci
byla sjednána náprava.
Pro rok 2017 došlo i k úpravě termínů tisku
Zpravodaje. Záměrem bude minimalizovat
počet měsíců, kdy vychází v jejich samém

Zpravodaj města Strakonice

Ze zápisníku městské policie
CHLAPCI ZKOUŠELI LED

„V ulici Kochana z Prachové spadly dvě malé děti
do vody,“ volala žena na linku 156 odpoledne
6. 12. Strážníci na místě zjistili, že se jedná o dva
malé chlapce, kteří byli již na břehu. Jelikož byli
promáčení a promrzlí, odvezla je hlídka městské
policie domů, kde si je převzala jejich matka.

MUŽI NAPADALI KOLEMJDOUCÍ I STRÁŽNÍKY

oba útočníky, aby setrvali na místě do příjezdu
hlídky Policie ČR, protože jsou podezřelí z trestného činu. Jelikož muži začali strážníky napadat,
ti využili svého oprávnění a za použití hmatů
a chvatů povalili muže na zem a nasadili jim
pouta, aby zabránili dalšímu fyzickému napadání. Útočníky si převzala hlídka OO PČR.

PO POŽITÍ ALKOHOLU SPADL MUŽ DO VODY

Večer 17. 12. zastavila strážníky v ulici
U Sv. Markéty žena s tím, že dva mladíci
napadli ji a jejího manžela. Na místě byl i další
napadený muž, který uvedl, že násilníci odešli
směrem do ulice Bavorova. Strážníci muže podle
popisu spatřili na Velkém náměstí, jak nasedají
do taxíku. Po zastavení vozidla vyzvali strážníci

Poděkování patří ženě, která odpoledne 10. 12.
oznámila na linku 156, že v ulici Tržní spadl
z lávky do vody opilý muž. Hlídka zjistila, že se
zranil. Přes stálou službu přivolali záchrannou
službu, která ho převezla do nemocnice.
Milan Michálek,
velitel strážníků městské policie

Další svoz bioodpadu

zachovány. V tomto týdnu bude zároveň realizován i svoz 240 l bionádob ze sídlištní a bytové
zástavby, který dále bude pokračovat ve čtrnáctidenních intervalech. Aktuální informace naleznete vždy i na internetových stránkách města.

Radka Mrkvičková,
odbor životního prostředí

Svoz bioodpadu ze speciálních nádob proběhne
z důvodu dodržení čtyřtýdenního cyklu a zachování svozu v lichých týdnech již od pondělí 30.
1. do čtvrtka 2. 2. Svozové trasy v jednotlivých
ulicích zveřejněné v lednovém zpravodaji budou

Vyhlášení dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2017
Jihočeský kraj (Jčk) zveřejnil 13. 1.
další vlnu dotačních programů pro r. 2017:
n P
odpora muzeí a galerií
n P
odpora odstraňování bariér v objektech
občanského vybavení, v dopravní infrastruktuře
a na veřejných prostranstvích
n N
 einvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje
n P
odpora sociálně zdravotních aktivit
n P
odpora cestovního ruchu
n P
odpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích
n P
odpora činnosti zařízení pečujících o zvířata

n 
Podpora technického vzdělávání

n 
Podpora vzdělávání lékařů v nemocnicích se

sídlem v Jihočeském kraji

n 
Podpora rozvoje sociálních služeb

n 
Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jčk
n 
Podpora školství

n 
Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží

(návesních rybníčků) v obcích

n 
Podpora rodinné politiky

n 
Dotační program na financování úroků z úvěru

pro předfinancování projektů
Prostřednictvím dotačních programů mohou
na své projekty čerpat podporu obce, neziskové

ZPRÁVY
ČZ podpořila mateřské školy
Poděkování patří společnosti ČZ a. s.,
která každoročně poskytuje formou
darovací smlouvy městu Strakonice
finanční částku, jež je účelově vázána
na částečnou úhradu provozu mateřských
škol. Celková výše finančních prostředků
je stanovena podle skutečného počtu
dětí zaměstnanců ČZ a. s., umístěných
v MŠ zřizovaných městem Strakonice.
Na základě darovací smlouvy za rok
2016 město obdrželo od ČZ a. s. částku
97 800 Kč. 
Dagmar Havlanová,
odbor školství a CR

Změny v organizaci MěÚ
K prvnímu únoru ukončí téměř po čtrnácti
letech činnost Městské informační centrum v přízemí budovy na Velkém náměstí
a prostory budou upraveny pro otevření
recepce. O nadcházejících změnách
budete informováni prostřednictvím Zpravodaje i webových stránek města.
(red)

organizace, ale i fyzické a právnické osoby.
Termín pro podávání žádostí o poskytnutí
dotace do výše uvedených dotačních programů je
od 13. 2. do 24. 2., pouze u Dotačního programu
na financování úroků z úvěru pro předfinancování
projektů je termín podání do 31. 3.
Kompletní soubor dokumentů potřebných
k podání žádosti vč. elektronické žádosti a další
informace naleznete na internetových stránkách Jihočeského kraje www.kraj-jihocesky.cz – Dotace,
fondy EU – Programové dotace Jihočeského kraje
– Aktuální výzvy – dotace Jihočeského kraje.
Bližší informace poskytne: Městský úřad
Strakonice – odbor rozvoje, Pavla Němcová, tel.:
383 700 842, e-mail: pavla.nemcova@mu-st.cz.

RV1601264/03
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Střípky z prehistorie Strakonic
VLASTIMIL KRÁL, ARCHEOLOG
Je 26. prosince 10.48 hodin – telefon
od Jardy, pípnul mu bronz. Jarda je hledač
„pokladů“ – tzv. detektorář. Svůj volný čas
tráví v krajině při procházkách s detektorem kovů. Také ví, jak se má v podobných
situacích zachovat, nevyndávat nálezy sám,
ale oznámit je, aby mohl být předmět odborně vyzvednut. Domlouváme se na pondělí
2. ledna na prozkoumání místa nálezu, které
se nachází v katastru města Strakonice.
Po příjezdu na místo a prvotním ohledání
máme jasno, jsou to archeologické artefakty.
Vybavení máme s sebou a zhruba za hodinu
máme vše prozkoumané a zdokumentované.
Vyzvednuty jsou dva bronzové náramky a několik částí bronzových jehlic (původně snad
ze dvou kusů), překvapivým nálezem jsou
i drobné fragmenty lidských kostí. Nejde tedy
o záměrně uložené artefakty – tzv. depot, ale
o plochý žárový hrob bez keramické urny,
zato s uloženou výbavou osobních šperků.
Na uvedeném případu vidíme ideální
spolupráci mezi archeologem a amatérským
zájemcem o poznání naší minulosti. Strakonicko patří mezi jeden z nejvíce archeologicky prozkoumaných regionů v Čechách
a obrovskou zásluhu na tom mají zejména
dva pánové: Bedřich Dubský a Jan Michálek.
Jejich dlouhodobé úsilí vedlo k objevení řady
archeologických lokalit jak v samotných
Strakonicích, tak nejbližším okolí. I oni byli
v kontaktu s celou řadou spolupracovníků
z řad široké veřejnosti, bez jejichž informací
a nálezů by úroveň poznání nedosahovala
takového stavu, jaký známe dnes.
Archeologické nálezy jsou značně selektivní, a předkládají nám poněkud pozměněný
obraz toho, jak to v minulosti vypadalo.
Z některých období naší minulosti nemá-

Archeologický průzkum na druhém hradním nádvoří v roce 2006

me nálezy skoro žádné. I přesto musíme
předpokládat, že se v prostoru soutoku Otavy
a Volyňky pohybovali lidé prakticky ve všech

Keramická miska, přesleny a závaží ke stavu nalezené během výzkumu při výstavbě obchvatu Strakonic
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Foto: Archaia Jih



Foto: R. Malota

obdobích minimálně od střední doby kamenné (tzv. mezolitu).
Soutok Otavy a Volyňky představoval již
od nejstaršího pravěku důležitou komunikační spojnici. Ze starší a střední doby kamenné
máme z území současných Strakonic nálezy
poukazující na dálkový obchod. Ty bezpečně
dokládají, že tehdejší lidé měli (ať již přímé
nebo nepřímé) vazby na území i značně
vzdálená. Surovina, ze které byly vyráběny
různé typy kamenných štípaných nástrojů,
pocházela např. z oblastí jihozápadního
Bavorska (např. tzv. platensilexi typu Arnhofen), severních Čech (křemenné rohovce),
od Baltského moře (tzv. pazourek). To je také
hlavní zdroj informací o lidech z takto vzdálené minulosti. Jiný typ nálezů než z kamene
se v našem prostředí dochovává jen velice
vzácně.
V mladší době kamenné se objevuje první
keramika a právě díky ní můžeme identifikovat i první lidská sídliště. Z období Chamské
kultury (období cca 3200–2800 př. n. l.)
známe osídlení v místě dnešního strakonického hradu. Nálezy osídlení této kultury
jsou známé pouze z výšinných poloh. Proto
lze uvažovat, že skalní masiv nad soutokem,
který je dnes pohlcen masou strakonického
hradu, původně představoval velmi výraznou
ostrožnu. Mladší středověké osídlení lokalitu
zcela změnilo.
Zpravodaj města Strakonice

VÝROČÍ MĚSTA
Logo výročí bude i na dopisech
Kromě řady akcí pořádaných k 650. výročí potvrzení městských práv připravilo
město razítko s logem oslav. Tím budou
tento rok označeny všechny dopisy, které
posílá městský úřad od 11. ledna. Logem,
které nechalo zhotovit Městské kulturní
středisko Strakonice, budou označeny
tisíce dopisů. 
(red)

Výběr knih, které se vztahují
k nejstarší historii Strakonic

Z doby bronzové známe jak doklady
osídlení, tak i první pohřebiště na katastru
současného města. Na příkladu uvedeném
na začátku příspěvku si dokážeme udělat
představu o tom, jak probíhal pohřební ritus
na počátku mladší doby bronzové. Nalezené
artefakty v žárovém hrobě nás odkazují právě
do tohoto časového období. Bronzová jehlice
typu Weitgendorf se v jihočeském prostoru
nachází spíše v mohylových hrobech. Zde
byla nalezena v kontextu plochého žárového
hrobu bez keramické urny. I to je poměrně
neobvyklé. Do výbavy patřily ještě dva lité
kruhové náramky zdobené rytou výzdobou. Podle souboru dochovaných osobních
šperků (na tehdejší dobu vcelku bohatého) lze
usuzovat, že se jednalo o ženu. Žila a zemřela
v nám dosud neznámém sídlišti v prostoru
na soutoku Otavy a Volyňky někdy ve 13.
století před naším letopočtem.
V době železné, a to ve starší (halštatské)
i mladší (laténské) fázi, se na území města
a v nejbližším okolí nacházelo několik sídlišť.
Nejnovějším nálezem je v loňském roce
odkryté rozsáhlé sídliště v trase obchvatu
města. Výzkum provedla společnost Archaia
Jih. Povedlo se zachytit dosud neznámé sídliště z přelomu starší a mladší doby železné (5.
století př. n. l.).

Foto: V. Zahrádka

Z období 1.–4. století n. l. máme z území
města několik nálezů římských mincí, kdy
zde pravděpodobně procházela obchodní
cesta podél Volyňky k významnému sídlišti
u Přešťovic. Podle nálezů cesta vedla k brodu
přes řeku Otavu někde v prostoru Káního
vrchu a dnešního slepého ramene. Kání vrch
představoval ideální místo rozhledu na tehdy
jistě široce meandrující řeku.
Nejlepší nebo spíše nejhorší nakonec. Strakonicko bylo v 9. století chráněno opevněnými
hradišti u Katovic, Řepice a Libětic. Jednalo se
o nejvýznamnější jihočeský mocenský útvar
v této době a jeho vládci, tzv. pootavská knížata, jistě patřila mezi přední české velmože této
doby. Archeologické nálezy hrotů šípů z Hradce u Němětic a zánik fortifikací požárem
u jednotlivých opevněných hradišť dokládají
mimořádnou událost, která nemá v Čechách 9.
století obdoby. Ukazují násilný vpád a nejspíše
i vyplenění celého Strakonicka, pravděpodobně nájezdem staromaďarských kmenů. Tato
událost ovlivnila osídlení v celé oblasti jistě
na několik generací. Následným mladším osídlením je až raně středověká osada „Častavín“
u soutoku Otavy a Řepického potoka. Ta byla
až do vzniku hradu a jeho suburbia hlavní
raně středověkou vesnicí na území města
Strakonic.

Římské bronzové mince – sestercie, nalezené na území města Strakonic

Zpravodaj města Strakonice 

Státní okresní archiv

připravuje na letní měsíce výstavu
originálů středověkých listin a dalších
dokumentů, především z fondu Archiv
města Strakonice. Těšit se můžete také na
komentovanou prohlídku depozitářů.

Plánované akce v roce 2017 jsou
zveřejněny na webu i v letáku

říjen
Jan Čížek – obrazy
MěKS, Maltézský sál

listopad
Lubomír Pešek – obrazy

Výstavy – hrad

leden
CZECH PRESS PHOTO

22. červen – 15. září
Svět kostiček – LEGO

Výstava prací žáků DDM
MěKS, sál U Kata

MSP, strakonický hrad

MěKS, Maltézský sál, sál U Kata

červenec, srpen
Ladislav Höll – Strakonice
únor
Václav Špecián – obrazy, rytiny v proměnách času – fotografie
MěKS, Maltézský sál

březen
Rodinné loutkové divadlo
a pohádkové scény

výstava loutek z depozitu NM
MěKS, Maltézský sál

22. březen – 17. duben
Křehká krása Velikonoc

22. listopad – 26. prosinec
Vánoce v proměnách času
MSP, kapitulní síň

prosinec
Mezinárodní bienále
Ondřej Fibich – Maltézští rytíři Žena/Woman Strakonice 2017
– Tajemství strakonického
MěKS, Maltézský sál, sál U Kata
hradu
MěKS, Maltézský sál

MěKS, sál U Kata

Změna programu vyhrazena.

Doporučujeme

13. červenec – 3. září
Jan Samec – obrazy

Dudák – Měšťanský pivovar
Strakonice, a. s.

MSP, kapitulní síň

komentované prohlídky pivovaru
s ochutnávkou nefi ltrovaného
piva přímo z ležáckých tanků

duben
Jaroslav Kučera – fotografie

září
Eva Chovancová
– dřevěné šperky, obrazy

MěKS, Maltézský sál, sál U Kata

MěKS, sál U Kata

návštěvu je nutné objednat předem
na tel.: 727 852 335

5. duben – 31. květen
Střípky minulosti – J. D. Šumavský, J. Bosáček, M. Písek

Jaroslava Kupková – obrazy

Muzeum historie ČZ a. s.

MěKS, Maltézský sál

MSP, kapitulní síň

MSP, strakonický hrad

květen
Jiří Máška – obrazy
MěKS, Maltézský sál

16. září – 15. října
Růžena Pešková
Od nostalgie k abstrakci
MSP, kapitulní síň

červen
Ing. arch. Jan Zákostelecký

27. září – 31. říjen
Strakonické RETRO
od umění ke sportu

MěKS, Maltézský sál

MSP, strakonický hrad

Strakonický hrad národní kulturní památka

motocykly, kola, zbraně,
otevřeno každé úterý,
červenec–srpen 8.00–14.00

návštěvu je nutné objednat předem
na tel.: 383 342 237, 725 973 642

Pohádky pro děti
Loutková scéna Radost hraje
pravidelně jedenkrát za čtrnáct
dní vždy v neděli (říjen–březen).
www.lsradost.cz

www.hradstrakonice.cz

Původně gotický hrad byl založen v první třetině 13. století šlechtickým rodem Bavorů. Na počátku 15. století
získal hrad řád sv. Jana Jeruzalémského, který zde sídlil téměř 700 let.

• Muzeum středního Pootaví Strakonice • kapitulní síň • kostel sv. Prokopa • černá kuchyně ze 16. stol. • vyhlídková věž Rumpál • výstavní a konferenční prostory • obřadní síň • hradní safari • restaurace
Městské informační centrum (MIC)
tel.: +420 383 700 700
infocentrum@strakonice.eu

www.strakonice.eu

Městské kulturní středisko (MěKS)
tel.: +420 383 311 530
meks@strakonice.cz

www.meks-st.cz
www.kultura.strakonice.cz

Muzeum středního Pootaví (MSP)
tel.: +420 380 422 608
informace@muzeum-st.cz

www.muzeum-st.cz

Redakce: MěÚ, odbor školství a cestovního ruchu, foto: Archiv města (R. Malota)
grafika: Kolář & Kutálek, tisk: Dragon Press, s. r. o., vydalo město Strakonice, 2017, náklad 3 000 ks.

Strakonice
budou
v násle2017
dujících
měsících
slavit své
kulatiny.
Rok oslav
otevřel
velkolepý
Novoroční
ohňostroj
a v plných
přípravách
jsou již
nyní hlavní Slavnosti 650 let města, které
připravuje Městské kulturní středisko Strakonice a uskuteční se 25.–27. srpna.
Abyste věděli, na co vše se můžete
těšit, vydalo město přehled největších
kulturních a sportovních akcí roku 2017.
Jejich seznam najdete na webových
stránkách v kalendáři akcí. Informační
leták obsahuje i připravované výstavy.
Turistickou sezonu otevře Strakonické
vítání, které se uskuteční 29. dubna,
a kromě celodenního programu pro děti
na hradním nádvoří se i při této akci potkáte s historií, neboť dopolední cyklovýlet a turistický výlet povede po stopách
strakonických pánů. Zajímavá určitě
bude také připravovaná výstava Státního okresního archivu Strakonice, kde
budou vystaveny originály středověkých
listin města. 
Eva Janochová,

odbor školství a cestovního ruchu
město Strakonice

Nejvýznamnější kulturní a sportovní akce

MěKS, Maltézský sál

Praha
Strakonice

S T R A K O N I C E

Předměty z žárového hrobu

Dubský, B.: Pravěk jižních Čech,
Blatná 1949
Chvojka, O.: Jižní Čechy v mladší a pozdní době bronzové, Brno 2009
Michálek, J., Fröhlich, J.: Bibliografie
jihočeské archeologické literatury
1817–1980, České Budějovice 1985
(kompletní přehled vydaných článků
a prací v letech 1817–1980)
Michálek, J., Lutovský, M.: Hradec
u Němětic, Strakonice – Praha 2000
Vencl, S. a kol.: Nejstarší osídlení jižních
Čech, Praha 2006
Sborník Archeologické výzkumy v jižních
Čechách

Foto: V. Zahrádka
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Ručně vyráběné pralinky a čokolády dle francouzských
receptůr vhodné pro kavárny, hotely, darky, choco laterie

RV1601136/02

CHOCO BONTÉ
Krakovská 14, 779 00 Olomouc
Telefon | +420 736 642 766; e-mail | obchod@chocobonte.cz; web | www.chocobonte.cz

RV1700099/02

Základní nabídka
• pravidelné dodávky našich výrobků do vaší provozovny
s podpůrným programem
• zajistíme tiskoviny a propagační materiály podporující
prodej zboží
Bonusy zdarma
• doprava
• zapůjčení prezentéru pro vystavení a prodej pralinek
• balicí sáčky

