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Diskutujte se
starostou 1., 15. a 22. 6.
Infocentrum na hradě
otevře v červnu

Městské informační centrum bude od června
otevřeno ve zrekonstruovaných prostorách
bývalé galerie na hradě. Zřizovatelem
infocentra, které bude turistům nabízet
standardní služby, je Městské kulturní
středisko Strakonice.

Můžete se hlásit do soutěže
Strakonice kvetou

Od 1. 6. můžete přihlásit svou
květinovou výzdobu do soutěže
Strakonice kvetou. Podmínkou je,
aby výzdoba byla viditelná z ulice
nebo veřejně přístupného místa. Více na
www.strakonice.eu.

Ať už se rozhodnete jakkoli, s akční nabídkou TRUMF
získáte skvěle vybavený vůz za příznivou cenu.
Model ŠKODA FABIA v provedení TRUMF vás potěší skvělou
výbavou, která zahrnuje například klimatizaci, centrální zamykání
s dálkovým ovládáním, rádio, přední mlhové světlomety, malý
kožený paket a další. ŠKODA FABIA TRUMF je nabízena včetně
prodloužené pětileté záruky v rámci paketu Mobilita Plus,
s možností 50% cenového zvýhodnění na ŠKODA Předplacený
servis, a navíc s bonusem za výkup vašeho stávajícího vozu ve
výši 10 000 Kč. Přijďte se na vlastní oči přesvědčit k autorizovaným partnerům ŠKODA nebo si objednejte testovací jízdu
na Infolince ŠKODA, tel. 800 600 000.

ROZHODNĚTE SE
A BUDE TO
VÁŠ TRUMF
ŠKODA FABIA TRUMF

www.skoda-trumf.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

ŠKODA FABIA TRUMF již od

244 900 Kč

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů FABIA TRUMF:
4,4l – 4,9l/100 km, 101-111 g/km
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AUTOSERVIS ŠRACHTA s.r.o., Písecká 513, 386 01 Strakonice
Tel.: 383 322 226, 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

RV1601396/06

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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Petice proti malé vodní elektrárně, připojte se
Nad Strakonicemi se stále vznáší jako
Damoklův meč hrozba realizace malé
vodní elektrárny.
Chvílemi se zdálo, že společnost Landreal
své snažení vzdala, ale nestalo se tak.
Patrně jde o velmi slušně profitující byznys
a o ten je třeba bojovat. Zkusme jako
občané našeho města bojovat a postavit
se proti tomuto plánu všemi dostupnými
prostředky.

Tím nejjednodušším je petice. Sepsali jsme
ji, abychom dali jasný signál, že my, občané
města Strakonice, si nepřejeme, aby v těsné
blízkosti tak cenné kulturní památky, jakou
strakonický hrad je, a v místech, kam mnozí
z nás chodí odpočívat, vzniklo jakési monstrum hyzdící část naší historie.
Vnímáme jako svou povinnost chránit tuto
cennou část města. Připojte se k nám.
Petici je možné podepsat na recepci městského úřadu. 
občané Strakonic

Má smysl třídit odpad, přestože platím?
S touto a podobnými otázkami se na odbor životního prostředí obrací obyvatelé našeho města.
Do schránek jsou každoročně doručovány
složenky s poměrně složitým až krkolomným
názvem, který se může jevit jako nepochopitelný: místní poplatek za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů. Název
poplatku je stanoven zákonem 565/1990 Sb.
V lidech doposud přetrvává názor, že když už
popelnici platí, tak ať je plná, což vede k tomu,
že je obsahem nádob na odpad nezanedbatelné
množství odpadu, který by se, byl-li by tříděn,
mohl recyklovat, čímž by se nejen ušetřily náklady spojené s následným nakládáním s odpadem,
ale především by se ušetřila příroda.
Zkusme si představit ideální situaci na příkladu. Jedna tuna nevytříděného odpadu stojí
město 1260 Kč. To je platba za realizovaný
odvoz a uložení odpadu na skládce. V případě, že z obsahu popelnice vytřídím například
plast, zcela odpadá povinnost platit tuto částku,
ale naopak odběratel zaplatí nám, jako městu,
za odběr vytříděného plastu. To proto, že vytříděný plast je obchodovatelná komodita. Rozdíl
je tedy patrný, vytřídím-li segmenty, které jsou
ke třídění určeny, pak snižuji náklady na likvi-

daci SKO, která je finančně náročná. Obdobná
situace nastává u bioodpadu. V případě, že bude
likvidován společně s tuhým směsným odpadem, zatěžuje město jeho likvidace částkou
1260 Kč/t, v případě, že jej vytřídíme do určených nádob, likvidace je o 38,7 % levnější.
Zaplatíme pouhých 488 Kč za tunu bioodpadu.
Zodpovědné třídění vede ke snižování poplatku, který je mimochodem ve Strakonicích
jeden z nejnižších.
Vrátím se tedy k otázce, která zazněla v samotném úvodu. Má smysl třídit odpad, přestože
platím? Ovšemže má, a značný. Záleží samozřejmě na ukázněnosti a ochotě každého z nás, zda
budeme ve svém každodenním životě přemýšlet
nad tím, jak ovlivňujeme životní prostředí.
Zda laxní přístup ke třídění odpadu nevyvolá
postupem času ekologickou katastrofu, nebo
zda uneseme finanční zátěž za svou pohodlnost
a připlatíme si za poskytnutou službu a práci.
Ekologická osvěta se šíří napříč všemi školami
a již děti od prvních školních dnů jsou seznamovány s touto problematikou a vedeny k šetrnému
zacházení s přírodou. Buďme tedy i my, dospělí,
nápomocni budoucím generacím v jejich pohledu na svět kolem sebe a třiďme odpad.
Markéta Bučoková, PR

ČTVRTEČNÍ SETKÁNÍ S OBČANY
15. 6. OD 16.00 HODIN – VELKÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST MĚÚ
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
oslavy

650. založení města, provoz informačního centra

Diskutovat budou: starosta Břetislav Hrdlička a ředitel MěKS František Christelbauer
22. 6. OD 16.00 HODIN – VELKÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST

Jak se žije seniorům ve městě

Diskutovat budou: starosta Břetislav Hrdlička, místostarosta Milan Jungvirt a předsedkyně rady
seniorů Marcela Štveráková
Po dobu letních prázdnin se čtvrteční setkání nebudou konat.

MÍSTNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ – WWW.STTV.CZ 

Břetislav Hrdlička
STAROSTA

Ještě není zažehnán jeden
problém (elektrárna) a už čelíme
dalšímu. Na základě pokynu
vlády a z rozhodnutí ministerstva
dopravy má být do tří let zpoplatněn úsek silnice I. třídy I/20
vedoucí z Českých Budějovic
přes Písek do Plzně. Řeknete si,
to nás ale nemusí zajímat. Opak
je pravdou. Musí. Pokud se tak
stane, můžeme očekávat, že se
drtivá většina kamionové dopravy
přesune na nezpoplatněnou I/22,
která vede skrze naše město. Co
by to zejména pro nás a další
obce znamenalo, netřeba příliš
vysvětlovat. Tato komunikace
rozhodně na takový nápor těžké
dopravy není uzpůsobená. Proto
jsem požádal o spolupráci starosty zainteresovaných obcí, začali
jsme bojovat proti tomuto rozhodnutí a podnikáme všechny kroky
vedoucí k odvrácení této hrozby.
Kamionů máme i tak přespříliš.
A trochu osobněji. Je před
námi poslední měsíc školní
docházky. Přeji všem žákům
a studentům, aby konečný výsledek byl přesně podle jejich přání
a představ. Bude-li třeba, aby se
v závěrečném finiši opravilo, co
napravit půjde. Pedagogům pevné nervy a shovívavost. Rodičům
radost, ale i potřebnou dávku
pochopení a všem dohromady
léto, jak má být. Plné sluníčka,
pohody a odpočinku.
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Z MĚSTA
Stolky na tržnici pro pěstitele
Pokud máte přebytky ze zahrádky, máte
možnost je prodávat u stolků na tržnici
u kostela sv. Markéty. Můžete je užívat
po neomezenou dobu a nabízet u nich
vlastní výpěstky či rukodělné výrobky.
Cena prodejního stolečku je 10 Kč za m2
a den. Platbu za prodejní místo uskutečníte
na finančním odboru MěÚ. Zemědělské
přebytky lze nabízet i bez živnostenského
oprávnění. Více informací získáte na
tel. 383 700 330/520. Jana Vadlejchová,

živnostenský úřad

Stánky na tržnici jsou k pronájmu

Do prvních tříd zapsáno 276 dětí
K zápisům do základních škol ve Strakonicích
pro školní rok 2017/2018 se dostavilo
355 dětí, rodiče 79 z nich podali žádost
o odklad povinné školní docházky. Na základě výsledků zápisů k povinné školní docházce
pro školní rok 2017/2018 bylo do jedenácti
prvních tříd základních škol ve Strakonicích
zapsáno celkem 276 dětí. Základní škola
F. L. Čelakovského otevře tři první třídy pro
77 dětí, do ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad přijde
do dvou prvních tříd 41 dětí, ZŠ Dukelská
otevře čtyři první třídy pro 105 dětí, v ZŠ
Povážské Strakonice budou otevřeny dvě první
třídy pro 53 dětí.


Miluše Vacková,
odbor školství a cestovního ruchu

Byt k přímému prodeji
Rada města na svém jednání dne 17. 5.
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. 1
o velikosti 1+0 v č. p. 406, Nádražní, Strakonice II o výměře 23,85 m2, minimální cenová
nabídka 230 000 Kč.
Vyhodnocení nabídek se uskuteční v pondělí 26. 6. od 15.00 hod. v malé zasedací
síni MěÚ Strakonice. Bližší informace na tel.:
383 700 303 nebo na úřední desce MěÚ.
Eva Charvátová, majetkový odbor



DANA JAČKOVÁ, MAJETKOVÝ ODBOR

Město Strakonice nabízí k pronájmu
prodejní stánky na tržnici u kostela sv.
Markéty.
Jedná se o prodejní stánky o půdorysu cca
20 m2 včetně pozemku pod markýzou.
Minimální cena nájmu je stanovena
na 3500 Kč měsíčně + náklady na služby
a energie dle poměrových měřidel.
Dále město Strakonice nabízí k pronájmu
prodejní gastro stánky o půdorysu cca 20 m2
včetně pozemku pod markýzou. Minimální
výše nájmu za užívání tohoto stánku činí
4000 Kč měsíčně + náklady na služby a energie dle poměrových měřidel.

Květnové oslavy odstartovaly ve Strakonicích
4. května, kdy do města vjela kolona historických vozidel Klubu 3. armády Plzeň společně
s klubem Old Car Rangers Praha.
Hlavní slavnost ovšem připadla na sobotu
6. května, kdy bylo město osvobozeno roku

Zástupce České obchodní inspekce bude
zájemcům odpovídat na dotazy z oblasti práv
spotřebitelů v úterý 20. 6. od 9.00 do 12.00
hod. na Obecním živnostenském úřadu MěÚ
Strakonice, Na Stráži 270. Více informací
poskytne J. Vadlejchová, tel.: 383 700 330.
Bezplatná insolvenční poradna bude zájemcům k dispozici 1. 6. od 14.00 do 16.00 hod.
na obecním živnostenském úřadu. Na dotazy
odpoví advokát Dušan Havlena. V červenci
poradna nebude, další termín konzultací je
naplánován na 3. 8. 
(red)

Kancelář tajemníka přesunuta
Tajemník městského úřadu Vladimír Stroner
od května sídlí v 1. patře budovy městského
úřadu Na Stráži, kde je Obecní živnostenský
úřad MěÚ Strakonice. 
(red)
Foto: M. Bučoková
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V ceně nájmu za prodejní stánek je
zahrnuto užívání společného sociálního
zařízení a úklidové komory ve stánku číslo
11 a číslo 12, dále náklady za spotřebu
elektrické energie a vody, kdy budoucí
uživatel prodejního stánku má právo toto
sociální zařízení užívat, ale i povinnost
o něj pečovat.
Minimální doba nájmu činí 6 měsíců.
V případě, že bude nájemní smlouva
uzavřena na dobu 12 měsíců a budoucí nájemce bude plnit řádně povinnosti nájemce
stanovené smlouvou, dojde k automatickému prodlužování předmětné smlouvy.
Podrobnější informace k uvedeným
pronájmům získáte na majetkovém odboru
MěÚ Strakonice, tel. 383 700 312.

Víkend plný oslav a zajímavých akcí

ČOI a insolvenční poradna
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Foto: redakce

1945 americkou armádou. Slavnostního
ceremoniálu se tak jako každým rokem zúčastnili zástupci amerického velvyslanectví.
Tentokrát do Strakonic přijel první tajemník
pro politické záležitosti James Tira. Společně
s ním vystoupili starosta Břetislav Hrdlička,
místopředseda poslanecké sněmovny Vojtěch
Filip, senátor Karel Kratochvíle, emeritní
senátor Josef Kalbáč, Zdeněk Hruška za Československou obec legionářskou a František
Sáček za Jednotu Karla Havlíčka Borovského.
Program u památníku Na Dubovci pokračoval koncertem L – Bandu a příjezdem
kolony historických vozidel 4. obrněné divize
Prácheňsko.
V sobotu to ale nebyla jediná akce, která
lákala spolu s příjemným počasím k návštěvě. V letním plaveckém areálu Na Křemelce
proběhl již 10. ročník hasičské soutěže
Otavský Plamínek. Akci finančně podpořilo
město Strakonice a zahájení se zúčastnil
starosta Břetislav Hrdlička a senátor Karel
Kratochvíle.
Neděle 7. května byla provoněná dřevem.
V amfiteátru letního kina se utkalo osmnáct
silných mužů v dřevorubeckých závodech.
Záštitu nad tímto kláním převzal starosta
Břetislav Hrdlička. Výtěžek akce putoval
do pěstounské rodiny paní Račákové, konkrétně pro Petrušku, kterou má v pěstounské
péči. 
Markéta Bučoková, PR
Zpravodaj města Strakonice

PRO OBČANY

Zkontrolujte platnost svého pasu
S blížící se dobou dovolených je třeba pamatovat
na cestovní doklady potřebné k vycestování.
Veškeré informace o dokladech nutných ke vstupu do konkrétní země naleznete na stránkách
ministerstva zahraničních věcí.
Svůj cestovní doklad musí mít i děti bez
rozdílu věku. Do zemí EU lze cestovat na platný
občanský průkaz. Ten se vydává i pro děti do 15
let a k žádosti o jeho podání je nutno doložit rodný list dítěte, rodný list jednoho z rodičů a platný
občanský průkaz rodiče, který žádost podává.
Za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let
zaplatíte poplatek 50 Kč. Fotografie se pořizuje
přímo na úřadě. Je nutno počítat s dobou vydání
do 30 dnů.
Pokud se chystáte cestovat do zemí mimo EU,
potřebujete cestovní pas. Žádá-li občan ve věku

První občánek roku na radnici

15 až 18 let, musí předložit svůj platný občanský
průkaz, rodný list a občanský průkaz rodiče, který žádost podává. Občan starší 18 let předkládá
občanský průkaz. Za cestovní pas zaplatí poplatek 600 Kč. Při podání žádosti o cestovní pas pro
děti do 15 let je nutno předložit rodný list dítěte,
rodný list jednoho z rodičů a platný občanský
průkaz rodiče, který žádost podává. Za tento pas
zaplatíte 100 Kč. Stejně jako u občanských průkazů se fotografie pořizuje na úřadě a je nutno
počítat s dobou vydání do 30 dnů.
Cestovní doklad lze též vydat ve zkrácené
lhůtě šesti pracovních dnů za zvýšený poplatek.
Za tento cestovní doklad zaplatíte pro děti do 15
let 2000 Kč a pro občana nad 15 let 4000 Kč.
Jana Michálková,

odbor vnitřních věcí

Občanům slouží moderní sběrný dvůr U Blatenského mostu
Pro občany města byl vybudován k odkládání
komunálních odpadů nový, moderní a prostorný
sběrný dvůr U Blatenského mostu, kde je možné
ukládat za úplatu i stavební odpad. Abychom
zlepšili komfort při navážení a ukládání odpadů,
budou rozšířeny otvírací hodiny sběrného dvora.
Otevřeno bude mít i v době oběda, jelikož bude
zrušena zavírací polední pauza. Nově budou mít
lidé možnost využít sběrný dvůr i o víkendech,

kdy bude otevřeno shodně jako ve všední dny, tj.
od 8.30 do 18.00 hod. v letním období a od 8.30
do 17.00 v zimě. Ve sběrném dvoře budou
k dispozici dva zaměstnanci, kteří občanům
budou pomáhat s roztřiďováním odpadů do jednotlivých nádob. Abychom personálně obsadili
provoz tohoto sběrného dvora, bude na konci léta
uzavřen sběrný dvůr v ulici Tovární.
Lucie Klimešová, odbor životního prostředí

Prvního občánka města Strakonice za rok
2017 Jana Skládala přivítal starosta
Břetislav Hrdlička. Kvůli nepřízni okolností
se zpočátku nedařilo najít termín návštěvy,
a tak se slavnostní okamžik mohl uskutečnit
až o patnáctém květnovém dnu. To ale neubralo nic na příjemném setkání, kterého se
mimo Honzíka Skládala zúčastnila i jeho
o čtyři roky starší sestřička, rodiče a babička. Milé povídání se stočilo na každodenní
mateřské povinnosti i radosti.
Starosta města předal připravené dárky,
popřál malému Honzíkovi štěstí a zdraví
do života a rodiče zapsali slavnostní okamžik do pamětní knihy města.
Markéta Bučoková, PR

INZERCE

LAMIVEX s.r.o.,

stabilní firma se sídlem ve Strakonicích
v oblasti výroby nábytku
Hledá pro sériovou výrobu
zaměstnance na tyto pozice:

Automotive CZ

HLEDÁME PRACOVNÍKY DO NÁSLEDUJÍCÍCH POZIC
OBSLUHA NÁŘEZOVÉHO CENTRA

OBSLUHA ROBOTA (závod Blatná)

n
n

Požadujeme:

n

manuální zručnost, pečlivost, spolehlivost, ochotu k práci ve
směnném provozu, práce je vhodná i pro absolventy škol

SMĚNOVÝ MISTR

Nabízíme:

n
n

motivující finanční ohodnocení (základní mzda + měsíční
prémie), řadu zaměstnaneckých benefitů (příspěvek na
dopravu, 5 týdnů dovolené, závodní stravování, rehabilitační
programy, odměny za pracovní výročí, příspěvek na
penzijní/životní pojištění aj.)

Zpravodaj města Strakonice 

n

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

n
n
n

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

THP PRACOVNÍK, TECHNOLOG
n
n
n

SŠ vzdělání
komunikační schopnosti, týmová
práce
znalost práce na PC

Nástup :ihned
Výhody:stravenky ,příplatky za práci na směny, odměny,
odpovídající mzdové ohodnocení
RV1700867/01

www.duraauto.jobs.cz

n
n

RV1700819/01

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.

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

OBSLUHA OLEPOVACÍHO CENTRA

Informace:606 766 489
Kontakt: životopisy zasílejte na adresu: vojak@lamivex.cz
červen 2017
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AKTUÁLNĚ
Sraz přátel SK Slavia se
uskuteční ve Strakonicích
Strakoničtí slávisté uspořádají 24. 6.
ve sportovním areálu Na Sídlišti 17. ročník
celostátního srazu odboček Odboru
přátel SK Slavia Praha. Strakonice byly
jako pořadatel vybrány mezi více než
70 odbočkami z celé republiky. Záštitu
nad touto velkou akcí převzal starosta
Břetislav Hrdlička, generálním partnerem
je Dudák – Měšťanský pivovar Strakonice,
mediálním partnerem Týdeník Strakonicko.
Pro příznivce Slavie z celé republiky bude
připraven bohatý program. Od sobotního rána bude probíhat Na Sídlišti turnaj
v malé kopané a pro ty, kteří se turnaje nezúčastní, je připravena exkurze do pivovaru, návštěva strakonického hradu a dalších
zajímavostí našeho města. Po skončení
turnaje půjdou účastníci srazu navštívit
oblíbenou pivovarskou pouť a na večer je
připraveno společné posezení. To vše má
ještě jednu společnou symboliku, strakoničtí
slávisté budou připomínat na této akci
všem přátelům z celé republiky 650. výročí
založení města Strakonic.
M. Červinka, V. Králíček

Setkání rodáků
a přátel osady Spůle
V osadě Spůle (Čkyně) se 25. června
uskuteční 1. setkání rodáků a přátel. Jeho
součástí bude mše svatá, živá hudební
produkce, výstava fotografií a občerstvení. Propagační materiály pro každého
příchozího. Více informací: https://www.
facebook.com/renata.leskova.982.
Renata Lešková

Letní plavecký areál zahajuje sezonu



Foto: STARZ

Venkovní areál plaveckého stadionu Na Křemelce zahájí v případě pěkného počasí
provoz ve čtvrtek 1. června. Tento den mají
děti do 15 let tradičně vstup zdarma, je to
dárek k Mezinárodnímu dni dětí, informoval
vedoucí plaveckého stadionu Karel Dvořák.
Ve venkovním areálu budou mít děti
vstup zdarma na celý den. Pokud by nebylo
příznivé počasí, pak bude otevřen vnitřní
bazén, kde budou děti moci strávit zdarma
dvě hodiny.
Otevírací doba plaveckého areálu je v červnu kvůli nestálému počasí ve dvojím režimu.
Při pěkném počasí je otevřeno od 12.00
do 20.00 hodin, při nepříznivém je otevřen
krytý bazén podle aktuální provozní doby
zveřejněné na www.starz.cz. Stránka je každý
den aktualizována do 11. hodiny. Během
letních prázdnin je otevřen vždy jen letní
areál, a to od 10.00 do 20.00 hodin v čer-

venci a srpnu. Za příznivých klimatických
podmínek může být otevřeno i v září v době
od 12.00 do 20.00 hodin.
Ve venkovním areálu jsou k dispozici tři
bazény. Největší má 50 metrů a osm drah,
druhý bazén je s toboganem. Třetí bazén je
se čtyřmi skluzavkami a je určen nejmenším
návštěvníkům. Loni bylo zrekonstruováno
brouzdaliště, letos se lidé mohou těšit na zrenovovaný tobogan, který má na vnitřní straně
tubusu novou RAL vrstvu pro rychlejší jízdu.
Vedle vodních prvků je návštěvníkům
k dispozici několik hřišť – na basketbal,
fotbal, nohejbal, volejbal, tenisový asfaltový a badmintonový kurt. V areálu je také
osmnáctijamkové hřiště na minigolf a hřiště
na beachvolejbal. Zpestřením jsou velké
zahradní šachy.
Ceny vstupného pro tuto sezonu zůstávají
stejné jako v minulých letech. 
(red)

Dotace Jihočeského kraje na kulturu a sport

více na www.strakonice.eu
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Jihočeský kraj zveřejnil
5. května druhé výzvy
dotačních programů pro
rok 2017: Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje
v oblasti kultury a Dotace
na reprezentaci Jihočeského
kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu.
Prostřednictvím těchto
dotačních programů mohou
na své projekty čerpat
podporu obce a svazky
obcí se sídlem na území
Jihočeského kraje, fyzické
a právnické osoby působící Jednou z podpořených akcí byla Procházka za magického
úplňku 
Foto: redakce
v oblasti kultury, fyzické
osoby nepodnikající působící v oblasti kultury, právnické a fyzické osoby působící v oblasti vědy, mládeže
a sportu, fyzické osoby nepodnikající působící v oblasti vědy, mládeže a sportu.
Termín pro podávání žádostí o poskytnutí dotace do výše uvedených dotačních
programů je od 5. do 16. 6. 2017. Kompletní soubor dokumentů potřebných k podání žádosti včetně elektronické žádosti a veškeré 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.
Pavla Němcová
Zpravodaj města Strakonice

DOTACE

Dotační program města Strakonice na podporu kultury v roce 2017
Opatření 1 – podpora celoroční činnosti v oblasti kultury v roce 2017
Žadatel

Výše dotace (Kč)

Žadatel

Výše dotace (Kč)

Skupina historického šermu Vendetta, z. s.
Martina Bílková (RM Dance)
Jednota Karla Havlíčka Borovského
Loutková scéna Radost Strakonice, z. s.
Klub přátel Základní umělecké školy ve Strakonicích, z. s.
Rodinné centrum Beruška Strakonice, z. s.
Mladá dudácká muzika, z. s.
Nadační fond Gymnázia Strakonice
Prácheňáček, z. s.

12 000
30 000
2 000
11 500
6 500
20 000
13 000
10 000
20 000

DDM Strakonice
Junák – český skaut, středisko Strakonice, z. s.
Prácheňský soubor písní a tanců Strakonice
Spolek historického šermu Markýz ze Strakonic
Římskokatolická farnost Strakonice
Divadelní soubor Čelakovský Strakonice
Taneční skupina Rozálie Strakonice
Jiří Záhorský (Dechová kapela Nektarka)
CTS Sluníčko, z. s.

7 000
1 500
20 000
6 000
6 500
11 000
10 000
5 000
8 000

Opatření 2 – podpora jednorázových kulturních akcí a projektů
Žadatel – Účel dotace (akce)

Výše dotace (Kč)

SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Strakonice – soutěž PO očima dětí
Martina Bílková (RM Dance) – účast v soutěži Taneční skupina roku v Jindřichově Hradci
Martina Bílková (RM Dance) – účast v soutěži Taneční skupina roku v Chrudimi
Martina Bílková (RM Dance) – účast v soutěži Czech dance tour v Chrudimi
Jednota Karla Havlíčka Borovského – výstava historie Jednoty Karla Havlíčka Borovského
Jednota Karla Havlíčka Borovského – pamětní deska k 130. výročí narození malíře Jarka Dvořáka Šumavského
Pavel Zach (osadní výbor Modlešovice) – Májová veselice v Modlešovicích
Základní umělecká škola Strakonice – Květnový koncert ZUŠ v MěDK
Základní umělecká škola Strakonice – pořady pro předškoláčky strakonických MŠ v Rytířském sále
Základní umělecká škola Strakonice – představení dramatického oboru v KZ U Mravenčí skály (15. 6. 2017)
Mladá dudácká muzika, z. s. – reprezentace strakonického folkloru v Brazílii
Rodinné centrum Beruška Strakonice, z. s. – Táta frčí (18. 6. 2017)
Muzeum středního Pootaví Strakonice – namluvení filmu Strakonice v proměnách času
Nadační fond Gymnázia Strakonice – účast pěveckého sboru na festivalu v Chorvatsku
Prostor pro historii techniky, o.p.s. – Vzpomínková motocyklová soutěž Šumavou
Sunshine Cabaret, z. s. – projekt Park OPEN! (květen–srpen)
Sunshine Cabaret, z. s. – filmové léto v Rennerových sadech
Iveta Homolková (osadní výbor Modlešovice) – zahájení prázdnin v Modlešovicích
Iveta Homolková (osadní výbor Modlešovice) – Dětský den v Modlešovicích
Iveta Homolková (osadní výbor Modlešovice) – Dětský karneval v Modlešovicích
Prácheňský soubor písní a tanců – účast na 25. městské slavnosti Bad Salzungen
Aneta Kunešová (osadní výbor Hajská) – Dětský den v Hajské (3. 6. 2017)
Aneta Kunešová (osadní výbor Hajská) – velikonoční dílna v Hajské
Michal Polata – Hudební léto na Podskalí (duben–srpen 2017)
Martin Chylík – pálení čarodějnic na Podskalí
Apoštolská církev, sbor bez hranic Praha – Na jedné planetě v kempu na Podskalí
CTS Sluníčko, z. s. – Dance show Strakonice (16.–18. 6. 2017)
Aleš Koutenský – Graffiti Jam Strakonice
Osm a půl opice, z. s. – Westernový den v Habeši
Tandemové seskoky Strakonice s.r.o. – zhotovení propagačního filmu z festivalu Letištěfest (5. 8. 2017)
Římskokatolická farnost Strakonice – grafika a tisk letáků o strakonických kostelech
DDM Strakonice – Den dětí v Rennerových sadech (1. 6. 2017)
Pavel Koubek – vydání knihy Tattoo Jam 2003–2016
Taneční skupina Rozálie Strakonice – účast na soutěži Mistrovství České republiky v country tancích dětí ve Znojmě
Hana Frühaufová Ratajová (Čajovna Na Půdě) – akce v období leden–srpen 2017

2 000
2 500
3 500
3 500
3 000
4 500
2 000
3 500
1 500
1 000
20 000
4 000
1 000
13 000
15 000
4 000
9 000
3 000
2 500
1 800
10 000
2 500
1 000
20 000
3 500
2 500
8 000
7 000
5 000
2 200
4 000
3 000
20 000
4 000
7 000

Druhá výzva dotací města
Strakonice pro sport a kulturu
Upozorňujeme žadatele, že mohou podávat žádosti o dotace z dotačních programů
města Strakonice na podporu tělovýchovy,
sportu a ostatních volnočasových aktivit
a z dotačního programu na spolufinancování kultury pro rok 2017.
Znění těchto programů včetně podmínek
pro poskytnutí dotací, okruhu způsobilých
žadatelů, hodnoticích kritérií, žádostí
a dalších povinných příloh jsou k dispozici
na www.strakonice.eu, v portálu samospráva pod odkazem dotace.
TĚLOVÝCHOVA, SPORT A OSTATNÍ
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
jednorázové sportovní a volnočasové
akce
druhá výzva pro období 1.8.–31.12.
- lhůta pro podání žádostí: 1.–30. 6.
- objem finančních prostředků: 100 000 Kč
KULTURA
jednorázové kulturní akce a projekty
druhá výzva pro období od 1. 7.–31. 12.
- lhůta pro podání žádostí: 1.–30. 6.
- objem finančních prostředků: 100 000 Kč
Úplný přehled dotací je dostupný na www.strakonice.eu v portále samospráva pod odkazem
dotace.
Martina Dubová,
odbor školství a cestovního ruchu

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

Svářeč hliníku – Operátor KOVO výroby
Operátor elektromontáže – Elektrikář
Operátor mechanické montáže

n
n
n

VOLYNĚ – MANINY
n

NABÍZÍME:
n

Operátor ALU výroby – obsluha pily

Kontaktujte nás:
Zpravodaj města Strakonice 

Operátor lakovny
Operátor skladu/balení – Skladník
Technik přípravy práce – Technik kvality

PRACHATICE
n

Operátor balení

marie.martanova@vertivco.com

n
n
n
n
n
n

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

RV1601405/06

Staňte se součástí světa, ve kterém klíčové technologie vždy fungují

tel.: 383 312 106
červen 2017
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ZPRÁVY
II. sportovní hry seniorů

Vodní slalom na Podskalí

Rada seniorů města Strakonice společně
s infocentrem pro seniory a městským kulturním střediskem připravuje na 5. 9. 2017
na strakonickém hradě již II. sportovní
hry pro všechny aktivní seniory od 60 let.
V tento den si účastníci her budou moci vyzkoušet různé sportovní disciplíny, pobavit
se a strávit příjemné odpoledne mezi svými
vrstevníky. Více informací u předsedkyně
rady seniorů Marcely Štverákové, tel.:
602 340 099 a v Infocentru pro seniory.

Advokátní poradna pro seniory
Infocentrum pro seniory připravilo na pondělí 19. června individuální právní poradenství s advokátem nevládní organizace
Iuridicum Remedium, z. s. Poradna bude
pro seniory otevřena od 10.00 do 13.00
hod. a bude se týkat např. pomoci s nevýhodnými smlouvami, jak snížit náklady
exekuce, jak řešit dluhy blízkých, jak vyzrát
na problémy s bydlením, návrh na osobní
bankrot a další. Od 14.00 do 15.00 hod.
vás zveme na seminář o finanční gramotnosti. Místo konání a více informací v infocentru pro seniory. Objednání bezplatných
konzultací na tel. 776 703 170.
Marie Žiláková,
Infocentrum pro seniory, U Sv. Markéty 58,

tel.: 380 422 745, 720 043 670,

e-mail: marie.zilakova@meks-st.cz

Poznejte vodní sporty
TJ Fezko Strakonice připravilo na víkend
22.–23. června akci Žijeme vodou
ve svém areálu Na Sádkách. Jejím cílem je
seznámit širokou veřejnost s vodními sporty,
kterým se TJ Fezko věnuje, a přilákat děti
ke sportování. Lidé se budou moci seznámit s vodním pólem, plaváním, potápěním
a možnostmi otužování. Jednotlivé sporty
si budou moci vyzkoušet, budou mít také
možnost pohovořit s trenéry a získat
informace o pozitivním vlivu vodních sportů
na zdraví. Akce se po oba dny koná
od 9.00 do 18.00 hod. 
(red)

Ze zápisníku městské policie
Vrátili se na místo přestupku
V ranních hodinách 1. 4. došlo v jednom
ze strakonických marketů k drobné krádeži.
Pachatelům se v té době podařilo z místa
beztrestně odejít, ale krátce po poledni
se muži na místo vrátili. Ostraha je však
poznala a zavolala na místo hlídku městské policie. Strážníci oba muže zadrželi
a předali je Policii ČR, a to i s kamerovým
záznamem celé krádeže.
Fantom prodejny dopaden
Hlídka městské policie spolu s hlídkou
Policie ČR dopadly 2. 4. v časných ranních
hodinách pachatele vloupání do jednoho
z obchůdků v ulici Na Dubovci. Tento objekt se stal terčem zlodějů už poněkolikáté.
Pachatel byl zadržen na místě a skončil
v rukou policistů, aniž stihl cokoli odcizit.
Milan Michálek,
velitel městské policie
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Na Podskalí se opět uskuteční závody ve vodním slalomu

VÁCLAV VONDRA,
KANOISTICKÝ KLUB OTAVA STRAKONICE

Ve dnech 8. a 9. 7. pořádá Kanoistický
klub Otava Strakonice za přispění města
Strakonice, Svazu kanoistů a České unie
sportu veřejné závody ve vodním slalomu.
Závody začínají v 9.30 hod. a končí dle počtu
přihlášených lodí přibližně v 16.00 hod. v sobotu i v neděli. Každý rok se účast pohybuje
okolo 250 lodí z celé České republiky.
Trať bude postavena z 20 branek zavěšených
nad vodou v peřejnatém úseku řeky Otavy
na Zadním Podskalí před loděnicí klubu.

Foto: archiv J. Vondry

Závodí se v kategoriích kajak jednotlivci – ženy a muži, kanoe jednotlivci – ženy
a muži, kanoe dvojic – ženy, muži a smíšené dvojice. Zúčastnit se mohou závodníci
od osmi let. Startující budou rozděleni
do věkových kategorií – žáci mladší až
veteráni.
Vítězové závodu ve všech věkových kategoriích obdrží hodnotné ceny od sponzorů –
pivovar Dudák, Moira, Prillinger a dalších.
Rádi bychom pozvali strakonickou veřejnost na atraktivní podívanou. Lidé budou
mít možnost vyzkoušet jízdu v závodní lodi
ve slepém rameni. Všechny zájemce o vodní
slalom, především z řad mládeže, rádi uvítáme v našem klubu.

Zasadím jablůňku u cesty bílé…

Dalších osmdesát polokmenů starších odrůd
jabloní a hrušní bylo navráceno do krajiny
v okrajových částech Strakonic. Stalo se tak
v rámci akce Zasadím jablůňku u cesty bílé…,
která je součástí šestiletého ekologicko-osvětové-

Foto: J. Brůžek

ho projektu města Strakonice Zahradou poznání
2013–2018. Nové stromy rostou v Modlešovicích
při staré polní cestě od koupaliště, k památníčku zničených polních cest a u dětského hřiště
a ve Starém Dražejově, v části obnovené polní
cesty kolem vrchu Opeřová (Oupeřová).
Akci koordinoval odbor životního prostředí
Městského úřadu Strakonice ve spolupráci
s Osadními výbory Modlešovice a Starý
Dražejov, Technickými službami Strakonice
a základními školami města. Stromky byly
pořízeny z finančního daru společnosti E.ON
a finančních příspěvků občanů. Samotnou výsadbu realizovali žáci ZŠ F. L. Čelakovského,
ZŠ Dukelská, ZŠ Poděbradova a ZŠ Povážská
koncem dubna. Zaslouží poděkování, že se
nezalekli práce ani v nepříznivých klimatických podmínkách.
Poslední část, zajištění opory a ochrany
stromků proti okusu, provedli v Modlešovicích
členové osadního výboru a ve Starém Dražejově pracovníci odboru životního prostředí.
Druhá část výsadby je připravena k podzimu
letošního roku, kdy je počítáno i s návratem starších odrůd třešní a švestek. Snad se
stromkům v alejích bude dařit a za několik let
poskytnou kolemjdoucím vítané osvěžení.
Miroslav Šobr, odbor životního prostředí
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
6. 5.–2. 6.
Zeď
Výstava sedmi vybraných fotografií od různých autorů
k 5. výročí založení galerie Artwall Strakonice.
místo: Artwall, Želivského ul., info: Artwall
12. 5.–29. 6.
Škola
Výstava prací žáků ZUŠ, třídy J. Lískovcové.
a I. Schwarzové, místo: vstupní hala ŠK, info: ŠK
30. 5.–28. 6.
Strakonice očima dětí
Výstava výtvarných prací dětí ze strakonických MŠ
místo: foyer domu kultury, info: MěKS
3. 6.–30. 6.
S harpunou na tetanus
Výstava ukázek z chystané knihy Petra Kalaše
s ilustracemi Jitky Petrášové.
místo: Artwall, Želivského ul., info: Artwall
6.–28. 6.
Pět osobních sběrů & padesát sezon
Výstava Jana Zákosteleckého prezentující pět tvůrčích
oblastí. Neformální zahájení 6. 6. v 17.00 hod.
místo: Maltézský sál, info: MěKS
6. 6.–30. 9.
Originály středověkých listin a dalších
dokumentů mapujících 650 let města
Vernisáž 6. 6. v 16.00 hod.
místo a info: Státní okresní archiv Strakonice
22. 6.–15. 9.
Svět kostiček
Exponáty postavené z téměř 750 000 dílků
stavebnice Lego. Vernisáž 21. 6. v 17.00 hod.
místo a info: MSP

26.–29. 6.
Putovní výstava Presta jižní Čechy
Soutěžní přehlídka stavebních realizací.
místo: sál U Kata, info: MěKS

KALENDÁŘ AKCÍ

12.–14. 6., 20.00 hod.
Smrtihlav
Fr, akční/biogr./histor./válečný, tiulky, 119 min.,
přístupný od 12 let
15.–18. 6., 17.30 hod.
Auta 3, 3D
USA, anim./rodinný/komedie, dabing, přístupný
všem
15.–18. 6., 20.00 hod.
Extrémní rychlost
USA, akční/thriller, tirulky, 94 min., přístupný
od 12 let
19.–22. 6., 17.30 hod.
Pobřežní hlídka
USA, komedie, titulky, 119 min., přístupný od 15 let
19.–21. 6., 20.00 hod.
Trpká úroda
Kanada, drama/romant./válečný, 104 min.,
přístupný od 15 let
22.–26. 6., 20.00 hod.
Transformers: Poslední rytíř 3 D
USA, akční/dobrodr./sci-fi/thriller, dabing,
140 min., přístupný všem
23.–25. 6., 17.30 hod.
Příšerky pod hladinou 3D, 2D
(23.–24. 6. 3D, 25. 6. 2D)
Špa, anim., dabing, 92 min., přístupný všem
26.–28. 6., 17.30 hod.
Strážci Galaxie Vol. 2, 3D
USA, akční/dobrodr./dabing, 136 min, přístupný
od 12 let
27.–30. 6., 20.00 hod.
Holky na tahu
USA, komedie, titulky, 97 min., přístupný od 15 let

KINO OKO
1.–4. 6., 17.30 hod.
Wonder Women 3D
USA, akční/dobrodr./fantasy, dabing, 141 min.,
příštupný od 12 let
1.–3. 6., 20.00 hod.
Tehdy spolu
ČR, poetický/historický, 75 min., přístupný všem
4.–6. 6., 20.00 hod.
Zahradnictví: Rodinný přítel
ČR, milostné drama, 115 min., přístupný všem
5.–6. 6., 17.30 hod.
Z Paříže do Paříže
Fr/Kan/ČR, dobrodr./drama, dabing, 110 min,
přístupný všem
7.–9. 6., 17.30 hod.
Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta
USA, dobrodr., dabing, 120 min., přístupný všem
8.–11. 6., 20.00 hod.
Mumie 3D
USA, akční/dobrodr./fantasy/horor, dabing,
přístupný od 12 let
10.–11. 6., 17.30 hod.
Šmoulové: Zapomenutá vesnice 3D, 2D
USA, anim., dabing, 90 min., přístupný všem
12.–14. 6., 17.30 hod.
Špunti na vodě
ČR, komedie, rodinný, 83 min., přístupný všem

INZERCE
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Strakonice s.r.o.
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Strakonice s.r.o.

Strakonice s.r.o.
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
u příležitos� ��� výročí založení ﬁrmy

KDY: pátek 23.6.2017 od 11:00 hod.
KDE: Raisova 1015, 386 01 Strakonice
PROGRAM:
prohlídka závodu s kvaliﬁkovaným průvodcem
prezentace volných pracovních míst
občerstvení zajištěno
VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE:
obsluha elektroerozivních zařízení
nástrojař
operátor CNC strojů
NAŠE TECHNOLOGIE:
frézování soustružení broušení elektroerozivní obrábění
montáž forem a nástrojů
NAŠE PRODUKTY:
formy pro hliníkové a plastové díly přesné malosériové díly
nástroje a postupové nástroje pro tváření a lisování
plechové opláštění a zpracování hutních polotovarů

Přijďte, těšíme se na vás!
Zpravodaj města Strakonice 

ubytování po dobu výkonu služby ZDARMA!!

výhodou.

GARANTUJEME MINIMÁLNĚ
350–450 tisíc Kč ročně ČISTÉHO!!!
(za 20 odpracovaných měsíčních směn
v závislosti na druhu obsluhované autobusové linky)

RV1700750/04

Strakonice s.r.o.

RV1700787/01

Strakonice s.r.o.

+420 725 688 755
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29. 6.–6. 7., 17.30 hod.
Já padouch 3, 3D
USA, anim./komedie, dabing, 96 min., přístupný
všem
SENIORSKÉ STŘEDY
14. 6., 9.30 hod.
Zahradnictví: Rodinný přítel
ČR, milostné drama, 115 min., přístupný všem
FILMOVÝ KLUB – KINO OKO
7. 6., 20.00 hod.
Klient
Írán/Fr, drama/thriller, titulky, 125 min., přístupný
od 12 let

PLAVECKÝ STADION
KRYTÝ BAZÉN
Od 1. 6. je odpolední veřejné plavání a víkendové
přesunuto do letního areálu, v případě zhoršeného
počasí bude v krytém bazénu.
Aktuální rozpis najdete na www.starz.cz.
Po
6.00–8.00 kondiční plavání
12.30–13.30 plavání pro invalidy
13.30–15.30, 17.00–20.00 (1/2 bazénu)
Út
12.30–13.30,14.30–15.30
St
6.00–8.00 kondiční plavání
12.30–13.30 plavání pro důchodce
13.30–16.00 (15.30–16.00 ½ bazénu)
Čt
14.30–15.30 plavání pro těhotné
14.30–16.00 (15.30–16.00 ½ bazénu)
Pá
6.00–7.30 kondiční plavání
12.00–20.00 (15.30–19.00 ½ bazénu)
So a Ne
12.00–20.00
Změny v otevírací době
17. 6. – venkovní areál pro veřejnost uzavřen,
otevřen bude krytý bazén 12.00–20.00 hod.
SAUNA
Po, Čt–Ne ZAVŘENO
Út
10.00–22.00
ženy
St
10.00–22.00
muži
FITNESS F2
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

BOHOSLUŽBY
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
www.farnost-strakonice.cz
Modlíme se za Strakonice – během června zvlášť
za rodiny, jejich mezigenerační vztahy a dobré
podmínky k životu; za mateřství i otcovství,
za dobrou výchovu dětí; za manžele
Nedělní bohoslužby
8.00 hod. Podsrp, 9.30 hod. sv. Markéta
Každá středa, 18.00 hod., fara, Bavorova 30
– Biblická hodina – jak porozumět Bibli
Každý pátek (kromě 9.6.), 19.30 hod.,
Vojtěška
– Společenství střední generace – setkání
zaměřené na modlitbu za konkrétní úmysly,
rozhovor nad Biblí a další témata
Neděle 4. června, 9.30 hod. sv. Markéta
nedělní eucharistie s promluvou pro děti
Pátek 9. června, 19.30 hod. Noc kostelů
– více informací na webu a na plakátech
Neděle 18. června, 9.30 hod. sv. Markéta
nedělní eucharistie s udílením 1. sv. přijímání
Více na: www.farnost-strakonice.cz
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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
MANA
www.manacirkev.cz
Bohoslužby
Každá neděle, 9.30 hod., Lidická 194
Zamyšlení nad Biblí
Každý čtvrtek, 17.00 hod, Lidická 194

POZVÁNKY
1. 6., 14.00-17.00 hod.
Den dětí v Rennerových sadech
info: DDM
2. 6., 13.00–17.00 hod.
Farmářské trhy
místo: Velké nám., info: farmarsketrhy.strakonice.eu
2. 6.
Dětský sportovní den na Virtě
místo: Virt, info: TJ Dražejov
3. 6.
Dětský den spojený s rybářskými závody
místo: Starý Dražejov, info: MS Banín Dražejov
3. a 4. 6., 9.00–20.00 hod.
Kurz výroby barefoot obuvi s B. Brůnovou
V sobotu baleríny (1500 Kč), v neděli sandály
(1250 Kč), materiál a pomůcky v ceně. Přihlášky
a info: JirinaTuh@seznam.cz.
místo: RC Beruška
3.–4. 6.
Po stopách Švandy dudáka
dálkový etapový pochod a cyklovýlet, v SO start
6.00-11.00 hod., cíl do 18.00 hod. (trasy
5–50 km), v NE start 7.00–11.00 hod.,
cíl do 13.00 hod. (trasy 5 a 10 km)
start: hrad, info: tel. 723 537 573
3.–4. 6.
Zemské finále mažoretkových skupin
3. června
13.30 – průvod městem – řazení průvodu pod
křižovatkou u nákupního parku, ul. Katovická
na most Jana Palacha
14.00 – slavnostní zahájení na mostě Jana Palacha
14.15 – I. část soutěže pochodové defilé (most
J. Palacha)
4. června
9.30 – II. část soutěže pódiové formace –
klasická mažoretka (letní kino)
14.00 – II. část soutěže pódiové formace –
klasická mažoretka, vyhlášení výsledků a slavnostní
zakončení zemského finále (letní kino). Info: MěKS
4. 6.
Přírodovědný výlet do Rudolfova
V 9.07 odjezd vlakem do Č. Budějovic, pak
MHD do Rudolfova. Navštívíme přírodní zahradu
Anastazii a hornické muzeum.
sraz: 8.50 hod. před nádražím ČD, info: ŠK Za Parkem
5.–9. 6.
Přijímací, postupové a závěrečné zkoušky
rozdávání nových přihlášek, výběr nových žáků
pro školní rok 2017/2018 – HO – 2. kolo
místo a info: ZUŠ
5.–7. 6., 8.30 hod.
Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK
5. 6., mezi 17.00 a 19.00 hod.
Tvořivý podvečer s Ivanou Ježkovou –
drobné dárky na cesty
pomůcky a materiál budou připraveny
místo a info: ŠK Za Parkem
6. 6., 9.00–10.30 hod.
Kurzy počítačové gramotnosti
internet I – první e-mail, přednostně pro
čtenáře ŠK
místo: studovna ŠK, info: ŠK
6. 6., 17.00 hod.
Koncert žáků B. Šabka
místo: na Kochance, info: ZUŠ

6. 6., 18.00 hod.
Vícehlasy
Hosty dalšího setkání s inspirujícími osobnostmi
budou herečka, konferenciérka, redaktorka
a překladatelka Sylva Daníčková a herec,
moderátor a recitátor Alfred Strejček. Tématem
večera bude „Když se řekne paměť...“
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK
7. 6., 9.00 hod.
Baby masáže
program pro maminky s dětmi 0–3 roky
s ukázkou a výukou masáží
místo a info: RC Beruška
7. 6., 17.00 hod.
Koncert žáků P. Karase
místo: zámecký sálek, info: ZUŠ
7. 6., 17.00 hod.
Promítání z cest do přírody – Cesta
z Harrachova do Králík, K. Vary a okolí
Chcete-li přispět svými tipy na zajímavá
místa, vyzkoušené ubytování apod., hlaste se
na hrdlickova@knih-st.cz nebo 380 422 720.
místo: sál gymnázia, info: ŠK Za Parkem.
8. 6.
Setkání Spolku přátel muzea
hlavním tématem bude vodní mlýn Hoslovice
místo: strakonický hrad, info: MSP
8. 6., 19.00 hod.
Cyklus léto pod Rumpálem – Letně
podvečerní koncert
účinkují: Pěvecká skupina Prácheňského souboru
a Smíšený pěvecký sbor Hlasoň
místo: Kapitulní síň, info: MSP
9.–11. 6.
5. ročník florbalového turnaje Memoriál
Petra Adlera
místo: oblouková hala, info: Fbc Strakonice
9. 6., 18.00 hod.
Tematický večer pro ženy: Barevná
typologie osobnosti
místo a info: RC Beruška, (vstup od 17.00 hod.)
přihlášky: tel. 773 165 696
9. 6., 18.00 hod.
Koncert – Tři sestry
místo: letní kino, info: MěKS
9. 6., 19.30 hod.
Noc kostelů
Více info na str. 12
10. 6., 9.30–22.30 hod.
Loutky v parku
loutková divadla, workshop výroby loutek
a animace, triková scéna, promítání
místo: Rennerovy sady, info: FB Jsme Strakonice.
11. 6., 13.00 hod.
Westernový den
kovbojská show, práce s bičem a kolty, školička
práce kovboje
místo: venkovní areál hospody Habeš, Jedlová ul.
11. 6., 15.00 hod.
Taneční odpoledne s písničkou
k poslechu a tanci hraje M. Chodl
místo: dům kultury, info: MěKS
11. 6., 18.00 hod.
Hraní na kantely, případně i další nástroje
Koná se ve spolupráci se spolkem Spona.
K hraní, zpěvu nebo jen k poslechu zveme
širokou veřejnost
místo a info: ŠK Za Parkem
13. 6.
Autobusový zájezd do Hrusic a okolí
výlet je přednostně určen pro členy Akademie
volného času, v případě volných míst pro čtenáře ŠK
přihlášky: čítárna ŠK
13. 6., 16.00 hod.
Fotokurz – cesta k lepším fotografiím

Zpravodaj města Strakonice

KALENDÁŘ AKCÍ
přihlášky na www.knih-st.cz/fotokurz
sraz: 3. hradní nádvoří, info: ŠK
13. 6., 16.30–18.00 hod.
Kroužek zdravého vaření
místo a info: RC Beruška
13. 6., 19.00 hod.
Koncert Xavier Baumaxa
místo: Rytířský sál, info: MěKS
14. 6., 16.30 hod.
Zastavení v čase
Krátké setkání, ztišení, verše – Markéta
Procházková, poetická próza – Jan Jícha.
místo a info: ŠK Za Parkem.
14. 6., 17.00–18.00 hod.
Šachy pro děti
místo a info: RC Beruška
14. 6., 17.15 hod.
4. absolventský koncert
místo: zámecký sálek, info: ZUŠ
15. 6., 17.00 hod.
Představení žáků dramatického oboru I.
Křešničky
místo: KZ U Mravenčí skály, info: ZUŠ
15. 6., 16.00 hod.
Korejský den
povídání s Korejci o jejich zemi, ochutnávka
korejských jídel a korejské masáže, vstup zdarma
místo o info: Mana, Lidická 194
15. 6., 16.00 a 18.30 hod.
S láskou kolem světa
Závěrečná show RM Dance, na níž se představí
všechny složky tanečního studia s novými
choreografiemi.
místo: dům kultury, info: MěKS
16. 6., 13.00–17.00 hod.
Farmářské trhy
místo: Velké nám., info: farmarsketrhy.strakonice.eu
16. 6., 16.30 hod.
Koncert žáků J. Nestřebové a L. Novákové
místo: zámecký sálek, info: ZUŠ
16. 6., 19.00 hod.
Divadelní předplatné B – Divadlo Palace
Stará dobrá kapela
obsazení: V. Postránecký, S. Skopal, Z. Maryška,
N. Konvalinková a další
místo: dům kultury, info: MěKS

16. 6., 20.20 hod.
Pecha Kucha Night Strako:nice vol. 2
deset inspirativních osobností (nejen) z regionu
v deseti svižných prezentacích
místo: tajné, info na www.pknst.cz
17. 6., 13.30 hod.
17. ročník Dance show
taneční přehlídka různých tanečních žánrů
místo: letní kino
17. 6., 10.00–17.00 hod.
Den řemesel
ukázka řemesel, jarmark
místo: Hoslovický mlýn, info: tel. 731 907 308
17.–18. 6.
Turnaj mini póla O pohár města Strakonic
místo: plavecký areál Na Křemelce, info: TJ Fezko
18. 6., 15.00 hod.
Táta dneska frčí
oslava Dne otců – atrakce, soutěže pro děti
a tatínky
místo: kemp Podskalí, info: RC Beruška
18. 6.
26. ročník Velké ceny Cyklo-Macner
silniční cyklistický závod
info: Cyklo-Macner
20. 6., 9.00–10.30 hod.
Kurzy počítačové gramotnosti
internet II – cestování s internetem, přednostně
pro čtenáře ŠK
místo: studovna ŠK, info: ŠK
20. 6., 16.30 hod.
Koncert žáků R. Kopřivy
místo: zámecký sálek, info: ZUŠ
20. 6., 18.00 hod.
Strakonické příběhy XLII.
Karel Skalický: Hojný sklad papíru J. F. Pavelce.
Knihkupci, papírníci a knihaři v 19. a l. pol. 20.
století v městech strakonických. Další vyprávění
regionálního historika doprovázené projekcí
různých dokumentů a vyobrazení.
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK Za Parkem
21. 6., 9.00 hod.
Baby masáže
program pro maminky s dětmi 0–3 roky
s ukázkou a výukou masáží
místo a info: RC Beruška

21. 6., 16.00 hod.
My jsme malí muzikanti
společné povídání, zpívání a muzicírování
za doprovodu dud a dalších nástrojů
místo a info: RC Beruška
22. 6., 15.30 hod.
Koncert žáků M. Lukeše
místo: Kochana z Prachové, info: ZUŠ
22.–23. 6., 9.00–18.00 hod.
Žijeme vodou s TJ Fezko Strakonice
propagace vodních sportů
místo: areál Na Sádkách, info: TJ Fezko
23. 6., 9.00–18.00 hod.
Autogramiáda nové knihy Ondřej Fibicha
a Karla Skalického Obrazy z dějin Strakonic
místo: u OC Maxim – mezi Pekařem a Makofoto,
info: 731 788 510
23. 6., 16.00 hod.
Setkání rodin s dětmi s postižením
program pro rodiče s hlídáním dětí
místo a info: RC Beruška
23. 6., 18.00 hod.
Tematický večer pro ženy: Sama sobě
vizážistkou
s nezávislou kosmetickou poradkyní, s sebou si
vezměte kosmetiku
místo a info: RC Beruška, přihlášky: tel. 773 165 696
23.–25. 6.
Letní basketbalový turnaj O pohár 650 let
města Strakonic
místo: hřiště ZŠ Povážská, info: SK Basketbal
Strakonice
24. 6., 13.00 hod.
Pivovarská pouť
13.00 hod. – sládek pivovaru zahájí pouť
výstřelem z děla
Stage pivovarský dvůr
15.30 hod. – Metal Mode
17.00 hod. – Mirai
18.30 hod. – Waw
20.30 hod. – Tlustá Berta
22.30 hod. – Parkán
Stage pod pivovarem
13.00 hod. – zahájení
13.30 hod. – Asterix
18.00 hod. – Šafrán
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KULTURA
Stage u řeky pod pivovarem
13.00–19.00 hod. – Nektarka
Podskalí odpočinková zóna
13.00–20.00 hod. – občerstvení a skákací hrad
13.00–15.00 hod. – Neckyáda – příjezd
plavidel – vyhlašování vítězů a další soutěže
přihlášky plavidel do neckyády na e-mail:
neckyada.st@seznam.cz
info: Dudák – Měšťanský pivovar
24.–25. 6.
Turnaj mládeže ve vodním pólu
O pohár 650 let města Strakonice
místo: plavecký areál Na Sádkách, info: TJ
Fezko Strakonice
27. 6., 16.30–18.00 hod.
Kroužek zdravého vaření
místo a info: RC Beruška

Noc kostelů ve Strakonicích
Pěší putování po strakonických kostelích:
začátek v 19.30 hod. v kostele sv. Markéty, zastávky u sv. Prokopa (cca ve 21.00
hod.), u sv. Václava (cca ve 22.00 hod.)
a v kostele Panny Marie Bolestné na Podsrpu (cca ve 23.00 hod.) – v každém
kostele krátká prohlídka; možnost přijít
pouze do jednotlivých kostelů v okruhu
uvedeného času.
Kostel sv. Markéty ve Strakonicích:
19.30 hod.
Uvedení programu, koncert sboru Gymnázia Strakonice
Vitráže – nejen o způsobech a důvodech
výzdoby oken kostelů; jaké druhy najdeme v kostele sv. Markéty
21.00 hod.
Svatební pochody – jedinečná možnost
slyšet několik slavnostních skladeb ve varhanním provedení, hraje Ludmila Valášková
Strakonické varhany – proč jsou varhany
v kostele, jak fungují, a k tomu něco
o strakonických varhanech; přístup na kůr
a k varhanům
22.00 hod.		
Koncert chrámového sboru – pásmo
zpěvů
Co se v kostele používá? – pár slov
o předmětech, které se používají v kostelích s možností jejich prohlídky
23.00 hod.
Z dějin kostela sv. Markéty a zázraku,
který se zde připomíná
23.30 hod.
Půlnoční chvály – písně chval s doprovodem nejen kytar
Během programu bude možné prohlížet
si kostel dle osobního zájmu.
Kromě předmětů bude možné podívat se
i na varhany a jejich ovládání.
Kostel sv. Markéty bude otevřen zhruba
do 00.30 hod.
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28. 6., 17.00–18.00 hod.
Šachy pro děti
místo a info: RC Beruška
29. 6., 8.00–11.00 hod.
Tvořivá dílnička pro děti
– veselá beruška
místo: oddělení pro děti ŠK, info: ŠK
30. 6., 13.00–17.00 hod.
Farmářské trhy
místo: Velké nám.,
info: farmarsketrhy.strakonice.eu
30. 6., 21.00 hod.
Koncert Stromboli – Fiat Lux Tour 2017
místo: letní kino, info: MěKS
8.-9. 7., 9.30 hod.
Strakonické slalomy
místo: loděnice Kanoistického klubu Otava
9. 7., 21.00 hod.
Prohlídka města za magického úplňku

Pro cyklisty
1.7.
Na kole kam oko ze Zlaté hory dohlédne
Ražice – DSO Zlatý vrch Ražice
info: www.zlatyvrch.cz, tel. 724 188 863
16.00 hod., před hradem u vývěsky
Páteční schůzky MOP
Páteční schůzky kroužku MOP pro předškolní
a mladší školní děti (i v kočárku) s rodiči,
ale případně i pro starší školáky. Chodit lze
i nepravidelně. Termíny schůzek: 2. 6. si ukážeme
vzácnou květenu na Kuřidle a 9. 6. na Kalvárii,
16. 6. si zahrajeme na zahrádce u Večeřových
a 23. 6. u Skalických. Více na pobočce Za Parkem
(Husova č. 380, 380 422 720).
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Strakoničtí házenkáři opanovali I. ligu
V sobotu 29. dubna přepsali strakoničtí házenkáři historii klubu HBC Strakonice 1921, když
si definitivně zajistili prvenství v I. lize mužů.
Ve Velké Bystřici vyhráli 28:26 a odrazili tím
atak soupeře, který byl v tabulce o dva body druhý. V přímé konfrontaci dvou nejlepších Jihočeši
fantastickým a zodpovědným výkonem rozhodli
a dotáhli do vítězného konce skvěle rozjetou
sezonu, které po dlouhou dobu vévodili.
Při své páté účasti ve druhé nejvyšší soutěži
po dvou druhých a dvou čtvrtých místech vystoupali házenkáři až na vysněný vrchol. Trenér
Roman Marienka st. tak hned ve své premiérové
sezoně na lavičce áčka mužů v I. lize dokázal
dobře poskládané a připravené mužstvo po svém
předchůdci Miroslavu Vávrovi dovést na nejvyšší
stupínek.
Úspěchu Strakoničtí dosáhli zejména kolektivním pojetím hry. Výrazného střelce ve svých
řadách neměli, góly si mezi sebe rozdělili hráči
rovnoměrně. Základním stavebním kamenem byl ostřílený matador a kapitán Martin

Svědectví kostelů
Kostel je prostor, který nese mnoho
významů a plní řadu funkcí. Některé
z nich v průběhu dějin ztrácejí na významu, jiné naopak nový získávají.
Kostely ve Strakonicích patří nejen
ke stavbám, které připomínají oněch
650 let města, ale není pochyb, že
mají co předat i dnes, a celostátní
projekt Noc kostelů, do kterého se
zapojujeme také v našem městě, si
klade za cíl nechat široké veřejnosti něco z tohoto bohatství objevit.
Dnes obdivujeme historickou hodnotu
objektů, svědectví o stavebních proměnách, ale
také proměnách stylu života, estetiky. Můžeme
si všimnout, jak důmyslně bývaly kostely začleněny nejen urbanisticky, ale mnohdy i prakticky,
často z obranných důvodů.
V proměnách času zůstává podstatou kostelů
to, že jsou místem, kam přicházejí lidé, aby
společně či soukromě vyznávali svou víru, že

Mošovský. Černou práci poctivě odváděl Tomáš
Pek, svůj talent a házenkářský um více a více
prodával Tomáš Nejdl, který již nakoukl
i do extraligy v dresu Nového Veselí. Na křídlech hráli vynikající Roman Marienka ml.
a rychlík Michal Krejčí, na pivotu spoustu ran
schytal Michal Zbíral, v brance byli oporami oba
gólmani – Jakub Jareš a Jindřich Mráz, kteří se
pravidelně střídali. Ale i ostatní hráči odvedli své
a bezpochyby přispěli ke společnému úspěchu.
A zmínit je potřeba i vynikající fanoušky, kteří
„své hochy“ v zaplněné hale (a někdy i venku)
hnali za vytouženým úspěchem.
Tenhle tým, který je v první řadě soudržnou
a skvělou partou, se již nyní nesmazatelně zapsal
do dějin strakonické házené. A historický úspěch
může ještě umocnit v barážové sérii o postup
do nejvyšší soutěže, kde změří síly s tradičním
účastníkem extraligy TJ Cement Hranice (10.
tým letošní extraligové tabulky). Tak se nechme
překvapit, jak to vše ještě dopadne.
František Třeštík

Bůh působí v našich životech.
Ať už za někoho či něco prosíme
nebo děkujeme. Společně si
zde uvědomujeme, že jsme
pozváni k plnosti života nejen
jednou na věčnosti, ale že už teď
můžeme zakoušet Boží blízkost.
A toho je svědectvím kostel
i ve chvíli, kdy kolem něj pouze
procházíme nebo projíždíme,
proto jsou kostely zdobeny tak,
jak jsou. Odrážejí tak způsob, jak
tuto skutečnost vnímaly generace

našich předků.
I letos nabídne program v rámci Noci kostelů
9. června možnost nahlédnout do strakonických
kostelů. Kromě hlavního programu v kostele sv.
Markéty je možné vydat se na večerní putování
po kostelích nebo v určené časy navštívit kterýkoliv z nich.
Přeji nám všem, abychom nejen o Noci kostelů objevili znovu něco z duchovního bohatství,
které je nám na dosah.
Roman Dvořák, farář
Zpravodaj města Strakonice

Třídění bioodpadů už má první výsledky

Svoz bioodpadu ve městě

Začátkem ledna tohoto roku jsme zahájili svoz bioodpadů ze speciálních nádob určených právě tomuto sběru. Po prvotním seznamování
s nově zavedeným sběrem se s nástupem jara objevily první výsledky.
Na množství svezeného bioodpadu se pozitivně odrazilo i březnové rozmístění 16 kusů velkoobjemových kontejnerů do osad, městských čtvrtí
a zahrádkářských kolonií. Pro představu uvádíme množství svezeného
bioodpadu v jednotlivých měsících: leden 2 t, únor 8,9 t, březen 34,29 t,
duben 48,91 t.
Co je vhodné ke kompostování a co nikoli, jsme již několikrát
na tomto místě uváděli. Nyní se zaměříme na to, jak bioodpad doma
uchovávat. Vhodné je jeho shromažďování v nádobě s víkem, v samostatném odpadkovém koši či využití kompostovatelných sáčků různých
velikostí. V případě, že využíváte pro vytřídění klasické pytle do odpadkových košů, při vhazování do hnědých bionádob jej vysypte a plastový
obal vhoďte do příslušného kontejneru na plast. Právě tyto plastové
obaly se nám často v obsahu bioodpadu objevují. A nejen ty! Bohužel se
setkáváme i se směsným komunálním odpadem. Toto vše ale opravdu
do bionádob nepatří!
Znehodnocením obsahu biologicky
rozložitelných odpadů se vystavujeme odmítnutí převzetí ke zpracování
na kompostárnu a snaha poctivých
občanů je tím zmařena. Město navíc
zaplatí pětinásobek částky za předání
na skládku oproti kompostárně.
Takto ne!
Obsah bionádob při správné skladbě
bioodpadů nezapáchá díky speciální konstrukci, která zajišťuje optimální provzdušňování. Vznik hnilobných procesů a zápach je tak minimalizován a bioodpad v nádobě vydrží bez problémů až 14 dní.
Děkujeme, že budete odděleně separovat bioodpady a tím vyprodukujeme méně směsného komunálního odpadu.
Radka Mrkvičková, odbor životního prostředí

EKOLOGIE

Dnem 8. 5. došlo ke změně ve svozu bioodpadu ze speciálních nádob,
a to v souvislosti se začátkem letního svozu směsného komunálního
odpadu a vytíženosti svozových vozidel. V ulicích, ve kterých byl
doposud svoz prováděn v liché pondělí v měsíci, je bioodpad svážen
vždy v liché úterý v měsíci. Zároveň byly přesunuty středeční svozy
bionádob na liché čtvrtky v měsíci. Tento letní režim svozu bude
fungovat do 30. 9., po té dojde k navrácení svozových dní do zimního
režimu. Na tuto změnu vás včas upozorníme.
Svoz bioodpadu z jednotlivých ulic probíhá následovně:
Den

Ulice

Úterý

B. Havlasy, Boubínská, Bučkova, Českých lesů, Hallova, Hraniční, Chmelenského, K. Dvořáka, Lesní, Na Muškách, Na Stráni, Nad Školou, Podsrp, Podsrpenská, Pohraniční Stráže, Povážská, Přední Ptákovice, Ptákovická, Strojařů, Šumavská, Trachtova, U Studánky, U Vodojemu, U Zahrádek,
Václavská, Volyňská, 5. května, Alf. Šťastného, B. Němcové, Bezděkovská,
Čelakovského, Družstevní, Dukelská, Heydukova, Holečkova, Hrnčířská,
Husova, Jeronýmova, Klostermannova, Kosmonautů, Luční, Mírová, Mládežnická, Mlýnská, Na Ohradě, Nábřežní, Obránců Míru, Palackého
nám., Pionýrská, Podskalská, Prácheňská, Sídl. 1. máje, Sokolovská, Spojařů, Stavbařů, Školní, Tržní, U Nádraží, U Sv. Markéty, Zeyerovo nábřeží

Čtvrtek

Bavorova, Erbenova, Havlíčkova, Chelčického, Jezerní, K Dražejovu,
Kopretinová, Kosatcová, Krále Jiřího z Poděbrad, Labutí, Leknínová,
Liliová, Máchova, Mikoláše Alše, P. Bezruče, Plánkova, Pod Kuřidlem,
Podskalí, Prof. Skupy, Prof. A. B. Svojsíka, Pomněnková, Sasanková, Sv.
Čecha, Švandy Dudáka, Tylova, U Vrbiček, Vodní, Zahradní, Zvolenská,
Želivského, Žižkova, Arch. Dubského, Baarova, Blatenská, Borová, Březová, Budovatelská, Buková, Dr. Jiřího Fifky, Jedlová, Jiráskova, Lidická,
Mánesova, MUDr. K. Hradeckého, Na Střelnici, Na Výsluní, Nerudova,
Pod Hájovnou, Pod Hliničnou, Pod Lesem, Radomyšlská, Raisova, Šmidingerova, Tisová, Vodárenská, Vrchlického
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věk: 45 let
výška 172 cm
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Proměna Petra Pacholíčka
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Volné pozice:

Původní váha 94 kg
Současná váha: 77 kg

Obsluha elektroerozivních zařízení
Nástrojař
Operátor CNC strojů

Petr zhubl

17 kg

HLEDÁME ZAMĚSTNANCE
Nabízíme:







práci v moderní rozvíjející se ﬁrmě
prémie, odměny, 13. a 14. plat
příspěvek na dopravu do zaměstnání
příspěvek na závodní stravování
příspěvek na penzijní připojištění
školení, odborné a jazykové kurzy zdarma

Zpravodaj města Strakonice 

e-mail: nafo@nafo.cz

RV1700787/02

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

RV1601397/06

Kontaktujte nás:
tel: 383 311 212

www.nafo.cz
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VÝROČÍ MĚSTA

Co se ukrývá v archivech
muzea. V roce 1953 vznikla instituce s názvem
Městské muzeum a okresní archiv ve Strakonicích. O rok později proběhlo rozdělení tohoto
ústavu a vznikl samostatný Okresní archiv
Strakonice, jehož vedoucím se stal archivář
Miloš Havrda. První úložné prostory nově
Málokdo umí odpovědět na otázku, co
vzniklého archivu se nalézaly ve strakonickém
je archiv. Často je vnímán jako sklad
hradu, později i v odloučených depozitářích
starého zaprášeného papíru, kam
v Radomyšli a v Holušicích. V roce 1986 došlo
nezabloudí lidská duše. Přitom se jedná
k dalšímu stěhování, tentokrát na zámeček
o odbornou instituci, kde je uloženo
Střela. Zde archiv působil do roku 1997, kdy
kulturní dědictví společnosti především
byla ve Strakonicích dokončena výstavba nové
archivní budovy a proběhlo zatím poslední stěv písemné formě, ale můžeme zde najít
hování archivních dokumentů. Archiválie, které
také zvukové a filmové záznamy i trojjsou dnes uloženy v několika depozitářích, čítají
rozměrné předměty.
více než 1 500
Ve většině
archivních fonpřípadů jde
dů s celkovou
o budovy
metráží pohys moderními
bující se kolem
klimatizovaný3 300 běžných
mi depozitáři,
metrů. Poslední
kde jsou pravinázev, který
delně měřeny
archiv nese, je
a zaznamenáStátní okresní
vány klimaticarchiv Strakoké podmínky
nice a je jedním
za účelem
z oddělení
zachování co
Státního oblastnejlepšího
ního archivu
fyzického stavu
v Třeboni.
uložených
Ve strakoarchiválií.
nickém archivu
Ne nadarmo
jsou v současse o archinosti uloženy
vech mluví
dokumenty
jako o tzv.
institucí i soupaměťových
kromých osob
institucích, kde
působících
jsou uchovány
na území býdokumenty,
valého okresu
které osvětlují
Strakonice.
naši minulost.
Mezi fondy,
O počátcích
které obsaarchivnictví
hují nejstarší
ve Strakonicích Strakonický dudák, autorem obrázku je Jarko Dvořák Šumavský
a nejcennější
se nedochovalo Zdroj: Státní okresní archiv Strakonice, fond MěNV Strakonice,
materiály, patří
mnoho informací. Obecní kronika II. 1951–1955
především fondy
Je zřejmé, že prvarchivů měst,
ní institucí, která spravovala písemné památky,
bývalých okresních úřadů Blatná, Strakonice,
byl Městský archiv Strakonice sídlící v budově
Vodňany a Volyně, okresních soudů, škol,
městské radnice zřejmě již od 17. století. Krodále pak cechovní fondy jednotlivých řemesel,
mě pergamenových listin uchovával notuláře
zachované v některých případech už od 15.
(knihy zápisků), podací protokoly, knihy
století, a na ně navazující fondy živnostenměstského důchodu a zejména knihy pamětní.
ských společenstev. Z novějších fondů jsou
Jejich uložení však nebylo vůbec bezpečné,
zajímavé dokumenty odhalující spolkovou
jak dokládá zpráva o požáru z roku 1626, při
činnost, osobní fondy, ale také sbírky map
němž shořelo sídlo magistrátu a s ním archiv.
a plánů, fotografií nebo pohlednic. Zvláštní
Také následující katastrofy a časté stěhování
skupinu představují fondy církevních institucí,
z jedné úřední budovy do druhé přispěly
které jako majetek církve jsou v archivu pouze
ke zhoršení fyzického stavu archiválií. I podeponovány a badatelsky využívány jen se
slední požár v roce 1881 stačil pohltit nemalé
souhlasem Biskupství českobudějovického.
množství městských písemností, což zavinilo
Ačkoliv by se dalo předpokládat, že největší
značnou mezerovitost materiálu do roku 1850.
zastoupení ve fondech má Archiv města StraS postupem času si začal člověk stále více
konice, není tomu tak. Vůbec nejstarším dokuuvědomovat důležitost starých dokumentů, čementem, uloženým v depozitáři strakonického
muž začalo odpovídat zacházení s nimi a také
archivu, je listina z roku 1336, kterou byly krájejich uložení. V roce 1930 došlo k přemístění
lem Janem Lucemburským potvrzeny dřívější
historických dokumentů městského archivu
svobody městu Vodňany. Jak již bylo uvedeno,
z radnice do nově zřízeného Městského Dykova
město Strakonice o řadu svých významných
JANA LÍSKOVCOVÁ, VEDOUCÍ ODDĚLENÍ
STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU
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dokumentů přišlo vlivem živelních pohrom, ale
i nezodpovědným přístupem k jejich uložení.
Nejstarší dochovanou písemností, dokládající
historii města, je listina z 8. prosince 1367,
kterou Bavor IV. ze Strakonic prodává a osazuje
právem purkrechtním 23 lánů půdy s domy
a příslušenstvím měšťanům strakonickým. Tato
listina je prvním písemným dokladem, který
potvrzuje existenci města Strakonic. Výjimečně lze originál této listiny a ještě některých
dalších spatřit na výstavě pořádané Státním
okresním archivem Strakonice u příležitosti
oslav 650. výročí města Strakonic.
Nemusíme však chodit do starých zápisů,
abychom se dozvěděli něco o osudech města
a jeho obyvatel. Záznamy o významných
i zcela obyčejných událostech lze najít
například v kronikářských zápisech. Velmi
často zde nacházíme také exkurzy do daleké
minulosti. Dávno již neplatí myšlenka, kterou
zapsal v roce 1916 do strakonické kroniky
její autor Adolf Daněk: „…nynější papír ze
dřeva a slámy neodolá totiž věkům – za sto
let, ne-li dříve, sežloutne a rozpadne se.“
V současnosti je v archivu uloženo
a na webových stránkách veřejnosti zpřístupněno 34 strakonických kronik v nepřetržité
řadě od roku 1915 do roku 2007. Snahou všech
archivářů ve spolupráci s konzervátory je nejen
zachovat dědictví naší minulosti, ale zároveň
tyto klenoty přiblížit široké veřejnosti. Proto
dochází k digitalizaci řady starých dokumentů
a k jejich uveřejňování na webových stránkách
archivu. Bohužel ne vždy se v současné době
setkáváme s pochopením pro získávání důležitých, především písemných dokumentů a pro
jejich následné uložení ve specializovaných
prostorách archivních depozitářů.

Strakonická radnice
Zdroj: Státní okresní archiv Strakonice, fond Archiv
města Strakonice, Obecní kronika I. 1915 (1916)
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Restaurování listin a pečetí
ALENA KAJANOVÁ, VEDOUCÍ ODDĚLENÍ
OCHRANY A PÉČE O NÁRODNÍ ARCHIVNÍ
DĚDICTVÍ SOA V TŘEBONI

Před zahájením konzervačního nebo
restaurátorského zásahu na památce
je nutno provést písemnou a fotografickou dokumentaci.
Nejprve se popíše fyzický stav pergamenové (papírové) listiny a pečetí. Popisuje
se většinou ve spolupráci s archivářem.
Součástí restaurátorského protokolu je
tzv. „restaurátorský záměr“, který by měl
obsahovat: způsob mechanického čištění,
způsob dezinfekce, pokud je nutná, způsob
doplnění chybějících částí pergamenové
podložky (papíru), pečetí, řešení atypických poškození (odstranění starých konzervačních zásahů), způsob fixace (barev,
razítek, zlata, textu).
Závěrečnou částí restaurátorského protokolu je popis provedeného restaurátorského zásahu. Fotodokumentace zachycuje
co nejpřesněji skutečný stav a stupeň
poškození památky.
Listiny
Suché mechanické čištění zbaví listinu
prachu a špíny. K tomuto zásahu se používají pryže
různé tvrdosti, latexové
houby, Wishab
prášek nebo
houba, štětce,
skalpel.
U papírových listin
změříme
po mechanickém vyčištění
pH. Je-li papír
kyselý, odkyselujeme ho
v nasyceném
roztoku hydrogenuhličitanu
hořečnatého
a poté papír
doklížíme rozFoto: R. Malota
tokem Tylose
MH 300. V případě, že nelze
na listinu použít vodný roztok,
odkyselujeme ji nástřikem roztoku MMMK (metoxymagnesiummetylkarbonát) v metanolu.
V případě nutnosti dezinfekce (pozitivní stěry na přítomnost spor plísní) ji
provádíme v dezinfekční komoře v parách
butanolu.
V případě nutnosti oprav pergamenu
nebo papíru používáme na doplnění nebo
podlepení japonský papír vhodné gramáže
a lepidlo používáme na bázi éterů celulózy
(Tylose MH 6000).
Předposlední fází restaurování je
zvlhčení pergamenu za účelem rozvinutí
deformací. Tuto fázi provádíme vodními
Zpravodaj města Strakonice 

parami buď ve zvlhčovací komoře, nebo
využitím textilie Gore-tex při tzv. sendvičovém uspořádání systému. Konečnou fází
je vložení zvlhčené listiny mezi filtrační
papíry a zatížení. Po 14 dnech ukládáme
vyrovnané listiny do krabic z neutrální
lepenky, kde jsou zafixované melinexovými proužky. Papírové listiny po zvlhčení
lisujeme mezi lepenkami v lisu.
Pečetě
Minimálně znečištěné pečetě postačí očistit mechanicky štětcem nebo destilovanou
vodou. K čištění ostatních voskových
pečetí se používá benátské mýdlo zředěné
destilovanou vodou. Uvolněné nečistoty se
smývají dostatečným množstvím destilované vody. Drolící se nebo rozpadlé pečeti
čistíme po scelení.
Regenerace vosku následuje po mytí
a dokonalém vyschnutí pečetě. K regeneraci se používá 2% konzervační roztok
na pečetě, jehož hlavní složkou je propolis
rozpuštěný v etylalkoholu. Roztok se
nanáší nátěrem.
Při restaurování rozlomených pečetí se
jednotlivé části složí, mírně stlačí k sobě
a na rubové straně se postupně spojují
nahřívaným skalpelem.
Jedním z nejpoužívanějších postupů při
restaurování pečetí je doplňování novým
voskem, neboť
části mnohých
pečetí jsou ulámány a poztráceny. Doplňování je zdlouhavý
proces, protože
je důležité, aby
roztavený vosk
byl nanesen
postupně v tenkých vrstvách
a aby se jednotlivé vrstvy
pevně spojily
mezi sebou
i s původním
voskem pečetě.
Po doplnění
chybějících
částí se nanesený vosk domodeluje podle
tvaru pečetě.
Názory, zda doplnit každou pečeť
do původního tvaru nebo ne, se různí.
Tento problém se musí řešit u každé
pečetě individuálně (spolupráce s archivářem nebo historikem). Jednoznačně
lze říci, že lomy postačí uzavřít novým
voskem a tím je uchránit před dalším poškozováním všude tam, kde se zachovala
menší část pečetě nebo pouze fragment.
Závěsy
Závěsy trpí současně s listinami a pečetěmi působením týchž negativních vlivů,
zejména pak mechanickým namáháním.
Znečištěné, porušené nebo ztvrdlé pergamenové závěsy se čistí a ošetřují obdobně

VÝROČÍ MĚSTA

jako pergamenové listiny. Textilní závěsy
(hedvábné, konopné nebo lněné) mohou
být tvořeny jednotlivými nitěmi, šňůrami, tkanicemi, stuhami, provázky nebo
dracouny. Většinou postačí mechanické
očištění, silně znečištěné závěsy vyžadují
opatrné čištění organickými rozpouštědly.
Závěsy černé barvy, rozpadající se vlivem
použitého barviva, se neutralizují 2%
roztokem MMMK v metanolu. Narušené
stuhy a tkanice je možno neznatelně zašít,
případně podložit stejnorodým materiálem
odpovídající barvy.

Část listiny Bavora IV. 

Foto: R. Malota

Výroční speciál 650
nebude na srpnových
slavnostech chybět

Úspěchu u zákazníků, kterého se dostává
výročnímu speciálu, předcházejí obavy, že
o hlavních srpnových slavnostech nebude na
čepu. Sládek Dušan Krankus nás ujistil, že už
je v plánu uvařit další várku, aby připomínka
založení města mohla být důstojně oslavena.
Pro zajímavost v první várce bylo uvařeno
140 hl pivního speciálu, je tedy patrné, jak
strakonickým fajnšmekrům speciál zachutnal. Zkrátka, když je strakonické řemeslo
s pěnou děláno s radostí, pak je radost
z každého osvěžujícího doušku jantarově
zbarvené, dobře chlazené třináctky. Tak ať
chutná dál!
Markéta Bučoková, PR

Foto: M. Bučoková
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ZVEME VÁS DO NAŠÍ PRODEJNY

BAREV A LAKŮ

(v sídlišti Stavbařů)

RV1700832/01

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

RV1700001/05

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.

