KVĚTEN 2017 • MĚSÍČNÍK • ROČNÍK XIX. • NEPRODEJNÉ • WWW.STRAKONICE.EU • ZPRAVODAJ@MU–ST.CZ

4. 5. Kolona historických vozidel, Velké náměstí
6. 5. Květnové oslavy konce druhé světové války, Na Dubovci
Festival JAMBOREE
opět ve Strakonicích

Městské kulturní středisko 20. května pořádá
country a bluegrassový festival JAMBOREE.
Na hradním nádvoří se vystřídají Poutníci,
COP, BlueGate, Kvintet, Nová Sekce, Madam,
Lehká Noha, Banjo Café a Od Plotny Skok.
Festivalem bude provázet Míša Leicht.

I letos můžete navštívit
armádní areál

V neděli 14. května se od 9.00 do 13.00 hodin
na letišti ve Strakonicích uskuteční oblíbený
Den s 25. protiletadlovým raketovým plukem.
Bližší program bude znám během prvního
květnového týdne a pluk ho zveřejní na svých
webových stránkách.

Jarní servisní prohlídka za 199 Kč včetně
kontroly klimatizace. Připravíme váš vůz
na letní výlety.
Připravili jsme pro vás pestrou nabídku letních pneumatik se slevou
až 25 %. Samozřejmostí je možnost přezutí od 299 Kč nebo uskladnění
pneumatik za 399 Kč. V rámci jarní servisní prohlídky zkontrolujeme
funkčnost vaší klimatizace, provedeme diagnostiku, zkontrolujeme
podvozek, brzdový systém a mnoho dalšího.
To vše za akční cenu 199 Kč. Myslíme i na vaši bezpečnost. K nové
sadě předních stěračů vám jako bonus přibalíme koncentrát náplně
do ostřikovačů. Sháníte-li nosiče na střechu nebo jiné prvky příslušenství,
bude se vám hodit až 15% sleva. Vlastníte vůz ŠKODA starší 4 let?
Pak můžete získat ještě výhodnější ceny díky Šekové knížce plné slev,
která nabízí až 20% slevy na vybrané opravy a řadu dalších výhod.

PEČOVAT
JE NORMÁLNÍ

Více informací získáte na ŠKODA Infoline 800 600 000
nebo na www.skoda-auto.cz.

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

RV1601395/05

Autoservis Šrachta s.r.o.
Písecká 513
386 01 Strakonice
Tel.: 383 322 227
www.srachta-autoservis.cz
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„Dvě hodiny za babičkou by dcera
bez připojení nepřežila.“
Marek H.

Nový Golf se zvýšenou konektivitou.
Hotspot pro mobilní telefony, jejich ovládání přes palubní obrazovku i indukční nabíjení. To vše umí nový Golf.
Díky připojení Vám navíc pomůže vyhnout se dopravním zácpám nebo najít výhodnou čerpací stanici.
Přijďte se sami přesvědčit k nejbližšímu prodejci Volkswagen.
Lidský rozměr našich technologií testujeme se skupinou náročných řidičů.
Chcete vědět víc? Sledujte stránky www.volkswagen.cz.
Nečekáme na budoucnost. Tvoříme ji.

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

RV1601396/05

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Golf: 3,9–7,9 l/100 km, 102–180 g/km. Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.
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Společenský večer pro záchranáře poosmé
MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

Co dělat, když v přírodě potkáte med
věda a nemáte integrovaný záchranný
systém po ruce? Vyprávějte mu svůj
životopis. Medvědi jsou zvídaví a třeba
je bude bavit…

Společné foto s oceněnými záchranáři

Foto: P. Kurek

Jde sice o nadsázku, ale skutečnost, že právě
ženy a muži záchranáři nám přinášejí do života světlo a naději, netřeba zdůrazňovat.
Právě za jejich ochotu být nablízku a kdykoliv podat pomocnou ruku je každoročně jako
poděkování pořádán Společenský večer pro
záchranáře. Ani letošní rok nebyl výjimkou a šestnáctý březnový večer patřil právě
záchranářům. Tradičně představili velitelé
a vedoucí jednotlivých složek celoroční práci
svých týmů a poté již následovalo dekorování
a ocenění těch, kteří s nasazením vlastního
života zachraňovali ty cizí.
První oceněnou byla Veronika Soukupová.
Její příběh se odehrál při jednom z letních
cyklo výletů. Její kamarádku tehdy v nebez-

pečné zatáčce srazilo auto řízené nepozorným řidičem. Veronika zachovala chladnou
hlavu, bravurně poskytla první pomoc a dnes
obě slečny na děsivý zážitek vzpomínají
s úsměvem.
I další příběh pětice statečných mužů měl
šťastný konec. Všech pět zachránců spojuje
dlouholeté přátelství již od školních let, dnes
jim přineslo ocenění za záchranu lidského
života. Společně se zúčastnili pátrání po pohřešované ženě, které mělo šťastný konec.
Rotnému Martinu Buiovi, četaři Tomáši
Buiovi, nadrotmistru Martinu Jáchymovi,
četaři Martinu Kučerovi a Filipu Brabencovi
se podařilo ženu nalézt a předat ji do odborné péče.
Záchranáři převzali ocenění z rukou
starosty města Břetislava Hrdličky a vzácných hostů, kteří se společenského večera
zúčastnili. Byli jimi emeritní senátor Josef
Kalbáč a současný senátor Karel Kratochvíle.
Poděkování starosty za dlouholetou práci
patřilo MUDr. Martinu Kubíčkovi a plukovníku Vladimíru Barcovi. Vedoucí lékař oblastního střediska Strakonice Zdravotnické
záchranné služby Jihočeského kraje Martin
Kubíček převzal poděkování za obětavou
práci a záchranu lidských životů. Veliteli 25. protiletadlového raketového pluku
Vladimíru Barcovi se dostalo poděkování
za významnou spolupráci pluku s městem
Strakonice, za pomoc v krizových situacích
a obohacení společenského života občanů.
Oba pánové odcházejí ze svých postů, přesto
stále budou pro svůj resort pracovat, jak oba
potvrdili.
Záchranářům po absolvování oficiální
části zpestřil večer taneční klub Čtyřlístek Strakonice pod vedením manželů
Motlových a hudebně doprovodila skupina
Asterix.

ČTVRTEČNÍ SETKÁNÍ S OBČANY
4. 5. 2017 OD 14.00 HODIN – PŘED RADNICÍ POD RAMPOU

Zeptejte se starosty a radních

V rámci květnových oslav ve 14.00 hodin projede městem kolona vojenských vozidel, zároveň se
bude diskutovat s vedením města a členy rady města na libovolné téma.
18. 5. 2017 OD 16.00 HODIN – VELKÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST

Rekonstrukce ulice Švandy dudáka

Diskutovat budou starosta Břetislav Hrdlička a místostarosta Milan Jungvirt.
1. 6. 2017 OD 16.00 HODIN – VELKÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST

Děti se ptají starosty města

Břetislav Hrdlička
STAROSTA

O druhé květnové neděli se každo
ročně slaví po celém světě Den ma
tek. I Česká republika se k oslavám
připojila, ale jak už to tak chodí,
na nějakou dobu byl tento krásný
svátek zapomenut a nahrazen
jiným. Naštěstí se jeho připomínka
oficiálně vrátila po dlouhých čtyřice
ti letech do českých kalendářů.
Můžete namítnout, že je možná
málo vzpomenout si na své matky
jen jedinkrát do roka a poděkovat
jim za všechnu lásku a péči, kterou
nám dávaly. Ale raději jedenkrát,
nežli nikdy.
Vzpomínám si, jak jsme všichni
v dětském věku ve škole nadšeně
tvořili všelijaké milé drobnosti, se
kterými jsme s radostí běželi domů,
abychom mámě dali pusu a objali
ji. Poděkování za všechny starosti,
každodenní pozornost a trpělivé
vysvětlování nevyváží žádný sebe
větší dar, stejně jako obyčejné
objetí a pohlazení nemůže nahradit
i ten nejupřímněji věnovaný drahý
prezent.
Moc bych se přimlouval, neza
pomeňme na své mámy, maminky,
babičky, třeba postačí malá,
skromná kytička, bude-li věnována
z upřímného srdce, není nad lepší
poděkování. Předávejme tuto tradici
našim dětem, aby i jim měl jednou
kdo přijít poděkovat a udělat příjem
nější dny lidského podzimu života.
Přeji všem maminkám krásný květen.

V rámci Mezinárodního dne dětí zve starosta města děti na oslavu jejich svátku.

MÍSTNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ – WWW.STTV.CZ 
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AKTUÁLNĚ
Přihlášky na Václavskou pouť
Přihlášky pro prodejce na Václavskou pouť
jsou již k dispozici na finančním odboru
MěÚ Strakonice. Pouť se bude konat
od 30. září do 1. října. Formulář si mohou
zájemci vyzvednout osobně u Petry Šmolí
kové na finančním odboru, požádat o něj
telefonicky na čísle 383 700 520 nebo
e-mailem na adrese petra.smolikova@mu
-st.cz. Je také ke stažení na internetových
stránkách města www.strakonice.eu.
Petra Šmolíková, finanční odbor

Polská návštěva ve Strakonicích

Nabídka bytu k prodeji
Rada města na svém jednání 12. 4. 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. 39 o velikosti 1+0 v čp. 87, ul. Na Ohra
dě, Strakonice II o výměře 32,40 m2, minimální
cenová nabídka 575 000 Kč.
Vyhodnocení nabídek se uskuteční v pondělí
15. května od 15.00 hodin v malé zasedací
místnosti MěÚ Strakonice. Bližší informace
na tel.: 383 700 303 nebo na úřední desce
MěÚ. 
Eva Charvátová, majetkový odbor

Bezplatná insolvenční poradna
Bezplatná insolvenční poradna začne
pracovat i ve Strakonicích. Sociální projekt,
jehož partnery jsou Krajský úřad Jihočeského
kraje, Krajský soud v Českých Budějovicích
a regionální středisko České advokátní komory
pro jižní Čechy, dále Spolek insolvenčních
správců České Budějovice, pobočka Probační
a mediační služby, je plně podpořen vedením
města Strakonice.
Prvotní iniciativa vzešla od vedení krajského
úřadu. První insolvenční poradna v kraji začala
pracovat před více než rokem v Českých
Budějovicích. Na základě výsledků její práce
partneři projektu nabídli spolupráci při jejím
rozšíření napříč celým krajem.
Na základě pověření vedení města
Strakonice připravili tajemník městského úřadu
Vladimír Stroner a vedoucí sociálního odboru
Lenka Vysoká podmínky pro její vznik. Provoz
insolvenční poradna v našem městě zahájí
4. 5. od 14.00 do 16.00 hodin. Poradna
bude fungovat každý první čtvrtek v měsíci
na Obecním živnostenském úřadu MěÚ Stra
konice, Na Stráži 270. K dispozici vám budou
4. 5. Jiří Zajeda, 1. 6. Dušan Havlena a 3. 8.
Lucie Demeterová.
Právní poradu zadluženým lidem zde
budou poskytovat výhradně akreditovaní
členové advokátní komory a Spolku insolvenč
ních správců, kteří bezplatně doporučí další
možné postupy a řešení situace.
Stěžejním programem projektu je pomoc
občanům, kteří se ocitli v komplikované finanč
ní situaci osobního zadlužení. Tito lidé jsou
mnohdy terčem nekalých praktik společností
nabízejících vyřešení jejich složité situace,
ovšem za přemrštěné finanční částky vedoucí
mnohdy k likvidaci dlužníků.
Markéta Bučoková, PR
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Místostarosta Milan Jungvirt se starostou města Rawicz Grzegorzem Kubikem

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

Polské město Rawicz v mnohém při
pomíná to naše, Strakonice. Dudáctví,
folklor a průmyslová výroba jsou hlavními
oblastmi spojujícími obě města.
Snad právě pro tuto podobnost si představitelé polského města vybrali Strakonice, aby
oslovili jeho vedení se záměrem vzájemné
partnerské spolupráce.
V rámci první návštěvy, která se uskutečnila 4. a 5. 4., Strakonice navštívili starosta
města Rawicz Grzegorz Kubik, ředitel
kulturního centra Dariusz Taraszkiewicz,
ředitel Nadace Dudziarz.eu a člen folklorní
skupiny Wisielok Michał Umławski a PR
města Magdalena Kaczmarek. Partnery jim
byli místostarosta Strakonic Milan Jung-

Foto: redakce

virt, ředitel městského kulturního střediska
František Christelbauer a vedoucí folklorního souboru Prácheňáček Jaroslav Bašta.
Z proběhlých jednání vzešla vzájemná
pozvání a návrh na spolupráci. Ve dnech
1.–3. 9. by měl strakonický Prácheňáček
navštívit Rawicz a zúčastnit se mezinárodního festivalu lidových muzik. Naopak
polská strana obdržela pozvání na oslavy
650. výročí města Strakonice a samozřejmě
na náš dudácký festival, který se uskuteční
v příštím roce.
Představitelé obou měst se shodli na důležitosti mezinárodní spolupráce, která pomůže
zajistit možnosti vzájemné propagace obou regionů a výměnu zkušeností z kulturní oblasti,
sociální participace, vzdělávání, hospodářské
činnosti a podnikání. Vzájemná dohoda bude
schválena místními orgány obou měst.

Strakonice jsou městem pro byznys
Ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys
hodnotícím podnikatelské prostředí z pohledu
sedmnácti kritérí a přístupu veřejné správy,
také hodnocenému sedmnácti kritérii, město
Strakonice obsadilo po dlouhé době třetí místo
v oblasti podnikatelského prostředí. Stejně tak si
polepšilo ve druhé srovnávací oblasti, kterou je
přístup veřejné správy. Zde postoupilo z loňského
desátého na 6. místo.
Novému vedení města se daří plnit předvolební sliby. Ve spolupráci se soukromým sektorem,
který je plně městem podporován, vznikají
nové pracovní příležitosti. Vytváří se přívětivé
podmínky pro život nízkopříjmových skupin
obyvatelstva například tím, že bylo zavedeno
nulové jízdné pro školáky a seniory. Snižují se
poplatky za likvidaci komunálního odpadu, ceny
tepla dodávané Teplárnou Strakonice klesají.
Naplno se rozběhly velké investiční akce, jako je
výstavba severního dopravního půloblouku, plánují se opravy strakonických komunikací, které
byly léta odkládány. Soukromý sektor investuje
do modernizace a výstavby nových provozoven.
Zcela zrušeny byly poplatky ze vstupu na kulturní a sportovní akce.
Snažíme se, aby komunikace veřejné správy
s vámi občany byla na takové úrovni, aby každý,
kdo navštíví úřad, odcházel s dobrým pocitem.

Občané jsou na prvním místě. Proto se budu snažit, aby i přes spory mezi mnou a státní správou,
představovanou tajemníkem úřadu, se kterými se
v poslední době potýkáme, náš klient odcházel
spokojen s vyřízenou záležitostí. Pokud ne, máte
stále možnost navštívit mne či místostarostu
a stěžovat si. Budeme také instalovat schránky
pro vaše písemné hodnocení práce úředníků.
Podle hodnocení se daří získávat finanční
prostředky z dotačních titulů, což je obrovským
přínosem pro realizaci investičních záměrů.
Je nutná snaha o šetření vlastních finančních
prostředků, ale zároveň obezřetné zvažování
požadavků na finanční podporu tak, aby nebyly
dotační prostředky investovány bezmyšlenkovitě,
ale naopak znamenaly přínos pro město a tím
přínos pro vás občany.
Zhodnotím-li dosavadní dvouleté působení
ve vedení města, pak je umístění ve srovnávacím
výzkumu poměrně dobrou známkou za odvedenou práci. Tím ale naše činnost nekončí. I nadále
se budeme snažit o zlepšení a vytváření vlídných
podmínek pro život ve městě. Takových, aby
mladí lidé chtěli zůstávat ve městě. Aby se
rozvíjel průmysl, který bude dávat práci. Aby
po odvedené práci mohli obyvatelé navštívit kvalitní kulturní pořady a relaxovat při zajímavých
akcích. 	
Břetislav Hrdlička, starosta
Zpravodaj města Strakonice

PRO OBČANY

Cyklostezka podél
Volyňky je hotova

Strakonice kvetou

Město Strakonice znovu po roce vyhlašuje
soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu. Letos oslavujeme 650 let od potvrzení
městských práv a právě k této příležitosti
bychom vás chtěli vyzvat k vyzdobení oken,
balkonů, domů, výloh či předzahrádek. Zapojit
do soutěže se může každý, kdo s láskou pečuje
o květiny. Přihlášky je možné posílat od 1. 6.
do 31. 8. 2017. Zájemci zašlou dvě fotografie
(detail a celkový pohled) se svými kontaktními údaji – jméno, adresa, telefon, e-mail
na adresu martina.dubova@mu-st.cz. Každý
soutěžící obdrží malou pozornost. První tři
nejlepší získají finanční částku ve výši 3 000,
2 000 a 1 000 korun.
Martina Dubová,

odbor školství a cestovního ruchu

Ztráty a nálezy
jsou na podatelně

V dubnu byla dokončena realizace stavby páteřní cyklostezka Strakonice – SO 106 podél
Volyňky. Došlo tak k propojení cyklostezky
z Radošovic na páteřní cyklostezku Strakonice podél toku Volyňky a následně Otavy.
V rámci stavby byly realizovány dvě opěrné
železobetonové zdi, upraveno koryto řeky Volyňky v návaznosti na již realizované etapy
cyklostezky a protipovodňové opatření města
Strakonice. Akce byla financována městem
Strakonice a Státním fondem dopravní infrastruktury.
Lukáš Srb, majetkový odbor

Telefony, batohy, klíče, kola, ale i fran
couzské hole nebo rybářské pruty evidují
strakonické ztráty a nálezy, které fungují
při podatelně městského úřadu. Každý
rok sem lidé nebo strážníci městské policie
přinesou několik desítek věcí.
Loni na podatelně zaevidovali 46
nálezů, devět z nich se podařilo vrátit
majiteli, v roce 2015 našlo svého vlastní
ka 16 předmětů ze 48 nalezených. Nále
zy město zveřejňuje na svých webových
stránkách po dobu 15 dnů. Po uplynutí
tří let se nalezené věci stávají majetkem
města.
Na podatelně často skončí peněženky
i mobilní telefony. U nich se daří téměř vždy
majitele dohledat.
Pokud někde najdete předmět bez ma
jitele, pak ho můžete odnést nejen na po
datelnu městského úřadu, ale i na městskou
policii, která jej do ztrát a nálezů předá.
Věci znečištěné nebo podléhající rychlé
zkáze se neuchovávají.
V případě ztráty či nálezu vám pracovni
ce podatelny poskytnou informace osobně
nebo na telefonním čísle 383 700 113.
(red)

Farmářské trhy opět na Velkém náměstí
Farmářské trhy na Velkém náměstí budou
pokračovat i v květnu, tentokrát 5. a 19. tradičně
od 13.00 do 17.00 hod. V červenci a srpnu se
trhy odmlčí a pak budou pokračovat až do
24. listopadu. Celkem se uskuteční 14 farmářských trhů – sedm jarních a sedm podzimních.
Prioritou trhů je opět důsledná kontrola původu zboží, to ze supermarketu u nás nekoupíte.
Můžete se těšit na bohatý sortiment farmářských produktů a potravin, rukodělných výrob-

ků a občerstvení. Na místě bude opět umožněn
prodej drobných pěstitelských přebytků bez
účastnického poplatku.
Na oficiálním webu trhů farmarsketrhy.
strakonice.eu můžete sledovat aktualizované
seznamy přihlášených prodejců pro každý trh.
Trhy organizuje Ekoporadna při Šmidingerově
knihovně ve spolupráci s městem Strakonice.
Kontakt: Jan Juráš, tel. 721 658 244, jan.
juras@knih-st.cz.
Jan Juráš

INZERCE

V případě zájmu nás kontaktujte:
Ing. Lenka Švarcová, tel.: 702 188 792
e-mail: velenice@hofmann-personal.cz

OPERÁTOR VÝROBY STRAKONICE
NABÍZÍME:

PREM

IÉRA

ŘÍJEN

2017
H U D BA

P Ů VO D N Í T E X T Y

RV1700701/01

ALAN
MENKEN

GLEN
S L AT E R

RV1700096/29

POUZE RANNÍ SMĚNA
HPP – nástup ihned
Dovolená nad rámec, benefity

LIBRETO

CHERI STEINKELLNER
& BILL STEINKELLNER

ORIGINÁLNÍ 120ČLENNÝ ARMÁDNÍ SOUBOR

ALEXANDROVCI
Stredocech_92x63_SvA.indd 1

10.04.17 11:38

HOSTÉ: GIPSY 4 EVER

RV1700593/03

WWW.ALEXANDROVCI.CZ

RV1700097/35

RV1700593/02

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

RV1700700/01

Koupím moto československé výroby: Stadion – Jawetta – Pařez – Pionýr – Jawa – CZ… atd,
v původním nálezovém stavu: koroze, nekompletní, popřípadě pouze díly k těmto motocyklům.

Děkuji za nabídku. Tel: 775 623 723
Koupím moto československé
výroby: Stadion – Jawetta –
Pařez – Pionýr – Jawa – CZ
… atd, v původním nálezovém
stavu: koroze, nekompletní,
popřípadě pouze díly k těmto
motocyklům.

Zpravodaj města Strakonice 
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ZPRÁVY
Jak na správu nemovitostí
Ve vlastnictví města Strakonice je 546 bytů.
Každý rok se jich do osobního vlastnictví
prodá maximálně deset, loni to bylo šest.
Bytový fond města spravují Technické služby
Strakonice. Ty také nabízejí své služby v oblasti
správy nemovitostí společenstvím vlastníků
(SVJ), majitelům bytů a garáží. V současnosti
poskytují své služby 114 SVJ.
Technické služby se postarají o nemovitost
po ekonomické, provozní i technické stránce.
Poskytované služby přizpůsobí potřebám
SVJ. Nabízí pomoc při založení společenství
vlastníků, komplexní vedení účetnictví včetně
mzdové agendy, zpracování daňového při
znání, vedení internetového bankovnictví, roční
vyúčtování služeb, kontrolu termínů plateb,
evidenci vlastníků, kontrolu dlužníků, zasílání
upomínek a přípravu pro vymáhání dluhů,
sledování platností revizí, zajišťování a uzavírání
smluv, na základě požadavku zajistí opravy
a údržbu společných prostor. Kontaktní telefon
380 420 422, e-mail: sprava.bh@tsst.cz.

Technické služby Strakonice

Počítačová škola pro seniory
Jsme Jihočeské centrum pro zdravotně posti
žené a seniory, o. p. s, pracoviště Strakonice
a pro velký zájem zahajujeme další počítačo
vé kurzy pro seniory a zdravotně postižené.
Naše kurzy trvají deset vyučovacích hodin.
Naučíme vás pracovat na internetu, případně
sociálních sítích a hlavně vás naučíme
pracovat na internetu bezpečně. Absolventi
zvládnou práci s textem i digitální fotografií.
Nabízíme kurzy ovládání tabletu. Díky pod
poře Krajského úřadu Jihočeského kraje jsou
počítačové kurzy zdarma. Zájemci hradí pou
ze 100 Kč administrativní poplatek. Uzávěrka
přihlášek je 15. 5. Počet účastníků je limitován
kapacitou učebny. Přihlášky a bližší informa
ce – Martina Božková, tel. 383 321 931,
724 707 312.
Jana Horvátová,

vedoucí pracoviště Strakonice, Jihočeské
 centrum pro zdravotně postižené a seniory

Kancelář architekta v novém
Architekt města David Andrlík nyní sídlí ve
4. patře budovy Na Stráži 270. Na městského
architekta se můžete obracet např. s náměty
na umístění nového mobiliáře, jeho modernizaci
nebo s problematikou dětských hřišť.
(red)

Uzavírky komunikací
Most Jana Palacha
- 2.–17. 5. - uzavřen chodník ve směru na Plzeň
- 10.–25. 5. - uzavřen chodník ve směru
na České Budějovice
důvodem je dokončení stavebních prací
ulice Blatenská
- 5. 5. - částečná uzavírka silnice č.
III/13911 v úseku mezi křižovatkami
ul. M. Alše a Zvolenská do
ulice Radomyšlská
- do 7. 5. - částečná uzavírka silnice č. II/173
a úplná uzavírka chodníků v ul. Radomyšlská
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Výzva k součinnosti
při provádění ochranné speciální deratizace
PETR ŠŤASTNÝ,
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Na základě podnětů občanů a or
ganizací působících na území města
Strakonice, které se týkaly zvýšeného
výskytu hlodavců, zejména potkanů,
bylo rozhodnuto o plošné (ochranné
speciální deratizaci) města. Přestože
lokální deratizace je opakovaně
prováděna dvakrát ročně, účinek
není odpovídající. Poslední celoploš
ná deratizace se ve Strakonicích
uskutečnila 15. 4.–15. 5. 2011.
Kvůli zvýšenému výskytu hlodavců, zejména potkanů, hrozí šíření
infekčních nemocí. Správně
provedená celoplošná
deratizace výrazně
sníží populaci hlodavců tím, že jsou
v krátkém časovém
úseku položeny
návnady po celém
městě. Povinnost
připojit se k ní
mají uloženou
fyzické osoby
ve svých objektech
i právnické osoby ve svých provozovnách.
Ohledně provedení plošné deratizace je
nutno vydat obecně závaznou vyhlášku.
Proto byla zpracována odborem životní-

ho prostředí Obecně závazná vyhláška č.
1/2017, která se vydává na základě výše
uvedených skutečností. Povinnost řídit se
jí mají všechny subjekty na území města.
Vyhláška ohledně deratizace byla schválena zastupitelstvem města.
Z výše uvedených důvodů vyzýváme
všechny soukromé osoby a majitele, kteří
vlastní na území města nemovitost, o součinnost při provádění speciální ochranné
deratizace. Deratizaci je nutno provést
v termínu určeném vyhláškou města, a to
od 24. 4. do 24. 5. 2017. Nedodržením tohoto termínu může dojít k přemístění hlodavců
do neošetřených lokalit, a tím pádem k celkovému snížení účinku tohoto zásahu.
Majitelé nemovitostí, kteří deratizaci
ještě nerealizovali, ji provedou na vlastní
náklady, přičemž mohou kontaktovat firmu
DERADES s. r. o., která zvítězila v poptávkovém řízení města Strakonice. Mohou
případně oslovit i jinou firmu, která
bude pro ně výhodnější, avšak musí
podnikat v oboru deratizace.
Zároveň vás žádáme, abyste
podali informaci o způsobu
a termínu provedení deratizace
ve vašem zařízení. Informace zasílejte
na adresu
MěÚ Strakonice, Velké náměstí 2, odbor ŽP, 386 21
Strakonice, popř. e-mail: petr.stastny@
mu-st.cz, fax: 383 700 369 nebo tel.
383 700 336.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Ze zápisníku městské policie
STRÁŽNÍCI NAŠLI HLEDANOU OSOBU

Odpoledne 3. 3. spatřili strážníci městské
policie v ulici Nádražní mladíka, po kterém bylo zahájeno pátrání Policií ČR.
Byl podezřelý z páchání trestné činnosti
na území našeho města. Hlídka ho zadržela a předala OO Policie ČR.

HLÍDKA OBJEVILA ZRANĚNÉHO MUŽE

Krátce po šesté hodině ranní 5. 3. objevili
strážníci muže ležícího na chodníku před
autobusovým nádražím. Měl poranění
v obličeji, které si zřejmě způsobil při
pádu. Na místo byla přes stálou službu
přivolána záchranná služba, která muže
převezla do nemocnice.

OPILÝ MUŽ SKONČIL V NEMOCNICI

Dne 5. 3. v 9.40 hodin oznámila žena
na linku 156, že u letiště v ulici V Lipkách
někdo leží u plotu. Hlídka na místě našla
muže pod vlivem alkoholu. Kolem něj
bylo pět prázdných lahví od vína. Muž byl
ve stavu, ve kterém se o sebe nedokázal
postarat. Na místo byl přivolán lékař, aby
posoudil, zda je schopen převozu do protialkoholní záchytné stanice. Vzhledem

k tomu, že u něho zjistil jiné zdravotní
problémy, byl převezen do strakonické
nemocnice.

NÁLEZ INJEKČNÍCH STŘÍKAČEK

Ve dnech 3. a 13. 3. likvidovali strážníci
použité injekční stříkačky. První lidé našli
v ulici U Sv. Markéty, druhou na sídlišti
v ulici Stavbařů. Oznamovatelům děkujeme.

STRÁŽNÍCI POSKYTLI PRVNÍ POMOC

Krátce po poledni dne 13. 3. uviděli strážníci v centru města ženu, které se udělalo
nevolno, omdlela a upadla na zem. Strážníci jí poskytli první pomoc a na místo
zavolali záchrannou službu.

POPIL, NEDOŠEL

Dopoledne 14. 3. jsme byli upozorněni
na muže, který si pod vlivem alkoholu
„ustlal“ na chodníku v ulici Čelakovského. Strážníci jej doprovodili do hotelu,
který byl nedaleko a kam měl dotyčný
namířeno.
Milan Michálek,
velitel strážníků MP Strakonice
Zpravodaj města Strakonice

Z MĚSTA

Řeka, město – sv. Jan Nepomucký

Když jsem se stěhoval mezi dvěma ze svých
dřívějších působišť, řekl mi jeden známý s narážkou na nové místo: „Město bez řeky… To snad
ani není město!“ Úplně tuto myšlenku nesdílím, ale ve chvíli, kdy přecházím Otavu či její
soutok s Volyňkou nebo když se zaposlouchám
do zvuku vody na jezu, musím uznat, že řeka
dodává městu opravdu něco nenahraditelného.
A Strakonice mají nejen řeku a jezy, ale dokonce
zmíněný soutok!
Řeka přinesla v minulosti mnoho pozitivního,
ale vždy v sobě nesla také nebezpečí, živel a nespoutanost. Člověk zakoušel respekt a zároveň
vnímal potřebu ochrany. Sv. Jan Nepomucký,
jehož památku měla Vltava nenávratně odplavit,
se stal velmi záhy patronem těch, kteří měli
s vodou něco do činění. Jeho sochy se objevovaly

na mostech, aby připomínaly, že památka dobrých lidí nemůže ve vodě utonout. A tak se stalo,
že Strakonice se mohou radovat, že právě zde se
stal jeden z kanonizačních zázraků sv. Jana Nepomuckého, totiž záchrana malé Rozálky, která
spadla v zimě do náhonu a pod mlýnské kolo.
Za necelý rok (22. 2. 2018) si připomeneme 300.
výročí této skutečné události. Na přelomu roku
bychom rádi toto výročí ještě připomněli.
Kéž by řeka v našem městě přinášela mnoho
dobrého, kéž bychom byli chráněni všeho, čím
voda hrozí, kéž mnoho lidí v Otavě nachází
osvěžení a krásné pohledy na její břehy. To vše
chceme svěřovat Boží dobrotě na přímluvu sv.
Jana Nepomuckého! Společně chceme prosit
za všechny události a osoby spojené s Otavou při
modlitbě 14. května. 
Roman Dvořák, farář

Harmonogram strojního čištění města 2. část
Datum

den

lokalita

2. 5.

úterý

Prof. Skupy, Švandy dudáka, točna MHD, Mikoláše Alše

3. 5.

středa

Rybniční, Jezerní, Labutí, Vodní, Bahenní, Leknínová I.

4. 5.

čtvrtek

U Vrbiček, Leknínová II., Labutí, Bahenní, Pod Kuřidlem

5. 5.

pátek

Za Stínadly

9. 5.

úterý

Lesní od Ptákovické na konec lesa, Ptákovická, Strojařů, U Zahrádek, Hraniční – horní část po ul.
Povážská, U Studánky, Na Muškách
Povážská po ul. Hraniční, Pohraniční stráže, Šumavská po ul. Hraniční, Boubínská

10. 5.

středa

11. 5

čtvrtek

Nad Školou, Na Stráni, Povážská od ul. Hraniční, B. Havlasy

12. 5

pátek

Hallova, Šumavská stará část, Václavská, Českých lesů, Hraniční dolní část

15. 5

pondělí

Přední Ptákovice, Lesní (zast. část), Trachtova, Bučkova, K. Dvořáka

16. 5.

úterý

Sídliště Mír – Obránců míru, Kosmonautů, Mládežnická

17. 5.

středa

Sídliště Mír – Spojařů, parkoviště u Telecomu, Rennerovy sady

18. 5.

čtvrtek

Pod Hradem, Na Dubovci, špýchar, pivovar, Lázeňská

22. 5.

pondělí

hřbitov – parkoviště + ke garážím, Nádražní čp. 400 – dvůr

23. 5.

úterý

Borová, Jedlová, Tisová, Pod Hájovnou, Buková, Březová, Pod Hliničnou

24. 5.

středa

Vodárenská a dolní část ulic, Mezi Lesy

25. 5.

čtvrtek

Starý Dražejov, Virt, Střela

26. 5.

pátek

Nový Dražejov

29. 5.

pondělí

Modlešovice, Hajská

30. 5.

úterý

Písecká podél fy Protom, JČE, podjezd k velkoobchodu fy Pecha, jatka Hradský

31. 5.

středa

Budovatelská, Raisova, Nerudova, Na Výsluní

Žáci ZŠ F. L. Čelakovského
mají (zdravý životní) styl
V prosinci minulého roku se naši žáci společně
s partnerskou školu zapojili do projektu Život?
Otázka stylu, který podporuje české a ba
vorské školy a pomáhá žákům zorientovat se
v možnostech stravování, ekologie a etického
spotřebitelského chování. Žáci se během
pětidenního semináře učí přemýšlet o svých
spotřebních návycích, sledují složení výrobků,
hodnotí potraviny, diskutují o fair-trade,
dozvídají se více o ekologickém zemědělství
a společně hledají cesty k udržitelnému
rozvoji planety. Přitom poznávají vrstevníky
ze sousední země, procvičují cizí jazyk, trénují
vystupování před publikem, učí se toleranci
a spolupráci. Vzniká tak přátelství a vytvářejí
se vazby, díky kterým se utváří a prohlubuje
i vztah a porozumění mezi oběma zeměmi.
Ve dnech 27.–28. března se v klášteře
Teplá 30 mladých vyslanců z českých a ně
meckých škol zúčastnilo setkání pořádané
ho v rámci tohoto projektu, aby opětovně
spolupracovali a vyměnili si zkušenosti. Vy
tvářeli prezentace na různá témata týkající
se zdravého životního stylu a publiku mohli
předvést výsledky spolupráce z uskuteč
něných seminářů na pět daných témat. Ani
jejich učitelé nezaháleli. Věnovali se výměně
zkušeností se vzdělávacími a mediálními
projekty. Od přítomných referentů se dozvě
děli podrobnosti k aktivitám Informačního
centra bezpečnosti potravin a k možnostem
čerpání dotací na projekty česko-bavorské
spolupráce. Druhý den pracovního setkání
byl pak věnovaný ukázce jazykové anima
ce, která se hodí nejen pro výuku základ
ních slovíček a užitečných frází v češtině
a němčině, ale i pro seznamování účastníků
a odbourávání jazykových bariér. Program
završila diskuze o přínosech a představách
budoucí spolupráce zapojených škol.
Projekt organizuje a financuje plzeňský
spolek KNOFLÍK spolu s Centrem pro
vzdělávání mládeže ve Waldműnchenu
za podpory Evropského fondu pro regionál
ní rozvoj (ERDF), Česko-německého fondu
budoucnosti a Kinder- und Jugendprogramm
des Bundes (KJP).  Veronika Frková, ZŠ FLČ

INZERCE

LAMIVEX s.r.o., stabilní firma se sídlem ve Strakonicích v oblasti výroby nábytku
Hledá pro sériovou výrobu zaměstnance na tyto pozice:
n
n
n

vyučen, SŠ vzdělání
praxe v oboru vítaná, není
podmínkou
směnný provoz

OBSLUHA OLEPOVACÍHO CENTRA
n
n
n

vyučen, SŠ vzdělání
praxe v oboru vítaná, není
podmínkou
směnný provoz

SMĚNOVÝ MISTR
n
n
n
n
n

vyučen, SŠ vzdělání
praxe v oboru vítaná, není
podmínkou
směnný provoz
částečná znalost práce na PC
komunikační schopnosti,
týmová práce

THP PRACOVNÍK, TECHNOLOG
n
n
n

SŠ vzdělání
komunikační schopnosti, týmová
práce
znalost práce na PC

RV1700685/01

OBSLUHA NÁŘEZOVÉHO CENTRA

Nástup:ihned • Výhody:stravenky,příplatky za práci na směny, odměny,odpovídající mzdové ohodnocení
Informace:606 766 489 • Kontakt: životopisy zasílejte na adresu: vojak@lamivex.cz
Zpravodaj města Strakonice 
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ZDRAVÍ A SPORT
Konzultační dny ČOI
Zástupce České obchodní inspekce bude
zájemcům odpovídat na dotazy z oblasti
práv spotřebitelů v úterý 16. 5. od 9.00
do 12.00 hod. na Obecním živnostenském
úřadu Městského úřadu Strakonice,
Na Stráži 270. Více informací poskytne J.
Vadlejchová, tel.: 383 700 330. 
(red)

PRO SENIORY
Procházka k Švandově lípě
Rada seniorů města Strakonice ve spolu
práci s Infocentrem pro seniory města Stra
konice vás zve na procházku ke Švandově
lípě. Památný strom se nachází v zahrád
kářské kolonii na západním okraji města,
v prostoru bývalého hřbitova na Kalvárii.
Pověst vypráví, že byla vysazena vedle
kaple sv. Kříže u hrobu strakonického dudá
ka Švandy, jehož dobrodružný osud byl
předlohou Josefu Kajetánu Tylovi k sepsání
divadelní hry Strakonický dudák aneb
Hody divých žen. Setkáme se v úterý
30. 5. v 9.30 hodin u lávky pod pivo
varem. Více informací u předsedkyně
Rady seniorů Marcely Štverákové, tel.:
602 340 099 a v Infocentru pro seniory.

Fotografická soutěž
Senior foto 2017
Krajská rada seniorů Jihočeského kraje
vyhlásila fotografickou soutěž Senior
foto. Účastnit se jí mohou lidé starší 60 let
a snímky mohou posílat do šesti soutěžních
kategorií – sportovní aktivity, společenské
aktivity, řemesla a ruční práce, příroda
a krásy vlasti, cestování mimo republiku
a jak nás vidí junioři. Do každé kategorie
mohou poslat tři snímky ve formátu jpg
(v plném rozlišení), a to do 15. 8. na e-mail:
krsjc@seznam.cz. Fotografie budou vyhod
noceny a bude z nich uspořádána výstava
v budově Jihočeské vědecké knihovny.
Podrobnější informace a přihlášku obdržíte
v Infocentru pro seniory.

Elpida pomáhá seniorům
Linka seniorů 800 200 007 je anonymní
a bezplatná telefonická krizová pomoc
pečující o seniory a osoby v krizi. Volat
můžete každý den od 8.00 do 20.00
hodin. Volajícím nabízí obecně prospěšná
společnost Elpida důvěrný prostor pro
sdílení jejich pocitů, provází je náročnými
životními situacemi, poskytuje jim kontakty
na další služby a instituce. Můžete se také
obrátit na e-mailovou poradnu linkasenio
ru@elpida.cz s jakoukoliv starostí, případně
radostí, pokud ji nemáte s kým sdílet. Linka
je zde pro vás, aby vám pomohla nést vaše
starosti a trápení, a pokud je to možné,
situaci vyřešit vašimi vlastními prostředky.
Marie Žiláková, Infocentrum pro seniory,
U Sv. Markéty 58,
tel.: 380 422 745, 720 043 670,
e-mail: marie.zilakova@meks-st.cz
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Otavský Plamínek nabral za deset let na síle
MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

Otavskému Plamínku je v letošním roce už
deset let. O krátké ohlédnutí a zhodnocení
dosavadní činnosti soutěže pro mladé ha
siče jsme požádali organizátora a ředitele
ÚO HZS Strakonice Otu Šmejkala.
Jste otcem myšlenky soutěže Otavský Plamínek. Když jste začínali, věřil jste, že bude
Plamínku jednou deset let?
Myšlenka na uspořádání soutěže se zrodila již
v roce 2007. Podařilo se ji ale plně realizovat až
o rok později. Chtěli jsme podpořit mladé hasiče
v celém okrese a přitáhnout do centra města
akci, která by ukázala jednu z možných volnočasových aktivit dětí a navíc vychová nastupující
generaci záchranářů.
Věřil jsem, že to společně s okresním sdružením hasičů ČMS organizačně zvládneme.
První ročník mám stále před očima. Stáli jsme
3. května 2008 pod Hvězdou a s napětím čekali,
až to spustíme a jak to dopadne. Akci předcházela několikaměsíční příprava, kdy jsme doslova
vařili z vody. Zúčastnilo se čtrnáct družstev
a nadšené ohlasy ukázaly, že to půjde a že se
rozhodně nejedná o ročník poslední.
Srovnáte-li Plamínek roku 2008 s tím letošním, co se změnilo?
Všichni jsme o deset let starší a snad také zkušenější. Otavský Plamínek se rozhořel z malé jiskřičky v pořádný plamen, který každým rokem
nabíral na síle, až se prohořel do dnešní podoby.
Od původní jednorázové akce jsme v průběhu
deseti let dospěli k celoročnímu projektu, jehož
aktivity jsou určeny dětem předškolního i školního věku.
Soutěž získala prestiž a každý rok se jí účastnilo více družstev. Vše vyvrcholilo v roce 2012,
kdy jich soutěžilo 40, což je v podstatě okresní
maximum. A tak je tomu dodnes. Postupně jsme
zapojili i další partnery. Od samého začátku
jsou s námi policisté, od roku 2010 se programu
účastní i vojáci z 25. PLRP, od roku 2013 BESIP.
A také naše Otavanky, které s námi pochodují
od roku 2008, vyrostly spolu s Plamínkem.
Minulý rok jsme divákům představili již novou
generaci strakonických mažoretek.
Celý projekt je zajišťován mimorozpočtově.

Zdravý životní styl – 3. díl
Většina naší populace se potýká s problémem nadváhy či obezity. K obezitě dochází, jestliže energetický příjem převyšuje
energetický výdej. Určitě každý z nás
někdy slyšel pojem Body Mass Index – anglický pojem pro index tělesné hmotnosti,
vyjadřující stupeň nadváhy. Podle následujícího vzorce si můžeme lehce vypočítat,
do které z daných kategorií patříme a jak
vysoká zdravotní rizika nám hrozí. Tato
rizika se týkají zejména vysokého výskytu
onemocnění srdce a cév, ale také chorob
trávicího traktu, ortopedických, kožních
nebo onkologických.
BMI = hmotnost (kg) / výška2 (m)
např.: hmotnost = 70 kg, výška = 1,7 m ->
BMI = 70/1,72 = 24,22



Foto: HZS

Chtěl bych poděkovat všem našim partnerům
za finanční a materiální pomoc. Bez nich by
se jen těžko dal realizovat Otavský Plamínek
v rozsahu, ve kterém ho známe dnes.
Nejste poněkud zastrčeni Na Křemelce? Nechtěli byste více mezi lidi s Plamínkem?
Začínali jsme pod Hvězdou, kde jsme soutěžili
do roku 2014. Poté jsme soutěž přesunuli na druhý břeh řeky Otavy do nových a vhodnějších
prostor v letním areálu plaveckého stadionu. To
se ukázalo jako velmi dobrý tah a všichni ho moc
pochvalují. Zůstali jsme v dosahu města i lidí.
Otavský Plamínek je soutěž pro děti a mládež. V jaké je po deseti letech kondici, je
o soutěž mezi touto věkovou skupinou zájem?
Plamínek je ve výborné kondici. O trvalém
zájmu svědčí i ten fakt, že v podstatě jezdí každoročně soutěžit téměř čtyřicítka družstev, což
představuje trojnásobný nárůst oproti počátku
v roce 2008. Zastoupeny jsou děti v kategoriích
mladší, starší a od roku 2010 i přípravka.
Otavský Plamínek představuje celoroční
systematickou práci s dětmi a mládeží, jejíž
výsledky se pozitivně odráží ve vědomostech
a dovednostech dětí. Důležité pro nás je například to, že došlo k obnově činnosti některých
kolektivů mladých hasičů, které ji v minulosti
přerušily nebo ukončily. Věříme, že i naše
projektové aktivity přispěly k znovuobnovení
a k navázání na tradici práce s dětmi na úseku
požární ochrany. Je to tak dobře pro všechny,
neboť v soutěžící mladé generaci jsou mnohdy
nástupci současných záchranářů profesionálních
nebo dobrovolných.
Srdečně zveme občany ke zhlédnutí soutěže
Otavský Plamínek v sobotu 6. května 2017
od 13.00 hodin v letním areálu plaveckého
stadionu ve Strakonicích.
BMI

Kategorie

Zdravotní
rizika

18,5–24,6

normální rozmezí

minimální

25,0–29,9

NADVÁHA

nízká až
lehce
zvýšená

30,0–34,9

OBEZITA I. stupně

vysoká

35,0–39,9

OBEZITA II. stupně

vysoká

> 40

OBEZITA III. stupně velmi vysoká
Zdroj: Pavel Klenner - Vnitřní lékařství
Lenka Scheinostová,
předsedkyně komise
pro sociální věci a zdravotnictví
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
3. 4.–6. 5.
Generálka/VOŠ a SPŠ Volyně
„Stolky“, práce studentů D14.
místo: Artwall, Želivského ul., info: Artwall Strakonice
5. 4.–31. 5.
Střípky minulosti
Slavné osobnosti Strakonicka, které mají letos
výročí. Místo a info: hrad, MSP
3.–10. 5.
Výstava prací žáků MŠ, ZŠ a Praktické
školy ve Strakonicích
Vernisáž 2. 5. ve 14.00 hod., součástí bude
představení Pohádka o dvanácti měsíčkách
ve společenském sále ŠK.
místo: vstupní hala ŠK, info: ŠK
3. 5.–28. 5.
Fotografové Strakonice 2017
Autoři: V. Král, M. Příhoda, P. Strbačka, P. Drdel,
J. Kuchař, P. Borovička, T. Hurský, I. Řandová,
M. Holmanová, P. Kašlal, I. Heinová, ZUŠ
Strakonice. Vernisáž 2. 5. v 17.00 hod.
místo: Maltézský sál, info: MěKS
5. 5.–31. 5.
Cestování
Výstava prací žáků ZUŠ, vernisáž 4. 5. v 16.30
hod., vystoupí skupina Adh Mór.
místo: Kapitulní síň, info: ZUŠ
6. 5.–2. 6.
Zeď
Výstava sedmi vybraných fotografií od různých
autorů k 5. výročí založení galerie Artwall
Strakonice. Vernisáž 6. 5. v 18.00 hod.
místo: Artwall, Želivského ul., info: Artwall

12. 5.–28. 6.
Škola
Výstava prací žáků ZUŠ, třídy J. Lískovcové
a I. Schwarzové
místo: vstupní hala ŠK, info: ŠK
3. 6.–30. 6.
S harpunou na tetanus
Výstava knižní ilustrace J. Petrášové a P. Kalaše.
místo: Artwall, Želivského ul., info: Artwall

KINO OKO
1. 5., 17.30 hod.
Kráska a zvíře
USA, fantasy/hudební/rodinný/romant., dabing,
123 min., přístupný všem
1.–2. 5., 20.00 hod.
Zahradnictví: Rodinný přítel
ČR, milostné drama, 115 min., přístupný všem
2.–3. 5., 17.30 hod.
Naprostí cizinci
It, drama/komedie, titulky, 97 min., přístupný
od 12 let
3. a 5. 5., 20.00 hod.
Neznámá dívka
Belgie, drama, titulky, 113 min., přístupný
od 12 let
4.–7. 5., 17.30 hod.
Strážci Galaxie vol. 2 3D
USA, akční/dobrodr., dabing, 136 min., přístupný
od 12 let
4. 5., 20.00 hod.
Depeche Mode live in Berlin
USA, koncert, částečně titulkováno, 129 min.,
přístupný všem

KALENDÁŘ AKCÍ

6.–7. 5., 20.00 hod.
Uteč
USA, horor/mysteriozní, titulky, 103 min.,
přístupný od 15 let
8.–10. 5., 17.30 hod.
Šmoulové: Zapomenutá vesnice 2D + 3D
USA, anim., dabing, 90 min., 8.–9.5. ve 3D,
10. 5. ve 2D, přístupný všem
8.–9. 5., 20.00 hod.
Ochránci
Rusko, akční/dobrodr./sci-fi, titulky, 89 min.,
přístupný od 12 let
11. 5., 20.00 hod.
Noční směna
Švýc/VB, thriller, titulky, 80 min., přístupný od 12 let
11.–14. 5., 17.30 hod.
Král Artuš: Legenda o meči 3D
VB/Aus/USA, akční/dobrodr./drama/fantasy,
titulky, 126 min., přístupný od 12 let
12.–14. 5., 20.00 hod.
Ministerstvo lásky
Chor/ČR, komedie/satira, titulky, 103 minut,
přístupný všem
15.–17. 5., 17.30 hod.
Pád
USA/Maď, dobrodr./drama/fantasy/romant.,
titulky, 91min., přístupný od 12 let
15.–17. 5., 20.00 hod.
Rychle a zběsile 8
USA, akční/krimi/thriller, titulky, 136 min.,
přístupný od 12 let
18.–21. 5., 17.30 hod.
Příšerky pod hladinou 3D
Španělsko, anim., dabing, 92 min., přístupný všem

INZERCE

Automotive CZ
HLEDÁME PRACOVNÍKY DO NÁSLEDUJÍCÍCH POZIC

TECHNIK KVALITY
Požadujeme:
a VŠ/SŠ technického směru,
a praxi v oboru, zkušenosti s metodami řízení
kvality, komunikativní znalost NJ – podmínkou

Zpravodaj města Strakonice 

KONTAKTUJTE NÁS:
…jsme výrobce dílů
nabor@duraauto.com
pro světové
BLATNÁ:
automobilky…
Riegrova 495, tel: 383 451 212
STRAKONICE:
Tovární 202 (areál ČZ), tel.: 383 342 076
Pro bližší informace se obraťte na personální úsek.

RV1700658/01

RV1601397/05

Nabízíme:
a Motivující finanční ohodnocení
(smluvní mzdu + bonusy),
a řadu zaměstnaneckých benefitů
(příspěvek na dopravu, 5 týdnů dovolené,
mezinárodní prostředí s možností růstu aj.)

www.duraauto.jobs.cz
květen 2017
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KALENDÁŘ AKCÍ
18.–21. 5., 20.00 hod.
Vetřelec: Covenant
USA, dobrodr./sci-fi/thriller, titulky, 122 min.,
přístupný od 15 let
22.–24. 5., 17.30 hod.
Cuky Luky film
Slovensko, komedie, orig. verze, 112 min.,
přístupný od 7 let
22.–24. 5., 20.00 hod.
Lady Macbeth
VB, drama, titulky, 89 min., přístupný od 15 let
25.–28. 5., ČT–PÁ 17.30 a 20.00,
SO–NE 20.00 hod.
Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta 3D
USA, dobrodr., titulky, 120 min., přístupný všem
27.–29. 5., 17.30 hod.
Špunti na vodě
ČR, komedie, rodinný, 83 min., přístupný všem
29. 5., 20.00 hod.
Polina
Fra, drama, titulky, 112 min., přístupný od 12 let
30.–31. 5., 17.30 hod.
Mimi šéf
USA, anim./rodinný/komedie, dabing, 97 min.,
přístupný všem
30.–31. 5., 20.00 hod.
Sibiřský deník
Lot/ČR/Fin, životopisné drama, černobílý,
titulky, 120 min., přístupný od 12 let
SENIORSKÁ STŘEDA
17. 5., 9.30 hod.
Masaryk
ČR/SR, drama/histor., 106 min.
FILMOVÝ KLUB – KINO OKO
10. 5., 20.00 hod.
Personal Shopper
Fra/Něm, drama/horor/mysteriozní/thriller,
titulky, 105 min., přístupný od 12 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
Pá
6.00–8.00 kondiční plavání
12.00–22.00 (15.30–19.00 ½ bazénu)
So a Ne
13.00–20.00
Změny v otevírací době
1. a 8. 5. – 13.00–20.00, 6. 5. ZAVŘENO
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
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www.meks–st.cz | www.knih–st.cz | www.muzeum–st.cz | www.csop–strakonice.net | www.ddmstrakonice.cz
www.rcberuska.cz | http://zus.strakonice.cz

BOHOSLUŽBY
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
www.farnost-strakonice.cz
Nedělní bohoslužby
8.00 hod. Podsrp, 9.30 hod. sv. Markéta
Neděle 7. 5., 9.30 hod. sv. Markéta
eucharistie s promluvou pro děti a křtem dětí
Pondělí 8. 5., Pěší putování na Dobrou
Vodu u Milejovic
vycházíme v 8.00 od kostela sv. Markéty, možnost
připojit se cestou; návrat vlakem cca v 19.00 hod.
z Volyně, více na webu; poutí poděkujeme Bohu
za přijaté dary (vč. daru míru a osvobození)
Sobota 13. 5., 14.00 hod. Lomec u Vodňan
oslava 100. výročí zjevení P. Marie ve Fatimě,
kazatel P. Vojtěch Kodet, OCarm., přihlašování
do autobusu v sakristii kostela sv. Markéty
Neděle 14. 5., 17.00 hod. kaple sv. Jana
Nepomuckého, Rennerovy sady
modlitba za město, vodáky a vše související
s řekou
Sobota 20. 5., 10.00 hod. Blatná (fara,
kostel) – Vikariátní dětská pouť
program pro děti s doprovodem rodičů
Sobota 20. 5., 20.00 hod. sv. Markéta
Večer chval; hudba, zpěv, možnost přímluvy
na konkrétní úmysly – skupina ADORARE,
Valašské Klobouky
Úterý 31. 5., 17.30 hod. Podsrp
Svátek Navštívení Panny Marie
Neděle 4. 6., 9.30 hod. sv. Markéta
nedělní eucharistie s promluvou pro děti
MANA
www.manacirkev.cz
Bohoslužby
Každá neděle, 9.30 hod., Lidická 194
Zamyšlení nad Biblí
Každý čtvrtek, 17.00 hod, Lidická 194

POZVÁNKY
2. 5., 9.00–10.30 hod.
Kurzy počítačové gramotnosti
PC I – základy práce s počítačem (programy,
soubory, složky…), přednostně po čtenáře ŠK
místo: studovna ŠK, info: ŠK
2. 5., 16.00 hod.
Program v solné jeskyni
info: RC Beruška
2. 5., 16.30–18.00 hod.
Kroužek zdravého vaření pro děti
místo a info: RC Beruška
2. 5., 18.00 hod.
Vícehlasy
Hosty dalšího setkání s inspirujícími osobnostmi bu
dou perníkářka a lektorka lidových řemesel J. Chadi
mová a pedagožka a sbormistryně M. Miková.
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK
2. 5., 16.00 hod.
Fotokurz – cesta k lepším fotografiím
kapacita kurzu omezena, přihlášky na
www.knih-st.cz/fotokurz
sraz: na 3. hradním nádvoří
3. 5., 17.00–18.00 hod.
Šachy pro děti
místo a info: RC Beruška
3. 5., 17.00 hod.
Lesy a ochrana přírody v NP Šumava
přednáška Petra Kahudy ze Správy NP Šumava
místo: promítací sál gymnázia, info: ŠK Za Parkem
3. 5., 17.15 hod.
2. absolventský koncert
místo: zámecký sálek, info: ZUŠ

4. 5., 14.00 hod.
Kolona historických vozidel
více na str. 15
4. 5., 19.00 hod.
Divadelní představení – Shirley Valentine
hraje: Simona Stašová
místo: dům kultury, info: MěKS
5. 5., 13.00–17.00 hod.
Farmářské trhy
místo: Velké nám., pod radnicí, info: ŠK
5. 5., 14.30 hod.
Setkání rodin s dětmi se sluchovým postižením
pořádá centrum pro dětský sluch Tamtam,
přihlášky na tel. 251 510 744 nebo
ranapececechy@detskysluch.cz
místo: RC Beruška
6. 5., 13.00 hod.
Otavský plamínek
10. ročník soutěže v požárním sportu mladých hasičů
místo: Na Křemelce, info: HZS JčK-ÚO Strakonice, tel.
950 215 111
6. 5., 14.30 hod.
Slavnostní shromáždění u příležitosti 72.
výročí ukončení 2. světové války
podrobný program na str. 15
7. 5., 13.00 hod.
Stihl Timbersports – Czech Cup Strakonice 2017
místo: letní kino, info: MěKS
9. 5., 16.00 hod.
Koncert studentů českobudějovické
konzervatoře a pedagogické fakulty
místo: zámecký sálek, info: ZUŠ
9. 5., 19.00 hod.
Koncert Lucie Bílá – turné Hana
místo: dům kultury, info: MěKS
10. 5., 9.00 hod.
Baby masáže
program pro maminky s dětmi do tří let
místo a info: RC Beruška
10. 5., 17.15 hod.
Koncert ke Dni matek
místo: zámecký sálek, info: ZUŠ
10. 5., 18.00 hod.
Noc literatury
veřejné čtení současné evropské literatury
místo a info: ŠK
10. 5., 18.00 hod.
Svobodný dialog mezi kulturami a národy
beseda s ministrem kultury Danielem Hermanem
k tématům česko-německých vztahů, ochrany
kulturního dědictví a dalším
místo: Rytířský sál, info: MěKS
11. 5., 10.00 hod.
Mazané dopoledne
výroba netradičních pomazánek a nepečených
dobrot s dětmi pod vedením výživové poradkyně
místo a info: RC Beruška
11. 5., 19.00 hod.
Přednáška – Expediční jachting
Tomáš Kůdela pohovoří o putování evropskými
moři a Atlantickým oceánem. Zažijete expedici
na Kapverdy, výstup na činné sopky, setkání s delfíny.
místo: Rytířský sál, info: MěKS
12. 5., 9.00–18.00 hod.
Focení ke Dni matek
rodinná nebo dětská fotografie
místo a info: RC Beruška
12. 5., 16.00 hod.
Rytířské odpoledne
vystoupení šermířů z SHŠ Markýz, tvořivá dílna
místo: dvůr RC Beruška, info: RC Beruška
13. 5., 7.00–11.00 hod.
Bleší trh
místo: plavecký areál, info: iparkosova@seznam.cz
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KALENDÁŘ AKCÍ
13. 5., 19.00 hod.
Koncert skupiny Citron
místo: letní kino, info: MěKS
14. 5., 9.00–13.00 hod.
Den s 25. protiletadlovým raketovým plukem
místo: V Lipkách, info: AČR, tel. 973 323 211
14. 5., 15.00 hod.
Taneční odpoledne s písničkou
k poslechu a tanci hraje Přímý přenos
místo: dům kultury, info: MěKS
15. 5., 8.30 hod.
Strakáček – nesoutěžní přehlídka dětských
divadelních souborů
místo: dům kultury, info: MěKS
15. 5., po 17.00 hod.
Výměnný bazar oblečení
přihlášky na tel. 773 165 696
místo a info: RC Beruška
16. 5., 9.00–10.30 hod.
Kurzy počítačové gramotnosti
PC II – základy psaní textu (klávesnice, klávesové
zkratky, MS Word…), přednostně po čtenáře ŠK
místo: studovna ŠK, info: ŠK
16. 5., 16.00 hod.
Program v solné jeskyni
info: RC Beruška
16. 5., 16.00 hod.
Fotokurz – cesta k lepším fotografiím
kapacita kurzu je omezena, přihlášky na www.knih-st.
cz/fotokurz. Sraz: na 3. hradním nádvoří
16. 5., 16.30–18.00 hod.
Kroužek zdravého vaření pro děti
místo a info: RC Beruška
16. 5., 18.00 hod.
Strakonické příběhy XXXIX.: Přináležitost
na domě spáleném.
Běžný život strakonických měšťanů v časech bolestné
a vleklé třicetileté války. Další vyprávění regionálního
historika Karla Skalického.
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK
16. 5., 19.30 hod.
Taková nesmělá provokace
tři scénky v podání Scény mladých při DS Čelakovský
místo: dům kultury, info: MěKS
17. 5., 10.00 hod.
Pečeme s láskou

jarní pečení a zdobení bábovek, skládání origami
místo a info: RC Beruška
17. 5., 17.15 hod.
3. absolventský koncert
místo: zámecký sálek, info: ZUŠ
18. 5., 9.00 hod.
Staré řecké báje a pověsti
Školní představení Nezávislé divadelní scény
Semtamfór. Místo: dům kultury, info: MěKS
18. 5., 9.00–16.00 hod.
Den otevřených dveří v Hoslovickém mlýně
Ukázky života na venkově, květnové zvyky a práce
typické pro Prácheňský kraj.
místo: Hoslovický mlýn, info: MSP
18. 5., 9.00–16.00 hod.
Den otevřených dveří v muzeu
vstupné zdarma, místo a info: MSP
18. 5., 16.00 hod.
Kytarový koncert žáků J. Pelána
místo: zámecký sálek, info: ZUŠ
18. 5., 17.00 hod.
Jaroslav Rokoský – Rudolf Beran, rodák
z Pracejovic
Součástí Dne otevřených dveří muzea je přednáška
J. Rokoského z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
Ústí n. L. o předsedovi agrární strany a předsedovi
pomnichovské česko-slovenské vlády R. Beranovi.
místo: hradní sál Jelenka, info: MSP
18. 5., 17.00 hod.
Děti Antonína Kaliny
beseda s novinářem a spisovatelem Stanislavem
Motlem o osudu zapomenutého „českého N.
Wintona“, hrdiny, který zachránil před smrtí 1300 dětí
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK
19. 5., 13.00–17.00 hod.
Farmářské trhy
místo: Velké nám., pod radnicí, info: ŠK
19. 5., 15.00 hod.
Setkání rodin dětí se zrakovým postižením
připravuje Společnost pro ranou péči a Speciálně
pedagogické centrum EDA, přihlášky na tel.
773 165 696. Místo: RC Beruška
19. 5., 18.00 hod.
Beseda s promítáním: Respekt k porodu
beseda s porodní asistentkou
místo: RC Beruška, přihlášky: tel. 773 165 696

20. 5.
Přírodovědný výlet na Radomilickou mokřinu
Půjdeme k přírodní památce Radomilická mokřina
(výskyt vzácných druhů). Zpět lze jet z Dívčic (např.
v 17.27) nebo ze Záblatíčka. Více na www.csopstrakonice.net.
Sraz: 6.50 hod. před nádražím ČD
20. 5., 14.00 hod.
JAMBOREE 2017
festival country a bluegrassové muziky
místo: hradní nádvoří, info: MěKS
21. 5., 18.00 hod.
Hraní na kantely, případně další nástroje
Koná se ve spolupráci se spolkem Spona.
K hraní, zpěvu nebo jen k poslechu zveme
širokou veřejnost.
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem
21. 5., 18.00–20.00 hod.
Dotknout se neviditelného
Relaxační večer pro ženy. Místo: Lidická 194,
Pilates studio a Mana, info: 606 683 703
22. 5., mezi 17.00 a 19.00 hod.
Trojhranná krabička z papíru (origami)
Tvořivý podvečer s Boženou Legátovou, pomůcky
a materiál budou připraveny, ale bylo by dobře
přinést si i vlastní (barevné papíry, nůžky, nůž).
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem
22. 5., 18.00 hod.
Koncert – Václav Žákovec a Anna Volínová
duo známé z TV Šlágr, místo: dům kultury,
info: MěKS
23. 5., 17.00 hod.
Květnový koncert ZUŠ
místo: dům kultury, info: ZUŠ
23. 5., 18.00 hod.
Kurzy zdravého veg(etari)ánského vaření –
Vegegrilovačka
společný závěrečný kurz sezony
místo: hospůdka Habeš, Vodárenská 262, info: ŠK
24. 5., 16.00 hod.
Koncert žáků L. Mráze
místo: zámecký sálek, info: ZUŠ
25. 5., 8.00–11.00 hod.
Tvořivá dílnička pro děti – Lízátkové
hlavičky
místo: ŠK, oddělení pro děti, info: ŠK
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KULTURA
25. 5., 16.00 hod.
Setkání rodin s dětmi s postižením
místo a info: RC Beruška
25. 5., 16.30 hod.
Klavírní koncert žáků K. Sečanské
místo: zámecký sálek, info: ZUŠ
25. 5., 17.00 hod.
Blanka Madová – Historie muzea
Přednáška bude věnována počátkům muzejní činnosti
v Strakonicích.
místo: hradní sál Jelenka, info: MSP
26. 5., 18.00 hod.
Drumcircle – bubnování v kruhu
pod vedením Zdeňka Drahoše, přihlášky na tel.
380 422 709
místo: 3. hradní nádvoří, info: ŠK
27. 5., od 8.00 hod.
Bestie open – crossfitové závody
místo: plavecký areál
27. 5., 13.00–19.00 hod.
Spolu na jedné planetě
multikulturní festival s pestrým programem navazující
na projekt Poznej svého souseda
místo: Kemp Podskalí, info: 608 079 461,
www.manacirkev.cz
27. 5.
Tajemná muzejní noc
Noc plná bájí a pohádek o zdejších strašidlech
a různých nadpřirozených bytostech. Čarodějnice
vykouzlí lektvar, bludičky zatančí v bývalém vodním

Zapojení strakonických škol
do oslav 650 let města Strakonice
30. 5.–28. 6. – výstava strakonických
mateřských škol Strakonice očima dětí –
foyer domu kultury
31. 5. – na všech školách proběhne
projektový den a školy budou otevřeny
pro veřejnost
1. 6.
8.30 hod. – vědomostní soutěž mezi
školami – osmičlenné hlídky za dopro
vodu učitelů budou v ulicích města plnit
úkoly. Žádáme veřejnost, aby neodmítala
odpovídat na jejich otázky.
9.00 hod. – divadelní představení MŠ
Čtyřlístek pro všechny prvňáčky ze Stra
konic – sál domu kultury
10.00 hod. – představení dramatických
kroužků ZŠ Povážská a ZŠ Dukelská pro
strakonické druháky – sál domu kultury
Sportovní soutěže:
Vybíjená – 3. a 4. třídy – ZŠ Dukelská
Florbal – 5. třídy – ZŠ Povážská
Volejbal a přehazovaná – 6. a 7. třídy,
8. a 9. třídy – ZŠ F. L. Čelakovského
Fotbal – stadion TJ ČZ – ZŠ Poděbra
dova
Všichni návštěvníci a fandové jsou vítáni.
Přijďte podpořit naše děti.
2. 6. 9.00 hod. – vystoupení pěveckých
sborů strakonických škol
Divadelní představení na motivy hry
J. K. Tyla Strakonický dudák – hraje diva
delní soubor ZŠ Dukelská – letní kino
– slavnostní předání cen vítězným školám
ve sportovních a vědomostních soutěžích.
Ceny předají zástupci vedení města.
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příkopu, hastrman bude chytat dušičky. Dáme si pozor
na loupežníky a hejkalové postraší svým zjevem i hla
sem. Nebude chybět bílá paní Perchta, která uvaří
medovou kaši. A nezapomeneme ani na dudáky,
kteří zahrají známé lidové písně.
místo a info: MSP
27. 5., 21.00 hod.
Punkový večírek – kapely Plexis, Apple Juice
a NVÚ
místo: dům kultury, info: MěKS
27.–28. 5., od 8.00 hod.
Zlatý fez 2017 – plavecké závody
místo a info: plavecký areál
29. 5., 16.30 hod.
Koncert žáků M. Piklové
místo: zámecký sálek, info: ZUŠ
30. 5., 14.00–17.00 hod.
Prezentace souborů ZUŠ
v rámci celostátního happeningu ZUŠ OPEN;
za podpory Nadačního fondu Magdaleny Kožené
místo: před OD Maxim, info: ZUŠ
30. 5., 19.00 hod.
Andělé patnáctiletí světem letí
koncert dětského pěveckého sboru ZUŠ
u příležitosti 15. výročí založení Fere Angeli
místo: dům kultury, info: MěKS
30. 5., 16.30–18.00 hod.
Kroužek zdravého vaření pro děti
místo a info: RC Beruška
30. 5., 16.00 hod.
Fotokurz – cesta k lepším fotografiím
kapacita kurzu je omezena, přihlášky na
www.knih-st.cz/fotokurz
sraz: na 3. hradním nádvoří
31. 5., 9.00 hod.
Baby masáže
program pro maminky s dětmi do tří let
místo a info: RC Beruška
31. 5., 16.00 hod.
Klavírní koncert žáků M. Homolkové
místo: zámecký sálek, info: ZUŠ

31. 5., 16.30 hod.
Zastavení v čase
Krátké setkání, ztišení, verše – František Hrubín,
poetická próza – Ladislav Zibura.
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem.
31. 5., 17.00–18.00 hod.
Šachy pro děti
místo a info: RC Beruška
31. 5., 19.00 hod.
Koncert Josefa Fouska
svérázný básník, písničkář, humorista a dlouholetý
člen divadla Semafor
místo: Rytířský sál, info: MěKS
16.00 hod.
Páteční schůzky kroužku MOP pro
předškolní a mladší školní děti
s rodiči, případně i pro starší školáky. Chodit lze
i nepravidelně. Termíny: 5. 5. pozorování přírody,
povídání o jarních zvycích, 12. 5. si zahrajeme
tradiční jarní hry, 19. 5. navštívíme přírodní
zahradu v Domanicích, 26. 5. si ukážeme rybí
trdliště a dozvíme se něco o životě ryb.
3.–4. 6.
Zemské finále mažoretkových skupin
místo: most Jana Palacha, letní kino, info: MěKS
7. 6., 17.00 hod.
Koncert žáků P. Karase
místo: zámecký sálek, info: ZUŠ
9. 6.
Koncert – Tři sestry
místo: letní kino, info: MěKS
Pro cyklisty
7. 5.
Oficiální zahájení cyklistické sezony
v jižních Čechách Zvíkov 2017
peloton Otava – 8.30 hod., start ze Strakonic (hrad)
– směr Čejetice – Sudoměř – Řežabinec – Putim –
Písek – Zvíkov. Doprovodný program v Hotelu Zvíkov
(hlavní program od 14.00 hod.), je třeba se registrovat
do 4. 5., 16.00 hod.
zdroj: Nadace jihočeské cyklostezky

Bestie Open – závody, které tě dostanou do kolen
Strakonický plavecký stadion bude hostit v rámci
oslav 650 let vzniku města jednu z největších
amatérských CrossFitových soutěží v ČR – Bestie open. Jde o sérii závodů v různých městech,
která prověří všestrannost sportovců. Soutěž
ve Strakonicích 27. května uspořádá jindřichohradecký Martin Štěpánek, jedna z největších
osobností českého CrossFitu.
Tento u nás poměrně mladý sport, který se
k nám dostal z Ameriky, si našel již mnoho
příznivců. Jde o spojení síly, dynamiky, vytrvalosti, výbušnosti, koordinace, rychlosti a dalších
důležitých aspektů v jednom. V CrossFitu jde
o to, být kompletně v kondici a dobrý ve všem.
Proto je právem považován za jedno z nejtěžších
cvičení vůbec.
A jak tedy samotná Bestie open probíhá?
Závod je složen z několika částí, zvaných WOD
(workout of the day), co přesně bude jeho součástí, se závodníci dozvídají až těsně před startem.
Může to být třeba kombinace tlaků s osou, angličáků a šplhu, přeskoků přes švihadlo, nebo shybů, výskoků na bednu, lezení po zdi či různých
variant dřepů. Kombinací je opravdu mnoho.
Závodníci nastupují ve skupinách po zhruba deseti a každý má svého rozhodčího, který dohlíží
na správnost provedení cviku a započítává
opakování. Těchto WODů je v celkovém závodě

tři až pět a mají svůj časový limit, do výsledků se
počítá rychlost a počet opakování. Je tedy třeba
ve velmi krátké době podat maximální výkon.
Závodí se v kategorii ženy, muži a smíšené týmy.
Přihlásit se může každý, kdo si chce CrossFit
zkusit a má již alespoň nějaké zkušenosti s tímto
sportem. Pokud některé cviky nezvládnete, nevadí, jsou připraveny náhradní varianty.
Pokud si netroufáte závodit, přijďte alespoň
podpořit sportovce v jejich zápolení. Více informací najdete buď u spolupořádajícího strakonického klubu Fudochi Kan (fcb/fudochikan ) nebo
na www.Bestieopen.cz, fcb/bestieopen.
Karel Dvořák,
vedoucí plaveckého stadionu
Zpravodaj města Strakonice
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Další kontejnery na bioodpad našly své místo

ZELENÁ ÚSPORÁM
Na semináři poradí,
jak získat dotaci

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
MŮŽETE VYUŽÍT NA TYTO DRUHY BIOODPADŮ:

Se začátkem jarní sezony byly přistaveny
velkoobjemové kontejnery zelené barvy
určené pro sběr bioodpadu do těchto zahrádkářských kolonií a lokalit:
 řední Ptákovice – pozemek p. č. 596/1
P
v k.ú. Přední Ptákovice – pod zahrádkářskou kolonií
n P řední Ptákovice – pozemek p. č. 315
v k. ú. Přední Ptákovice – pod dět. hřištěm
n Nový Dražejov – pozemek p. č. 1269/1
v k. ú. Dražejov – začátek zahr. kolonie
n Nový Dražejov – pozemek p. č. 1269/1
v k. ú. Dražejov – konec zahr. kolonie
n Za Pískovnou – pozemek p. č. 261/3
v k. ú. Nové Strakonice – v zahr. kolonii
n Nad Rájem – pozemek p. č. 1274 v k. ú.
Strakonice – za vodojemem proti zahrádkářské kolonii
n Nad Sídlištěm – pozemek p. č. 427/1 v k. ú.
Strakonice – v zahrádkářské kolonii
n

• většinu rostlinného odpadu ze zahrádky – celé rostliny a jejich zbytky, košťály,
listí tráva, plevel, seno, sláma, štěpka,
zbytky po ořezu stromů a keřů, kůra
• většinu organických odpadů z domácnosti – květiny, zbytky ovoce a zeleniny
S ohledem k různé naplněnosti kontejnerů v jednotlivých lokalitách bude svoz
realizován dle potřeby, k čemuž se postupně vytváří fungující komunikační síť.
Konečnou manipulaci se sebraným
bioodpadem na kompostárně by usnadnilo
oddělené ukládání větví a ostatní biomasy
(trávy, listí, slámy, plevele atd.) v kontejneru, čímž by se snížila pracnost i provozní náklady. Svezené větve se totiž před
jejich využitím musí štěpkovat, zatímco
ostatní organické odpady se použijí přímo
do zakládky kompostu.
Těší nás vaše snaha o oddělené separování bioodpadů, čímž přispíváte k navrácení organické hmoty zpět do půdy
prostřednictvím kompostu.
Aktuální informace naleznete vždy
i na internetových stránkách města.

Odborníci ze Státního fondu životního
prostředí ČR poskytnou zájemcům aktuální informace o možnostech získání dotací
z programu Nová zelená úsporám na výstavbu a rekonstrukci rodinných domů.
Představí také nový dotační program
Dešťovka, který je zaměřený na podporu
efektivního a udržitelného hospodaření s vodou v domácnostech. Seminář
k možnostem čerpání podpory z programu
Nová zelená úsporám a Dešťovka se uskuteční 11. května od 17.00 hodin v zasedací
místnosti bývalé budovy okresního úřadu
ve Smetanově ulici 533.
Dozvíte se, jak vysokou dotaci můžete
získat. Přesvědčíte se, že uspět se žádostí
o dotaci není tak obtížné, jak by se mohlo
zdát. Prostor bude i na dotazy a individuální konzultace.
Seminář, který pořádají Státní fond
životního prostředí ČR a odbor životního
prostředí Městského úřadu Strakonice, je
bezplatný a není potřeba se na něj hlásit. 

Radka Mrkvičková,
odbor životního prostředí

(red)
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POKLÁDKA ZA 1/2

KUPON NA SLEVU

-50 %

PROVÁDÍME ODBORNOU POKLÁDKU

Platí na akce sjednané
do 31. 5. 2017
eshop: www.bnk-as.cz

STŘEDISKO POKLÁDKY: 606 302 156
BNK, a. s., Volyňská 189, 386 01 Strakonice
eshop: www.bnk-as.cz

RV1601431/02

při pokládce podlahovin zakoupených v BNK, a.s.
při této akci
 KOBERCŮ
 PVC
 VINYLOVÝCH PODLAH
 MASIVNÍCH DŘEVĚNÝCH PODLAH
 PARKET

RV1700682/01

Z CENY POKLÁDKY
Sleva 1/2 z ceny
podlahových prací při
pokládce podlahovin
zakoupených při této akci.
Sleva bude poskytnuta po
předložení přiloženého
slevového kuponu.

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

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:
Zpravodaj města Strakonice 

n

Operátor ALU výroby – obsluha pily

PRACHATICE
n

Operátor balení

NABÍZÍME:
n
n
n
n
n
n
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
RV1601405/05

Staňte se součástí světa, ve kterém klíčové technologie vždy fungují

tel.: 383 312 106
květen 2017
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Konec druhé světové války ve Strakonicích
IVANA ŘÍHOVÁ,
MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ

Druhá světová válka skončila před
72 lety a dnes je jen velmi těžké přiblížit
tuto dobu plnou smutku a naděje, strachu
a hrdinství, zrady a neústupnosti, nenávisti
a odpuštění, nadšení i obětavosti. Přesto by
chom neměli zapomínat, zvláště v kontextu
s událostmi dnešní doby.
O válečných letech a jejich malých i velkých hrdinech toho bylo napsáno již mnoho. Připomeňme
si nyní alespoň krátce na stránkách Zpravodaje
poslední válečné a první poválečné dny ve Strakonicích prostřednictvím písemných vzpomínek
por. Vladimíra Bláhy a Adolfa Sýkory, hlavního
konstruktéra ČZ, dvou významných osobností
válečných i poválečných dnů, kteří však dnes již
upadli téměř v zapomnění.
Během 2. světové války pracovalo i na Strakonicku několik ilegálních odbojových organizací.
Ne všechny se však dožily květnových dnů 1945.
Jednou z těch, jejichž činnost nebyla prozrazena, byla skupina NIVA (dříve Předvoj). Její
historie je dlouhá a složitá. Velmi důležité bylo
její propojení na ilegální činnost ve strakonické
zbrojovce, kde se klíčovou postavou stal ve druhé
polovině roku 1943 Adolf Sýkora. Celookresním
vojenským velitelem se stal v únoru 1945 poručík československé armády Vl. Bláha. Pozornost
byla věnována získávání spolehlivých lidí pro revoluční národní výbory, závodní rady a národně
revoluční armádu, jejímž jádrem byly sabotážní
skupiny v ČZ, změněné počátkem roku 1945
prakticky ve vojensky organizované čety.
Kalendárium
4. května – v noci byla na Kuřidle vztyčena
československá státní vlajka s nápisem Kdo
odstraní naši československou státní vlajku, bude
zastřelen. Skupina vedená npor. Křivancem

Dobový snímek z osvobození města 
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a rtm. Chlupáčem ukořistila ze skladů ČZ pušky,
byly vykopány náboje ukryté v láhvích. Po zajištění telegrafu bylo uvedeno do pohotovosti všech
600 mužů.
5. května – školní kronika Nových Strakonic
píše: Toho dne ráno s radostí lidé pozorovali
československý státní prapor na Kuřidle. Byl
vztyčen městským hajným Trávníčkem a městským metařem Kunešem. Byl znamením, že
přišla chvíle našeho osvobození.
Tentýž den přišla do Strakonic telegraficky
zpráva, že byla znovu vyhlášena samostatná
Československá republika. Okresní vojenský
velitel Nivy por. Vl. Bláha vyhlásil heslo Slunce
vychází, předem domluvený povel k zahájení
ozbrojeného povstání. Krátce po poledni v 12.15
se ozval dlouhý, čtyřikrát přerušovaný tón
městské sirény.
Ihned poté začaly skupiny národně revoluční
armády, přesně podle plánu, obsazovat důležité
úřady, telegraf, nádraží a křižovatky. Podle
připravených seznamů byli zatčeni vedoucí
představitelé NSDAP včetně okresního hejtmana
Scholze a vedoucího německého oddělení okresního úřadu Wilhelma. Skupina Karla Marka
z ČZ odzbrojila německou posádku Wetterdienst
v bývalé stávkařské škole. Na silnicích byli
zajímáni ustupující němečtí vojáci, mezi nimi
i generál von Lutwitz, který byl pak využíván při
jednáních s ustupujícími vojáky.
Příslušníci Nivy měli za úkol odzbrojovat
a v případě možností odvádět do sběrných
táborů na okrajích města německé vojáky.
Osudný se stal pro jedenáct našich lidí průjezd německé obrněné jednotky. Přestože byl
domluven průjezd městem a transport jel pod
bílou vlajkou, zřejmě náhodný výstřel ve skupině, která hlídkovala v dnešní ulici 5. května, byl
příčinou odvetné palby. Výsledkem bylo jedenáct
zmařených životů. Další mrtví byli ještě týž den,
a to v Cehnicích. Při průjezdu téže kolony došlo
k přestřelce a padlo sedm cehnických občanů.

Foto: archiv MSP Strakonice

Ještě v sobotu byl ustaven okresní národní
výbor. Úplné obsazení města ve večerních
hodinách bylo důkazem, že byla celá akce dobře
připravena.
6. května – na pomoc Praze bylo vysláno auto
se zdravotnickým materiálem, současně vyjelo
auto se zbraněmi na pomoc Písku a Vodňanům.
Ve 13.00 hodin odjel por. Bláha a škpt. Kříž
spolu s novým předsedou ONV kpt. Karlem
Ruthem a místopředsedou Karlem Schierem
vstříc americké armádě. Ve 14.00 hodin byly
první tanky přivítány v ulicích města. Velitelem
vojska 4. divize 3. americké armády byl Collonel
Roberts. Dle jeho zprávy nemusela americká
armáda zasahovat a projela od hranic našeho
okresu bez výstřelu. Bylo to velké ocenění pro
ilegální organizaci NIVA.
7. května – 50 mužů pod vedením por. Jeřábka odjelo zajišťovat ochranu samot a vesnic
kolem Javorníka.
Byly zřízeny zajatecké tábory u nádraží
a blízko okresního úřadu. Největší soustředění
uprchlíků na strakonickém okrese bylo u Bavorova, kde místní tábory hrozily přeplněním.
8. května – pokračovalo odzbrojování záškodníků v lesích.
9. května – bylo oznámeno ukončení
2. světové války a kapitulace Německa. Americké letadlo shodilo dvojjazyčnou výzvu ke kapitulaci německých vojáků a k jejich přechodu
do zajateckých táborů.
10. května – v 16.00 hodin se konal pohřeb
obětí z 5. května 1945. Mši sloužil strakonický
kněz P. Antonín Voráček. Nad hřbitovem sv.
Václava stálo v záplavě květin od 13.00 hodin
všech jedenáct rakví, u nich čestná stráž Nivy,
legionářů a sokolů.
Podle vyprávění pamětníků i záznamů
por. Bláhy krátce po 14.00 hodině přijelo
do Strakonic od Písku několik vojáků Rudé
armády jako styčná jednotka na demarkační
čáru (u železniční tratě Strakonice - Blatná) a
navštívili přitom Strakonice. Z 10. května je
pořízena řada fotografií o setkání Američanů,
Rusů a zástupců ONV Strakonice.
11. května – ve 23.00 hodin odjeli Sověti
směrem na Písek. Byl vytvořen asistenční prapor,
jehož členové odstraňovali vraky vozidel ze
silnic, shromažďovali součásti vojenské výzbroje
a pomáhali při odsunu osob německé národnosti
z táborů (odvoz zajišťovala americká armáda).
13. května – se konal první večírek s příslušníky americké armády v hotelu Nový svět.
19. května – vydal vojenský velitel Nivy Bláha rozkaz, v němž nařídil přechod z revolučního
období do kasárenského života podle platných
předpisů v československé armádě.
V prvních poválečných dnech měla plné ruce
práce i strakonická nemocnice, jejíž kapacita
nestačila pro příjem válečných zajatců, uprchlíků, příslušníků odboje a Vlasovovy armády,
kteří v ní hledali pomoc a ošetření. Strakonicku
se tak nevyhnula ani řada venerických chorob
a onemocnění různého druhu, jakou byla např.
epidemie břišního tyfu.
Ve Strakonicích vznikla Sbírka sociální
pomoci pro válečné poškozence, fungoval zde
Československý červený kříž. Občané shromažďovali dary a příspěvky pro postižené bombardováním v Českých Budějovicích a v Plzni.
Zpravodaj města Strakonice
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Oslavy konce
druhé světové války

4. května, od 14.00 hod.
Kolona historických vozidel
– zastaví pod rampou před městským úřadem
na Velkém náměstí
U příležitosti 72. výročí osvobození navštíví
Strakonice Sdružení klubů vojenské historie
– klub 3. armády Plzeň společně s klubem
Old Car Rangers Praha s americkou válečnou
technikou.
Info: Sdružení klubů vojenské historie - klub
3. armády Plzeň



Listopad – Američané odjeli z našeho
okresu, němečtí uprchlíci ještě zůstávali.
Byli najímáni na veřejné práce, pomáhali
za stravu a ošacení na velkostatcích nebo
v závodech.
V prvních měsících po osvobození se
Strakonice dočkaly dvou významných

Foto: archiv MSP

návštěv. Dne 16. 6. přijel prezident republiky
dr. Edvard Beneš a 17. 7. byl na letišti V Lipkách přivítán velitel 3. americké armády
gen. George Smith Patton.
Zpracováno podle písemných
vzpomínek a záznamů V. Bláhy a A. Sýkory.

6. května, od 14.30 hod.
Květnové oslavy – slavnostní shromáždění
u památníku Na Dubovci
14.30 hod. – strakonické mažoretky
– kapela Nektarka
15.00 hod. – kladení věnců a kytic
15.30 hod. – orchestr L-Band, ZUŠ Strakonice
17.00 hod. – příjezd kolony historických
vozidel 4. obrněná divize „Prácheňsko“ –
po stopách XII. sboru 3. armády US
Info: MěKS

Žádost o příspěvek z IROP na rekonstrukci
kostela sv. Prokopa ve Strakonicích
ROMAN DVOŘÁK,
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST STRAKONICE

Římskokatolická farnost Strakonice podala žádost o spolufinancování
rekonstrukce kostela sv. Prokopa ve Strakonicích z programu IROP, 52.
výzva.
Cílem je nejen obnova exteriéru, interiéru a mobiliáře kostela, který je součástí
strakonického hradu a národní kulturní památkou, ale také její větší zpřístupnění
a umožnění navštívit i místa dosud veřejnosti nepřístupná.
Celkový rozpočet činí 55 241 528 Kč. Největší částky v rozpočtu se vztahují
k restaurování mobiliáře (cca 16,6 mil.), restaurování nástěnných maleb (cca
12,6 mil.) a opravám stavebního charakteru (cca 11 mil. Kč). V ideálním případě se
farnost bude podílet cca třemi miliony korun, i když konečná suma může být i vyšší.
Důležitým krokem bude statické zajištění jižní stěny kostela. Opravy se dočká
fasáda, uvolněné kamenné obložení kolem presbyteria, vstupní schodiště, ale také
střecha věže. Aby mohl být veřejnosti trvale zpřístupněn zadní trakt pod kůrem,
bude instalována potřebná bezpečnostní mříž. Pro zpřístupnění současných depozitářů v bývalé strážní věži bude rekonstruováno schodiště do patra nad sakristií
a zřízen vstup do nejvyššího patra, kam je v současné době možné dostat se pouze
přes půdu. V těchto místech vznikne malá expozice spjatá s kostelem sv. Prokopa
a náboženskými předměty.
Téměř 2,5 mil. Kč si vyžádá renovace varhan. Restaurování se dočkají nejen
historické oltáře, ale také okna, cínové svícny a kovové prvky. Nutná je i výměna
elektroinstalace a zřízení odpovídajícího bezpečnostního zařízení. Na klenbách
pod kůrem i na části jižní stěny budou odkryty a ošetřeny nástěnné malby. Zbytek
vnitřních omítek bude nově vymalován.
Ačkoli v posledních letech každý rok probíhají opravy na kostele sv. Prokopa
za cca milion korun (střechy, oprava oltáře Panny Marie Vítězné), možnost ucházet
se o prostředky z programu IROP nám dává naději na to, že budeme svědky generální opravy kostela, která v jeho bohaté historii jen těžko může hledat obdoby – snad
s výjimkou výstavby a jeho rozšiřování.
Kostel sv. Prokopa je bohatý stavebně-historickým vývojem. Patří svým jádrem
k nejstarším částem strakonického hradu a je nejen jeho nedílnou součástí, ale také
připomínkou hodnot, které Bavorové svému sídlu chtěli vtisknout.
V případě realizace projektu dojde k uzavření kostela sv. Prokopa na nezbytně
Kostel sv. Prokopa 
nutnou dobu, nejspíše od r. 2018.
Zpravodaj města Strakonice 

Foto: redakce
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ZVEME VÁS DO PRODEJNY

BAREV A LAKŮ

(v sídlišti Stavbařů)

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.

MIMOŘ

ÁDNÁ

AKCE

Interiérová
barva

VISTA DISTEMPER

15 l/869 Kč

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

RV1700001/04

9 l/531 Kč

RV1700679/01

3 l/209 Kč

