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2.–3. 6. Zemské finále
mažoretkových skupin
Insolvenční poradna ve
Strakonicích pomáhá už rok

Pro ty, kteří nezvládají splácet své dluhy, začala před více než rokem fungovat bezplatná
insolvenční poradna. Právní poradci jsou
k dispozici každý první čtvrtek v měsíci
od 14.00 do 16.00 hod. v kanceláři Obecního
živnostenského úřadu MěÚ v ulici Na Stráži.

Nová pravidla pro
přidělování obecních bytů

Město Strakonice mění pravidla pro přidělování obecních bytů. Pokud bude nájemce
opakovaně dlužit na nájemném, město s ním
uzavře novou nájemní smlouvu maximálně třikrát. Podrobné informace najdete
na straně 4.

Pivovarská pouť láká
na Buty i místní kapely

Tradiční Pivovarská pouť s neckyádou se
uskuteční 23. června na prostranství u pivovaru. Organizátoři lákají na bohatý hudební
program a neckyádu. Těšit se můžete například na kapely Buty, Parkán nebo Hamr.
Program začne ve 13.00 hodin.

POřádně zazářit a být vidět?
V tomhle autě by to šLO.
Nové Polo s full LED světlomety.

Již od

292 900 Kč

nebo 4 500 Kč měsíčně*

Pro nové začátky.
Nečekáme na budoucnost. Tvoříme ji.
www.volkswagen.cz/polo
* Vzorový příklad úvěru na vůz VW Polo 1,0 TSI v ceně 292 900 Kč, splátka předem 58 580 Kč (20 %), výše úvěru 234 320 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 267
696 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 318 309 Kč, RPSN vč. pojištění 11,200 %, délka úvěru 72 měsíců, poslední nerovnoměrná splátka 0 Kč, měsíční splátka úvěru 3 718 Kč, měsíční splátka
úvěru vč. pojištění 4 421 Kč, úroková sazba p. a. 5,49 %. Volkswagen Pojištění obsahuje havarijní pojištění, povinné ručení (5% spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních
pojištění (60 měsíců) a pojištění skla (limit plnění 10 000 Kč). Další parametry klienta jsou věk 46 let a běžné použití vozu. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Polo: 3,8–6,4 l/100 km, 87–144
g/km. Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.
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Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Strakonice
Písecká 513, Strakonice, www.auto-strakonice.cz

Nabídka, které propadne každý
Pořiďte si akční model ŠKODA OCTAVIA TRUMF
s motorem TSI o výkonu 150 koní, multifunkčním
koženým volantem, zadními parkovacími senzory
a rádiem Swing s 6,5’’ dotykovým displejem s Bluetooth
a další neodolatelnou výbavou.

TEĎ NA TO MÁTE
ŠKODA OCTAVIA TRUMF

www.tednatomam.cz

*ilustrační foto

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA OCTAVIA: 5,2 l/100 km, 121 g/km
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Autoservis Šrachta s.r.o
Písecká 513
386 01 Strakonice
Tel.: 383 322 226
www.srachta-autoservis.cz.cz
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Protierozní opatření v Předních Ptákovicích
jsou již ve výstavbě

Břetislav Hrdlička
STAROSTA

Likvidace následků lokální povodně v Předních Ptákovicích 

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

V pátek 27. dubna bylo předáno staveniště, na kterém vzniknou protizáplavová opatření v Předních Ptákovicích.
K výstavbě protierozních opatření přistoupilo
vedení města na základě požadavků obyvatel
z lokality Přední Ptákovice, jež byla v roce
2002 postižena ničivou povodní, která tehdy
zasáhla celou Českou republiku. V tu dobu se
problém bohužel neřešil. Když se o několik
let později, konkrétně v roce 2014, opakovaly
lokální záplavy a postihly opět Přední Ptákovice, daly se věci s příchodem nového vedení
na radnici do pohybu.
Práce to nebyla jednoduchá. Nejprve bylo
nezbytné vykoupit pozemky od soukromých
vlastníků. To se s konečnou platností povedlo
dokončit na přelomu let 2016/2017. Souběžně s výkupy bylo zadáno zpracování studie
protierozních opatření, kterým byla pověřena
renomovaná společnost Vodohospodářský
rozvoj a výstavba, a. s., Praha.
Protierozní opatření, jejichž vybudování
přesáhne částku 3 000 000 Kč, budou spočívat v realizaci kapacitních opatření na retenci
srážkových vod v podobě kaskády zasakovacích průlehů se současnou výsadbou původních ovocných stromů a přírodě blízkých
keřů přispívajících k lepšímu zadržování
vody. To bude probíhat na principu soustavy
MÍSTNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ – WWW.STTV.CZ 
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pěti zasakovacích průlehů, které budou mezi
sebou spojeny svodným průlehem. V případě, že bude naplněn retenční prostor prvého,
nejvýše položeného průlehu, dojde k přelévání svodným průlehem do dalšího. Součet
objemů navržených zasakovacích průlehů
odpovídá objemu povodňové vlny s dobou
opakování 100 let. Zasakování srážkových
vod bude mít pozitivní vliv i na podzemní
vody, se kterými jsou v dané lokalitě také
problémy.
Dle plánovaného rozpočtu bude investice
ve výši 3 586 482 Kč s DPH výraznou částí hrazena z finančních prostředků města Strakonice.
Odbor rozvoje podal žádost o dotaci z dotačního
titulu na zeleň vyhlášeného v rámci 59. výzvy
OPŽP (operační program Životní prostředí) SC
4.3 – regenerace a posílení funkčních krajinných
prvků a struktur, liniové a skupinové výsadby,
obnova historické cestní sítě, vytváření vodních
prvků. Dotace byla městu Strakonice přiznána
ve výši 75 % uznatelných nákladů.
Celá akce by měla být hotova na konci
července letošního roku.
„Rád bych v této souvislosti poděkoval
zejména zastupiteli Josefu Zochovi, který se
ve věci vybudování protierozních opatření
plně angažoval. Poděkování patří i odboru
životního prostředí, konkrétně Jaroslavu
Brůžkovi, který velmi napomohl k realizaci
celé věci,“ dodal na závěr starosta Břetislav
Hrdlička.

Vážené děti, žáci a studenti,
červnový úvodník bych rád věnoval právě vám, a to hned z několika
důvodů. Červen začíná Mezinárodním dnem dětí. Jeho historie je
dlouhá, nicméně myšlenka byla vždy
jednotná, dbát o blaho a ochranu
dětí.
Dalším důvodem je fakt, že vy
jednou budete silou, která bude
pohybovat děním v našem městě,
a dále proto, že právě červen je
jedním z nejhezčích měsíců roku, ale
na vás jsou v této době kladeny ty
největší požadavky.
Rád bych popřál všem, kteří budou
opouštět základní školy, aby středoškolská studia přinesla vedle nových
přátelství i cenné vědomosti, a vy, kteří s opuštěním střední školy zanecháte
za zády i rodné město, abyste se
rádi vraceli tam, odkud jste vzešli.
Vím, někdy je otrava se učit, ale
nakonec to stojí za trochu té námahy.
Všem vám do závěrečného maratonu přeji hodně sil a štěstí. Užijte si
zasloužené prázdniny plné slunce,
odpočinku, nezapomenutelných
zážitků, ale i klidu v kruhu svých
blízkých, na který mnohdy není
v běžných dnech čas a.
A ještě malá prosba k rodičům. Prosím, nemějte na své děti nepřiměřené
nároky a netrestejte je za nesplnění
vašich snů. Děti vás potřebují, milují
a jsou vaše všechno. Mějte je rádi,
a pokud to není úplně ono, stejně
jim dejte pusu a pohlaďte je.
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AKTUÁLNĚ
Nová komise
nese název rada seniorů
Rada města na svém dubnovém jednání zřídila
novou komisi nazvanou rada seniorů. Předsedkyní byla jmenována Marcela Štveráková,
dalšími členy komise jsou Ludmila Urbanová,
Ivana Parkosová, Naděžda Nováková, Hana
Maroušková, Helena Mocová Linhartová, Jana
Kohelová a Jiří Tesař. Komise jsou podle zákona
iniciativním a poradním orgánem rady města.
(red)

Strážníci absolvují obchůzky
opět na kolech
Na strážníky, kteří vyrážejí na obchůzku
na jízdních kolech, si obyvatelé ve Strakonicích
již zvykli. V letošním roce jsme začali i díky
počasí využívat těchto „cyklohlídek“ již v dubnu.
Během služby obsáhnou svými kontrolami
strážníci na kolech mnohem větší území než při
kontrolách pěších. Jsou pohyblivější, rychlejší,
mobilnější. Jezdí zejména v místech, která jsou
často využívána k odpočinku, jako jsou lesoparky, parky, úseky podél řek, cyklostezky.
Milan Michálek, velitel městské policie

Upozornění na odstávku
agendy řidičských průkazů

V pátek 29. 6. proběhne celodenní odstávka
agendy vyřizující žádosti o vydání řidičského
oprávnění, a to z důvodu přechodu na nový systém administrativního zpracování žádostí o vydání řidičských průkazů. Díky přechodu na nový
systém odpadne klientům povinnost předkládat
pro vyřízení žádosti o vydání ŘP fotografii.
Ta bude v rámci odboru dopravy, oddělení
dopravně správních agend, zhotovena přímo
na místě. Klient prvožadatel o vystavení ŘP se
dostaví na přepážku a s sebou přinese občanský průkaz, doklad o odborné a zdravotní
způsobilosti, tedy potvrzení o absolvování kurzu
autoškoly. Ti, kteří budou žádat o prodloužení
platnosti řidičského průkazu, musí předložit starý
řidičský průkaz, občanský průkaz a na místě
podepsat žádost o vydání nového ŘP, která mu
bude vystavena pracovníkem oddělení dopravně správních agend.
text a foto Markéta Bučoková, PR

Změny v komisi pro sport
Komise pro sport doznala od začátku roku
několika změn. Odešli z ní Karel Dvořák, Pavel
Kouba a Stanislav Vydra, nově byl do komise radou města jmenován Stanislav Kašpar
z Okresního sdružení Česká unie sportu. Komise
má nyní šest členů, v současnosti se zabývá
plánem rozvoje sportu města Strakonice.  (red)
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Na Podskalí už shlíží opravená Dorotka
Desátého května letošního roku se vandalem
poničená socha Dorotky na Podskalí dočkala
opravy, kterou provedl akademický sochař
Karel Kryška, autor díla. Nákladem dosahujícím částky téměř 20 000 Kč byla socha
odborně zrestaurována a zbavena dehonestujícího poničení.
Vedení města předložilo radě města návrh
na poskytnutí odměny pro veřejnost za informaci vedoucí k odhalení pachatele této
činnosti. Rada města návrh přijala a schválila. Pokud tedy kdokoliv z řad veřejnosti
poskytne nejlépe Městské policii Strakonice
nebo Policii ČR relevantní údaje, které povedou k dopadení pachatele, bude odměněn
částkou 10 000 Kč.
„Věřím, že tento případ bude jakýmsi
mementem a v budoucnu se již nebude
opakovat,“ uvedl starosta města Břetislav
Hrdlička. „Chápu, že mladá generace má
potřebu zanechat svůj podpis na světě,
ale byl bych moc rád, aby si pro příště
vybírala místa a účely, které budou pro
jejich podpisy vhodnější. Na uměleckých
dílech je rozhodně neponecháme, takže
o to, co by vlastně chtěli zanechat jako
odkaz, přijdou, a ještě si způsobí problémy s policií. Zkuste třeba něco hezkého

Foto: archiv redakce

vytvořit, někomu pomoci, nebo zkrátka
jen neškodit,“ dodal starosta.
Markéta Bučoková, PR

Nová pravidla pro přidělení bytu – třikrát a dost!
Nová pravidla pro přidělování obecních bytů
vstoupila v platnost doporučením rady města
a následným schválením nových pravidel
Zastupitelstvem města Strakonice 18. dubna.
V čem nová pravidla spočívají? Smlouvy o nájmu bytu se až doposud uzavíraly
na dobu určitou, a to na jeden měsíc, tři
měsíce, šest měsíců a jeden rok v závislosti
na platební morálce nájemce. V některých
případech ale nájemce nezaplatil nájemné
ani po urgencích, a proto k prodloužení
nájemní smlouvy nedošlo, smlouva byla
ukončena. V mnohých případech, poté co
bylo nájemci sděleno, že bytovou jednotku
má k určitému datu vyklidit, došlo k uhrazení dlužného nájemného a nájemce požádal
o uzavření nové nájemní smlouvy na užívání
předmětného bytu. Rada města doposud
ve všech případech žádostem vyhověla
a vydala souhlas s uzavřením nové smlouvy
o nájmu bytu. Bohužel byli a jsou nájemci,
u kterých se situace pravidelně opakuje.
Z tohoto důvodu rada města pověřila komisi
bytovou, aby navrhla ustanovení, které by
doplnilo současná pravidla a řešilo tuto
záležitost.

V případě, že se vyřizuje a posuzuje žádost
o přidělení obecního bytu, je v nových pravidlech schváleno ustanovení, které sleduje,
zda má žadatel ve Strakonicích trvalý pobyt,
či nikoliv a zda má žadatel pracovní vazbu
na Strakonice.
Dále je v nových pravidlech zakotveno
ustanovení týkající se problému prodlení
s úhradou nájemného. V případě, že nájemce
bude v prodlení s úhradou nájemného a opakovaně u něj z tohoto důvodu dojde k ukončení smlouvy o nájmu bytu a pak po uhrazení
dlužného nájemného požádá o uzavření nové
smlouvy o nájmu bytu, bude s tímto nájemcem uzavřena nová nájemní smlouva maximálně třikrát. Poté bude město Strakonice
trvat na předání bytu.
V případě, že nově stanovené podmínky žadatel nesplňuje, pak mu nemůže být
přidělen obecní byt do užívání. A pokud bude
žadatel opětovně žádat o zapsání do evidence
žadatelů o bytovou jednotku, pak bude moci
být zařazen do této evidence opětovně až
po uplynutí lhůty dvou let od předání bytu,
jehož byl žadatel nájemcem.
Markéta Bučoková, PR

Komunitní plánování sociálních služeb pro Strakonicko
Proces komunitního plánování sociálních služeb pro Strakonicko byl představen na prvním veřejném projednání 15. května v zasedací místnosti MěÚ Strakonice. Po úvodním
slově místostarosty Josefa Štrébla měli
účastníci možnost připomenout si historii
komunitního plánování, které je na Strakonicku realizováno od roku 2010. Zároveň byli
pozváni do tematických pracovních skupin,
jejichž jednání jsou otevřená všem, kdo mají

o problematiku sociální oblasti zájem. Svou
činnost měli možnost představit i poskytovatelé sociálních a doprovodných služeb.
Aktuální informace o dalších akcích v rámci komunitního plánování sociálních služeb
jsou na adrese www.strakonice.eu/kpss.
Projekt komunitní plánování sociálních
služeb pro ORP Strakonice je financován
z Operačního programu Zaměstnanost.
Michal Novotný, odbor rozvoje
Zpravodaj města Strakonice
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Dopravní omezení ve Strakonicích
se blíží ke svému konci
V rámci výstavby komunikace I/22 budou
i nadále pokračovat částečné dopravní uzavírky
v souvislosti s budováním kruhových křižovatek. Provoz by v těchto místech měl být výrazně
plynulejší, neboť se již budou využívat části
nově vybudovaných komunikací. Termíny jednotlivých uzavírek jsou následující: I/4 Písecká
II. + III. etapa 26. 5.–31. 8. 2018, Radomyšlská
11. 5.–13. 7. 2018, Zvolenská 14. 5.–30. 6. 2018.
Je ovšem nutné brát na zřetel nenadálé technické komplikace, které mohou způsobit drobný
posun termínů.
Dne 25. 6. započne výstavba komunikace
Na Vinici na překrytém zářezu s napojením
na stávající komunikace Arch. Dubského,
Plánkova a Šmidingerova a potrvá do
2. 9. V rámci investiční činnosti v rekonstruované ulici Šmidingerova budou na řidiče
čekat dopravní omezení. Rekonstrukce začne
25. 6. a potrvá do 19. 10. 2018
Řidiči už dlouho a netrpělivě očekávají
komfortní parkoviště, které by mělo do konce
srpna vzniknout na ploše Beranova dvora.
Výstavba začala 21. 5. a potrvá do 3. 8.
V lokalitě Sídliště 1. máje proběhne
ve třech etapách finální úprava povrchů
vozovek po rekonstrukci kanalizace a vodovodů od 23. 5. do 17. 6. První etapa byla
zahájena 23. 5. a ukončena 25. 5. V této

Základní školy
už znají počty nových prvňáků

Ilustrační foto: www.freepik.com
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etapě byla opravena ulice MUDr. Karla
Hradeckého. Druhá etapa plynule navazovala a započala 28. 5. s tím, že dokončena by
měla být do 10. 6. 2018. Jedná se o lokalitu
od restaurace Splávek po odbočku k jatkám.
Třetí etapa bude realizovaná v termínu
od 11. 6. do 17. 6. 2018 v úseku od restaurace Splávek ke garážím u jatek.
Vedení města děkuje všem, kteří museli snést a strpět komplikace související
s omezením v dopravě. Není zcela jednoduché nalézt optimální řešení, které bude
splňovat podmínky hospodárnosti, způsobí
co nejmenší omezení a potrvá co možná
nejkratší dobu.
Markéta Bučoková, PR

K zápisům do prvních tříd strakonických
základních škol, které se konaly v dubnu,
přišlo 330 dětí. Rodiče 58 z nich požádali
o odklad povinné školní docházky. V září
do lavic podle aktuálních údajů usedne
273 nových prvňáčků. Loni přišlo k zápisům
355 dětí, rodiče žádali o odklad v 79 případech. Ve školním roce 2018/2019
otevřou čtyři strakonické základní školy celkem 12 prvních tříd, vyplývá to z informací
odboru školství a cestovního ruchu.
Největší zájem mají rodiče každoročně
o ZŠ Dukelská, k zápisu sem přivedli
114 dětí, u 28 z nich požádali o odklad.
Škola v září otevře čtyři třídy pro 86 prvňáků. Shodně tři první třídy otevřou ZŠ
F. L. Čelakovského a ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad, 1. září očekávají 74, respektive
63 nových žáků. ZŠ Povážská přivítá
ve dvou třídách 50 prvňáčků. 
(red)
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Urbanisticko-architektonická soutěž
o podobu západní části Velkého náměstí nemá vítěze
MARTA SLÁMOVÁ,
VEDOUCÍ ODBORU ROZVOJE

Město Strakonice loni v listopadu
vyhlásilo anonymní urbanisticko-architektonickou soutěž o návrh západní části
Velkého náměstí. Jejím cílem bylo nalézt
co nejvhodnější ztvárnění jednoho z nejvýznamnějších veřejných prostranství
ve městě po stránce estetické i funkční.
Architekti přihlásili šest návrhů, které
obsahovaly řešení veřejného prostranství,
zpevněných ploch, zeleně a vodních prvků,
městského mobiliáře, osvětlení, určení
a rozmístění případných výtvarných děl.
V návrzích se také věnovali dopravě v této
části města.
Návrhy posuzovala porota složená ze
zástupců města Strakonice, kterými byli
oba místostarostové, Josef Štrébl a Rudolf
Oberfalcer, a z odborníků – autorizovaných
architektů, Marka Janatky, který byl zvolen
předsedou poroty, Vladimíra Krajíce
a Václava Zůny. I přes menší počet soutěžních návrhů nebyla role porotců snadná.
Do poslední fáze hodnocení postoupily dva
návrhy. Porotci nakonec doporučili městu
Strakonice neudělit první cenu. Žádný
z obou návrhů nevykazoval řešení, které by
porotu bezvýhradně oslovilo a významně
svou kvalitou převyšovalo ostatní. Proto nebylo možné udělit první cenu jako
důkaz jedinečnosti a nesrovnatelně vysoké
kvality.
Na druhém místě skončil návrh místních
projektantů, Jiřího Urbánka, Michala Rosteckého a Michaely Boškové, třetí byl rovněž
místní tým složený z Milana Homolky, Jana
Homolky, Vojtěcha Homolky a Jana Lankaše.
Podle poroty návrh projektantů Jiřího
Urbánka, Michala Rosteckého a Michaely
Boškové vychází z poměrně kvalitní analýzy
prostředí, na přehledných schématech dokumentuje pohyby pěších, dopravu, parkování,
dostavby proluk a bloků domů tak, aby došlo
k rehabilitaci centra Strakonic. Návrh se
svým pojetím vrací k prvotnímu stavu, kdy
bylo náměstí pouze „vysvahováno“ mezi
dolní a horní úrovní. Co nejmenšího příčného
sklonu je dosaženo zejména zjednosměrněním komunikace probíhající náměstím
a jejím umístěním co nejblíže jižní frontě
domů. Celý podélný prostor náměstí se tímto
záměrem sjednocuje.
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Na stránce jsou vizualizace soutěžního návrhu Jiřího Urbánka, Michala Rosteckého a Michaely Boškové

Dalším mottem návrhu je řešení stigmatu
absence náměstí. Pro dosažení proporcí
náměstí je ve zhruba polovině umístěna
optická clona zeleně, která ho rozděluje
na multif unkční příčně svažitou plochu
a na provozní část, kde je situováno zásobování a parkování. Centrální multifunkční
část je uvozena z jedné části kašnou, z druhé morovým sloupem, který je sem přemístěn z Palackého náměstí. Uvození prostoru
dvěma dominantami je vhodné, otázkou
zůstává, zdali je nejvhodnějším řešením
přesunutí morového sloupu zpět, když plní
svou funkci na Palackého náměstí, navíc
na jiné než původní místo. Ani finanční
stránka přesunu není zanedbatelná. Naproti
tomu umístění kašny doprostřed náměstí
vytváří příjemné posezení v „zeleni v centru“, uvedla porota.
Prostor je v návrhu doplněn stromořadím, které lemuje vrchní hranu domů,
pomáhá opticky snížit vyšší budovy
a zároveň přesvědčivě uvozuje monumentálnost náměstí. Vhodně je řešeno napojení
náměstí na ulici Lázeňskou, kde je při
pohledu z náměstí nově umístěna socha
Švandy dudáka, která uvozuje vstup do ulice. Zajímavě je řešena osově umístěná
rampa, která překonává poslední stávající
schodiště. Celkově je návrh podle poroty
vyvážený, svou multifunkčností reaguje

na proměny města, které jsou v současnosti
realizovány v čím dál kratším čase. Dobře
naplňuje cíle, které si předem definoval,
a to držet se historické podoby a vytvořit
v poměrně lineární struktuře města prostor
náměstí.
Autorský tým Jiřího Urbánka, Michala
Rosteckého a Michaely Boškové ke svému soutěžnímu návrhu uvádí: „Záměrem
architektonické studie je snaha o návrat
k původní podobě náměstí tak, jak ji známe z historických map města, dobových
vedut a fotografií. Řešené území je cíleně
zaměřeno před objekt radnice, které je
v každé městské aglomeraci považováno
za jakýsi historický středobod městského
centra.“
Se soutěžními návrhy se budete moci seznámit v červnu na výstavě v prostorách strakonického hradu. Vernisáž se uskuteční 4. 6.

Zpravodaj města Strakonice

Osmáci ze ZŠ Čelakovského vyjeli na jazykový seminář

Účastníci jazykového semináře 

Stejně jako každý rok se i letos žáci
osmých tříd ZŠ F. L. Čelakovského spolu
s dětmi z německé partnerské školy zúčastnili jazykového semináře v Bavorsku.
Do Vzdělávacího centra mládeže ve Wald
münchenu se ze Strakonic vypravilo
26 dětí, které strávily pět dní společně
s žáky z Lobkowitz-Realschule z Neustadtu. Program byl zajištěný za podpory
česko-bavorských fondů ve spolupráci
s dobrovolným spolkem Knoflík Plzeň,
který se podílí na seminářích zaměřených
na vzájemné poznávání a odstraňování
předsudků v česko-německé oblasti.
Děti spolupracovaly v česko-německých
skupinkách, připravily si například různé
scénky, ve kterých ostatním vtipnou formou představily, co je podle nich typicky
české a německé.

Foto: P. Kalbáčová

Zahrály si společně i spoustu her, při
kterých bylo nutné vzájemně komunikovat
a hlavně si pomoci a podpořit se i přes počáteční jazykovou bariéru. Zábavu si užily
v lanovém parku, při grilování či diskotéce.
Na závěr týdne zpracovali žáci v malých
(opět mezinárodních) skupinkách projekty,
které pak anglicky nebo německy prezentovali před ostatními. Vyzkoušeli si při tom
i práci s různými médii, například natočili
a sestříhali krátký videoklip, videorozhovor nebo připravili pro ostatní zábavnou
online soutěž. Věřím, že si všichni osmáci
přivezli z Waldmünchenu mnoho nových
zkušeností a zážitků.
Seminář byl hrazen rodiči, dopravu za
platila dětem škola v plné výši.
Eliška Slavíková,
ZŠ F. L. Čelakovského

ŠKOLSTVÍ
Nad Kuřidlem zavlála vlajka,
poprvé na stožáru

Kuřidlo – kopec v nadmořské výšce 546 m
s výhledem do krajiny, ve které se rozprostírají
Strakonice. Snad právě pro svou polohu si strom
na vrcholu tohoto kopce vybrala skupina habešských mužů, kteří 4. května roku 1945 pověsili
československou vlajku na jeden z nich tak, aby
vyvolali dojem podminovaného prostoru, neboť
se v blízkosti kopce schovávali němečtí vojáci.
Každoročně se potomci těchto statečných mužů
vydávají v tentýž den, aby na jejich počest vyvěsili znak naší státnosti. Až do letošního 4. května museli tak jako jejich předci lézt na strom.
Letos poprvé už komfortněji a hlavně bezpečně
zavlála česká vlajka na nově instalovaném stožáru. Jeho vztyčení a výstavbu finančně zajistilo
město Strakonice.
Technicky to nebylo jednoduché, neboť sehnat
tak vysoký stožár je téměř neřešitelný úkol. Vypomohla jako již několikrát firma Elkost, s. r. o.,
Václava Kopáčka. Ta vybudovala základ hluboký 6 m, na který byla instalována později první
nosná část, do které byl ukotven samotný stožár
vysoký 12 m. Celková výška dosáhla 18 m, aby
vlajka byla nad stromy dobře viditelná.
Tentokrát se na kopec s potomky vypravil
i starosta města Břetislav Hrdlička. „Ani nevíte,
jak bylo milé vidět dojetí v hlase i očích všech
přítomných, kteří vzdávali hold svým statečným
předkům,“ dodal starosta.
text a foto Markéta Bučoková, PR
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Firma KOVOS ST s.r.o. se sídlem v Řepici
u Strakonic hledá pracovníky na tyto pozice:
- OBSLUHA - CNC soustruhu
- OBSLUHA - CNC frézy

Zpravodaj města Strakonice 

POŽADUJEME:
• Znalost strojních výkresů
• Manuální zručnost
• Ochota seberealizace
Rádi Vás provedeme firmou a zodpovíme veškeré otázky.
Kontakt: Tomáš Zeman
KOVOS ST s.r.o. www.kovosst.cz
Řepice 123 t.zeman@kovosst.cz
386 01 Strakonice tel. 724 077 877

RV1801179/01

NABÍZÍME:
• Práce na moderních strojích
• Třísměnný provoz na plný úvazek
• Příplatek za odpolední směnu 10 Kč/h
• Příplatek za noční směnu 20 Kč/h
• Příspěvek na penzijní pojištění
• Příspěvek na životní pojištění
• Nadstandardní příspěvek na stravování
• Motivující finanční ohodnocení (základní mzda
+ prémie), mzda až 35.000 Kč dle schopností
• Příspěvek k narození dítěte
• Odborná školení s možností seberealizace
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Rád bych, aby lidé nad mými fotografiemi přemýšleli
František Zemen, muž, kterého na jeho cestách
provází fotoaparát. Má dar umět zachytit vzácné okamžiky lidského života, zázraky přírody,
chvíle, které by jinak proběhly mezi prsty
a nikdy více už by se neopakovaly.
Od 25. dubna je dalším držitelem Ceny
starosty města za dlouholeté působení v oblasti
kultury. Byl to právě František Zemen, který
stál u zrodu mezinárodní soutěže Žena Strakonice.
Pane Zemene, co vás přimělo vzít do ruky
fotoaparát a pokusit se alespoň na chvíli
zastavit čas?
Vždy mě bavilo zachovávat obraz něčeho, co

Milostné dostaveníčko
zcela netradičně…
Když bylo před dvěma lety instalováno poprvé na řeku koupací molo, zrodila se myšlenka
slavnostně jej uvést do provozu. Tehdy padl
návrh na uspořádání divadelního představení
na molu. Vše bylo připraveno, diváci natěšeni,
jediné, co zklamalo, bylo počasí. Prudký
déšť překazil všechny plány. Ale pořadatel,
město Strakonice, se nevzdal a letos se pokus
zopakoval. Jak se říká, odvážnému štěstí přeje,
a tak se tentokrát i počasí umoudřilo a Milostné dostaveníčko v podání Mladé scény při
DS Čelakovský na strakonickém molu mohlo
být rozehráno. Historicky první divadelní
představení na strakonickém koupacím molu
se odehrálo v pondělí 7. května.
Ještě než herci nastoupili na nezvyklá
divadelní prkna, strakoničtí otužilci pro nás
teplomilce zahájili plaveckou sezonu, zatímco
oni sami pro sebe ji ukončili. „Řeka už je teplá
jako kafe,“ pronesl jeden z nejstarších účastníků plavání Josef Krejza, který v letošním roce
oslaví významné životní jubileum. Můžeme
na něho prozradit, že otužování se věnuje
od roku 1971, tedy od svých 33 let.
Poté už nic nebránilo tomu, aby se na rozhoupaném molu začala odehrávat zápletka
Milostného dostaveníčka pod blankytně
modrou oblohou a zapadajícím sluncem,
které jen umocňovalo romantickou atmosféru
na Podskalí.
„Věřím, že dnešní představení nebylo
poslední, a naopak doufám, že by z dnešního
dne mohla vzniknout příjemná tradice a každá
další letní sezona by se mohla zahajovat
podobnou kulturní akcí, která by sdružovala
lidi a nabídla kousek hodnotné kultury,“ řekl
starosta Břetislav Hrdlička.
Děkujeme všem návštěvníkům za vytvoření skvělého publika a hercům za úžasné
výkony v neobvyklém prostředí. Poděkování
patří i všem, kteří pomohli s přípravou akce.
Byli mezi nimi pracovníci odboru životního
prostředí, odboru informatiky a provozu MěÚ
Strakonice, pracovníci technických služeb, kteří
se postarali o transport laviček i dobrý výhled
na molo, ale i městská policie, která dohlížela
na pořádek, byť to ani nebylo potřeba, neboť
všichni diváci byli skvělým a ukázněným
publikem.
Tak za rok na shledanou.
Markéta Bučoková, PR
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pomíjí. Tak jsem si to maloval, zkoušel jsem to
i popisovat, ale úplně to nešlo. Dokonce jsem
to trochu ošvindloval. Udělal jsem si krabičku
jako fotoaparát, vyběhl jsem ven, jako jsem
fotil a tak zachycoval představy jedenáctiletého
kluka, které jsem doma honem namaloval.
Kdy tedy přišly první snímky?
Asi za třetí nebo čtvrtou učňovskou výplatu
jsem si koupil fotoaparát, ale maminka mně
ještě připlatila. A od té doby mě to drží. Moje
štěstí, nebo malér je, že všechny snímky za ta
dlouhá léta mám zaevidované a každý najdu
během pěti minut. A z toho mohla vzniknout
výstava Bejvávalo, která zatím měla největší
úspěch.

Cesta k samotné soutěži Žena ale nebyla
úplně přímá a jednoduchá.
Já se zaplétám do věcí, do kterých jsem se
původně zaplést ani nechtěl. Ale přišel jsem
v šedesátém druhém roce, když jsme se
přestěhovali do Strakonic, do strakonického
fotoklubu a měl jsem nějaké poznámky k chodu
fotoklubu. Na co mně bylo odpovězeno: „Když
jsi tak chytrý, tak to dělej.“ Tak jsem mu začal
předsedovat, jenomže mně byla činnost fotoklubu málo, tak jsme vypsali fotografickou soutěž
pro celé Československo „Člověk a motocykl“.
Předpokládali jsme, že to tehdy zbrojovka jak
se patří ocení, protože v té době byla zbrojovka
někdo. Výsledky závodníků byly obrovské,
poněvadž to byla motokrosová velmoc. Jawa
pokulhávala…
Tím spíše jste určitě museli zaznamenat
obrovský úspěch?
Nebylo to tak. Výstavu jsme udělali. Protože
jsme chtěli, aby měla úspěch, s předstihem jsme
si zamluvili salónek v hotelu Bílá růže v termínu, kdy byla Václavská pouť ve Strakonicích.
Když v hotelu zjistili, že je to právě na pouť,
nechtěli nám ho dát, ale už to bylo domluvené
a hlavně jsme je přesvědčili, že o pouti tam
bude plno. Přišli tam dva lidé. Jeden náhodou
a druhý hledal záchod…
To nebyl příliš optimistický start. Nechtělo
se vám to všechno vzdát?
Ne. Asi za dva roky jsme seděli s panem Hejtmánkem u nás v kuchyni a přemýšleli, co by se
nechalo udělat. Co se nedělá, sport, fotosoutěže
a což takhle ženu. No, co jsem si vyslechl, to
ani nechtějte vědět. Proč zrovna ženu, akty, ty
přece tehdy nebyly v módě. Předseda okresního
výboru nám řekl, že pornografii do Strakonic
nepustí. Když viděli fotky, tak to blahosklonně
povolili, ale byla to první a poslední výstava.
A s tím jste se spokojili?
Ale kdepak. Dojeli jsme do Budějovic. Tam
nevěděli, že je to ve Strakonicích zakázané, a tak
nám krajské kulturní středisko dalo požehnání.
Ale ještě než jsme postavili výstavu, tak to zakázali také. Při vší smůle jsme měli štěstí. Tehdejší
ředitel domluvil přes partaj, že i to prošlo. Byla
to celostátní výstava s celou parádou. Dodnes
katalogy existují. Ale měla být poslední.
Jak už to tak bývá, šťastné náhody a snad
i notná dávka odvahy pomohly a Žena, tehdy
už s velkým Ž se dostala na mezinárodní úroveň. František Zemen na sebe prozradil, jak mu

František Zemen převzal cenu starosty v doprovodu
přítelkyně Ludmily Stehnové

Foto: M. Bučoková

jeho „blbá huba“ dopomohla k další funkci,
ač o ně nikdy nestál a neusiloval. Od předsedy
Okresního poradního sboru pro fotografii bylo
už jen několik krůčků do krajského výboru
svazu fotografů a následně do Ústředního
výboru svazu fotografů v Praze. Odtud přichází
naprosto průlomová zpráva o tom, že ministerstvo kultury přebírá záštitu nad mezinárodní
výstavou Žena ve Strakonicích.
Tehdy to byl asi čtvrtý ročník. Zúčastnilo se
ho 32 států. Vlajky všech zúčastněných států
visely nad domem kultury. Vlajka Sovětského
svazu jako první a hned vedle ní americká. To
víte, že byly obavy, jak to všechno dopadne. Ale
zase nám štěstí přálo. Soudruzi to pojali jako
projev družby národů.
Notnou chvíli jsme strávili nad fotografiemi z výstavy Bejvávalo. František Zemen
vyprávěl o tom, jak umět číst ve fotografiích,
kde hledat myšlenku, co která fotka by měla
říci. Tohle všechno není úplně jednoduché.
Není snadné udělat pěknou a kvalitní fotku,
která bude umět vyprávět příběh, k tomu všemu ještě musíte dát oči a duši, které nepsaný
příběh budou umět číst.
Ve svých vzpomínkách František Zemen
zavítal na Šumavu a první výlety s kamarádem,
který už fotil, zatímco on se jenom díval. Vzpomínal na místa a chvíle, kdy míjel všelijaké
rozličné obrazy, ale zachytit je nebylo snadné.
Mnohdy svou důležitou roli sehrály doslova
minuty, kdy přes podivně vyhlížející kámen
přecházejí sluneční paprsky a v jedné chvíli
vyjeví dokonalou iluzi zvířete či postavy. V tu
chvíli je rozhodující mačkat spoušť a zachytit
to, co je pouhému oku jinak skryto.
A co František Zemen fotografuje nejraději?
Nejraději? Emoce, city, to co se zračí ve tvářích
lidí, odrazy jejich životů. Na výstavy chodí lidé,
kteří hledají akty, to není směr, který bych chtěl.
Chci ukázat obyčejný život. Možná se na mě
budete zlobit, ale žena by se měla fotografovat
ve chvíli, kdy je něčím užitečná. Kdy mlčky
sděluje svůj příběh…, a vy si ho ve své fantazii
dokreslujete. Zkrátka přemýšlíte nad tím, co
vidíte. Nebýt jen pasivním příjemcem. Lidé by
měli nad fotografiemi přemýšlet.
Nedalo mně, abych se nezeptala, která že
z fotografií je ta nejlepší?
Tak tu jsem ještě neudělal…
Markéta Bučoková, PR
Zpravodaj města Strakonice

MěKS – 383 311 535 (předprodej), Kino – 383 322 625 (pokladna), ŠK – 380 422 700 (hrad), 380 422 720 (pobočka Za Parkem),
MSP – 380 422 608, DDM – 383 322 216, RC Beruška – 773 165 696, ZUŠ – 383 332 166,
STARZ – 380 422 761 (plavecký stadion, pokladna)

VÝSTAVY
do 13. 6.
Do dlaní vítr...
výstava ilustrací knihy Básníci Strakonicka – fotografie
P. Drdela a P. Borovičky
místo: Čajovna Pod Stolem, info: Jsme Strakonice
do 15. 6.
Výstava k událostem roku 1968
Vystaveny jsou dobové fotografie, časopisy, plakáty,
letáky, zápisy z kronik a další archivní dokumenty
mapující rok 1968 ve Strakonicích a okolí. Výstava je
otevřena ve všední dny od 8.00 do 14.00 hod.
místo a info: Státní okresní archiv Strakonice,
Smetanova ul.
do 24. 6.
Fotovýstava – Petr Strbačka
Strakonický rodák představuje tvorbu z let 2008–
2018. Komentovaná prohlídka 6. 6. od 15.00 hod.
Současně bude v sále U Kata prezentována prodejní
limitovaná edice jeho fotografií.
místo: Maltézský sál, sál U Kata, info: MěKS

do 29. 6.
100 let raket
Výstava se věnuje historii a současnosti raketového
vojska. Jejími autory jsou Ivo Pejčoch a Prokop Tomek
z Vojenského historického ústavu Praha.
místo: II. hradní nádvoří, info: muzeum
do 30. 6.
Strakonicko za 1. světové války
Výstava připomíná 1. světovou válku ve světě
i na Strakonicku.
místo: výstavní prostory hradu, info: muzeum
1. 6.–30. 7.
10 let krajské sítě environmentálních center
KRASEC
Výstava spolku sdružujícího 17 jihočeských
organizací, které poskytují veřejnosti služby v oblasti
environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty
a ekologického poradenství.
místo: vstupní hala, info: ŠK
4.–30. 6.
Výstava urbanisticko-architektonických návrhů

KALENDÁŘ AKCÍ

na podobu západní části Velkého náměstí
Vernisáž 4. 6. v 16.00 hod.
místo: prostory u Rytířského sálu, info: MěÚ
29. 6.–29. 8.
Dudy, nástroj králů i žebráků
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Strakonice,
vernisáž 28. 6. v 17.00 hod. v sále U Kata.
místo: sál U Kata, info: MěKS
29. 6.–29. 8.
Dudáci – František Zemen
Fotovýstava, vernisáž 28. 6. v 17.30 hod.
v Maltézském sále, komentované prohlídky 18. 7.
a 22. 8. od 15.00 hod.
Vernisáž 28. 6. v 17.00 hod.
místo: Maltézský sál, info: MěKS

KINO OKO
1.–3. 6., 17.30 hod.
Neuvěřitelný příběh o obrovské hrušce
Dán, anim./rodinný, dabing, 78 min., přístupný všem

RV1801131/01

INZERCE

Dřevostroj Čkyně, a.s.

Spůle 25, 384 81 Čkyně • tel: +420 388 407 111 • e-mail: info@drevostroj.cz • web: www.drevostroj.cz

Dlouholetý dodavatel strojnětechnologických celků na prvotní zpracování dřevní hmoty přijme pracovníky na pozici:
Vedoucí montér
Náplň:
• řízení montáží technologických celků
• dohled nad prací subdodavatelů
• jednání se zástupci investora
• výkon montážních prací
Požadujeme:
• zkušenost s montáží a řízením montáží technologických celků • zkušenost s řízením lidí
• zodpovědnost, důslednost, vysoké pracovní nasazení
• znalost AJ nebo NJ na komunikativní úrovni
• vyspělé technické myšlení, velmi dobrá práce s technickou dokumentací
• schopnost samostatného řešení technických problémů
Nabízíme:
• dlouhodobý pracovní poměr
• perspektivní zaměstnání ve stabilní a prosperující firmě
• velmi dobré motivačně nastavené mzdové podmínky
• 13. a 14. plat
• náborový příspěvek ve výši 60 000,- Kč
• zaměstnanecké benefity:
5 týdnů dovolené / příspěvek na stravování / příspěvek na penzijní a životní pojištění / příspěvek na dopravu /
motivační věrnostní systém / možnost bezúročné půjčky / firemní akce pro zaměstnance a rodinné příslušníky /
• práce i na montážích v zahraničí
Kontaktní telefon: 604 295 325

Zpravodaj města Strakonice 

červen 2018

RV1801001/01

Elektrikář – elektromontér
Požadujeme:
• zkušenost s údržbou a opravou elektrických strojů
• zkušenost z externích montáží silnoproudé / slaboproudé elektroinstalace
• manuální zručnost, pečlivost, zodpovědnost a technické myšlení
• ochotu pracovat na montážích, včetně zahraničí
• v rámci vytížení i práce při kompletaci výrobků a jejich přípravě k expedici
Nabízíme:
• dlouhodobý pracovní poměr
• perspektivní zaměstnání ve stabilní a prosperující firmě
• velmi dobré mzdové podmínky
• 13. a 14. plat
• náborový příspěvek ve výši 40 000 Kč
• zaměstnanecké benefity:
5 týdnů dovolené / příspěvek na stravování / příspěvek na penzijní a životní pojištění / příspěvek na dopravu /
motivační věrnostní systém / možnost bezúročné půjčky / firemní akce pro zaměstnance a rodinné příslušníky /
možnost ubytování
• možnost práce na montážích, i v zahraničí
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KALENDÁŘ AKCÍ
1.–2. 6., 20.00 hod.
Teambuilding
ČR, komedie, 83 min., přístupný od 15 let
3.–4. 6., 20.00 hod.
Delirium
USA, psychothriller/horor, titulky, 96 min.,
přístupný od 12 let
4.–6. 6., 17.00 hod.
Avengers: Infinity War 3D
USA, sci–fi/akční/dobrodr./fantasy, dabing,
155 min., přístupný od 12 let
5.–6. 6., 20.00 hod.
Na krátko
ČR, drama, 104 min.+ 6 min předfilm, přístupný
od 12 let
7.–10. 6., 17.30 hod.
Pat a Mat znovu v akci
ČR, loutková animace, 75 min., přístupný všem
7.–9. 6., 20.00 hod.
Debbie a její parťačky
USA, krimi, titulky, 110 min., přístupný od 12 let
10.–12. 6., 20.00 hod.
Ghost Stories
VB, horor, titulky, 98 min., přístupný od 12 let
11.–13. 6., 17.30 hod.
Backstage
ČR, taneční romantický, 94 min., přístupný všem
13. 6., 20.00 hod.
Manifesto
Něm., drama, titulky, 96 min.
14.–17. 6., 17.30 hod.
Příšerky z vesmíru		
Něm, anim. komedie, dabing, 85 min., přístupný všem
14.–15. 6., 20.00 hod.
Máš ji!
USA, komedie, 94 min., titulky, přístupný od 15 let
16.–17. 6., 20.00 hod.
Escobar
Špa, thriller, titulky, 123 min., přístupný od 15 let
18.–20. 6., 17.30 hod.
Tátova volha
ČR, drama/komedie, 90 min., přístupný všem
19.–20. 6., 20.00 hod.
Já, Simon
USA, drama, titulky, 110 min., přístupný od 12 let
21.–25. 6., 17.30 hod.
Jurský svět: Zánik říše 3D
USA, dobrodr./akční, dabing, 130 min., přístupný
od 12 let
21.–23. 6., 20.00 hod.
Jsem božská!
USA, komedie/romant., titulky, 110 min., přístupný
od 12 let
24.–26. 6., 20.00 hod.
Profesoři zločinu
Ita, komedie, titulky, 100 min., přístupný od 12 let
26.–27. 6., 17.30 hod.
Fakjů pane učiteli 3
Něm, komedie, dabing, 120 min., přístupný od 12 let
27.–28. 6., 20.00 hod.
Deadpool 2
USA, akční komedie, titulky, 119 min., přístupný od 15 let
28.–30. 6., 17.30 hod.
Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema
Něm, dobrodr./fantasy/rodinný, dabing, 110 min.,
přístupný všem
29.–30. 6., 20.00 hod.
Sicario 2: Soldado
USA/Ita, akční/drama/thriller, titulky, 122 min.,
přístupný od 15 let
SENIORSKÉ STŘEDY
6. 6., 9.30 hod.
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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
Tátova volha
ČR, drama/komedie, 90 min., promítání pro seniory
a handicapované
FILMOVÝ KLUB – KINO OKO
18. 6., 20.00 hod.
Teheránská tabu
Rak/Něm, anim./drama, titulky, 90 min., přístupný
od 18 let

PLAVECKÝ STADION
Od 1. 6. je odpolední a víkendové veřejné
plavání přesunuto do letního areálu, v případě
zhoršeného počasí bude v krytém bazénu.
Venkovní areál má otevřeno Po–Ne 12.00–20.00.
Aktuální informace o otvírací době najdete
na www.starz.cz nebo na informačním plakátu či
tabuli plaveckého stadionu. Na Mezinárodní den
dětí (1. 6.) mají děti do 15 let vstup zdarma.
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
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, 12.30–20.00
(15.30–19.00 ½ bazénu)*
So a Ne
12.00–20.00
* – pouze v případě nepříznivého počasí, dle
aktuálního rozpisu
SAUNA
Po, čt, pá, so, ne – ZAVŘENO
Út 10.00–22.00 ženy
St 10.00–22.00 muži

BOHOSLUŽBY
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
www.farnost-strakonice.cz
Nedělní bohoslužby:
8.00 hod. Podsrp, 9.30 hod. sv. Markéta
Pravidelné bohoslužby (celoročně): Út, Čt, So
17.30 sv. Markéta; Pá 17.30 sv. Prokop
Adorace Út 18.10–19.00 sv. Markéta – tiché setrvání v modlitbě, možnost duchovního rozhovoru
Neděle 3. června, 9.30 sv. Markéta – nedělní
eucharistie s promluvou pro děti
Neděle 3. června, 15.00 Fara, – Velké nám. 4
– setkání manželů a rodin s dětmi
Pátek 22. června, 19.30 sv. Markéta – Večer chval;
hudba, zpěv, možnost přímluvy na konkrétní úmysly
(kdyby bylo málo místa, klidně zrušte ty mezery pod
webovkou farnosti a nedělními bohoslužbami)
24. 6., 9.30 sv. Markéta – nedělní eucharistie
s promluvou pro děti na závěr školního roku
24. 6., 15.00 Fara, Velké nám. 4 – setkání manželů a rodin s dětmi s táborákem

MANA, APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Lidická 194, Strakonice, www.manacirkev.cz
Srdečně zveme na:
Bohoslužba – každou neděli v 9.30
Každý pátek, 16.00 hod.
EXIT KLUB

kreativní klub pro mládež cca od 12 let, zábavné
hry, moderní hudba, tanec, zamyšlení nad aktuálními
etickými tématy (láska, konflikty, víra, strach,
image, smysl života, předsudky, kluci a holky), info:
774 151 868

POZVÁNKY
1. 6., 13.00–17.00 hod.
Farmářské trhy
místo: Velké nám. pod radnicí, info: ŠK
1. 6., 21.00 hod.
Filmové léto: S láskou Vincent
vstupné dobrovolné. Místo: proluka na Velkém nám.,
info: fb Jsme Strakonice
2.–3. 6.
Zemské finále mažoretkových skupin
2. 6. – 13.30 průvod městem (řazení průvodu pod
křižovatkou u nákupního střediska, ul. Katovická,
most J. Palacha)
14.00 – slavnostní zahájení na mostě J. Palacha
14.15 – I. část soutěže pochodové defilé
(most J. Palacha)
3. 6. – 9.30 – II. část soutěže pódiové formace
– klasická mažoretka (děti ml., junior) (letní kino)
14.00 – II. část soutěže pódiové formace – klasická
mažoretka (děti st., senior) – vyhlášení výsledků
a slavnostní zakončení (letní kino)
místo: most J. Palacha, letní kino, info: MěKS
2.–3. 6.
Po stopách Švandy dudáka
dálkový etapový pochod a cyklovýlet pro všechny
věkové kategorie. Info: tel. 723 537 573
4. 6., 9.00–17.30 hod.
Focení ke Dni dětí
venkovní focení v parku s Blankou Mojdlovou, při
nepřízni počasí v RC Beruška, rezervace a info
na tel. 773 165 696, info@rcberuska.cz.
4. 6., 16.30–18.00 hod.
Předporodní kurz
další lekce se uskuteční 11., 18. a 25. 6., lekce vede
porodní asistentka Jaroslava Kácová, rezervace
kurzu na tel. 776 009 387. Místo: RC Beruška
4. 6., 18.00 hod.
Koncert sborů ZUŠ
místo: dům kultury, info: ZUŠ
5. 6., 9.00–10.30 hod.
Kurzy počítačové gramotnosti
Internet I – první e-mail – základní vyhledávání,
e-mailová pošta, přednostně pro čtenáře ŠK
místo: studovna, info: ŠK
5. 6., 20.00 hod.
Partička na vzduchu
místo: letní kino, info: MěKS
6. 6., 16.30 hod.
Zastavení v čase
Krátké setkání, ztišení, verše Pavel Šrut, poetická próza
Roman Szpuk. Místo a info: pobočka ŠK Za Parkem
7. 6., 10.30 hod.
Divadélko pro nejmenší
originální interaktivní divadlo. Místo a info: RC Beruška
7. 6., 17.00 hod.
Komentovaná prohlídka hradu
aneb Rozloučení s muzeem
místo: expozice muzea, info: muzeum
7. 6., 17.00 hod.
Spisovatelé do knihoven: Milan Ohnisko
český básník, nakladatelský a časopisecký redaktor,
editor a kulturní publicista, za normalizace disident a signatář Charty 77
– autorské čtení s debatou
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK
7. 6., 18.00 hod.
Koncert třídy P. Karase
místo: koncertní sál ZUŠ, info: ZUŠ

Zpravodaj města Strakonice

KALENDÁŘ AKCÍ
9. 6., 9.00–18.00 hod.
Divadlo v parku/Park OPEN!
celodenní program – představení pro děti (DDM,
Rodiče a přátelé MŠ Lidická, Já to jsem – Marčíkovi, Jeka Dunovice, Jiskra Borovany, Tlaminy), společné štrykování, tvořivé dílny (výroba loutek, animace),
promítání, vstup volný
místo: Rennerovy sady, info: fb Jsme Strakonice
9. 6., 14.00 hod.
Hrad žije tancem a muzikou
přehlídka tanečních vystoupení dětí z DDM, koná se
v rámci Léta pod Rumpálem
místo: II. hradní nádvoří, info: muzeum
9. 6., 21.00 hod.
Krátké animované filmy žáků ZUŠ
J.Petrášová + Malý pán (loutkový film pro děti
i dospělé, Buchty a loutky), vstupné dobrovolné
místo: Rennerovy sady, info: fb Jsme Strakonice
10. 6., 15.00 hod.
Taneční odpoledne s písničkou
k tanci a poslechu hraje Antonín Talafous z Protivína
místo: dům kultury, info: MěKS
11. 6., 16.30 hod.
Koncert třídy M. Piklové
místo: koncertní sál ZUŠ, info: ZUŠ
11. 6., 20.00 hod.
Francesca Nana
koncert italské písničkářky
místo: molo na Podskalí, info: fb Jsme Strakonice
12. 6., 16.00 hod.
Přednáška a vzpomínání Jaroslava
Landsingera na srpen 1968 ve Strakonicích
součástí přednášky bude i pouštění audionahrávek
strakonického rádia na drátě z 21. srpna 1968, které
zapůjčilo Muzeum středního Pootaví.
místo a info: Státní okresní archiv, Smetanova 351
12. 6., 18.00 hod.
Strakonické příběhy LIV.
Karel Skalický: Výživa pro dvanáct chudých. Městský
špitál při kostele svaté Markéty. Nástin jeho života
od počátků až do komunistického bourání. Další
vyprávění regionálního historika v rámci rozsáhlejšího
strakonického cyklu.
místo: společenský sál ŠK (hrad), info: ŠK Za Parkem
13. 6., 10.00 hod.
Putování do pohádky
program s prvky Montessori pedagogiky
místo a info: RC Beruška

13. 6., 16.00 hod.
Koncert třídy L. Mráze
místo: koncertní sál ZUŠ, info: ZUŠ
13. 6., 17.00 hod.
Alternativní stavba Zeměloď – zkušenosti
a inspirace ze Sázavy
Barbora Dufková – přednáška s promítáním
místo: promítací sál strakonického gymnázia, info: ŠK
Za Parkem
14. 6., 16.00 hod.
Závěrečné vystoupení Literárně dramatického
oboru ZUŠ
místo: KZ U Mravenčí skály, info: ZUŠ
14. 6., 17.00 hod.
Komentovaná prohlídka hradu aneb
Rozloučení s muzeem
místo: expozice muzea, info: muzeum
14. 6., 17.15 hod.
4. absolventský koncert
místo: koncertní sál ZUŠ, info: ZUŠ
14. 6., 19.00 hod.
Pěvecký sbor Gymnázia Strakonice a host
první podvečerní koncert v rámci Léta pod Rumpálem
místo: kapitulní síň, info: muzeum
15. 6., 13.00–17.00 hod.
Farmářské trhy
místo: Velké nám. pod radnicí, info: ŠK
15. 6., 16.30 hod.
Koncert třídy M. Spišské
místo: koncertní sál ZUŠ, info: ZUŠ
16. 6., 10.00–17.00 hod.
Domácnost paní mlynářky
místo: vodní mlýn Hoslovice, info: muzeum
16. 6., 13.30 hod.
18. ročník Dance show
taneční přehlídka country, disco tanců, break dance,
show formací a parketových tanečních kompozic
místo: letní kino, info: MěKS
16.–17. 6.
Plavecké závody Zlatý fez 2018
místo: letní plavecký areál, info: TJ Fezko, plavecký
stadion
17. 6., 7.00 hod.
Výlet s průvodcem z Lipky do Vimperka
Sraz v 7.00 hod. před nádražím ČD, v 7.10 odjezd
vlakem do Lipky, kde nás v 8.33 bude čekat profesi-

onální průvodce Josef Pecka (poplatek 100 Kč – až
na místě). Ukáže nám sejpy u Volyňky, cestu přes
rezervaci Na Radosti a k bývalému statku, dál se
půjde do Vimperka a cestou se případně podíváme
do bývalého Stifterova parku (cca 12 km). Zpět jede
vlak např. v 15.40 z vimperské zastávky.
info: pobočka ŠK Za Parkem
18. 6., 17.00 hod.
Vícehlasy 13.
Hosté dalšího z mimořádných setkání s inspirujícími
osobnostmi budou členové divadla Járy Cimrmana,
herec, fotograf Petr Brukner a básník, prozaik, textař,
herec, scénárista Miloň Čepelka. Budou povídat
nejen o svém působení v divadle, ale i o svých dalších
zájmech. Večerem bude provázet Ivana Jonová.
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK
18. 6., 19.00 hod.
Smíšený sbor Hlasoň a Pěvecká skupina
Prácheňského souboru
druhý podvečerní koncert v rámci Léta pod Rumpálem
místo: kapitulní síň, info: muzeum
19. 6., 9.00–10.30 hod.
Kurzy počítačové gramotnosti
Internet II – Cestování s internetem – počasí, jízdní
řády, přednostně pro čtenáře ŠK
místo: studovna ŠK, info: ŠK
19. 6., 10.00–15.00 hod.
Přelez, přeskoč, recykluj
ekologický program zaměřený na recyklaci elektra,
setkání s týmem recyklojízdy 10.30–11.00 hod.
místo: parkoviště pod prodejnou Baťa, info: www.
recyklacejelegrace.cz
19. 6., 17.00 hod.
Slavnostní předávání absolventských
vysvědčení ZUŠ
místo: dům kultury, info: ZUŠ
20. 6., 17.00 hod.
Spisovatelé do knihoven: Martin Reiner
básník, prozaik, nakladatel a organizátor kulturního
dění, autorské čtení s debatou
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK
21. 6., 15.30 hod.
Koncert třídy M. Lukeše
místo: Kochanka, info: ZUŠ
21. 6., 16.00 hod.
Koncert třídy V. Šariské
místo: koncertní sál ZUŠ, info: ZUŠ
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Strakonice, ul. Písecká (výpadovka na Prahu –budova Garantstav)
tel.: 777 594 930, vzorkovna 739 657 450
www.dverepodlahy.com, e-mail: info@dverepodlahy.com
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KALENDÁŘ AKCÍ
21. 6., 17.00 hod.
Komentovaná prohlídka hradu aneb
Rozloučení s muzeem
místo: expozice muzea, info: muzeum
22. 6., 17.00 hod.
Beseda o přádelně II.
pořádá Strakapud ve spolupráci s Epicentrem
Strakonice. Místo: společenský sál ŠK
23. 6., 13.00 hod.
Pivovarská pouť a neckyáda
vystoupí: Buty, UDG, Portless Feat Henry D,
Poetika, Parkán, Narttu, Hamr a Scéna
Neckyáda – 14.00 hod. plavba Podskalím (start
v 11.00 hod. v Katovicích), 15.00 hod. vyhlášení
výsledků (info a přihlášky tel. 601 57 44 66,
neckyada.st@seznam.cz). Místo: prostranství
u pivovaru, info: Dudák – Měšťanský pivovar
24. 6., 18.00 hod.
Další společné hraní na kantely, případně
další nástroje
koná ve spolupráci se spolkem Spona, k hraní,
zpěvu nebo jen k poslechu zveme širokou
veřejnost
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem
28. 6., 8.00–11.00 hod.
Tvořivá dílnička pro děti
místo: oddělení pro děti ŠK, info: ŠK
28. 6., 17.00 hod.
Komentovaná prohlídka hradu aneb
Rozloučení s muzeem

Z redakční pošty
Poděkování za článek
Chtěla bych poděkovat za článek Příroda nás
učí a povzbuzuje, který vyšel v květnovém čísle
Zpravodaje města Strakonice. Velmi souhlasím
s panem farářem, že příroda kolem nás je až
marnivě bohatá a krásná, a my jsme si zvykli,
že tak to bude napořád. Geolog pan Václav
Cílek už několik let upozorňuje na někdy
i nezvratné zásahy do půdy a ovzduší, upozorňuje na důsledky ve změně klimatu, říká, že
voda a půda budou muset být chráněny jako
rodinné stříbro. (Letos jsme svědky toho, že
opravdu „neporučíme větru, dešti“ – zejména
dešti ne!)
Pan Roman Dvořák upozorňuje také na to,
že kromě „chrámů konzumu“ máme také
katedrálu přírody, která nám připomene, že
máme zvednout hlavu a narovnat záda. Kdesi
jsem četla, že nejenom moře splývá s kapkou,
ale i kapka splývá s oceánem. Přeji nám všem
více takových dobrých kapek, když už ne celé
moře!
Marie Kubášková, Strakonice

místo: expozice muzea, info: muzeum
29. 6., 13.00–17.00 hod.
Farmářské trhy
místo: Velké nám. pod radnicí, info: ŠK
1. 7., 18.00 hod.
Duo harmonika
místo: II. hradní nádvoří, info: MěKS
7. 7., 20.30 hod.
Chodí Pešek okolo – DS Čelakovský
divadelní představení
místo: II. hradní nádvoří, info: MěKS
8. 7., 15.00 hod.
Diskohrátky s DJ Františkem Marešem
místo: II. hradní nádvoří, info: MěKS
8. 7., 18.00 hod.
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Páteční schůzky Ledňáčků od 16.00 hod.
Schůzky rodin se zájmem o přírodu, tradice a lidové
hry. Chodit lze i nepravidelně. Sraz vždy v 16.00
hod. před zámkem u vývěsky ŠK – více na pobočce
Za Parkem (Husova č. 380, 380 422 720,
602 361 321). 1. 6. a 29. 6.schůzka nebude, 8. 6.
propátráme okolí řeky a možná dojde i na koupání,
15. 6. si zahrajeme a pomlsáme na naší oblíbené
zahrádce, 22. 6. se slavnostně rozloučíme před
prázdninami.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Téměř andělé reprezentovali Strakonice daleko za hranicemi
V pondělí 23. dubna se vrátil z Chorvatska
Dětský pěvecký sbor Fere Angeli, který působí při ZUŠ Strakonice. Fere Angeli – neboli
„téměř andělé“ – se zde zúčastnili festivalu
We are singing Adriatic jako jediný dětský
sbor z deseti zúčastněných pěveckých sborů.
Děti vystoupily na koncertu v křišťálovém sále
hotelu Kvarner v Opatiji a na závěr festivalu
v Postojenské jeskyni ve Slovinsku. Svým
zpěvem potvrdily kvalitu českého sborového
zpěvu a získaly si srdce všech posluchačů.
Fere Angeli prozradili své zážitky ze
závěrečného Koncertu přátelství v největším
sále Postojenské jeskyně, který má fantastickou akustiku s dlouhým dozvukem. Každý ze
sborů zazpíval jednu až dvě nejhezčí písně ze
svého repertoáru. Zvuk sboru se tam krásně
zaoblí a nese se ještě dlouho po skončení tónu.

Jedinou nevýhodu tento prostor přece jenom
má. Celoročně tam panuje teplota nepřesahující 10°C, a tak jsme ocenili perelíny, ve kterých
běžně vystupujeme v kostele, podělili se o své
zážitky zpěváci.
Kromě zpívání si děti prohlédly městečka Opatija a Lovran a při zpáteční cestě se
zastavily ve Slovinsku u jezera Bohinj, kde je
krásný vodopád Slap Savica. Děti tak nejen
reprezentovaly město a kraj svým zpěvem,
ale odměnou jim byl krásný víkend s mnoha
zážitky. „Za podporu naší cesty děkujeme městu Strakonice, Jihočeskému kraji a
místním firmám. Myslím, že děti udělaly
dobrý dojem i svým příjemným a přirozeným
vystupováním,“ dodala spokojená sbormistryně Marcela Miková.
ZUŠ Strakonice

V rokáči je opět rušno

Rockový klub je po necelých 500 dnech
znovu otevřen. V sobotu 5. května byl poprvé
po delší přestávce, kterou si vynutila celková
rekonstrukce objektu, otevřen rockový klub
Na Křemelce, všem dobře známý "rokáč".
Rekonstrukci finančně zajistila společnost
Dudák – Měšťanský pivovar Strakonice, a. s.
Specifická scéna především pro mladé začínající hudebníky bude v provozu v prvopočátku ve středu, pátek a v sobotu. Provozovatel Miloslav Uhříček se nebrání ani rozšíření
provozní doby, bude-li poptávka. Své umění
zde budou moci ukázat všichni, bez rozdílu
hudebního žánru a stylu. Na čepu jsou strakonická piva, doplněná nealko nápoji. Na první
otevírací den hudební klub doslova praskal

Nejen když nám „teče do bot“
V životě potkáme málo lidí, kteří nikdy neprosili o něco Boha. Možná to ne vždy takto formulují, někdy dokonce považují takové zvolání
jako určitou zvyklost. Přece to vypovídá o tom,
že ani pro „nevěřícího“ člověka není jednoduché být opravdovým ateistou či materialistou.
Myslím, že je v pořádku, když se takové
prosby dějí. Modlit se neznamená odříkávat
naučené formulace, ale vnímat Boží přítomnost v jakékoli situaci. Je běžné, že když
prožíváme něco, co je nad naše síly, hledáme

Nektarka Strakonice
místo: II. hradní nádvoří, info: MěKS

pomoc nejprve u svých nejbližších, pak u profesionálů a pak…
Je ovšem škoda, když zůstaneme jenom
u zvolání jména Ježíšova, Panny Marie nebo
jakéhokoli oslovení samého Boha. Když se
vztah s Bohem odehrává pouze tehdy, když je
mi nejhůř. Ani mezilidské vztahy, které bychom prožívali jen v kritických okamžicích,
jen když něco potřebujeme, nemohou dobře
vyrůst. Je zde velké nebezpečí, že neporozumíme tomu, co se právě děje.

ve švech. Přejeme tedy nově zrekonstruovanému klubu hodně spokojených zákazníků
a mladé začínající umělce.
text a foto Markéta Bučoková, PR

K bohatému a oboustrannému vztahu patří
vděčnost i vnímání hodnoty života protějšku.
Také ve vztahu s Bohem je přínosem, když mu
děkujeme, když se radujeme z vlastností, které
u něj poznáváme. Tím velice oživíme a rozvineme vztah s ním (tedy víru) a modlitba pro
nás nebude jen povinnost nebo projev krajní
možnosti. Stane se pro nás radostí a povzbuzením. Nebojme se prosit, nezapomínejme děkovat
(lidem i Bohu).
Roman Dvořák, farář
Zpravodaj města Strakonice

Bára a Markýz přivezli do Strakonic
knížku místních pohádek
Bára je krásná dívka, která musí zastoupit
svého tátu, který z Pošumaví odešel do světa za prací,
nevrátil se zpátky a nikdo neví,
co se s ním stalo. „Vozíval
na trhy ze dřeva vyřezávané
hračky, dřeváky, vařečky
a další kuchyňské potřeby,
i koše a košíky, šátky a další
zboží, které na Podlesí dělávali
světáci a členové jejich rodin
v zimních měsících. Nyní je
na trhy vozí Bára na povozu
taženém valachem Markýzem,“
popisuje svou knihu pohádek Bára a kůň z Podlesí její
autor Hynek Klimek, známý
jihočeský spisovatel oceňovaný
za knihy pro děti. O ilustrace
se postarala Zdeňka Študlarová.
Bára přijede do Strakonic se zbožím
z Podlesí na velký jarmark. Na něm se
seznámí s krajkářkou ze Sedlice, i dalšími
zajímavými lidmi. „Ve formanské hospodě
překvapí formany svými znalostmi o koních a poté si ještě pěkně zatančí a zcela
okouzlí dudáka, který k tomu hraje. Vypráví
jí o dudákovi Švandovi a láká ji k dalšímu

TIPY
Procházka po zajímavých
místech města Strakonice

setkání, ale to se neuskuteční. Zato si Bára
udělá čas na obhlídku hradu,“
popisuje Klimek. Jeho kniha je
romantický pohádkový příběh
popisující krásy Prácheňska
a Pošumaví, který je doslova
nabitý dramatickými zvraty,
plný dobrodružství, citů, napínavých, dojemných i úsměvných příhod. Ožívají v něm
také mnohá strašidla a tajemné
jevy ze starých pověstí.
Pohádka patří do edice
pohádkových knížek s názvem Příběhy z jižních Čech
a vydává je Jihočeská centrála
cestovního ruchu. Scénář všech
je podobný. Literární průvodce
vždy ukazuje čtenářům krásy
určitého regionu jihu naší republiky, přitom
představuje pověsti a rozprávky a tím je láká
k návštěvě.
Kniha je k zakoupení v Městském informačním centru Strakonice za 198 Kč. V říjnu
se bude ve strakonické knihovně konat čtení
této pohádkové knihy pro děti ze základních
škol.
Pavel Pechoušek

Rada seniorů města Strakonice společně
s infocentrem pro seniory vás zve na komentovanou procházku Strakonicemi pod
vedením Miroslava Špeciána. Uskuteční se
ve čtvrtek 14. 6., sraz je v 9.30 hod. u lávky pod měšťanským pivovarem. Procházka
bude trvat zhruba dvě hodiny.
Plánovaná trasa: Rennerovy sady, ulice
Hrnčířská, Lidická, Hradební, Ostrov,
Palackého náměstí a podchodem návrat
na místo startu.
Více informací poskytne předsedkyně
Marcela Štveráková, tel. 602 340 099,
členka komise Ivana Parkosová, tel.
602 811 600, infocentrum pro seniory,
Marie Žiláková, tel. 720 043 670.

Setkání jubilantů

Stejně jako v roce 2017 připravilo město
Strakonice i letos ve spolupráci s městským
ústavem sociálních služeb a infocentrem
pro seniory slavnostní setkání pro jubilanty
v Domově pro seniory v Rybniční ulici.
Bude se konat ve středu 13. 6. od 9.00
do 11.00 hodin a k pěkné náladě zahrají
a zazpívají manželé Ivana a Vladimír
Váchovi. Mezi obyvatele domova zavítá
s přáním starosta města Břetislav Hrdlička.
Marie Žiláková, infocentrum pro seniory
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DOTACE

V červnu lze opět žádat o dotaci na sportovní, volnočasové a kulturní akce
Od 1. do 29. června je možné podávat
žádosti na jednorázové akce do 2. výzvy
dotačního programu města Strakonice
na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit a dotačního
programu města Strakonice na podporu

kultury. Mezi akce sportovní a volnočasové
konané na území města se bude rozdělovat
130 000 Kč, na kulturní akce a projekty je
určeno 100 000 Kč. Formuláře žádostí najdete na webových stránkách města www.
strakonice.eu, v záložce samospráva – dota-

ce. Informace poskytnou Petra Měšťanová
(sport), tel. 725 596 443, e-mail
petra.mestanova@mu-st.cz a Martina
Dubová (kultura), tel. 724 848 538, e-mail
martina.dubova@mu-st.cz. 
(red)

Dotační program města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit pro rok 2018
Opatření 1 – Podpora na nájemné ve sportovních zařízeních
pro mládež – spravovaných STARZem Strakonice

Opatření 2 – Podpora na nájemné ve sportovních zařízeních města
Strakonice pro mládež – v tělocvičnách základních škol zřizovaných
městem Strakonice

Název klubu

Částka v Kč

FK Junior Strakonice

1 040 000

Název klubu

Částka v Kč

Kanoistický klub Otava Strakonice

38 400

FK Junior Strakonice

50 000

Dům dětí a mládeže Strakonice, kroužek ml. záchranář

35 100

Dům dětí a mládeže Strakonice

8 775

Dům dětí a mládeže Strakonice, kroužek potápění

35 100

SK Basketbal Strakonice

20 280

SK Basketbal Strakonice

187 000

SK Basketbal Strakonice

44 400

SK Fight Pro Strakonice

230 000

TJ Dražejov

19 060

TJ Dražejov

42 280

Fbc Strakonice

9 600

Basketbalový klub Strakonice

560 000

TJ ČZ, oddíl atletiky

5 700

Potápěči Strakonice

7 000

TJ ČZ, oddíl volejbalu

50 980

TJ ČZ Strakonice, oddíl atletiky

54 000

TJ ČZ, oddíl stolního tenisu

54 000

TJ ČZ Strakonice, oddíl volejbalu

10 000

TJ ČZ, oddíl volejbalu

11 700

TJ ČZ Strakonice, oddíl házené

570 000

HC Strakonice

10 000

Manta-diving

36 000

Sportovní klub JUDO 1990 Strakonice

23 520

Basketbalový klub Strakonice

39 000

Fbc Strakonice

320 000

HC Strakonice

1 138 400

Tělovýchovná jednota Fezko Strakonice

1 046 000

SKP Strakonice

27 000

Opatření 4 – Podpora sportovní činnosti mládeže do 18 let (včetně)
Název klubu

Částka v Kč

FK Junior

90 000

Kanoistický klub Otava Strakonice

20 000

SK Basketbal Strakonice

35 000

TJ Dražejov

50 000

SK Fight Pro Strakonice

15 000

Fbc Strakonice

80 000

TJ ČZ Strakonice, oddíl házené

90 000

TJ ČZ Strakonice, oddíl nohejbalu

10 000

TJ ČZ Strakonice, oddíl badmintonu

15 000

HC Strakonice

90 000

HC Strakonice, krasobruslení

15 000

Sportovní klub JUDO 1990 Strakonice

15 000

Tělovýchovná jednota Fezko Strakonice

90 000

Tělocvičná jednota Sokol Strakonice

55 000

Basketbalový klub Strakonice

80 000

SKI KLUB Strakonice

20 000

Biatlon Strakonice

10 000

SH ČMS – SDH Strakonice I

10 000

Cobra Ryu Strakonice

20 000
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Opatření 5 – Podpora volnočasové činnosti mládeže do 18 let (včetně)
Název klubu

Částka v Kč

Česká tábornická unie – TK Podskalí

22 000

Cestou vůle

7 000

Potápěči Strakonice

21 000

Junák – český skaut, středisko Strakonice

15 000

TJ ČZ Strakonice, oddíl atletiky

8 000

Manta-diving

21 000

TJ ČZ Strakonice, sport pro všechny

6 000

Ilustrační foto: R. Malota

Zpravodaj města Strakonice

Informace z Teplárny Strakonice

TEPLÁRNA
Ze zápisníku
městské policie
PŘI AUTONEHODĚ LÉTALA KOLA

Odpoledne 3. 4. oznámila žena na služebně městské policie, že se v ulici Komenského přímo za mostem Jana Palacha stala
dopravní nehoda. Hlídka na místě zjistila,
že nákladnímu vozidlu upadla za jízdy
dvě zadní kola, odlétla a jedno z nich poničilo zaparkované vozidlo na nedalekém
parkovišti. Druhé se zastavilo na chodníku,
kousek od místa nehody. Na místo strážníci
přivolali Policii ČR a řídili dopravu, dokud
nebyly odklizeny následky havárie.

VEČER STRÁVIL NA ZÁCHYTCE

Ilustrační foto: archiv redakce

JIŘÍ ZEVL, TEPLÁRNA STRAKONICE

Teplárna Strakonice nabízí zájemcům
pobyty na chatě na Kvildě a ve čtyřlůžkových chatkách v rekreačním středisku
Milavy.
Chata na Kvildě je v centru obce, naproti
obecnímu úřadu, na dohled od známého
kvildského kostela. Má ideální polohu pro cyklovýlety, procházky po Šumavě, houbaření
a v zimě pro lyžování. V chatě je 14 pokojů
pro dvě až čtyři osoby, každý má vlastní kuchyňskou linku a lednici. Při pobytu na dvě
a více nocí je cena za osobu a noc 250 Kč
včetně DPH, při jednom přespání je cena
350 Kč za osobu. Návštěvíci mají k dispozici velkou společenskou místnost s televizí,
vlastní parkoviště přímo před vchodem,
kolárnu, lyžárnu, WC, sprchy a wi-fi.
V rekreačním středisku Milavy, které
se nachází v katastru obce Velká Turná, je
k dispozici osm čtyřlůžkových chat. Každá

má elektřinu, sklad, terasu a vlastní kuchyni
vybavenou potřebným nádobím, vařičem
a lednicí. K dispozici jsou dále toalety, sprchy,
pumpa, centrální ohniště, hřiště a lodě pro
vyjížďky po rybníce Milavý. V okolí jsou
restaurace, je tu i nabídka kulturního vyžití či
vycházek do okolní krásné krajiny. Atraktivní
je tato oblast i pro cyklistiku. Necelé dva kilometry od areálu se nacházejí zastávky vlaku
i autobusu. V okolí je mnoho míst, kam se dá
vyrazit za zábavou či poznáním. Namátkou
jmenujme Sedlici se svým krajkářským uměním nebo Blatnou s vodním zámkem, známým
z nejednoho filmu.
Chatový areál je koncipován v malebném prostředí lesa, samostatné chatky
jsou dostatečně vzdálené od sebe tak,
aby zajišťovaly soukromí svých obyvatel.
Cena pronájmu jedné chatky je stanovena
na 3500 Kč včetně DPH za týdenní pobyt
od pátku do pátku.
Pro bližší informace navštivte webové
stránky teplárny www.tst.cz v sekci Produkty
a služby nebo volejte na tel. 383 318 280.

Ve večerních hodinách 6. 4. oznámili lidé
městské policii, že se v ulici Nádražní
pohybuje opilý muž. Prý prosil kolemjdoucí
o zavolání strážníků. Ti muže našli, provedli
u něj orientační dechovou zkoušku, při
které bylo naměřeno 3,14 promile alkoholu
v dechu. Přivolali záchrannou službu,
která ho převezla k prohlídce do nemocnice. Tam lékař rozhodl o jeho převozu
do protialkoholní záchytné stanice, kam ho
dopravili strážníci.

VANDAL PROŠEL PODSKALÍM

Hlídka městské policie kontrolovala
12. 4. Podskalí, kde mělo dle oznámení
zaměstnance městského úřadu dojít k pomalování atrakcí na dětském hřišti a sochy
Dorotky. Hlídka na místě zjistila, že je poničena sprejem socha, lavička pod ní, dětské
hřiště, prolézací drak a naproti přes řeku
i socha F. L. Čelakovského. Pro podezření
z trestného činu byla přivolána Policie ČR,
která převzala událost k dořešení.
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2018

Milan Michálek, velitel městské policie

Setkání odběratelů tepla 20. a 21. června

Teplárna Strakonice, a. s., připravila na
20. a 21. června setkání se svými odběrateli, na které dopisem pozvala zástupce sdružení vlastníků jednotek. Přijít mohou ale
i samotní občané či odběratelé. Teplárna je
majetkem vás všech Strakonických, a proto
přijměte naše pozvání a přijďte do teplárny za námi. Setkání se uskuteční v obou
případech od 16.00 hod. v administrativní
budově teplárny.
Vedení společnosti seznámí občany
s činností teplárny, cenami za dodávky
tepla a novými službami pro zákazníky.
Dále vystoupí uznávaný odborník na teplárenství Jan Vondráš, který bude prezentovat
Zpravodaj města Strakonice 

studii srovnávající centrální zásobování
teplem s alternativními zdroji vytápění.
V závěrečné diskusi se účastníci setkání
mohou zeptat na cokoliv, co se týká strakonické teplárny. „Cílem těchto setkání je
informovat zákazníky o našich aktivitách
a velmi důležitá je pro nás i přímá komunikace s našimi odběrateli,“ řekl k plánovaným setkáním starosta a zároveň předseda
představenstva Teplárny Strakonice, a. s.,
Břetislav Hrdlička.
Kvůli zajištění občerstvení potvrďte
prosím svoji účast do 15. června na e-mail
zevl@tst.cz nebo na tel. 776 805 640.
Jiří Zevl, Teplárna Strakonice
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KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE
BESEDA

DIVADLO

KONCERT

KONCERT

začátek: 18:00

&

Neděle 10. 6. 2018

Pátek 22. 6. 2018

začátek: 19:00

začátek: 19:00

Pátek 7. 9. 2018
začátek: 20:00

RV1800136/103

Předprodej vstupenek: Infocentrum CK Ciao – Horažďovice (Mírové nám.) | Infocentrum CK Ciao – Strakonice
(Zámek) | Infocentrum – Nepomuk (Nám. A. Němejce) | Infocentrum – Blatná (Třída J. P. Koubka) | Sokolovna
a kino Sušice | Drogerie – Kasejovice 113 | online Ticketportal - rezervace na www.ticketportal.cz
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Čtvrtek 1. 6. 2018

Spálený

Miluška Voborníková
Apollo Band

RV1800136/102
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MOC SÍLA
HYPNÓZY

Petr

Jana

Jakub
Kroulík

Krausová

Karel

Roden
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