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19.–24. 11. Slovoslet
dny mluveného slova a poezie
Insolvenční poradna
Bezplatná insolvenční poradna je občanům stále k dispozici každý první čtvrtek
v měsíci od 14.00 do 16.00 hod. Odborníci
budou 1. listopadu a 6. prosince na Městském úřadu Strakonice, odboru obecní
živnostenský úřad, Na Stráži 270 v 1. patře,
kancelář č. 6217.

Ve městě začne
fungovat domácí hospic

Jednání ustavujícího
zastupitelstva odloženo

Domácí hospic sv. Markéty začne ve
Strakonicích fungovat 1. listopadu. Jeho
pracovníci budou pomáhat nemocným
lidem, u kterých byly vyčerpány možnosti
další léčby, v jejich domácím prostředí.
Více informací najdete na straně 8.

První jednání nového zastupitelstva města
Strakonice, plánované na začátek listopadu, je odloženo do rozhodnutí soudu.
Důvodem je stížnost na neplatnost voleb
ve Strakonicích podaná jedním z neúspěšných kandidátů.

RV1701808/11

Dlouhý za cenu krátkého.
Volkswagen Golf Variant nyní za cenu modelu Golf.

Rodinné kombi Golf Variant nyní pořídíte za cenu modelu Golf.
Získáte tak větší zavazadlový prostor pro všechna Vaše dobrodružství!

Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Strakonice, spol. s r.o.
Písecká 513, 368 01 Strakonice, tel.: 383 311 828, fax: 383 311 828, e-mail: info@auto-strakonice.cz, www.auto-strakonice.cz

RV1701809/11

Nabídka platí do 31. 12. 2018 nebo do odvolání a týká se vozů Golf a Golf Variant vždy ve stejné výbavě a motorizaci. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 pro jednotlivé
modely: Golf: 4,0–7,2 l/100 km, 97–164 g/km, Golf Variant: 4,0–7,2 l/100 km, 103–164 g/km. Vyobrazené modely mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy.
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Několik pohledů ze současnosti do budoucnosti

Břetislav Hrdlička
STAROSTA
Vážení spoluobčané,

Foto: redakce

BŘETISLAV HRDLIČKA

Vážení voliči, svými hlasy jste rozhodli
o směru, kterým se budou Strakonice ubírat
v příštích čtyřech letech. Přesvědčili jsme
vás, že heslo „sebevědomé, živé, atraktivní
město pro život, citlivé a partnerské k přírodě a svým občanům“ není jen prázdnou
frází, ale že naše snaha dělat věci pro lidi
a pořádně je opravdová.
Přáli bychom si a chceme řídit město pro spokojenost lidí, aby se jim ve Strakonicích dobře
žilo. Na další čtyři roky jsme si připravili hodně
práce. V plánu jsou stále opravy ulic a chodníků,
opravy plaveckého stadionu, chceme postavit novou halu na florbal, vybudovat venkovní kluziště
a skateboardové hřiště. Čeká nás obnova obou
lávek na ostrov na Podskalí a celkový rozvoj
lokality, tak aby vznikla plnohodnotná turisticky
vyhledávaná oddychová a relaxační zóna. Panská
zahrada či stezka vedoucí po Kalvárii na pravém břehu řeky si zaslouží též obnovit. Projekty
budeme do plánu rozvoje zařazovat podle
potřeb a finančních možností. Co nevidět začne
i rekonstrukce kulturního domu. Celá oprava je
rozložena do několika na sebe navazujících etap,
kterými bude zajištěn nepřerušený provoz.
Jedním z klíčových témat je dokončení rekonstrukce Velkého náměstí. Chápeme to jako nutnost, protože náměstí je významným městským
prostorem s důležitou vypovídací hodnotou.
Proto jsme vyhlásili urbanisticko-architektonickou soutěž, abychom získali co nejvíce možných
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návrhů a utvořili si tak ucelenější názor, jak by
nové centrum mělo vypadat. Se soutěžními
projekty se již letos mohli občané seznámit.
Město čekají mimo jiné i nezbytné investice,
které nejsou přímo na očích, ale jsou velmi důležité. Jde především o infrastrukturu vody a odpadů v řádu 120 milionů korun. Neméně důležitými jsou drobné investiční akce, které vytváří
přímý komfort pro občany. Takovými jsou další
koupací molo Na Křemelce, lávka přes Otavu
v Novém Dražejově, cyklostezka do Katovic.
Jsme těsně před dokončením rozpočtu pro
další rok. Velmi pečlivě zvažujeme jednotlivé
výdaje, abychom co nejlépe hospodařili. Zavazujeme se, že finanční prostředky budou smysluplně využity ve prospěch obyvatel našeho města.
Jsem přesvědčen, že jsme až doposud
dokázali být dobrými hospodáři. Ve stejném
trendu chceme pokračovat. Nemáme v úmyslu
dělat megalomanské věci za cenu zadlužování
města. Naší vizí je soustavně a ekonomicky
budovat a opravovat jednak ze svých prostředků, jednak za využití podpor a dotací.
Významné je přizvat ke spolupráci soukromý
sektor. Nebudeme jen stavět, ale i nadále podporovat a realizovat akce kulturní, sportovní
a společenské.
Co mě nejvíce těší, je skutečnost, že se díky
vaší podpoře a obrovskému zájmu povedlo nastartovat etapu svobodného období rozvoje, jehož
hodnotami jsou klid, jistota, kultura, sport, dobrá
nálada a nové, rovné možnosti pro všechny.

jedno volební období skončilo,
jsme na začátku nového. Děkuji
vám všem, kteří jste přišli k volebním
urnám a rozhodli o budoucnosti
našeho města. Volit není povinnost,
je to výsada a vy jste ji využili.
Rád bych vyjádřil poděkování
všem členům zastupitelstva, výborů
a komisí z období let 2014–2018.
Každý na sebe vzal odpovědnost
za spravování věcí veřejných. Je
to mnohdy práce nevděčná, ale
potřebná. Jen stěží se při ní hledá
vděk.
Poděkování patří i všem
zaměstnancům městského úřadu.
Bez jejich práce by ta naše vyzněla
naprázdno. Jak zpívá Werich
s Voskovcem, ten dělá to a ten zas
tohle, a všichni dohromady uděláme
moc. Vážení kolegové, děkuji!
Chtěl bych vyjádřit své uznání
místostarostovi Josefu Štréblovi. Byl
v naší práci velkou oporou, vnesl
za zdi úřadu nadhled a rozvahu.
Zklidnil vášně. Je mi líto, že z dobře
nasměrovaného a rozjetého vlaku
vystupuje. Pevně věřím, že jeho
zkušenosti budou pro nás cennou
devizou i v budoucnu.
Před námi jsou další čtyři roky práce. Přistupujeme k nim s obrovskou
pokorou a zodpovědností. Důvěra,
kterou jste nám dali, nás zavazuje.
Děkujeme.
Na závěr přeji vlídný, barevný
a prosluněný podzim.
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Řidiči již mohou využívat nové parkoviště na Beranově dvoře
MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

Nově vybudované parkoviště na Beranově dvoře uvedli do provozu 25. září
představitelé města společně se zástupci dodavatelské společnosti Casta, a. s.,
Zbyňkem Korcem a Václavem Volfem.
Dlouho byla nezpevněná plocha doslova
ostudou Strakonic. Auta zde neorganizovaně parkovala a mnohdy se stalo, že nebylo
možné přes ledabyle stojící vozy vyjet.
Místostarosta města Josef Štrébl poděkoval dodavatelské firmě, se kterou byla
naprosto skvělá spolupráce. Druhý místostarosta Rudolf Oberfalcer připomněl,
že na ploše bude vysazena zeleň, jakmile
to dovolí vegetační termíny. Ocenil, že součástí parkoviště je sociální zařízení, které
zde chybělo. Zasmluvněn je provoz elektro
nabíjecí stanice na auta, čeká se jen na to,

Hledá se vánoční strom
pro město

Město Strakonice vyzývá občany, kteří
by chtěli darovat vánoční strom pro město, aby své nabídky směřovali na odbor
životního prostředí. Vlastníci pozemků
mohou zasílat fotografie stromů společně s kontaktními údaji na e-mail: ondrej.
kofron@mu-st.cz, popř. je možné se
hlásit na tel. 383 700 335 nebo osobně v úředních dnech (pondělí, středa,
pátek) v kanceláři č. 6316. Vánoční
strom by měl splňovat tyto podmínky:
jehličnan vzpřímeného růstu s rovnoměrně založenou a osově souměrnou
korunou.
Ondřej Kofroň,
odbor životního prostředí

Oddělení občanských průkazů
a pasů na nové adrese

Odbor vnitřních věcí, oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů,
naleznete v přízemí budovy Na Stráži
čp. 137, nádvorní budova za sokolovnou. V loňském listopadovém čísle Zpravodaje jsme informovali o přemístění
oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů. V důsledku častých
dotazů na novou adresu předkládáme
tuto informaci společně s telefonickými
kontakty na oddělení: 383700343,
383700352, 383700353,
383700341. 
Markéta Bučoková, PR
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Oficiální otevření parkoviště

Foto: M. Bučoková

až ji provozovatel zrealizuje. „Součástí
bude i informační systém, na který město
získalo dotaci,“ připomněl místostarosta
Oberfalcer.
Plocha bude sloužit nejenom návštěvníkům, ale i sportovcům, kteří ji využívají při
návštěvě zimního i letního stadionu a plaveckého areálu. V blízkosti je stacionář pro
hendikepované. I oni budou moci využívat
bezplatné parkoviště, ze kterého pohodlně

vyjedou invalidním vozíkem. „Rozhodně
se nejedná o zbytečně vynaložené investiční prostředky, jak se někdy na veřejnosti
objevilo, děláme to pro Strakonické a smysl
toho již nyní motoristé oceňují,“ řekl v závěru místostarosta Oberfalcer.
Na začátku stavby před námi stál nelehký úkol, udělat 5 500 m2 zpevněné plochy
za rekordní čas tří měsíců. Spolupráce
s městem i našimi dodavateli byla nadstandardní, uvedl Zbyněk Korec. Dodavatelská
firma splnila termíny a parkoviště bylo již
před mezinárodním dudáckým festivalem
v režimu zkušebního provozu.
Součástí parkoviště jsou i parkovací
místa před finančním úřadem a okresní
správou sociálního zabezpečení. Tato místa
jsou již zpoplatněna proto, aby nebyla
blokována zaměstnanci úřadů, ale mohli je
v režimu volné půlhodiny využívat klienti
obou institucí.

Výsledky voleb do zastupitelstva města Strakonice
Volební účast: 49,86 %
5.–6. 10. 2018
Název hnutí/strany

Hlasy abs.

Hlasy v %

Počet mandátů

ANO 2011

8 814

4,90

0

Občanská demokratická strana

9 524

5,29

1

Svobobda a přímá demokracie - T. Okamura (SPD)

3 949

2,20

0

PRO 2016

965

0,54

0

Změna pro Strakonice

7 611

4,23

0

Strakonická veřejnost

91 986

51,15

16

KDU-ČSL

8 162

4,54

0

TOP 09 a nezávislí

10 294

5,72

1

JIHOČEŠI 2012

17 307

9,62

3

Společně pro Strakonice

3 020

1,68

0

ČSSD

4 008

2,23

0

Strakonice přímo s podporou Realistů

3 775

2,10

0

KSČM

6 561

3,65

0

Volba pro město

3 851

2,14

0
Zdroj: ČSÚ

Nové složení zastupitelstva města Strakonice

ODS – Ladislav Havel
Strakonická veřejnost – Břetislav Hrdlička, Rudolf Oberfalcer, František Christelbauer,
Pavel Zach, Jaroslav Horejš, Josef Zoch, Jan Hrdlička, Josef Hradský, Václav Král, Rudolf
Oberfalcer, Marie Žiláková, Pavel Drdel, Vít Holeksa, Marcela Štveráková, Jaroslav
Choura, Martin Horský
TOP 09 a nezávislí – Martin Gregora
JIHOČEŠI 2012 – Pavel Vondrys, Radek Sosna, Pavel Pavel
Zdroj: ČSÚ
Zpravodaj města Strakonice
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Senioři zasadili lípu
Po celý letošní rok si připomínáme významné výročí vzniku Československé republiky. A protože komunální volby ukončily
činnost všech komisí, výborů a rad, byl
na počest a jako projev díků členům rady
seniorů, kteří po celé čtyři roky pracovali
ve prospěch strakonických seniorů, vysazen
na prostranství pod Hvězdou český národní
strom – lípa srdčitá.
„Připomínat vznik samostatného
státu ve stém roce jeho výročí je doslova
povinností nás všech. Jsou chvíle, kdy zní
česká hymna a mladí lidé ani nesmeknou
čepici, to jsou okamžiky, za které se stydím.
Prosím vás, starší, snažte se svým dětem,
vnoučatům vštěpovat lásku k státu. Mnoho
Čechů se podílelo na velkých věcech,
buďme tedy na svůj národ hrdí. Buďme rádi,
že jsme Češi,“ řekl ve svém proslovu místostarosta Josef Štrébl, který se společně se
zastupitelem Josefem Zochem a členy rady
seniorů ujal vysazení lípy.
Josef Zoch poděkoval skvělým lidem,
kteří jsou zapálení pro věc a dělají obrov-

Dilatace ruší jinak
klidnou lokalitu

V souvislosti s realizací stavby "Most
ev. č. 173–001 Strakonice - ul. Lidická" se objevily připomínky týkající se
hlučné mostní dilatace. Přestože město
Strakonice nebylo investorem této akce,
zajistilo hlukové zkoušky. Provedlo
je studio D-Akustika a po konzultaci
s Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského kraje, Územním pracovištěm Strakonice, město podnikne kroky vedoucí
k nápravě kvality bydlení v lokalitě
ulice Lidická po realizaci výše uvedené
stavby.
Aktuálně město Strakonice jedná
s projekční kanceláří v souvislosti
s návrhem záměny mostní dilatace a pak
budou realizována jednání s investorem stavby rekonstrukce mostu v ulici
Lidická, se Správou a údržbou silnic
Jihočeského kraje, o možné realizaci
této záměny.
Markéta Bučoková, PR

ské množství akcí pro strakonické seniory.
„Moc bych si přál, aby byly karty rozdány
tak, aby tato parta mohla ve stejném složení
pokračovat v práci dál,“ podotkl.
„Pro dobrý růst stromu, a to i stromu
republiky, jsou důležité zdravé kořeny,
které strom vyživují. Myslím, že tak je to
i s národem, který musí mít zdravé, silné
kořeny a na nich množství malých kořínků.
Těmi kořínky jsme my, tak jak jsme se zde
dnes ráno sešli, obyčejní lidé, se všemi běžnými starostmi, bolestmi, radostí i hrdostí.
Nejsme nejslavnější, a přesto záleží právě
na nás, jak strom našeho národa poroste. Kéž k nám Hospodin obrátí svou tvář
a obdaří nás pokojem,“ vyslovila v krátkém
kázání prosbu farářka evangelické církve
Daniela Zapletalová. 		
Text a foto Markéta Bučoková, PR
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Stovky šťastných příběhů o hubnutí
10. narozeniny NATURHOUSE
Více než 130 poboček v České a Slovenské republice
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Podmínky pro kácení dřevin

Od začátku listopadu až do konce března
(tedy v období mimo vegetaci) bude opět
možné kácet dřeviny. Povolit kácení není
potřebné u ovocných stromů rostoucích
v zahradách, pro keřové porosty pod
40 m 2 a pro dřeviny s obvodem menším
než 80 cm (ve 130 cm nad zemí). Poslední uvedené však neplatí u zapojených
porostů dřevin či u stromořadí (a dalších
liniových výsadeb), které se posuzují
jako celá skupina, a pro jejich pokácení
to nutné je.
Aby bylo možné kácet, je třeba podat
žádost. Občané si ji mohou stáhnout
na internetové adrese www.strakonice.
eu/formulare nebo si ji mohou vyzvednout osobně na odboru životního

prostředí v budově Na Stráži. Při podání
řádně vyplněné žádosti je nutné dodat všechny přílohy uvedené na druhé
straně pod čarou. Za každou povolenou
dřevinu pak bude stanovena náhradní výsadba, která je obvykle nařízena
v rozsahu dvou kusů dřevin ve formě
školkařských výpěstků s balem, o pěstební velikosti 14–16 cm. Forma a typ
náhradní výsadby a pozemky, na kterých výsadba bude realizována, se určí
během místního šetření, které je součástí jednotlivých správních řízení.
Informace o tom, jak správně vyplnit žádost nebo zda je pro konkrétní dřevinu nutné
povolení, je možné získat na tel. 383 700 335,
e-mailu ondrej.kofron@mu-st.cz, či osobně

Foto: O. Kofroň

v úředních dnech (pondělí, středa, pátek)
v kanceláři č. 6316. 
Ondřej Kofroň,

odbor životního prostředí

Skládka ve Smrkovicích se rozrostla
Kam s ním? Známou nerudovskou otázku
lze použít snad pokaždé, hledáme-li možnost, jak naložit s nepotřebnou věcí. Jedenadvacáté století bude mít dozajista několik
prvenství. Na planetě se kupí hromady
odpadků, které zaplavují přírodu. Nelze
před nimi zavírat oči, nelze si myslet, že
neexistují, nelze je zkrátka ignorovat. Vedle skupiny, která odpadky produkuje, proto
musí zákonitě stát ti, kteří je co nejšetrněji
odstraňují.
Ve středu 26. září byla ve Smrkovicích
otevřena již pátá etapa skládky Vydlaby.
A protože svůj podíl ve společnosti Odpady Písek má z 50 % město Strakonice, byli
starosta Břetislav Hrdlička a místostarosta
Josef Štrébl pozváni na slavnostní zahájení
provozu. Starosta Hrdlička podotkl, že
právě tato skládka je příkladem, jak mohou
dvě různorodá města efektivně spolupracovat. Místostarosta Štrébl připomněl, jak
v roce 1995, díky povinnosti měst začít
skládkovat odpad, byla zahájena spolupráce, která na oboustranně vzájemné
ekonomické pomoci funguje po současnost.
Jediné město by podobnou skládku samo
jen těžko financovalo.
V roce 2017 byla zadána společná veřejná zakázka pro dvě stavby - rekultivace
části 2. a 3. etapy skládky a vybudování
5. etapy skládky Vydlaby.
Rekultivace zakryla části 2. a 3. etapy
v ploše 1,3 ha, které byly vybudované v roce
2002 a 2005 s tím, že na území bude probí-
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Josef Štrébl, Břetislav Hrdlička a starostka Písku Eva Vanžurová na otevření další části skládky Vydlaby  Foto: M. Bučoková

hat monitoring zaskládkovaného prostoru.
Celková částka stavby činila 7 699 756 Kč
bez DPH. Výstavba 5. etapy skládky stála
18 189 410 Kč. Obě stavby byly budovány
současně, aby se snížily náklady na obě
realizované investice.
Pátá etapa skládkového prostoru má
kapacitu 125 000 m3. S přihlédnutím
ke skutečné produkci tuhého komunálního odpadu, která díky podpořené osvětě
ekologického třídění a vzhledem ke stále
se zpřísňující legislativě v oblasti likvidace
odpadu má klesající tendenci. Lze tedy

předpokládat, že nově vzniklý skládkový
prostor bude zaplněn v horizontu osmi až
deseti let.
Do budoucna existuje možnost využití
dalšího prostoru v katastru obce Smrkovice
pro další etapy skládkování.
Každý z původců odpadu by měl absolvovat exkurzi třídičkou odpadu ve Smrkovicích. Pokud bychom všichni odpovědně
třídili, pak by lidské ruce byly z tohoto ne
příliš komfortního prostředí a práce s ním
spojené eliminovány.
Markéta Bučoková, PR
Zpravodaj města Strakonice

První listopadový týden patří opět saunování
V listopadu bude jako každoročně v sauně
Na Křemelce probíhat celostátní akce
Týden saunování 2018 pro podporu zdravého a správného saunování. Tento rok se
uskuteční již 7. ročník kampaně v termínu
od 3. do 10. listopadu.
Návštěvníkům saun nabídne řadu
speciálních akcí, spoustu zážitků, nejrůznější výhody a také informace o správném
a zdravém pravidelném saunování. Návštěvníci se například dozví, proč je dobré
chodit do sauny pravidelně, nejlépe každý
týden. Jak je důležité dodržovat po prohřátí
ochlazení a mnohdy opomíjenou relaxaci
a odpočinek. Velký prostor je věnován
hygieně, pitnému režimu nebo saunování
celých rodin včetně dětí. „Týden saunování
má přivést do saun nové návštěvníky a těm
stávajícím připravit zajímavé zážitky,“
uvádí ředitel kampaně Týden saunování
Pavel Hofrichter z České asociace saunérů.
Kampaň má mediální podporu např. v Právu, na vlnách Českého rozhlasu a v dalších
médiích.

Foto: redakce

Z konkrétních specialit tohoto týdne
v sauně Na Křemelce uveďme ovocné
občerstvení, sladkosti, ledovou horu
a ochlazovací koule, zvýhodněné vstupné
bez časového limitu, děti s dospělým zdarma, aromaterapie, ručníky a prostěradla
zdarma.
Přijďte do strakonické sauny a užijte si
tuto jedinečnou akci. Těšíme se na vás.
Karel Dvořák,
vedoucí plaveckého stadionu

PRO OBČANY

Technické služby
likvidovaly potkany

Technické služby
Strakonice provádějí deratizaci
v kanalizaci
města dvakrát
ročně, v jarním
a podzimním období.
Na základě stížnosti občanů byla provedena
v říjnu deratizace přístrojem Rodenátor
v norách vybudovaných potkany v travnatých
plochách. Deratizace proběhla v těchto lokalitách: Arch. Dubského, MŠ A. B. Svojsíka,
Chelčického, Sídliště 1. máje, Mlýnská, Tržní,
Stavbařů, Bezděkovská a Luční. Tato metoda
působí preventivně, neboť při vzniku rázové
vlny dojde k eliminaci daného druhu škůdce
(potkan obecný, myš domácí), ale i ke zničení
podzemních tunelů, které škůdce vybudoval.
Toto vše je bez jakéhokoliv dalšího ohrožení
ostatních živočišných druhů a bez kontaminace půdy.

Petr Šťastný, odbor životního prostředí

INZERCE

Fond ohrožených dětí
vyhlašuje svou tradiční sbírku
na podporu projektu Klokánek.
Číslo účtu 3055103/0300
variabilní symbol 2017.
RV18000136/211

KLOKÁNEK je zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc. Klokánek nabízí dětem pomoc na přechodnou
dobu, dokud se neupraví podmínky v biologické rodině
nebo dokud se nenajde jiné řešení. Převážně se jedná
o děti týrané, zneužívané nebo jinak sociálně ohrožené.

PRODEJ LEVNÝCH KNIH

Tel.: +420 224 236 655
e-mail: fod@fod.cz, www.fod.cz

Zpravodaj města Strakonice 

ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK

13. listopad 9 - 17 h
14. listopad 9 - 17 h
15. listopad 9 - 17 h

SLEVY Z PŮVODNÍCH CEN

RV1802069/01

RV18000137/44

STRAKONICE
SOKOLOVNA - UL. NA STRÁŽI 340
40-80 %
listopad 2018
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PRO OBČANY

Hospic sv. Markéty bude ve městě fungovat od listopadu
JANA KURKOVÁ,
DOMÁCÍ HOSPIC SV. MARKÉTY

Od 1. listopadu zahájí ve Strakonicích
činnost Domácí hospic sv. Markéty.
Svou péči bude věnovat terminálně
nemocným, u kterých byla vyčerpána
možnost další léčby.
Cílem je, aby i těžce nemocný člen rodiny
mohl prožít konec života doma mezi svými
blízkými a byla zajištěna za všech okolností
jeho lidská důstojnost a respekt k jeho přáním.
Ideálem je, aby nevyléčitelně nemocný pacient
mohl být ošetřován v domácím prostředí bez
bolesti - a to nejen na těle, ale i na duši.
Hospic sv. Markéty tedy nabízí péči
24 hodin denně během celého roku ve Strakonicích a v dojezdovém okolí do 25 km
od města, a to bez ohledu na víkendy či svátky.
Péči nejen o pacienty, ale také jeho rodinné
příslušníky zajišťují zdravotní sestry, lékař,
lékař specialista z ambulance léčby bolesti,
ošetřovatelky. Součástí týmu je také sociální
pracovnice zajišťující sociální poradenství
ve vážné a tíživé životní situaci a duchovní,
jelikož součástí péče je nejen starost o fyzické
potřeby nemocného. Pracovníci hospicu se
zajímají nejen o pacienta, psychosociální podpora je poskytována také jeho blízkým, a to
jak v čase péče, tak také ve fázi post finem, tj.
v období zármutku.

Ilustrační foto: archiv Domácího hospice sv. Veroniky

Jednou ze služeb, kterou hospic sv. Markéty zajištuje, je půjčovna kompenzačních
zdravotnických pomůcek. Jedná se o zápůjčku speciálních přístrojů pacientům domů.
Jde např. o koncentrátory kyslíku, automatické lineární dávkovače analgetik, infuzní
pumpy, antidekubitní lůžka. Tyto přístroje
budou k zapůjčení veřejnosti.
Další možností, kterou hospic nabízí
rodinám pečujícím o své blízké v domácím
prostředí, je využití terénní odlehčovací
služby. Jedná se o ošetřovatelskou pomoc

v určitém časovém úseku (kdy není schopna
celodenně pečující osoba z vážných důvodů
zajistit svou přítomnost u nemocného) nebo
o pomoc a edukaci s konkrétními pečovatelskými úkony.
Nový subjekt má své sídlo v areálu
Nemocnice Strakonice v budově lékárny,
na adrese Radomyšlská 336.
Pokud byste měli zájem stát se součástí
tohoto týmu na pozici kvalifikované ošetřovatelky, obraťte se na nás. Rádi se s vámi
setkáme.

Středisko výchovné péče ve Strakonicích slaví významné výročí
Před dvaceti pěti lety ve Strakonicích v ulici
Na Ohradě otevřela svou pobočku služba,
která je nápomocná primárně dětem trpícím
poruchou přizpůsobivosti v rodině i ve škole,
ale i jejich rodičům a pedagogům. Svou ambulantní činnost zahájilo 8. října 1998 středisko
výchovné péče.
Ve středu 26. září proběhlo výroční pracovní a mezioborové setkání, kterého se kromě
jiných pozvaných zúčastnil i starosta města
Břetislav Hrdlička.
Jako bývalý pedagog měl co k problematice říci. V současném hektickém světě se
mnozí potýkají s vysokými nároky, které
jsou kladeny na provázání role rodičovské
a profesní. V rodinách právě kvůli vysokému pracovnímu tempu nebývá na výchovu
dětí čas. V důsledku toho je pak na pedagogy kladen požadavek na nové formy práce,
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je vyžadována sociální opora a sociální
jistota. Starosta Hrdlička ocenil výhody
praktické odborné služby zaměstnanců střediska a spolupráci místních škol a školských
zařízení.

Činnost ambulantních středisek výchovné péče je na trhu vzdělávání a výchovy
nezastupitelnou formou pomoci pro děti, žáky
a studenty s rizikem vzniku poruch chování.
Markéta Bučoková, PR; Foto: I. Řandová
Zpravodaj města Strakonice

KALENDÁŘ AKCÍ
VÝSTAVY
do 5. 11.
Výstava fotografií antologie básníků
Do dlaní vítr
Výstava doprovází vybrané básně z antologie
Básníci Strakonicka. Otevřeno ve výpůjční době
ŠK (tj. Po a St-Pá 8.00-18.00 hod., Út zavřeno,
So 8.00-12.00 hod.)
místo: vstupní hala ŠK, info: ŠK
do 23. 11.
1918 – tradice, paměť, vzor
Výstava mapuje průběh října roku 1918 ve Strakonicích. Otevřeno ve všední dny od 8.00 do 14.00 hod.
místo a info: Státní okresní archiv, Smetanova 351
2. 11.-2. 12.
Výstava obrazů Jiřího Pešla
Výstavou provází M-J-A-M. Vernisáž 1. 11. v 17.00.
místo: Maltézský sál, info: MěKS
7. 11.-3. 12.
Kudy chodil Karel Klostermann
Výstava ke 170. výročí narození a 95. výročí úmrtí
Karla Klostermanna. Vernisáž 6. 11. od 16.00,
vystoupí skupina Jistem Václava Nováka. Otevřeno ve výpůjční době ŠK.
místo: vstupní hala ŠK, info: ŠK
18. 11.-4. 1. 2019
Do dlaní vítr...
Putovní výstava ke knize Básníci Strakonicka.
Výstava proběhne bez vernisáže.
místo: ArtWall, Želivského ul., info: ArtWall
21. 11.-26. 12.
Doteky Vánoc
Výstava přiblíží vánoční atmosféru, kterou budou
moci návštěvníci vnímat několika smysly. Doplní ji
instalace vánočních stromečků ozdobených dětmi
z MŠ a ZŠ ze Strakonic a okolí. Novinkou bude
slaměný betlém v životní velikosti a papírový betlém. Vernisáž 20. 11. v 16.00 hod. Otevřeno Út-Pá
9.00-16.00, So, Ne a svátky 13.00-16.00 hod.
místo: černá kuchyně, hrad, info: muzeum

KINO OKO
1.–4. 11., 17.30 hod.
Louskáček a čtyři říše 3D
USA, dobrodr./fantasy, dabing, přístupný všem
1. 11., 20.00 hod.
Dogman

Fra/It, drama, titulky, 102 min., přístupný od 15 let
2.–4. 11., 20.00 hod.
The Perfect Kiss
Kanada, komedie, dabing, 83 min., přístupný od 12 let
5.–7. 11., 17.30 hod.
Venom 3D
USA, thriller/horor, dabing, 85 min., přístupný
od 13 let
5.–6. 11., 20.00 hod.
Bohemian Rhapsody
USA/VB, drama/životopisný/hudební, titulky,
134 min., přístupný od 12 let
8.–11. 11., 17.30 hod.
Grinch 3D
USA, anim. komedie, dabing, 86 min., přístupný
všem
8.–9. 11., 20.00 hod.
Dívka v pavoučí síti
USA, thriller, titulky, 111 min., přístupný od 15 let
10.–13. 11., So–Ne od 20.00, Po od 17.30
a 20.00, Út od 17.30 hod.
Ten, kdo tě miloval
ČR, rodinná detektivka, 90 min., přístupný všem
13.–14. 11., 20.00 hod.
Vratislav Effenberger aneb
Lov na černého žraloka
ČR, dok./hraný, 85 + 9 min. předfilm, přístupný
od 15 let
14. 11., 17.30 hod.
Kibera: Příběh slumu
ČR, dok., 90 min., přístupný od 12 let
15.–18. 11., 17.30 hod.
Fantastická zvířata: Grindelwaldovy
zločiny 3D
VB/USA, rodinný/fantasy, dabing, 134 min.,
přístupný od 12 let
15.–16. 11., 20.00 hod.
Sklep
SR, ČR, Rusko, drama, 114 min., slovensky,
přístupný od 15 let
17.–18. 11., 20.00 hod.
Balón
Něm, drama, dabing, 120 min., přístupný od 12 let
19.–20. 11., 17.30 hod.
Když draka bolí hlava
ČR, pohádka, 99 min., přístupný všem

19.–20. 11., 20.00 hod.
Climax: Bav se a přežij
Fra, drama/horor, titulky, 95 min., přístupný od 18 let
21. 11., 18.00 hod.
Spolu jsme silnější
ČR, dok./sportovní, 62 min., přístupný všem
22.–25. 11., 17.30 hod.
Pat a Mat: Zimní radovánky
ČR, anim./rodinný, 60 min., přístupný všem
22.–23. 11., 20.00 hod.
Creed II.
USA, sportovní, titulky, přístupný od 12 let
24.–25. 11., 20.00 hod.
Mladí zabijáci
USA, thriller, titulky, 103 min., přístupný od 15 let
26. 11., 17.30 a 20.00 hod.
Na stojáka
ČR, komedie na stojáka, 90 min., přístupný všem
27. 11., 17.30 hod.
Chvilky
ČR/SR, drama, 93 min., přístupný od 12 let
28. 11., 17.30 hod.
Cirkus Rwanda
ČR, dok., titulky, 80 min., přístupný od 12 let
27.–28. 11., 20.00 hod.
Útok z hlubin
USA, akční thriller, titulky, 121 min., přístupný
od 12 let
29.–30. 11., 17.30 hod.
Čertí brko
ČR, pohádka, 99 min., přístupný všem
29.–30. 11., 20.00 hod.
Robin Hood
USA, akční, dobrodr., titulky, 117 min., přístupný
od 12 let
DĚTSKÉ SOBOTY
3. 11., 15.30 hod.
Perníková chaloupka
ČR, pásmo pohádek, 68 min.
10. 11., 15.30 hod.
V čertích službách
ČR, pásmo pohádek, 68 min.
17. 11., 15.30 hod.
Smolíček
ČR, pásmo pohádek, 65 min.

INZERCE

OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ & PODLAH

Zpravodaj města Strakonice 

listopad 2018

RV1702105/11

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
24. 11., 15.30 hod.
Vánoční pásmo
ČR, pásmo pohádek, 76 min.
SENIORSKÉ STŘEDY
14. 11., od 9.30 hod.
Po čem muži touží
ČR, komedie, 95 min.
FILMOVÝ KLUB – KINO OKO
7. 11., 20.00 hod.
Jack staví dům
Dán, drama/horor, titulky, 155 min., přístupný
od 18 let

PLAVECKÝ STADION
KRYTÝ BAZÉN
Po
6.00–8.00 kondiční plavání, 12.30–13.30
plavání pro invalidy, 13.30–15.30, 17.00–20.00
(½ bazénu)
Út
14.30–15.30, 20.00–22.00
St
6.00–8.00 kondiční plavání, 12.30–13.30
plavání pro důchodce, 13.30–16.00
(15.30–16.00 ½ bazénu), 20.00–22.00
Čt
14.30–15.30 plavání pro těhotné, 14.30–16.00
(15.30–16.00 ½ bazénu), 20.00–22.00
Pá
6.00–7.30 kondiční plavání, 12.30–22.00
(15.30–20.00 ½ bazénu)
So a Ne
13.00–20.00
Změny v otevírací době:
3. 11. ZAVŘENO, 4. 11. – 14.00–20.00,
10. 11. – 13.00–18.00, 18. 11. –14.00–20.00,
24. 11. – ZAVŘENO, 25. 11. – 14.00–20.00
SAUNA
Út, Pá 10.00–22.00 ženy
St 10.00–22.00 muži
Čt 10.00–22.00 společná
So 10.00–17.00 společná
Po, Ne ZAVŘENO
3.–10. 11. Týden saunování

ZIMNÍ STADION
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
Aktuální program na www.starz.cz.

BOHOSLUŽBY
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
www.farnost-strakonice.cz
Nedělní bohoslužby: 8.00 Podsrp;
9.30 sv. Markéta
Čtvrtek 1. 11., 17.30 sv. Markéta – Slavnost
Všech svatých – bohoslužba
Pátek 2. 11., 16.00 hřbitov (u kříže) – modlitba za zemřelé; 17.30 sv. Václav – bohoslužba
za zemřelé
Pátek 9. 11., 17.30 (II. hradní nádvoří) – Svatomartinský světelný původ s lampiony
Neděle 11. 11., 9.30 sv. Markéta – nedělní
eucharistie s promluvou pro děti
Neděle 11. 11., 15.00 fara – Setkání manželů
a rodin s dětmi
Středa 14. 11., 18.00 Rytířský sál – Přednáška
Tomáše Machuly, rektora Jihočeské univerzity:
Hledání svobody v naší společnosti
Sobota 17. 11., 17.30 sv. Markéta – Bohoslužba s díkem i prosbou za svobodu; poté modlitba
u kříže naproti prodejně Baťa
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www.meks–st.cz | www.knih–st.cz | www.muzeum–st.cz | www.csop–strakonice.net | www.ddmstrakonice.cz
www.stejikasro.webnode.cz | www.rcberuska.cz | http://zus.strakonice.cz
Pátek 30. 11., 19.00 sv. Markéta – Večer chval, slovenská kapela Lamačské chvály: hudba, svědectví ze
života, možnost prosby za konkrétní věci, díky apod.
Neděle 2. 12., 9.30 sv. Markéta – nedělní
eucharistie s promluvou pro děti a žehnáním
adventních věnců
Neděle 2. 12., 15.00 fara – Setkání manželů
a rodin s dětmi

MANA, APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Lidická 194, Strakonice, www.manacirkev.cz
Srdečně zveme na:
Bohoslužba – každou neděli v 9.30 hod. (živá
hudba, aktuální poselství, program pro děti, modlitby)
8. 11. od 17.00 Cesta ke svobodě – kurz s lektorem z Bodu obratu je cestou ke svobodě od jakékoliv závislosti skrze vzájemnost, otevřenost
a bezpečné prostředí. Bod obratu pomáhá účastníkům vypořádat se s nezvladatelnými problémy
a navrhuje způsoby, jak se zbavit toho, co nás
zotročuje, a učí, jak nést „břemena jedni druhých“
praktickým způsobem.
15. 11. od 17.00 Okénko do duše ženy – setkání
se zážitkovým programem pro ženy vedoucí k překonání potíží spojených s nároky na život a obnovením vnitřní radosti, téma pro říjen: Zabijáci vztahů
EXIT CLUB pro mládež každý pátek v 16.00
– zábavné hry, moderní hudba, zamyšlení nad
aktuálními etickými tématy, ankety a rozhovory,
výlety atd. Info: 774 151 868.

POZVÁNKY
1.-30. 11., 8.00-16.00 hod.
Charitativní sbírka dětského oblečení
a hraček
Darujte věci, ze kterých vaše děti už odrostly, pěstounským rodinám a maminkám v nouzi. Ve spolupráci s Prevent Strakonice.
místo a info: STEJIKA, www.stejikasro.webnode.cz
1. 11., 17.00 hod.
Pátrání po našich předcích v 1. světové válce
přednáška Tomáše Kykala o válce. Místo: sál ŠK,
info: muzeum a ŠK
2. 11., 13.00-17.00 hod.
Farmářské trhy
místo: Velké nám. pod radnicí, info: Ekoporadna ŠK
2. 11., 20.00 hod.
Taneční
místo: dům kultury, info: MěKS
2., 3., 18. 11.
Seminář Metoda vědomé stopy pohybu ©
třídenní kurz pro pedagogy, metoda rozvoje grafomotoriky (nejen) předškolních dětí
místo a info: STEJIKA, www.stejikasro.webnode.cz
3. 11., 20.00 hod.
The Giant Undertow
dark folk/outlaw country, osobitý písničkář z Itálie
místo: Na Ostrově 1415, info: Jsme Strakonice
4. 11., 14.30 a 16.30 hod.
Pták Ohnivák a liška Ryška
loutková pohádka LS Radost
místo: KZ U Mravenčí skály, info: www.lsradost.cz
4. 11., 19.00 hod.
Divadelní předplatné B - Studio Bouře
Teď ne! aneb Na tohle teď není ta pravá chvíle
místo: dům kultury, info: MěKS
5. 11.-10. 12., 18.00-19.30 hod.
Těhotenský a předporodní kurz
rezervace kurzu na tel. 776 00 93 87
místo: RC Beruška
6. 11., 8.30 hod.
Burza škol
místo: dům kultury, info: MěKS
6. 11., 9.00-10.30 hod.
Kurzy počítačové gramotnosti

PC I – Základy práce s počítačem. Přednostně pro
čtenáře ŠK.
místo: studovna ŠK, info: ŠK
6. 11., 17.00 hod.
Vícehlasy 15.
Hosté: Jan Burian – písničkář a prozaik a Jiří Smrž
– folkový písničkář. Předprodej v čítárně ŠK
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK
6. a 20. 11., 18.00 hod.
Klub deskových her Strakonice
přijďte si s námi zahrát deskovky, zdarma
místo: čajovna Pod Stolem, info: STEJIKA
7., 21. 11., 17.00-18.00 hod.
Šachy
kroužek pro děti od 6 let, přihlášení nutné
místo a info: RC Beruška
7. 11., 17.00 hod.
Šumavská divočina 2018
Přednáší a promítá Josef Pecka. Spojeno s prezentací jeho knihy Toulání Šumavou a Pošumavím.
místo: sál gymnázia, info: pobočka ŠK Za Parkem.
7. 11., 19.00 hod.
FJC – Eliška a Votvíráci
Eliška Kotlínová je patnáctiletá zpěvačka, která získala ocenění v anketní soutěži Talent Jihočeského
kraje za rok 2017. Hraje na ukulele, kytaru a klavír.
místo: Rytířský sál, info: MěKS
7. 11., 20.00 hod.
Promítání dokumentárních filmů
z festivalu Jeden svět
Nerodič (ČR 2017) - Dokument Jany Počtové
o rodičovství a partnerství dneška.
místo a info: čajovna Pod Stolem
8. 11., mezi 17.00-19.00 hod.
Drobný ruční patchwork
Zdeňka Slavíková: Tvořivý podvečer aneb Ze
starého nové.
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem
8., 15. 11., 17.00-19.30 hod.
Rrychlokurz klavíru pro dospělé
dvě lekce, naučte se hrát na klávesy oběma rukama, přihlášky na e-mailu pavelhokr@centrum.cz,
608 745 297, www.rychlokurzklaviru.cz
místo a info: RC Beruška
9. 11., 11.00 hod.
Den veteránů – pietní akt
místo: Na Dubovci, info: 25. plrp Strakonice
9. 11., 17.30 hod.
Svatomartinský lampionový průvod
Sraz na 2. nádvoří strakonického hradu, krátká
trasa průvodu kolem hradu, překvapení a odměny
pro děti, organizováno ve spolupráci s římskokatolickou farností. Info: RC Beruška
9. 11., 19.00 hod.
Koncert – Zuzana Šebková
místo a info: čajovna Pod Stolem, Velké nám.
9. 11., 20.00 hod.
Taneční prodloužená
místo: dům kultury, info: MěKS
10. 11., 15.00 hod.
Schvalování globálních paktů v Evropském
parlamentu – beseda. Místo: Rytířský sál, info:
MěKS
10. 11., 17.00 hod.
Festival SNOW FILM FEST
Přináší nejlepší filmy o zimních sportech z celého
světa i z domácí produkce. Místo a info: čajovna
Pod Stolem
11. 11., 15.00 hod.
Taneční odpoledne s písničkou
K poslechu a tanci hraje kapela Roštovanka.
místo: dům kultury, info: MěKS
12. 11., 17.00 hod.
Cestování vydá za tisíc knížek
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MěKS – 383 311 535 (předprodej), Kino – 383 322 625 (pokladna), ŠK – 380 422 700 (hrad), 380 422 720 (pobočka Za Parkem),
MSP – 380 422 608, DDM – 383 322 216, RC Beruška – 773 165 696, ZUŠ – 383 332 166,
STARZ – 380 422 761 (plavecký stadion, pokladna); STEJIKA (Hradební 329) — 732 173 275
Beseda s Janem Knížkem o tom, jak cestování
nejen ve zdraví přežít, ale hlavně si ho užít.
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK
12. 11., 18.00 hod.
S gymnáziem na cestách
se známým cestovatelem Miloslavem Martanem
budeme putovat z Číny do Tibetu
místo: sál gymnázia, info: gymnázium
13., 27. 11., 16.30-18.00 hod.
Zdravé vaření
pro děti od 5 let, přihlášení nutné
místo a info: RC Beruška
13. a 27. 11., 17.00 hod.
5 o´clock Tea Talk
neformální setkání s anglickou konverzací, zdarma
a pro všechny, každé sudé úterý
místo: čajovna Pod Stolem, info: STEJIKA
13. 11., 18.00 hod.
Kurzy zdravého vaření
Jednotlivé kurzy na sebe nenavazují, hlásit se
můžete i jednorázově. Účast hlaste na: jan.juras@
knih-st.cz nebo 721 658 244. Místo: ZŠ Povážská
13. 11., 19.00 hod.
Koncert – Lenka Filipová
místo: dům kultury, info: MěKS
14. 11., 9.00 hod.
Domácí netoxická lékárnička aneb Co by
vám doma nemělo chybět
místo a info: RC Beruška
14. 11., 16.30 hod.
Zastavení v čase
Krátké setkání, ztišení, verše Antonín Sova, poetická próza Ivan Sergejevič Turgeněv.
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem

14. 11., 17.15 hod.
Interní koncert žáků ZUŠ
místo: koncertní sál ZUŠ, info: ZUŠ
14. 11., 18.00 hod.
Zelené otazníky – Proč hynou naše lesy?
Odpovědět se pokusí koordinátor kampaně Zachraňme lesy Jan Skalík z Hnutí DUHA.
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK
14. 11., 18.00 hod.
Hledání svobody v naší společnosti
přednáška rektora Jihočeské univerzity T. Machuly
místo: Rytířský sál, info: www.farnost-strakonice.cz
15. 11., 17.00 hod.
Dudácká beseda aneb Čeněk Zíbrt po sto
letech zase ve Strakonicích
Rekonstrukce programu besedy, ve které byla pro
českou a moravskou veřejnost na konci první světové války znovu objevena dudácká muzika. Přednáší historikové, Jan Kouba a Zdeněk Duda
místo: společenský sál ŠK, info: muzeum, ŠK
15., 11., 18.00 hod.
Kurzy zdravého vaření
Čtvrteční lekce jsou určeny rovněž pro ty, kteří kurzy
v minulých letech nenavštěvovali. Účast hlaste na:
jan.juras@knih-st.cz nebo 721 658 244.
místo: ZŠ Povážská
16. 11., 13.00-17.00 hod.
Farmářské trhy
místo: Velké nám. pod radnicí, info: Ekoporadna ŠK
16. 11., 14.30-17.30 hod.
Setkání rodin s dětmi
se sluchovým postižením
nahlášení účasti na tel. 251 510 744 nebo ranapececechy@detskysluch.cz. Místo: RC Beruška
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16. 11.
Halloween party
latino party s minikurzem tance
místo: Maxim Café,
info: lastradanceacademy@gmail.com
16. 11., 20.00 hod.
Taneční
místo: dům kultury, info: MěKS
17. 11., 11.00 hod.
Procházka z Radomyšle do Strakonic
Sraz v 11.00 před nádražím ČD, v 11.10 odjezd
vlakem do stanice Radomyšl zastávka, odtud
se půjde ke sv. Janu a po zpevněných cestách
do Strakonic. Info: pobočka ŠK Za Parkem
17. 11., 19.00 hod.
Koncert - Vašek Braun
místo a info: čajovna Pod Stolem, Velké nám.
17. 11., 20.00 hod.
Onry Ozzborn
Hip hop/rap, jedna z velkých osobností amerického nezávislého hip hopu ve Strakonicích. Support:
Fulvio Tulli - berlínský akustický písničkář italského
původu. Info: Jsme Strakonice.
18. 11., 14.30 a 16.30 hod.
Švagr Jan
loutková pohádka LS Radost
místo: KZ U Mravenčí skály, info: www.lsradost.cz
18. 11., 18.00 hod.
Hraní na kantely, případně další nástroje
koná se ve spolupráci se spolkem Spona
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem
19.–24. 11.
Slovoslet
Dny poezie a mluveného slova. Dílny pro veřejnost,

INZERCE

Inzerujte lokálně
a zdarma

RV1801886/03

www.lokalni-podnikatel.cz

Zpravodaj
města Strakonice 
O2_SMB_EV_Print_zprav_m_STRA_188x130_29102018.indd

1

listopad
2018 14:0611
01.10.18

KALENDÁŘ AKCÍ
nabídka pro školy, program pro rodiny.
od 18.11. – Do dlaní vítr... putovní výstava, ArtWall,
ul. Želivského
19. 11., 16.00 hod. – Vernisáž výstavy ilustrací
žáků ZUŠ Strakonice a promítání krátkých animáků
J. Petrášové, čajovna Pod Stolem, Velké nám. 44
19. 11., 16.00–20.00 hod. – Tvůrčí psaní/Do
pohádky – napište vlastní pohádku. Lektorka Martina Šimůnková, rezervace nutná, ŠK
20. 11., 16.00–20.00 hod. – Práce s hlasem –
vede lektorka DAMU, Pavla Sovová, rezervace
nutná, ŠK.
21. 11., 15.30–18.00 hod. – Výrazové čtení –
vede herec a dabér Vilém Udatný, rezervace
nutná, ŠK
21. 11., 18.00 hod. – Africké povídačky – vyprávěná inscenace Martina Haka, dětské oddělení ŠK
22. 11., 16.00–20.00 hod. – Storytelling – vypravěčská dílna pod vedením Martina Haka, rezervace nutná, ŠK
22. 11., 16.00–20.00 hod. – Jak číst poezii – interpretační dílna s Vítem Malotou, studentem režie
DAMU a moderátorem, rezervace nutná, ŠK
23. 11., 16.00–20.00 hod. – Kultura mluveného
projevu – naučte se mluvit před lidmi. Lektorka
Zdeňka Lukešová, rezervace nutná, ŠK
24. 11., 13.00–17.00 hod. – Slam Poetry – staňte
se slamerem s mistrem ČR ve slamu Dr. Filipitchem
(Filip Koryta), rezervace nutná, místo ŠK
24. 11. – Program pro rodiny s dětmi. Šmidingerova knihovna:
10.00–11.30 hod. – To je Istanbul – tvořivá dílna
pro děti i rodiče s ilustrátorkou Terezou Říčanovou,
rezervace na slovoslet@seznam.cz
13.30 – Vlk Šedivák a Pták Ohnivák – autorské
loutkové představení, Tereza Říčanová
14.00–17.00 hod. – Tvořivé dílny poezie a ilustrace. O.S.U.M.
15.00 hod. – Jak Béda našel poklad – autor
Martin Zubal + Rodiče a přátelé MŠ a ZŠ Lidická,
výprava výtvarný kroužek DDM (V. Hradská)
15.00 hod., 16.00 hod. – Tajemství lesní studánky

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
– zážitková dílna pro rodiny. DramART
16.00 hod. – Šnofonius a Mordulína – loutková
tragikomedie, dramatický soubor ZUŠ, sál ZUŠ
24. 11., 17.00 hod. – Poéme photographique –
vernisáž fotografické výstavy, Na Ostrově 1415
24. 11., 19.00 hod. – Slam exhibice – vystoupí
slameři, např. Dr. Filipitch, Švéd i místní odvážlivci (přihlášky na filip.koryta@email.cz), Na Ostrově 1415
Pořádá Sunshine Cabaret a Šmidingerova knihovna. Více info na www.slovoslet.cz. facebook "Slovoslet". Rezervace dílen na slovoslet@seznam.cz.
19. 11., 17.00 hod.
Spisovatelé do knihoven: Adéla Knapová
Autorské čtení s debatou: A. Knapová – prozaička,
novinářka. Místo: společenský sál ŠK, info: ŠK
19. 11., 18.00 hod.
Cvičení v energii
www.cvicenivenergii.cz, přihlášení nutné
místo a info: RC Beruška
19. 11., 19.00 hod.
KPH – Tančící housle
tance národů světa v podání houslí Alexandra
Shonerta. Místo: dům kultury, info: MěKS
20. 11., 9.00–10.30 hod.
Kurzy počítačové gramotnosti
PC II – Základy psaní textu. Přednostně pro čtenáře ŠK. Místo: studovna ŠK, info: ŠK
20. 11., 19.00 hod.
Caveman
One man show o tom, co dělá muže mužem
a ženu ženou. Místo: dům kultury, info: MěKS
21. 11., 20.00 hod.
Promítání dokumentárních filmů
z festivalu Jeden svět
Silvana (Švédsko). Místo a info: čajovna Pod
Stolem
22. 11., 19.00 hod.
Alou páni muzikanti…
Pořad věnovaný k 35. výročí založení Strakonické

Zkusme naslouchat a vnímat
Po měsících plných oslav nám dušičkový
čas připomíná nejen počasím a krátícím
se dnem blížící se zimu, ale i čas, kdy se
na něco připravujeme. „Dušičkově“ viděno
– chodíme-li s dětmi a vnoučaty na hroby
našich předků a známých, máme naději,
že budou jednou připraveni chodit i na náš
hrob. Předáváme-li jim dokonce naději
života věčného, věřím, že jim dáváme něco
podstatného. Také si ale uvědomujeme
svou osobní nedostatečnost a křehkost právě s ohledem na nekonečno, které můžeme
zakoušet v Bohu, a proto je na místě i naše
zemřelé provázet nejen vzpomínkou, ale
i modlitbou. Kéž naučíme alespoň někoho
oslovovat Boha, dárce života…
Jsou situace, na které se připravujeme
těžko, a i když se o to snažíme, stejně
potřebujeme oporu a pomoc druhých. Jsem
rád, že ve Strakonicích bude od listopadu
sloužit nevyléčitelně nemocným Domácí
hospic sv. Markéty. Hospicovou péči vnímám jako velký dar pro pacienty i jejich
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rodiny. To, že se jedná o tzv. mobilní
hospic, navíc zajistí, že umírající zůstává
ve svém domácím prostředí obklopen
rodinou a přitom je postaráno, aby netrpěl
nesnesitelnou bolestí, aby se mu dostalo
zdravotnické i sociální opory a neztrácel
důstojnost lidského života až do posledního
dechu, a věřím, ani po něm. Tým domácího
hospice je zároveň oporou nejbližším, aby
zvládali vše potřebné, a zajistí i zapůjčení
vybavení, které pacient potřebuje. I poslední chvíle člověka mohou stát za to, je
dobře, že k naší strakonické připravenosti
bude sloužit právě domácí hospic.
Listopad je však také dobou připomenutí
svobody a důležitého data ve stoleté historii naší země. Přednáškou Tomáše Machuly, rektora Jihočeské univerzity, se znovu
zamyslíme nad tímto tématem – vzácným,
ale nikoli samozřejmým.
Připraveným štěstí přeje, a tak přeji podzim plný očekávání pravého života!
Roman Dvořák, farář

dudácké muziky. Místo: Rytířský sál, info: MěKS
23. 11., 9.00–18.00 hod.
Vánoční focení
Rezervace nutná. Místo a info: RC Beruška
23. 11., 20.00 hod.
Taneční
místo: dům kultury, info: MěKS
25. 11.
110 let od založení klubu HC Strakonice
součástí oslav bude exhibiční utkání reprezentačního výběru proti významným odchovancům
HC Strakonice. Místo: zimní stadion, info: HC
Strakonice
25. 11., 14.30 a 16.30 hod.
Princ Bajaja
loutková pohádka Boženy Němcové, hrají Rodiče
a přátelé MŠ Lidická Strakonice
místo: KZ U Mravenčí skály, info: MěKS
26. 11., 18.00–19.30 hod.
Zvuková lázeň křišťálovými zpívajícími
mísami
Meditace. Místo a info: RC Beruška
26. 11., 19.00 hod.
Divadelní předplatné A – Enigmatické
variace
místo: dům kultury, info: MěKS
27. 11., 18.00 hod.
Strakonické příběhy LIX.
Karel Skalický: Paroplavební agent Branka. Životy
a příběhy lidí od Řepické brány za starého dobrého Rakouska–Uherska.
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK Za Parkem
28. 11., 17.15 hod.
Interní koncert žáků ZUŠ
místo: koncertní sál ZUŠ, info: ZUŠ
29. 11., 8.00–11.00 hod.
Tvořivá dílnička pro děti
Perličkový stromeček. Materiál bude k dispozici.
místo: oddělení pro děti ŠK, info: ŠK
29. 11., 17.00–19.00 hod.
Cyklická máma
Interaktivní přednáška. Přihlášení nutné.
místo a info: RC Beruška
30. 11., 18.00 hod.
Na gorile do Ruska
Cestopisná beseda s Vladislavem Tomanem.
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK
30. 11., 20.00 hod.
Taneční věneček
místo: dům kultury, info: MěKS
1. 12.
Čertovský rej
info: MěKS
2. 12., 14.30 a 16.30 hod.
Jak se čerti ženili – loutková pohádka
místo: KZ U Mravenčí skály
info: www.lsradost.cz
2. 12.
Slavnostní zahájení adventu
místo: Velké nám., info: MěKS
Ledňáčci
Páteční schůzky rodin se zájmem o přírodu, tradice a lidové hry. Sraz vždy v 16.00 před hradem
u vývěsky ŠK. 2. 11. dušičková návštěva hřbitova,
zdobení opuštěných hrobů svíčkami, 9. a 16. 11.
výroba ozdob a dárků pro strakonický charitativní
jarmark. 23. 11. návštěva psího útulku. Za větrného počasí si na kteroukoliv schůzku vezměte
s sebou draky a dojde i na ně. Info: pobočka
ŠK Za Parkem nebo vedoucí Monika Tůmová
(602 361 321).
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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O minulosti, přítomnosti i budoucnosti pivovaru
MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

Po absolvování VŠCHT Praha, obor
kvasná chemie a bioinženýrství, nastoupil Dušan Krankus do rodinného
pivovaru, kde sbíral cenné zkušenosti
doslova od píky. Prošel všemi provozy pivovarského řemesla, a to nejen
v Čechách, ale i v zahraničí. Dnes vám
ho představujeme jako nového ředitele
strakonického pivovaru.
Jako ředitel pivovaru jste zároveň sládkem. Je to výhoda?
Sedět na dvou židlích výhoda není a nemělo
by to trvat dlouho. Proto i u nás postupně
k oddělení těchto funkcí dojde. Na druhou
stranu umět si zkontrolovat výrobu díky zkušenostem technologa považuji za přednost.
Je rozdíl řídit výrobu piva v soukromém
pivovaru a v ostře sledovaném provozu
vlastněném městem?
Soukromý pivovar není tak na očích jako
pivovar vlastněný městem, do kterého mohou
mluvit de facto všichni zastupitelé. Nic proti,
mají na to právo. Problém ovšem nastává
tehdy, pokud se firma stane předmětem politického boje. Pivovar se pohybuje ve vysoce
konkurenčním prostředí a nepravdivé informace, které jsou v rámci tohoto boje šířeny,
mohou firmu dost poškodit.
Vystoupil jste z anonymity a mnohdy
jste byl terčem až nechutných výpadů

politiků, investigativních novinářů. Došlo
i na poškození vašeho osobního „goodwill“. Je možné se s tím vyrovnat?
Částečně jsem na to odpověděl už v předchozí otázce. Ano, výroba piva je poměrně
náročný a odpovědný proces. Je výsledkem
práce všech 60 lidí, kteří v pivovaru pracují.
Kritika je v pořádku a k životu patří, osobní
výpady jsou již nad rámec slušného chování.
Já osobně i všichni lidé ve firmě se snažíme
udělat pivo co nejlepší, aby byli naši odběratelé spokojeni. Pivo je živý produkt, není
to šroubek a každá sebemenší chybička se
ihned projeví. Bez chyb ale nejsme nikdo.
Oprostíme se od politických témat. Letos
jste zaznamenali po dlouhé době historický růst výstavu. Určitě je to signál
dobře odvedené práce. Ale co dál, jaké
jsou plány?
Velice nás těší, že došlo k největšímu meziročnímu nárůstu výstavu od roku 2006.
Je to ale stále velmi křehké, nicméně určitý
pozitivní signál to pro budoucnost určitě je.
Naším úkolem a zároveň i přáním je, aby
pivovar každým rokem o něco více prodal.
My pro to uděláme maximum. Jsme rádi,
že se lidem líbí naše nová prodejna, že se
líbí naše vlajkové lodě Dudákovny, a to je
asi ta cesta, po které bychom měli jít.
Mění se chutě dnešního konzumenta,
nebo převažuje trend klasických štamgastů spojený s tradičním ležákem?

ROZHOVOR

Můj názor je, že dnes
lidé rádi ochutnávají
různé druhy piva, protože jim to pivní trh
umožňuje. Je možné
si pochutnat na pivech
svrchně kvašených, hořkých, sladkých,
silných, ochucených... Český typ piva je
ale natolik vynikající, že se k němu většina lidí postupně vrátí jednoduše proto,
že má velmi dobrou „pitelnost“. Ta je
vytvářená českými surovinami, měkkou
vodou a hlavně umem českých sládků.
Pivovar Dudák Strakonice má na rozdíl
od mnoha jiných pivovarů výhradně
českého vlastníka. To je deviza, na kterou
bychom měli být hrdí.
V současnosti je na prudkém vzestupu
fenomén minipivovarů. Jak vnímáte tento segment trhu? Do Strakonic jste právě
z minipivovaru přišel?
Je to rozvíjející se segment trhu, který
určitě zvýší, a už se tak i děje, pestrost
nabídky různých pivních značek a stylů.
Samozřejmě ani minipivovary nebudou růst
donekonečna, je to zkrátka zákon nabídky
a poptávky. Mimochodem, pivovar Dudák
svá piva nepasterizuje, používá klasickou
technologii otevřených kvasných kádí
a ležáckých tanků, a tím se technologii výroby piva v minipivovarech velmi podobá.
S rozdílem, že piva samozřejmě vyrobí
mnohonásobně více.

RV1801131/06
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POLICIE A HASIČI

Cvičení dobrovolných hasičů města Strakonice
V Mutěnicicíh se 21. září uskutečnilo
taktické cvičení jednotek sborů dobrovolných hasičů (SDH) města Strakonice.
Zúčastnilo se ho 39 hasičů ze čtyř jednotek
– SDH Strakonice, Dražejov, Modlešovice
a Přední Ptákovice, řídil ho velitel JSDH
Strakonice Václav Císařovský.
Tématem cvičení bylo hašení travního
porostu včetně uvedení jednotek do pohotovosti, přesun na místo požáru, vyproštění
osob ze zasaženého prostoru, poskytnutí
první pomoci. Na závěr cvičení předvedli
hasiči ukázku záchrany tonoucího z vody
do záchranného člunu.
Cvičení přihlíželi starostové Strakonic
a Radošovic, starostka obce Mutěnice
a zhruba 80 občanů. Taktická cvičení
jednotek sborů dobrovolných hasičů města
Strakonice se konají od roku 2007 a tento
rok bylo již dvanácté.
Během cvičení byly z operačního
střediska Hasičského záchranného sboru

Jihočeského kraje jednotce SDH Strakonice vyhlášeny postupně dva skutečné

požární poplachy, ke kterým odjely dvě
cisterny.
Peter Kurek, krizové řízení

Zloděj jízdních kol dopaden

Ze zápisníku městské policie

alkohol. Když vůz zastavili, přivolali Policii
ČR. Vzhledem k tomu, že dechová zkouška
byla u dotyčného pozitivní, převzali si řidiče
od strážníků policisté Policie ČR.

Strakoničtí policisté dopadli ve spolupráci
s kriminalisty pachatele krádeží jízdních
kol a zboží v obchodech. Podezřelým je
jedenatřicetiletý recidivista ze Strakonic,
informuje Policie ČR na webových stránkách. Policisté ho viní z krádeže jízdního
kola v hodnotě 28 000 Kč, které vzal
v srpnu z držáku upevněného na osobním
autě v ulici Luční, a dalšího kola, na němž
ho ale těsně po krádeži zadrželi. Kolo jim
dobrovolně vydal.
Muž je známý nejen policistům, ale také
detektivům v obchodech, neboť policii často
volali právě proto, že nezaplatil za vybrané zboží. Policisté ho viní i z krádeží
v minimálně deseti případech, kdy odcizil
především drogistické zboží, ale také alkohol a potraviny. Obviněný muž od června
do září tohoto roku způsobil škodu ve výši
téměř 61 000 korun.
Na svědomí má podle informací policie
také napadení muže, kterému stříkl do obličeje pepřový sprej, napadl ho a způsobil mu
zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření.
Policisté muže obvinili z krádeže, ublížení
na zdraví v jednočinném souběhu s přečinem výtržnictví. Hrozí mu až pět let vězení.

(red)
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NÁLEZY STŘÍKAČEK STÁLE POKRAČUJÍ

Strážníci i v září vyjížděli k nálezům použitých injekčních stříkaček. Lidé je objevili
na pánském WC v nákupním parku v Katovické ulici, v jednom z květináčů u pivovaru,
v ulici Komenského a v domě ve Zvolenské
ulici. Hlídka stříkačky vždy odvezla k odborné likvidaci.

NEOSVĚTLENÍ CYKLISTÉ

O tom, že se nevyplatí jezdit ve večerních
hodinách na neosvětlených kolech, se v září
přesvědčilo několik cyklistů. Strážníci udělili
pokuty dvěma mladíkům jedoucím ulicí
Zvolenská, cyklistovi v Lidické ulici a dalšímu
na mostě Jana Palacha. Za snížené viditelnosti
musí být jízdní kolo povinně vybaveno také
světlometem svítícím bílým (nepřerušovaným)
světlem vpředu a stálým nebo blikajícím červeným světlem vzadu. Cyklisté, buďte na silnicích viditelní. Stejně jako chodec pomáhá
chránit sám sebe reflexními pásky, pomozte
i vy a buďte osvětlení.

MUŽ ŘÍDIL POD VLIVEM ALKOHOLU

Krátce před jednou hodinou po půlnoci
15. 9. kontrolovala hlídka městské policie
řidiče vozidla, u kterého měla podezření, že pil

Foto: P. Kurek

AGRESIVNÍ MUŽ SKONČIL S POUTY NA RUKOU

Večer 13. 9. zaregistroval strážník městské
policie za pomoci kamery mladíka, který
na Velkém náměstí mával nad hlavou dlouhou
tyčí a šel směrem k ženě, která se jej pravděpodobně snažila uklidnit. Při příjezdu strážníků
mladý muž tyč zahodil a obrátil se proti
nim. Vzhledem k tomu, že se jeho agresivita
stupňovala, nasadili mu strážníci pouta. Muž
skončil v policejní cele na Obvodním oddělení
Policie ČR.

OBAVY O SOUSEDKU

Hlídka městské policie vyjížděla 29. 9. večer
do ulice Dukelská na základě oznámení
od ženy, která již několik dní neviděla svou
sousedku a obávala se o její život. Uvedla,
že žena má již několik dní pootevřené dveře
od bytu, které jsou zajištěné pouze na řetízek.
Na zvonění, klepání a volání do bytu nikdo nereagoval. Strážníci pojali podezření, že je žena
mrtvá. Na místo byla přivolána hlídka Policie
ČR, která si událost po příjezdu převzala.

Milan Michálek,
velitel strážníků MP Strakonice
Zpravodaj města Strakonice

NEJEN PRO SENIORY

Setkání jubilantů v domě kultury

Další sportovní hry seniorů

Zájemci si mohli vyzkoušet speciální brýle 

Foto: M. Žiláková

Seniory zaujal pestrý program

Město Strakonice připravilo 2. října pro
jubilanty, kteří slaví v roce 2018 životní jubileum, slavnostní setkání v domě
kultury. Sešlo se jich tady zhruba 280.
Jubilanty uvítal starosta města Břetislav
Hrdlička, zastupitel Josef Zoch a farář
Roman Dvořák. K poslechu a k tanci zahrála kapela Přímý přenos pod taktovkou
Miroslava Lukeše a pro oslavence byl
připraven bohatý raut. Ze spokojených
tváří návštěvníků bylo možno vyčíst
radost ze společného setkání se svými
vrstevníky.

Foto: M. Žiláková

Město Strakonice odměňuje každého
občana s trvalým pobytem ve Strakonicích,
který slaví životní jubileum (75, 80, 85
a každý další rok), dárkovým poukazem
v hodnotě 200 Kč. Poukaz vám v měsíci,
kdy slavíte narozeniny, osobně doručí
pracovnice infocentra pro seniory na
adresu trvalého bydliště. V případě, že vás
nezastihne, zanechá vám vzkaz s číslem
telefonu, kam se můžete obrátit. Je také
možné vyzvednout si dárkový poukaz
v daném měsíci v infocentru pro seniory.
Marie Žiláková, infocentrum pro seniory

VÝSLEDKY:

Pietní setkání u památníku Na Dubovci
Den ukončení první světové války, 11. listo
pad, je celosvětově věnován památce válečných veteránů. Slaví se jako Den veteránů
nebo Den vzpomínek. Ve Strakonicích pořádá Armáda ČR ke Dni válečných veteránů
pietní akt u památníku obětem světových
válek Na Dubovci. Uctít památku válečných
veteránů zde můžete i letos, a to v pátek
9. listopadu v 11.00 hod.
Od roku 2001 je v České republice Den
veteránů zařazen mezi významné dny. Jeho
symbolem je už od konce první světové
války květ vlčího máku. První světová
válka byla ukončena podepsáním příměří
mezi spojenci a Německem ve vlakovém
voze v Le Francport u severofrancouzského města Compiègne, díky dokumentu
skončily boje na západní frontě. 
Zpravodaj města Strakonice 

Pietní akt Na Dubovci	

Třetí nádvoří strakonického hradu patřilo
20. září dříve narozeným, už potřetí se tu
konaly sportovní hry seniorů. Slavnostního
zahájení se ujal starosta města Břetislav
Hrdlička a zastupitel Josef Zoch.
Pro lidi starší 60 let připravilo infocentrum
pro seniory rozličné sportovní a vědomostní
disciplíny. Pozdnější odpoledne pak bylo
určeno k vyhlášení výsledků a k hudebnímu
vystoupení VV Band Váchovi v Rytířském
sále. Senioři si mohli zdarma užít jízdu
na koloběžkách, elektrokolech a střelbu z kuše.
Zajímavou novinkou, kterou připravil Územní
odbor Strakonice Policie České republiky, byla
možnost vyzkoušet si testovací brýle, které simulují stav po požití alkoholu. Akce přilákala
75 lidí, zhruba stejně jako minulý rok. Velký
ohlas mezi účastníky her měly koloběžky,
elektrokola i stanoviště policie.

Foto: redakce

(red)

ženy 60–70 let
1. Dana Medová, 2. Iva Rybová, 3. Růžena
Darebná
ženy 71–80 let
1. Irena Benešová, 2. Zdenka Ratajová,
3. Vlasta Burdová
ženy 81 +
1. Marie Divišová, 2. Naďa Nováková,
3. Ludmila Urbanová
muži 60–70 let
1. Jiří Švarc, 2. Jaroslav Humeník,
3. Václav Kabát
muži 71–80 let
1. Václav Marek, 2. František Matoušek,
3. Karel Kozák
muži 81+
1. Stanislav Fabiánek, 2. František Gorej,
3. František Kšáda
Marie Žiláková,
infocentrum pro seniory
listopad 2018
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Společnost Rohde & Schwarz vyvíjí, vyrábí a prodává inovativní produkty v oblasti měřicí, vysílací a mediální techniky, kybernetické
bezpečnosti, zabezpečené komunikace, a dále i monitorování a testování sítí. Společnost byla založena před 85 lety a má prodejní a servisní
síť
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Měřící technik
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Měřící technik
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Nabízíme:
* Nástupní plat 152,93 Kč/hod.
* Perspektivní a zajímavou práci v mezinárodním týmu.
Nabízíme:
Nabízíme:
* Kvalitní
individuální
Nástupnízaškolení,
plat 152,93
Kč/hod. rozvoj, pravidelné odborné vzdělávání.
** Příspěvek
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práci v mezinárodním týmu.
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dovolené. individuální
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** Závodní
* Závodní restaurace s dotovaným stravováním.
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