KVĚTEN 2019 • MĚSÍČNÍK • ROČNÍK XXI. • NEPRODEJNÉ • WWW.STRAKONICE.EU • ZPRAVODAJ@MU–ST.CZ


Kolona vojenských 
vozidel 2. 5.
Insolvenční poradna
Další konzultace v bezplatné insolvenční
poradně se uskuteční ve čtvrtek 2. května
na živnostenském úřadu v ulici Na Stráži.
Odborníci jsou zájemcům k dispozici vždy
první čtvrtek v měsíci od 14.00 do 16.00
hodin. Příští konzultace se uskuteční
6. června.

Noc literatury na hřbitově
sv. Václava 9. 5.

Kostel sv. Markéty
bude mít nový zvon

Na Jamboree
vystoupí sedm kapel

Římskokatolická farnost nechala odlít
zvon pro kostel sv. Markéty. Více než
dvousetkilový zvon bude zasvěcen sv. Janu
Nepomuckému, 11. května bude vystaven
v kostele, 16. května se uskuteční jeho
žehnání a zavěšení. Více na straně 12.

V sobotu 25. května se na druhém hradním
nádvoří koná tradiční festival country
hudby Jamboree. Program začne v 15.00
a na pódiu se představí například Bluegate,
Pavlína Jíšová & Přelet MS nebo Happy
To Meet.

Volkswagen T-Cross
dětský den
v Auto Strakonice.
Zveme Vás na již tradiční den otevřených dveří do
autosalonu Auto Strakonice. Letos Vám představíme
nejmladší přírůstek v rodině Volkswagen – kompaktní
SUV T-Cross. Budete nadšeni z všestrannosti tohoto
nového modelu. Připravena je i spousta zábavy pro malé
a velké – skákací hrad, malování na obličej anebo soutěž
o tablet. K dispozici bude po celý den také občerstvení.
Přijďte, rádi Vás uvidíme v sobotu 25. 5. 2019
od 9 do 15 hodin v našem salonu v Písecké
(výpadovka na Prahu).

25. 5.
2019

Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Strakonice
RV1802538/05

Písecká 513, Strakonice, www.auto-strakonice.cz
Vyobrazený vůz může obsahovat prvky příplatkové výbavy.
Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,9–5,1 l / 100 km, 111–115 g/km.

Vsaďte na jistotu se zcela novým
modelem ŠKODA SCALA
Nová ŠKODA SCALA klade důraz na bezpečnost
inspirovanou vozy vyšší třídy. V automobilu, který
je vybaven systémem tísňového volání, až 13
asistenčními systémy a navíc až 9 airbagy, se budete
cítit opravdu bezpečně.
novascala.cz

NOVÁ
ŠKODA
SCALA

Dostane vás. Dál.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

již od

349 900 Kč

Kombinovaná spotřeba a emise CO2
vozů ŠKODA SCALA: 4,1-5,0 l/100 km, 108-113 g/km

Tato
nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká smluvní vztah.
Untitled-59 1
12.4.2019

9:51:06

RV1802539/05

Autoservis Šrachta s.r.o.
Písecká 513
386 01 Strakonice
Tel.: 383 322 226
www.srachta-autoservis.cz
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Transport smrti a volenická setkání
MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

Připomínat historické mezníky, které
poznamenaly osudy mnohých lidí, je
obzvlášť v dnešní době nesmírně důležité. Především mládež by měla znát,
jak zrůdné jsou praktiky jakékoli totalitní
ideologie a kolik bolesti s sebou přináší
bezcitné naplňování jejich cílů.

Setkání na hřbitově ve Volenicích  Foto: L. Řeřábková

V pátek 20. dubna roku 1945 zastavil
nedaleko železniční stanice Katovice vlak
vezoucí vězně z polské Osvětimi – transport smrti. Americké stíhací letouny tehdy
bombardovaly vlaky a zasáhly i transport
s osmi sty vězni, 146 z nich se díky odvaze
českých lidí zachránilo, bohužel sedm lidí
bylo německými vojáky zastřeleno.
Na hřbitově ve Volenicích se u památníku

každoročně schází žáci místní školy, aby si
připomněli děsivé události před těsným koncem války. Pietního aktu se zúčastnil i starosta
Strakonic Břetislav Hrdlička. Svou řeč zaměřil především na dnešní mládež, která žije
ve světě virtuální reality, a skutečné historické
události a jejich dopady jim mnohdy unikají.
Emeritní senátor Josef Kalbáč připomněl sled
událostí příběhu starého 74 let.

Volby 2018 – rekapitulace událostí
V loňském roce proběhly ve dnech
5. a 6. října komunální volby. Z celkového
počtu čtrnácti kandidujících politických stran
a uskupení rozhodlo 49,86 % oprávněných
voličů o čtyřech subjektech, které by měly
po následující čtyři roky zastupovat občany
města Strakonice.
Strakonická Veřejnost získala 51,15 %, Jihočeši 2012 získali 9,62% podíl, TOP 09 uspěla
s 5,72 % a ODS 5,3 % hlasů. Řečí prostých
čísel získalo uskupení Strakonická Veřejnost
16, Jihočeši 3, TOP 09 a ODS po jednom
místě v zastupitelstvu města.
V zákonné lhůtě byla ke Krajskému soudu
v Českých Budějovicích doručena stížnost
neúspěšného kandidáta za hnutí Změna pro
Strakonice na neplatnost voleb, která výsledky
zpochybňovala na základě nerovné předvolební politické kampaně.
Krajský soud rozhodl o neplatnosti voleb.
Sled událostí pak byl již jen logickým vyústěním. Proti rozhodnutí krajského soudu se
město Strakonice odvolalo k nejvyšší instanci,
kterou je Ústavní soud v Brně, který po zhru-
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ba devadesáti dnech rozhodl. Nález Ústavního
soudu vrátil projednání regulérnosti výsledků
podzimních voleb ve Strakonicích ke krajskému soudu. Ten by měl dle Ústavního soudu
doložit, zda došlo k hrubému ovlivnění výsledků voleb, které by v případě, že by nedošlo
k vadám, vedlo ke zcela jinému rozdělení
mandátů.
Krajský soud vyzval město Strakonice
k předložení veškeré dokumentace vztahující
se k průběhu voleb. Vedení města Strakonice vědomo si vážnosti situace a značného
časového odstupu od samotného zneplatnění
voleb tak bezodkladně provedlo a ihned došlo
k předání potřebných materiálů přímo ke krajskému soudu. Další informace ani postup
krajského soudu není nyní možné poskytnout.
Město i nadále hospodaří v rozpočtovém
provizoriu, které do jisté míry ovlivňuje
fungování chodu města. Doposud nemohly
být například vyplaceny finanční podpory
na sport a kulturu zájmovým subjektům působícím ve Strakonicích.
Markéta Bučoková, PR

Břetislav Hrdlička
STAROSTA
Vážení Strakoničtí,
duben přinesl vedle rozmarů
počasí, těm se ale nikdo nediví,
i tolik očekávaný nález Ústavního
soudu, který jsem vyslechl s velmi
opatrnou radostí. Řeč práva je velmi
složitá a pro normálního člověka
dost často nečitelná. Jak to tedy
dopadlo. Patová situace města se
o mnoho dál neposunula. Město
je teď jako brouk, kterého otočili
se škodolibou radostí na záda,
a zpovzdálí nenápadně pozorují,
jak se snaží dostat na nohy. A když
se mu to už skoro podaří, zase se
ho pokusí otočit. Věřím, že se brouk
nakonec postaví na nohy, protože
síla a odhodlání žít, které se i v tak
malém tělíčku nacházejí, jsou
obrovské. A tak si často říkám, že
každá situace nás má někam dovést
a stala se pravděpodobně proto,
abychom napříště byli odolnějšími
a mohli mnohému předcházet. Teď
čekáme, jak se zachová krajský
soud podruhé a kdy a jaký verdikt
vynese.
Milí Strakoňáci. Začíná máj,
jeden z nejhezčích měsíců v roce,
kdy záplavy květů zdobí doposud
smutně skloněné větve stromů.
Nezapomeňte políbit tu, která je
vám nejbližší, a to nejen na Prvního
máje, ale pokaždé, když si
uvědomíte, jak důležité je mít ji
vedle sebe. Krásné jaro.
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Z MĚSTA
Novým Dražejovem
neprojedete do konce června

Silnice I/22 od kruhové křižovatky v ulici
Katovická po křižovatku Otavská-Virtova
v Novém Dražejově bude kvůli rekonstrukci
vozovky až do konce června uzavřena.
Pak budou řidiče čekat částečné uzavírky,
jejich přesné termíny ale nejsou zatím
známy. Objízdná trasa je vedena ve směru
Strakonice-Horažďovice ze severního
dopravního půloblouku do ulice K Dražejovu a dále po komunikaci Virtova, kde se
napojí na silnici I/22. Ve směru Horažďovice-Strakonice bude objízdná trasa vedena
přes Katovice, Pracejovice, Drachkov, ulici
V Lipkách a Pod Hradem. 
(red)

Na radnici jsou umístěny tři nové
elektronické úřední desky
Město Strakonice v první polovině dubna nainstalovalo a spustilo v prostorách
městského úřadu tři elektronické úřední
desky. Přináší moderní a efektivní způsob
zveřejňování dokumentů. Mezi hlavní
přínosy patří pohodlný způsob vyhledávání
informací a rychlá orientace v zobrazených
informacích. Umožňuje také interaktivní
procházení webových stránek města
www.strakonice.eu, městského kulturního
střediska www.meks-st.cz a kalendáře kulturních a sportovních akcí. Prohlížení úřední desky má i zvláštní režim pro vozíčkáře.
Elektronické úřední desky jsou umístěny u podatelny úřadu v přízemí budovy
na Velkém náměstí čp. 3, v čekárně pro
občanské průkazy a cestovní doklady
v nádvorní budově v ulici Na Stráži
čp. 137 a v budově odboru dopravy Krále

Jedna elektronická deska je umístěna v budově
úřadu na Velkém náměstí	
Foto: redakce

Jiřího z Poděbrad čp. 772 v hale u dopravně správních agend.
Rudolf Ulč,
vedoucí odboru informatiky a provozu

Výstava Tomáš Garrique Masaryk a armáda
Doznívající oslavy stého výročí vzniku
Československé republiky provázely dubnovou výstavu nazvanou Tomáš Garrique
Masaryk a armáda.
Československá obec legionářská, jednota Strakonice, uspořádala pod záštitou
starosty města a velitele 25. protiletadlového raketového pluku Strakonice panelovou výstavu připomínající osobnost T. G.
Masaryka ve vztahu k českým legionářům
a k celé armádě. Na dvaceti panelech s bohatým doprovodným textem a dobovými

fotografiemi se mohli návštěvníci seznámit
se vztahem prezidenta Masaryka k armádě.
Výstavu zahájil velitel 25. protiletadlového raketového pluku Ján Sedliačik: „Věřím, že se této výstavy zúčastní především
nejmladší generace, která se o významu
naší státnosti teprve učí.“ Místostarosta
Rudolf Oberfalcer vyzdvihl význam putovní výstavy, neboť v časech minulých, když
už učebnice historie zmínky o Masarykovi
a legionářích jako takových přinášely, byly
velmi sporadické. Vzpomněl Masaryka

coby představitele, který chápal armádu
jako nedílnou součást české státnosti.
Odborník na historii a emeritní senátor
Josef Kalbáč vzpomněl generála Štefánika
jako osobnost, která měla velký význam
na vznik českých legií, a především poděkoval duchovnímu otci putovní výstavy
Zdeňku Hruškovi za přípravu a uspořádání
vernisáže: „V prvé řadě bych ti, milý bratře, rád poděkoval, to je tvoje zásluha, že ses
rozhodl tuto výstavu upořádat.“ 
Markéta Bučoková, PR

Plavecký stadion láká na novou potírnu a saunové rituály
V březnu byla
kompletně obnovena potírna
finské sauny
na plaveckém
stadionu. Původní potírna
byla postavena
v roce 1980
a renovována
se zachováním původní technologie v roce
1991. V dalších letech se jen udržovala.
Letos proběhla celková výměna obložení
za bezsukovou osiku a lavice z afric-
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ké vrby Abake. Dále byla dodána nová
kamna Harvia, která je možné polévat
vodou, čímž se zlepšuje vlhkost vzduchu.
Do vody je možné přidat i éterické oleje
(aromaterapie). Třešinkou na dortu je nové
LED osvětlení a audio sestava. Všechny
tyto moderní součásti potírny umožňují
pořádání saunových ceremoniálů, které
budou předvedeny saunovým mágem
Pavlem Hofrichterem a jeho kolegy v naší
sauně 22. května. V podzimní sezoně,
od října 2019, se budou pravidelně konat
saunové rituály.
Karel Dvořák, vedoucí plaveckého stadionu

DEN JARNÍ SAUNY – 22. 5. – SAUNOVÉ RITUÁLY
Program: 16.00 hod. – Beseda a tisková konference o správném saunování,
představení saunových rituálů a seznámení
s novými trendy s Pavlem Hofrichterem
16.00 hod. každých 45 minut rituál –
časově budou rozděleny na muže, ženy
a společné (možnost rezervace)
Republikoví mistři v saunových rituálech
Na výběr bude show nebo relaxační rituály, divadelní s příběhem, kouřové rituály
za pomoci přírodních vonných materiálů,
aroma/muzikoterapie, občerstvení a mnoho dalšího… 
Těšíme se na vás.
Zpravodaj města Strakonice

PRO OBČANY

Vandalové stále ničí i dětská hřiště

Vandaly poničené hřiště v Rennerových sadech 

Město Strakonice v současnosti provozuje
40 různě velkých dětských hřišť. Každý rok se snaží nabídku rozšířit o další
atraktivní herní prvky. Jen vloni do nových
prvků investovalo 2 150 214 Kč. Děti například díky tomu mají na Podskalí k dispozici největší herní sestavu – pirátskou loď.
Jako součást sportovního areálu se nově
vybudovalo hřiště v Máchově ulici. Další
herní prvky obohatily i stávající dětská

hřiště například v Habeši
a na sídlišti Stavbařů. Při
výběru herních prvků
bylo myšleno především
na nejmenší děti, aby měly
možnost vyžití co nejblíže
svých domovů.
Kromě budování nových
prvků město také každoročně investuje několik
set tisíc korun do údržby
dětských hřišť. Náklady
na ni zvyšují především
opravy oplocení nebo herFoto: redakce
ních prvků poškozených
vandaly. Technické služby budou například
muset opravit poničené dřevěné oplocení
hřiště v Rennerových sadech. Častým
cílem vandalismu se stalo rovněž hřiště
v Hraniční ulici, kde dochází k pravidelnému poškozování oplocení a pružinové
houpačky. Je smutné, že si někteří jedinci
potřebují dokazovat svou sílu na zařízeních
určených pro děti.
David Andrlík, architekt města

Dotace pro domácnosti
Zateplení domu svépomocí, výměna oken
a dveří, stavba nízkoenergetického domu,
solární panely, zachytávání dešťové vody –
i na to můžete získat dotaci.
Seminář k novinkám v dotačním programu
Nová zelená úsporám, který podporuje
rekonstrukce a výstavbu domů či úsporné
zdroje energie, a také k programu Dešťovka
zaměřenému na podporu využívání srážkové a odpadní vody v domácnostech se
uskuteční ve čtvrtek 16. 5. od 17.00 hodin
ve velké zasedací místnosti Městského
úřadu Strakonice, Velké náměstí 2.
Na semináři pracovníci Státního fondu
životního prostředí ČR podají nejnovější
informace o tom, na co lze příspěvek získat,
kolik uspoříte a co vše potřebujete k jeho
vyřízení. Přesvědčíte se, že získat dotaci není
tak obtížné, jak se může zdát. Bude prostor
i pro vaše dotazy a individuální konzultace.
Seminář, který pořádají Státní fond životního
prostředí ČR a odbor životního prostředí
Městského úřadu Strakonice, je bezplatný
a není nutné se předem hlásit.
Radka Mrkvičková, odbor životního prostředí

INZERCE

KOUPÍM KNIHY

Mohu si vzít na sebe oblečení,
ve kterém vypadám krásně

kg

Tel.: 721 866 006

VLASTA UŽ TO ZVLÁDLA.
A CO VY?

Vlasta Šimáková

Podlahové krytiny

Bydliště: Volyně
Poradna: Strakonice

NABÍZÍME: koberce, lina, vinyly, plovoucí
podlahy, parkety a další podlahové krytiny

Zaměstnání: obchodní zástupkyně
Věk:
Výška:
Původní hmotnost:
Současná hmotnost:

36 let
163 cm
97,9 kg
78,4 kg

STŘEDISKO POKLÁDKY VEŠKERÝCH PODLAHOVIN

tel.: 606 302 156

Délka hubnutí:
6 měsíců
Původní velikost oblečení: 44–46
Současná velikost oblečení: 40–42
Zmenšení o:
RV1802702/05

2–3 konfekční velikosti oblečení
Úbytek přes břicho a boky: 26 cm
DITETICKÉ CENTRUM NATURHOUSE ,
Kochanka 119, Strakonice, tel.: 383 134 384, www.naturhouse-cz.cz
A1-simakova-sablona.indd 1
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RV1900258/01
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BNK, a.s.
Volyňská 189, Strakonice
tel.: 383 328 493

otevírací doba:
po–pá: 8–18
so: 8–12
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z
po celé koberců
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RV1900050/02

VLASTA

i větší množství,
pohlednice a obrazy
z pozůstalosti.

I PO ROCE
SE DÁ VÁHA
UDRŽET
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TÉMA

Černá stavba může skončit fatálně
MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

Vlastníte pozemek, máte projektovou dokumentaci, finanční hotovost a chuť budovat a realizovat své sny o bydlení. Až sem
je vše z pohledu investora, tedy vás jako
stavebníka, v pořádku. Avšak na realizaci
stavby rodinného domu musí zákonitě
dohlížet i legislativa v podobě stavebního
úřadu, který zcela právem po investorovi
požaduje potřebná povolení, aby vyhovovala i veřejnému zájmu.
Každá stavba, a je úplně jedno, jakou
technikou je zpracována, ale s chybějícím
rozhodnutím nebo bez vydaného stavebního
povolení nebo jiného dokladu, jež vyžaduje
stavební zákon, je černou stavbou. Tyto
nepovolené stavby s sebou nesou jen komplikace a problémy, které mohou v případě,
že se nebudou řešit, končit fatálně. A věřte,
že o černé stavbě budou úřady obeznámeny
celkem rychle, například na základě podnětu majitele sousedního pozemku či nemovitosti nebo katastrálním úřadem v rámci
právě prováděné revize katastrálního území.
Ale to bychom už zbytečně spekulovali.
Jak tedy řešit takovou situaci? Už samotný fakt, že investor začne budovat stavbu
bez řádně vydaného stavebního povolení, je
na pováženou a těžko pochopitelný. Ovšem
nejedná se o neobvyklou situaci. Když už
ale tento případ nastane a stavebník obdrží
od stavebního úřadu výzvu k okamžitému
přerušení stavby, pak by měl v prvé řadě
zastavit veškeré stavební práce, bezodkladně
navštívit příslušný stavební úřad a o vydání
stavebního povolení dodatečně požádat.
V této fázi je to stále ještě možné. Prozatím,
protože novela stavebního zákona připravuje značné změny, o kterých vás budeme
informovat v následujících číslech Zpravodaje. Nebude-li stavba v rozporu s územním
plánem nebo nebude-li poškozovat veřejný
zájem a bude splňovat související právní
předpisy, pak může stavební úřad černou
stavbu dodatečně povolit, a to i v případě, že
již bylo zahájeno řízení o odstranění stavby.
Podmínkou je, aby stavebník zažádal
o vydání dodatečného stavebního povolení
a doložil příslušné podklady.
Co vás ale v souvislosti se stavbou bez
dokladu čeká, je zcela jistě finanční sankce
udělená stavebním úřadem. Ten se v takovém případě musí řídit platnou legislativou
a stavebníkovi udělit pokutu za porušení
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Ilustrační foto: redakce

zákona. Stavebník je povinen pokutu
uhradit. Bylo by ale mylné domnívat se,
že tím je celá záležitost vyřešena a dále
není nutné dokládat potřebné dokumenty
k vydání stavebního povolení. Nespoléhejte na neznalost zákona a raději se dotazujte. Pokuta neřeší nelegálně postavenou
stavbu, je pouhým dopadem za nedodržení stavebního zákona a po její úhradě
čeká na stavebníka stejný postup, jaký je
popsaný výše (tzn. doložit veškeré doklady
a dokumentaci jako k řádnému povolení
stavby). Z již uvedeného jasně vyplývá, že
stavebník zahájením
stavby bez povolení
nezíská žádnou
výhodu ani úlevu.
Je možné, že
nastane i varianta,
kdy stavebník nereaguje na výzvy,
stavbu nepřeruší
a nepožádá o dodatečné stavební
povolení. Pak je
nařízeno odstranění stavby. Ponechá-li
stavebník celou
záležitost i nadále v nečinnosti, rozhodnutí
o nařízení odstranit stavbu je předáno
k výkonu exekutorovi. Pak již nezbývá než
nechat novostavbu odstranit. Nestane-li
se tak, odstraní ji obec a vzniklé náklady
zpětně vymáhá od majitele stavby.
Tyto řádky neměly za úkol zbavit vás
iluzí a vyděsit, právě naopak, měly by poskytnout návod, jak lze ušetřit čas a starosti spojené s vyřízením stavebního povolení.
Pro ilustraci několik alarmujících čísel

a příkladů z našeho nejbližšího okolí.
Od roku 2004 bylo jen na území města
Strakonice 313 případů černých staveb.
Část byla dobrovolně odstraněna, mnohé se
podařilo zlegalizovat, bohužel v několika
případech stavebníci nerespektovali výzvy,
nekomunikovali se stavebním úřadem
a výsledkem jsou soudně nařízené exekuce odstranění staveb. Jedná se i o nově
vybudované, moderní rodinné domy, které
majitelé musí opustit a do základů nechat
odstranit. Nejenže narostou, a to nemalou
měrou, finanční náklady na odstranění
stavby, majitel
přijde o střechu nad
hlavou a je nucen
obstarat si náhradní
bydlení. O sociálních dopadech
takového nezodpovědného jednání
investora je pak už
skoro zbytečné se
rozepisovat.
Stavební úřad
je místo, kde vám
pomohou zorientovat se v potřebných
dokumentech, které jste jako stavebník povinen předložit k žádosti o řádné stavební
povolení.
Důležité upozornění! Nehledejte
informace u známých, zeptejte se profesionálů. Chcete-li začít stavět, pak začněte
na stavebním úřadě nebo u firem, které se
zabývají zprostředkovatelskou činností.
Jaké dokumenty potřebujete k vyřízení
stavebního povolení? To se dozvíte v příštím čísle Zpravodaje.
Zpravodaj města Strakonice

Poprvé byla udělena Cena starosty in memoriam

Při letošním jubilejním desátém ročníku
Společenského večera pro záchranáře
byla kromě jiných cen udělena jedna
speciální. Šlo o Cenu starosty města,
která byla poprvé v historii udělena in
memoriam. Cenu si vysloužila Venuše
Staňková. Žena, která zasvětila svůj
život hasičskému koníčku a stála u znovuobnovení základny mladých hasičů,
která pomáhala v duchu bohulibého
řemesla vychovávat novou generaci
dobrovolných hasičů.
Sedmého března se Venuši Staňkové
dostalo ocenění jako doposud nikomu.
Když její manžel Václav Staněk přebíral
z rukou starosty města cenu, zaplněný
sál kulturního domu povstal a dlouhým
potleskem vyjádřil úctu ženě, ke které
byl osud zbytečně krutý.
Jen velmi těžko se píší řádky o člověku, kterému už nebylo dáno být mezi
námi, proto vznikla myšlenka oslovit
přátele a spolupracovníky paní Venuše,
kteří by se o vzpomínku na ni podělili.
„Trpělivost, vytrvalost, obětavost,
odvaha a radost. To jsou hlavní atributy
práce toho, kdo zasvětí svůj život poslání pomáhat bližnímu svému a věnuje
svůj čas a životní energii výchově dětí.
Výchově těch, kteří jednou převezmou
pomyslnou hořící pochodeň nekonečné
životní štafety a ponesou ji za nás dále
vpřed. Nelze žádnými slovy vyjádřit

Cenu starosty in memoriam přebíral Václav Staněk
Foto: P. Kurek

poděkování za dobrovolné rozhodnutí
zažehnout a udržet plápolající oheň nadšení v srdcích těch, kteří k vám vzhlížejí
a kteří vám věří. I když úžasný a jedinečný člověk opustí tento svět, naše
vzpomínky zůstanou. A jednou půjdou
za ním.“ Ota Šmejkal, ředitel územního
odboru HZS Jihočeského kraje.
„Vendula, tak jsme jí říkali (Venuše)...
osobitá žena v řadách hasičů, soutěžící
s obrovskou vervou za ženy a veteránky,
znala jsem ji skoro třicet let. Legraci rozhodně nezkazila žádnou. V posledních
letech se spolu s manželem angažovala
hlavně u mladých hasičů. Moje vzpomín-

OCENĚNÍ

ka na ni je úzce spjata hlavně s novou
generací mladých hasičů ve Strakonicích,
kde za spoustou dobrých výsledků stála
právě ona.“ Jaroslava Boukalová, starostka SH ČMS okresu Strakonice.
„Paní Vendulku Staňkovou jsem znal
delší dobu a byla to velmi hodná a milá
kamarádka. Narodila se do hasičské rodiny Marie a Václava Martínků. Tatínek
byl strojníkem a řidičem u hasičského
vozidla sboru Strakonice I. Maminka,
naše hasičská babička, moc a moc hodná, na kterou rád vzpomínám. Také Vendulka našla u hasičů svou lásku, když se
provdala za hasiče Vaška Staňka, spolu
tvořili hasičskou rodinu u sboru Strakonice I. Pracovala ve funkci jednatelky
a založila družstvo žen, které soutěžilo
v požárním sportu. Byla u založení oddílu mladých hasičů u sboru a společně
s Veronikou Vránovou ho vedla. Za svou
práci pro hasiče dostala i vyznamenání,
ale přišla nemoc, která vše ukončila. Při
loučení ve Strakonické síni mi nebylo
dobře, jen pouhým slovem poděkovat
za vše, co vykonala. Byla to bezva
kamarádka.“ Václav Císařovský, velitel
jednotky SDH Strakonice.
Když byla onoho sedmého březnového
večera předávána cena, nebylo v sále
člověka, který by nevěřil, že paní Venuše vše sleduje z hasičského nebe.
Markéta Bučoková, PR
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ŠKOLSTVÍ

Základní škola F. L. Čelakovského představuje…
Jmenuje se Jenda Lelek a chodí do 9. třídy,
je členem žákovského parlamentu. Školu
úspěšně reprezentuje (3. místo v krajských
kolech olympiád v německém a anglickém
jazyce, 4. místo s postupem do ústředního
kola v dějepisné olympiádě, 3. místo v krajském kole olympiády v českém jazyce).
Samé jedničky jsou samozřejmostí. Prostě
se mu daří. Vloni pracoval na celoškolní
ročence, letos se sám pustil do kroniky
projektu EDISON a k tomu vytvořil flashdisk s fotkami, videosnímky, které opatřil
českými titulky tam, kde to bylo třeba.
Zajímalo nás, jestli je Jenda ten „klasický šprt“, nebo prostě normální kluk. Proto
jsme na něj ušili takovou menší „boudu“,
a aniž by věděl, vyzpovídali jsme jeho
spolužáky. Posuďte sami, jestli si Jenda
zaslouží palec nahoru.
Jsem rád, Jendo, že jsem tě potkal. Díky
za všechny zážitky s tebou, je s tebou mega
zábava. Je to super kámoš, dá se od něj dobře
opisovat (když to přečteš). Velmi spolehlivý
kluk, který vždy se vším pomůže. Dřív byl
tichý a díky své inteligenci si rozuměl víc
s učiteli, ale teď je přátelský a snaží se nám
pomáhat. Je soutěživý a úspěšný, ale dost
tvrdohlavý. Je velmi pracovitý a kreativní.
Pozn.: Ta jedna negativní odpověď se vejde
do statistické odchylky.

Děti z MŠ A. B. Svojsíka vyháněly zimu

Tradičně
na jaře se
děti z MŠ
A. B. Svojsíka rozloučily se zimou.
Na výtvarném kroužku vytvořily z větví
a proutí
Morenu
(symbol
zimy), kterou v prvním dubnovém týdnu
společně se svými kamarády a v doprovodu učitelek donesly k řece Otavě. Na jejím
břehu za zpěvu a přednesu říkadel proběhlo loučení se zimou a přivítání jara. Morenu paní ředitelka mateřské školy vhodila
do řeky a „zima“ tak odplavala pryč.
MŠ A. B. Svojsíka
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A NAKONEC PÁR OTÁZEK PRO JENDU:

Letošní rok je pro tebe posledním na základce. Jak bys zhodnotil uplynulých
devět let?
Nádhera! Vždyť jsem tu strávil většinu svého
života. Z prvního stupně si moc nepamatuji,
od šesté třídy až doteď je to skvělé, máme
totiž ve třídě výborný kolektiv. To myslím
dokazuje i krásný odstavec, co o mně napsali.
Jak je pro tebe důležité vzdělání?
Důležité. Každopádně mě děsí, že je pro
mě stále důležitější. Posledního půl roku
jsou to samé přijímačky, střední školy,
všichni jsme se do toho museli vrhnout vší
silou, abychom to zvládli. Nejenom já.
Jak vidíš svou budoucnost? Máš už nějaké životní motto?
Zatím nevím. Moje kroky teď povedou
na gymnázium, ještě úplně nevím, jestli
se mi z té základky chce pryč… Životní
motto nemám, většinou nad budoucností
nepřemýšlím tak do hloubky.
Máš čas na koníčky?
Času mám zatím dost, i když teď před
přijímačkami se to trochu zhoršilo. Mým
koníčkem jsou staré motorky (co taky
jiného, jsem přece ze Strakonic), což je cel-

Jenda Lelek	

Foto: archiv ZŠ

kem časově náročné, ale zatím to zvládám
a baví mě to. Ve škole ale moc technický
typ nejsem, radši mám jazyky.
Co bys popřál naší škole?
Možná dost dalších žáků, kteří budou
reprezentovat školu lépe než já, a udělají
ještě lepší ročenku. A taky dobrý kolektiv
dalším třídám, ten je totiž základem úžasných devíti let na základní škole.
Jaroslava Kolesová,
ředitelka ZŠ F. L. Čelakovského

Den otevřených dveří a 3. místo v krajském kole florbalu

Úspěšný florbalový tým 

Foto: archiv ZŠ

Pranostika březen za kamna vlezem určitě
neplatila pro žáky ZŠ Povážská, byli naopak velmi aktivní a úspěšní.
V úterý 19. 3. naši florbalisté poměřili síly
v krajském kole v Kaplici. Po dvou výhrách,
remíze a jedné prohře jsme v turnaji skončili na krásném 3. místě. Družstvo nastoupilo
v sestavě A. Šperlín, L. Bilík, M. Zeman,
M. Rod, D. Šefčík, A. Kamel, Z. Hrdlička,

V. Květoň, J. Štván, I. Kysil, L. Jágr, M. Bursa, T. Vlach, T. Martíšek, J. Šperlín.
Ve čtvrtek 21. 3. se škola změnila v les.
Dveře se otevřely budoucím žáčkům i dalším návštěvníkům. Ti na své cestě potkávali mravence, určovali houby, poslouchali
zpěv ptáků, proskákali se po rysí stezce
a vyzkoušeli rysí čich. Po žluté a červené
se prošli Národním parkem Šumava, aby
prozkoumali vzácnou surovinu - dřevo. Určovali rostliny a zvířata nejen šumavského
parku, ale i ty, které mohou vidět ve svém
blízkém okolí. Do školy se přišlo podívat
velké množství dětí se svými rodiči či prarodiči a z jejich úsměvů bylo patrné, že si
odpoledne užili, soutěžení je velmi bavilo.
K příjemné atmosféře přispěly i doprovodné písničky v podání flétnového kroužku
Yamaha.
Tomáš Linhart, ředitel ZŠ Povážská
Zpravodaj města Strakonice

KALENDÁŘ AKCÍ
VÝSTAVY
4.–28. 5.
Výstava obrazů Život v barvách - Antonio
Lopomo
Vernisáž 3. 5. v 17.00 hod. v Maltézském sále.
místo: Maltézský sál, info: MěKS
7. 5.–1. 6.
Výstava prací absolventů
výtvarného oboru ZUŠ Strakonice
Vystavovat budou studenti Jarmily Lískovcové,
Jitky Petrášové, Dity Uhrikové, Pavly Luhanové
(v knihovně) a Ivany Schwarzové (v černé
kuchyni). Vernisáž 7. 5. v 17.00 hod.
místo: vstupní hala ŠK, černá kuchyně, info: ZUŠ
do 16. 6.
Strakonicko a vznik protektorátu
Výstavou a publikací Muzeum středního Pootaví
připomíná 80. výročí od vyhlášení protektorátu
Čechy a Morava.
místo: II. nádvoří hradu, info: muzeum
do 30. 6.
Výstava Valentina Horby
u příležitosti 45 let jeho tvorby
Užitá tvorba, přístupné v době konání
společenských akcí.
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK

KINO OKO
1. 5., 17.30 hod.
Mia a bílý lev
Fr, rodinný/dobrodr., dabing, 98 min., přístupný všem
1.–2. 5., 20.00 hod.
Bohemian Rhapsody
USA/VB, drama/životop., titulky, 134 min.,
přístupný od 12 let
2.–5. 5., 17.30 hod.
UglyDolls
USA, anim./dobrodr./komedie, dabing, 88 min.,
přístupný všem
3.–4. 5., 20.00 hod.
Láska na druhý pohled
Fr/Bel, komedie, titulky, 112 min., přístupný
od 12 let
5.–6. 5., 20.00 hod.
The Beach Bum
Švý/VB, komedie, titulky, 95 min., přístupný od 15 let

6. 5., 17.30 hod.
Cesta do pravěku
ČSSR, 1955, dobrodr., 93 min., přístupný všem
7.–8. 5., 17.30 hod.
Shazam! 3D
USA, akční/dobrodr./fantasy, dabing, přístupný
všem
7.–8. 5., 20.00 hod.
Ženy v běhu
ČR, komedie, 93 min., přístupný všem
9.–11. 5., 17.30 hod.
Pokémon: Detektiv Pikachu 3D
Jap/USA, rod./akční/dobrodr./anim., dabing,
přístupný všem
9.–12. 5., 20.00 hod.
Sněží
ČR, poetické drama, 74 min., přístupný od 12 let
12.–14. 5., 17.30 hod.
Captain Marvel 3D
USA, akční/dobrodr./fantasy/sci–fi, dabing/
titulky, 85 min., přístupný všem
13.–14. 5., 20.00 hod.
Trhlina
Slov, mysteriozní/thriller, titulky, 111 min., přístupný
od 12 let
15.–16. 5., 15. 5. od 17.30 a 20.00,
16. 5. od 17.30 hod.
Ženy v běhu
ČR, komedie, 93 min., přístupný všem
16.–18. 5., 20.00 hod.
John Wick 3
USA, akční/thriller, titulky, 85 min., přístupný
od 15 let
17.–20. 5., 17.30 hod.
V oblacích
Něm, anim./dobrodr., dabing, 88 min., přístupný všem
19.–21. 5., 20.00 hod.
Dady Cool
USA, komedie, dabing, 97 min., přístupný od 12 let
21.–23. 5., 16.30 hod.
Avengers: Endgame 3D
USA, akční/dobrodr./sci–fi, dabing/titulky,
182 min., přístupný od 12 let
23.–25. 5., 20.00 hod.
Syn temnoty
USA, horor, titulky, 90 min., přístupný od 15 let

24.–27. 5., 17.30 hod.
Aladin 3D
USA, dobrodr./rod./fantasy, dabing, přístupný
od 12 let
26.–27. 5., 20.00 hod.
Zlo s lidskou tváří
USA, drama/krimi, titulky, 108 min., přístupný
od 15 let
28.–29. 5., 17.30 hod.
Velké dobrodružství Čtyřlístku
ČR, anim., 72 min., přístupný všem
28.–29. 5., 20.00 hod.
Bolest a sláva
Špa, drama, titulky, 108 min., přístupný od 15 let
30.–31. 5., 17.30 hod.
Godzilla II: Král Monster 3D
USA, akční/dobrodr./sci–fi, titulky, 132 min.,
přístupný od 12 let
30.–31. 5., 20.00 hod.
Máma
USA, thriller, titulky, 100 min., přístupný od 15 let
SENIORSKÉ STŘEDY
15. 5., 9.30 hod.
Skleněný pokoj
ČR, drama, 104 min., pro seniory a handicapované
FILMOVÝ KLUB – KINO OKO
22. 5., 20.00 hod.
Milost
Polsko, drama, titulky, 100 min., přístupný
od 15 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
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KALENDÁŘ AKCÍ
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, 12.00–22.00
(15.30–19.00 ½ bazénu)
So a Ne
13.00–20.00
ZMĚNY V PROVOZNÍ DOBĚ:
1. a 8. 5. – 13.00–20.00, 4. a 11. 5. – 13.00–
17.00, 25. 5. – 13.00–18.00
SAUNA
Po – ZAVŘENO
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
Ne 13.00–20.00 společná
(1. a 8. 5. – 13.00–20.00 muži)

BOHOSLUŽBY
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
www.farnost–strakonice.cz
Nedělní bohoslužby: 8.00 Podsrp;
9.30 sv. Markéta
4. 5., 14.00 Lomec – vikariátní pouť
s programem pro děti i dospělé; téma: Uzdravující
síla svátostí; odjezd autobusu ve 13.00
od přádelny Na Dubovci – hlásit se v sakristii
kostela sv. Markéty
5. 5., 9.30 sv. Markéta – nedělní eucharistie
s udílením biřmování a předáváním pověření
ke službě podávání sv. přijímání
5. 5., 15.00 fara – setkání manželů a rodin
s dětmi
8. 5., Pěší putování na Dobrou Vodu
u Milejovic – vycházíme v 8.00 od kostela
sv. Markéty, možnost připojit se cestou; návrat
vlakem v cca 19.00 z Volyně; více na webu;
poutí poděkujeme Bohu za přijaté dary (vč. daru
míru a osvobození)
11.–15. 5., sv. Markéta – možnost prohlédnout
si zvon sv. Jana Nepomuckého, lze přispět
na jeho pořízení
16. 5., 17.30 sv. Markéta – svátek sv. Jana
Nepomuckého – žehnání nového zvonu,
slavnostní bohoslužba
19. 5., 17.00 kaple sv. Jana Nepomuckého,
Rennerovy sady – modlitba za město, vodáky
a vše související s řekou
24. 5., 17.30 Podsrp – bohoslužba
24. 5, 19.00 Noc kostelů – více na webu
a plakátech; hl. program v kostele Panny Marie
Bolestné na Podsrpu
31. 5., 17.30 Podsrp – Svátek Navštívení Panny
Marie, bohoslužba
1. 6., 7.00 pouť do Želiva a na Křemešník –
přihlašování v sakristii kostela sv. Markéty
2. 6., 9.30 sv. Markéta – nedělní eucharistie
s promluvou pro děti
2. 6., 15.00 fara – setkání manželů a rodin s dětmi
MANA, APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Lidická 194, Strakonice, www.manacirkev.cz
Bohoslužba – každou neděli v 9.30 hod.
16. 5. 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: úzkost
a deprese s psychiatričkou Martinou Kánskou.
23. 5. 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.
EXIT CLUB pro mládež – každý pátek od 16.00,
zábavné hry, moderní hudba, zamyšlení.
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POZVÁNKY
1., 8., 15., 22., 29. 5., 19.30–20.30 hod.
Kurz brazilského zouku
místo: pizzerie Hai, info: LaStraDance Academy
2. 5., 9.30 hod.
Bookstart – S knížkou do života
Pravidelné setkávání s rodiči a dětmi. Přihlášky na tel.
380 422 708 nebo osobně v odd. pro děti.
místo: odd. pro děti ŠK, info: ŠK
2. 5., 13.50 hod.
Květnové oslavy
U příležitosti oslav osvobození jihozápadních Čech
americkou armádou navštíví město Klub 3. armády
Plzeň se svou americkou válečnou technikou, příjezd
cca 13.50, odjezd 14.30 hod.
místo: Velké nám., info: MěKS
2. 5. od 16.00 hod.
Setkání učitelů Strakonicka
kulturně zábavný program, možnost seznámit se
s projektem Komenského 2020, rezervace na tel.
774 151 868
místo: sokolovna, info: Mana Apoštolská církev
2. 5.–7. 6., 16.00–18.00 hod.
Kurz šití pro začátečníky
šicí stroj s sebou, přihlášky na tel. 773 165 696
místo a info: RC Beruška
2. 5., 17.00 hod.
Doktorka z domu Trubačů
Jiří a Ludmila Práškovi: literární pořad. Ve spolupráci
s Muzeem středního Pootaví. Místo: sál ŠK, info: ŠK
4. 5., 12.00 hod.
Otavský plamínek
soutěž v požárním útoku
místo: plavecký stadion, info: HZS Strakonice
6. 5., 16.00 hod.
Slavnostní shromáždění u příležitosti 74. výročí
ukončení II. světové války
15.30 vystoupení kapely Nektarka, 16.00 kladení
věnců a kytic, 17.00–18.00 příjezd kolony histor.
vozidel 4. obrněné divize Prácheňsko, po stopách XII.
sboru 3. armády US
místo: prostranství Na Dubovci, info: MěKS
6., 13., 20., 27. 5., 17.00–18.00 hod.
Lady latina
místo: pizzerie Hai, info: LaStraDance Academy
6. 5.–10. 6., 18.00–19.30 hod.
Těhotenský a předporodní kurz
2 lekce těhotenský, 4 lekce předporodní kurz, pouze
předporodní kurz od 20. 5. Vede por. asistentka Jaroslava Kácová. Info a rezervace na tel. 773 165 696.
místo: RC Beruška
7. 5., 9.00–10.30 hod.
Kurzy počítačové gramotnosti
PC I – Základy práce s počítačem. Přednostně pro
čtenáře ŠK. Místo: studovna ŠK, info: ŠK
7. 5., 16.00–19.00 hod.
Kurzy přírodní zahrady
Kurzem provází F. Langmajer. Téma: výsevy a výsadby, smíšené kultury, nechemická ochrana. Přihlášky
a info: jan.juras@knih-st.cz nebo 721 658 244. Místo:
Říční ul., Katovice
7. 5., 17.00 hod.
Strakonice v době protektorátu Čechy a Morava
Přednáší Radim Košner. Ve spolupráci s Muzeem
středního Pootaví. Místo: sál ŠK, info: ŠK, muzeum
7. 5., 17.15 hod.
Interní koncert žáků ZUŠ
místo a info: ZUŠ
7., 21. 5, 18.00 hod.
Klub deskových her Strakonice
každé liché úterý
místo: čajovna Pod Stolem, info: STEJIKA
9. 5., 19.00–21.00 hod.
Tančírna Pod Stolem

místo a info: čajovna Pod Stolem
9. 5., 18.00–22.00 hod.
Noc literatury
Veřejné čtení současné evropské literatury. Ukázky
budou číst: Martin Gregora v kostele sv. Václava
na hřbitově a Jan Zákostelecký v bývalé márnici
tamtéž, úryvky čtou každou půlhodinu.
místo: kostel a márnice na hřbitově, info: ŠK
10., 24. 5., 13.00–17.00 hod.
Farmářské trhy
místo: Velké nám., pod radnicí, info: ŠK
10. 5., 20.00 hod.
Latino party
19.00–20.00 zdarma workshop brazilského zouku
místo: café Maxim, info: LaStraDance Academy
11. 5., 20.00 hod.
Koncert Kalle + Accoustic band
místo: Na Ostrově 1415, info: fb Jsme Strakonice
12. a 18. 5., 15.00–17.00 hod.
Latino workshop
místo: malý sál DDM, info: LaStraDance Academy
12. 5., 15.00 hod.
Taneční odpoledne s písničkou
k poslechu a tanci hraje Antonín Talafous z Protivína
místo: dům kultury, info: MěKS
12. 5., 17.00 hod.
Ochutnávka čajů Japonsko
místo a info: čajovna Pod Stolem
13. 5., 9.00–11.00 hod.
Otiskování ručiček a nožiček do keramických
kachliček
Přihlášky na tel. 773 165 696 nebo info@rcberuska.cz
místo: RC Beruška
14. 5., 10.30–11.00 hod.
Divadélko pro nejmenší
místo a info: RC Beruška
14., 24. 5., 16.30–18.00 hod.
Zdravé vaření
pro děti od 5 let, přihlášení nutné
místo a info: RC Beruška
14. 5., 17.00 hod.
Mediální gramotnost
Proč jsme náchylní věřit lživým a zavádějícím informacím? Co jsou to "Fake News" a jak s nimi naložit?
Dezinformace a propaganda – kde se berou a jak
se bránit? Přednáška o tom, jak se vyznat v mediálním
prostředí. Místo: sál ŠK, info: ŠK
14., 28. 5., 17.00 hod.
5 o´clock Tea Talk
neformální setkání s anglickou konverzací
místo: čajovna Pod Stolem, info: STEJIKA
14.–19. 5.
Světový týden respektu k porodu
Regionální část festivalu o těhotenství, porodu
a rodičovství: 14. 5., 17.00 Hypnoporod – přednáška o přirozeném způsobu porodu (Centrum
Kalokagatia, Bavorova 15), 16. 5., 18.00 Léčivá
síla porodu – ženský kruh – vede A. Cardová
(čajovna Na Půdě, U Sv. Markéty 118), 19. 5.,
10.00 Můj porod, moje síla – beseda s por. asistentkou Magdalenou Ezrovou (spol. sál ŠK),
19. 5., 14.00 Hlas a zpěv k porodu – hlasový
workshop (spol. sál ŠK), 19. 5., 17.30 Le'HarMonja – koncert (černá kuchyně). Rezervace
míst: vedomazena.strakonice@gmail.com
Info: www.vedomazena-strakonice.cz a FB Vědomá
žena – Strakonice
14. 5., 19.00 hod.
Koncert Hany Zagorové a Petra Rezka se
skupinou Boom Band
Své největší hity zazpívají Hana Zagorová i Petr
Rezek, zazní i duety obou zpěváků. Doprovodí je
skupina Jiřího Dvořáka Boom! Band.
místo: dům kultury, info: MěKS

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); STEJIKA (Hradební 329) — 732 173 275
15. 5., 8.00–16.00 hod.
Dotační poradna
Den otevřených dveří – konzultace zdarma k dotacím
na zateplení domů, obnovu památek, dětská hřiště,
vzdělávání aj.
místo a info: STEJIKA, www.stejikasro.webnode.cz
15. 5., 10.00 hod.
Hera – pečeme s intolerancí
děti si upečou jablečné dezerty bez laktózy
místo a info: RC Beruška
15. 5., 16.30 hod.
Zastavení v čase
Krátké setkání, ztišení, verše Jiří Suchý, poetická próza
Miroslav Horníček.
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem
15. 5., 17.15 hod.
Koncert ke Dni matek
místo a info: ZUŠ
15. 5., 19.00 hod.
Divadelní předplatné B – Divadlo
Na Fidlovačce
Famílie
místo: dům kultury, info: MěKS
16. 5., 17.00 hod.
Neverbální komunikace
Jak z neverbální komunikace vytěžit co nejvíce prozradí Veronika Holková. Přihlášení nutné.
místo a info: RC Beruška
16. 5., 17.30 hod.
Žehnání zvonu pro kostel sv. Markéty
místo: kostel sv. Markéty, info: farnost Strakonice
17. 5., 19.00 hod.
Degustace vinařství Stávek

místo a info: čajovna Pod Stolem
18. 5., 8.00–11.00 hod.
Strakonický blešák
přihlášky do 8. 5., vstup pro prodejce od 7.30 hod.
místo: letní plavecký areál,
info: iparkosova@seznam.cz
18. 5., 9.00–16.00 hod.
Den otevřených dveří muzea
a Hoslovického mlýna
místo: Rumpál a černá kuchyně, info: muzeum
19. 5., 10.00–13.00 hod.
Restaurant Day – Brunch na Podskalí
Akce pro milovníky domácího jídla i nadšené kuchaře
či pekaře (máte-li zájem nabídnout něco ze svých
výtvorů, přihlašujte se přes facebook – Restaurant Day
Strakonice).
místo: u Zavadilky, info: fb Jsme Strakonice
19. 5., 11.00–18.00 hod.
Seminář argentinského tanga
místo a info: čajovna Pod Stolem
19. 5., 18.00 hod.
Hraní na kantely, případně
i další nástroje
koná se ve spolupráci se spolkem Spona
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem
20. 5., 16.00 hod.
Koncert třídy J. Míčkové
místo a info: ZUŠ
20. 5., 17.00 hod.
Spisovatelé do knihoven: Miloš Urban
Autorské čtení s debatou: Miloš Urban – spisovatel,
překladatel, redaktor.
místo: čajovna Pod Stolem, info: ŠK

KALENDÁŘ AKCÍ

21. 5., 9.00–10.30 hod.
Kurzy počítačové gramotnosti
PC II – Základy psaní textu. Přednostně pro čtenáře ŠK.
místo: studovna ŠK, info: ŠK
21. 5., 16.30 hod.
Koncert třídy J. Vlčkové
místo a info: ZUŠ
21. 5., 18.00 hod.
Kurzy zdravého vaření – vege grilovačka
Lektor Jan Juráš. Účast hlaste na: jan.juras@knih-st.cz
nebo 721 658 244. Místo: ZŠ Povážská
22. 5., 17.00–18.00 hod.
Šachy
kroužek pro děti od 6 let, přihlášení nutné
místo a info: RC Beruška
22. 5., 17.00 hod.
Vícehlasy 17
Hosté večera sestra Terezie Vasilová, bývalá statutární
zástupkyně Congregatio Jesu v ČR, strakonický farář
Roman Dvořák. Místo: sál ŠK, info: ŠK
22. 5., 17.15 hod.
2. absolventský koncert žáků ZUŠ
místo a info: ZUŠ
23. 5., 16.30 hod.
Koncert třídy L. Vališové
místo a info: ZUŠ
23. 5., mezi 17.00 a 19.00 hod.
Pokojíček pro panenky
Zdeňka Slavíková: Tvořivý podvečer aneb Ze starého
nové. Pomůcky a materiál na vyzkoušení budou
připraveny, ale hodilo by se přinést i vlastní (karton,
odstřižky, nůžky, lepidlo).
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem

INZERCE

31. 5.

DĚTI ŽIJÍ
UMĚNÍM

zusopen.cz

RV1900734/07

Strakonice / Kulturní dům / 17:00 - 19:00
Za podpory: Ministrstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Magistrát hl. m. Prahy, Julius Prüger, Centrální depozitář cenných papírů.
Ve spolupráci: Senát Parlamentu ČR, Asociace základních uměleckých škol, Svaz měst a obcí. Hlavní mediální partneři: Česká televize a Český rozhlas

OZ_inzerce_188x40mm_2019.indd 1

16.04.19 17:08

Přijmeme řidiče/řidičku autobusu

Zpravodaj města Strakonice 

Řidičské oprávnění skupiny D
pomůžeme vyřídit.
tel.: 604 291 839
mail: info@svarctrans.cz
květen 2019

RV1900761/01

na pravidelnou linku pondělí až pátek
Strakonice-Passau a zpět. Možnost
hlavního nebo vedlejšího pracovního
poměru, nástup možný ihned.
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23. 5., 19.00 hod.
Koncert Golda (ZNC Plzeň)
místo a info: čajovna Pod Stolem
24. 5., 18.00 hod.
Noc kostelů
vystoupí L-Band, Chrámový sbor s Popelkou Nazaretskou Václava Renče i farní kapela s půlnočními
chválami; kromě slov o historii zazní i výklad zvonaře
Michala Votruby o tvorbě zvonů, ochutnávka mešních
vín a další zajímavosti
místo: kostel Podsrp, info: římskokatolická farnost
24. 5., 20.00 hod.
Václav Kořínek
koncert (bubny, Stardrum, Flashstring, hrdelní a alikvótní zpěv)
místo: Na Ostrově 1415, info: fb Jsme Strakonice
a www.stardrum.cz
25. 5.
Slet malých letadel
místo: letiště, info: Aeroklub Strakonice
25. 5., 10.00 hod.
Food festival Volyně
místo: plovárna Volyně, info: www.volynevdoline.cz
25. 5., 15.00 hod.
Hudební festival Jamboree 2019
Program: 15.00 BG Nova, 16.00 Bluegate, 17.00
Monogram, 18.00 P. Jíšová & Přelet MS, 19.15 Cop,
20.30 Sem Tam, 21.30 Happy To Meet
místo: II. hradní nádvoří, info: MěKS
26. 5., 7.35 hod.
Výlet na Zdíkovsko
Sraz na aut. nádraží, zast. č. 6, v 7.40 odjezd do Zdíkova (rozc. Nové Hutě). Tam bude čekat průvodce
Josef Pecka (poplatek 100 Kč). Půjdeme od Babůrka
přes přír. rezervaci Najmanka, vrch Hrb, kolem rybníka Kramata do Zdíkova (cca 12 km). Odtud jede
autobus v 16.00 nebo později. Trasu lze přizpůsobit.
Info: pobočka ŠK Za Parkem
26. 5., 15.00 hod.
Taneční odpoledne s písničkou
k poslechu a tanci hraje Jan Vondrášek z Klatov
místo: dům kultury, info: MěKS
27. 5., 18.00 hod.
Koncert sborů
místo: dům kultury, info: MěKS
28. 5., 16.00 hod.

Jedinečnost

Každý člověk je jedinečný. Když se nad
tím zamyslíme, je to něco úžasného.
Opravdu každý! Dokonce i ten, kdo je mi
nesympatický, i ten, komu společnost nedopřává pozornosti nebo upírá místo na zemi.
V jedinečnosti je i úkol, abychom si života
a jeho hodnot vážili a rozvíjeli to nejlepší.
Jsou okamžiky, které nám jedinečnost
zvláštním způsobem připomínají. O Velikonocích jsme spolu s dvanácti lidmi prožili
jejich křest – jedinečný okamžik, v němž
člověk přijímá dar života věčného, odpuštění
vin, nové naděje a perspektivy. Všem nám
to připomíná naše jedinečné okamžiky.
Květnové svátky práce a osvobození naší
země nás každoročně upozorňují na důležité hodnoty, které není radno opomíjet, ba
naopak, kterých si je třeba vážit a pěstovat,
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Koncert třídy J. Pelána
místo: koncertní sál, info: ZUŠ
28. 5., 17.00 hod.
Západní Pošumaví I.
Josef Pecka: Toulky mezi Petrovicemi a Velharticemi.
místo: sál ŠK (hrad), info: ŠK Za Parkem
29. 5., 16.00 hod.
Koncert třídy K. Sečanské Novotné
místo: koncertní sál, info: ZUŠ
29. 5., 18.00 hod.
Strakonické příběhy LXV.
Karel Skalický: Svornost manželská. Strakonické svatby osmnáctého století. Další vyprávění regionálního
historika.
místo: sál ŠK, info: ŠK Za Parkem
30. 5., 8.00–11.00 hod.
Tvořivá dílnička pro děti
Louka. Tvoření pro děti v knihovně, materiál bude
k dispozici na místě.
místo: oddělení pro děti ŠK, info: ŠK
30. 5., 16.00 hod.
Koncert třídy M. Homolkové
místo: koncertní sál, info: ZUŠ
30. 5., 17.00 hod.
Spisovatelé do knihoven: Irena Dousková
Autorské čtení s debatou.
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK
31. 5., 9.00–18.00 hod.
Focení ke Dni dětí
venkovní focení, přihlášení na tel: 773 165 696
info: RC Beruška

31. 5., 17.00 hod.
ZUŠ OPEN „Cesta kolem světa“
místo: dům kultury, info: ZUŠ
1.–2. 6.
Po stopách Švandy dudáka
Dálkový etapový pochod a cyklovýlet pro všechny
věkové kategorie
1.–2. 6.
Zemské finále mažoretkových skupin
Program: 1. 6. –13.30 průvod městem – řazení
průvodu pod křižovatkou u nákupního střediska, ul.
Katovická, na most Jana Palacha, 14.00 slavnostní zahájení na mostě Jana Palacha, 14.15 I. část soutěže
Pochodové defilé (most Jana Palacha); 2. 6.–9.30 II.
část soutěže Pódiové formace – Klasická mažoretka
(letní kino), 14.00 II. část soutěže Pódiové formace –
Klasická mažoretka – vyhlášení výsledků a slavnostní
zakončení (letní kino), info: MěKS
Ledňáčci
Páteční schůzky rodin se zájmem o přírodu, tradice
a lidové hry. Pro děti všeho věku s rodiči, prarodiči
apod. Přicházet mohou i dospělí bez dětí nebo starší
školáci bez dospělých. Chodit lze i nepravidelně.
Sraz vždy v 16.00 hod. 3. 5. si ukážeme vzácnou
květenu na Kalvárii, sraz před hradem u vývěsky ŠK,
17. 5. navštívíme pejsky útuláčky, sraz před útulkem,
24. 5. si pohrajeme na zahrádce u lesa, sraz u ZŠ
Krále Jiřího z Poděbrad. Info: pobočka ŠK Za Parkem
(380 422 720) nebo vedoucí Monika Tůmová
(602 361 321).
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Ze zápisníku městské policie
MUŽ ZNIČIL ZAŘÍZENÍ BARU

LIKVIDACE INJEKČNÍCH STŘÍKAČEK

Nad ránem 10. března jeli strážníci na základě oznámení do baru v Bezděkovské ulici.
Uvnitř našli rozbité vybavení baru, stoly, židle,
láhve, hrací automat na šipky. Na místě byla
jen barmanka a jeden muž. Pro podezření
z trestného činu přivolali Policii ČR.

I v březnu strážníci vyjížděli na místa, kde
lidé našli použité injekční stříkačky. Jednalo
se o sídliště Mír, ulice Sokolovská, Leknínová
a parkoviště U Sv. Markéty.
Milan Michálek,
velitel městské policie

abychom se nepřipravili liknavostí o podstatné záležitosti pro plnohodnotný život.
Se skupinou farníků jsme se mohli účastnit
události, která se neodehrává často, a proto
může být podnětem k vědomí jedinečnosti
některých okamžiků a činů. V sobotu 6. dubna jsme se podíleli v dílně zvonaře Michala
Votruby na části přípravy a odlití zvonu sv.
Jana Nepomuckého. Zvon, jehož životnost se
počítá na 500–600 let, nám bude v následujících letech připomínat jedinečnost okamžiku. Nejen tím, že se odlévá na dlouhou dobu,
nejen tím, že stačí drobná chyba a je třeba
vytvořit novou formu a zvon znovu odlít, ale
také tím, že jeho hlas připomíná jedinečnost
času (ráno, poledne, večer), událostí (bohoslužba, slavnost, úmrtí…), a především vyzývá k modlitbě, tedy k uvědomění si, že Bůh je
s námi a my máme být s ním. Fotografie lze
nalézt ve fotogalerii na webu farnosti.

Obecně řečeno, hlas zvonu zve k modlitbě a něco oznamuje. V dřívějších
dobách lidé podle zvuku a rytmu rozeznali, zda svolává k bohoslužbě, připomíná
ranní nebo večerní modlitbu, oznamuje
něčí úmrtí nebo upozorňuje na nebezpečí (např. požár). Ačkoli některé z těchto
funkcí přebraly jiné druhy komunikace,
stále zvuk nesoucí se z věží kostelů nese
zprávu tu o bohoslužbě, tu o něčem neméně důležitém.
Nový zvon bude k vidění od 11. května
v kostele sv. Markéty. Ve čtvrtek 16. května
proběhne jeho požehnání a zavěšení.
Všichni jsou k těmto událostem zváni!
Vzhledem ke zmíněné životnosti zvonu
věřím, že jeho zvuk na dlouhý čas okrášlí
naše město a bude nám všem připomínat
jedinečnost okamžiku i našeho života!
Roman Dvořák, farář
Zpravodaj města Strakonice

NEJEN PRO SENIORY
Strakonický blešák
Rada seniorů ve spolupráci se STARZ
Strakonice pořádá blešák v sobotu 18. 5.
od 8.00 do 11.00 hod. v letním plaveckém
areálu. Prodej sortimentu je bez omezení.
Prostěradlo (ubrus) s sebou. Vlastní stolek
vítán. Více informací na tel. 602 811 600 či
na e-mailu iparkosova@seznam.cz. Přihlášky
od 8. 5. Vstup pro prodejce je od 7.30 hod.

Pozvánka na posezení s písničkou

ve středu 22. 5. od 10.00 do 12.00 hodin.
Zahraje hudební skupina Rytmix a zazpívá
Vladimír Pavelka. Vstupné je zdarma. Posezení
na dvorku pod pergolou je pro vás otevřeno
každý den od 10.00 do 12.00 a od 13.00
do 16.00 hodin. Každou středu bude připraveno sportovní náčiní, například míče a koš či
badminton.

Zájezdy
Svaz diabetiků Strakonice zve na zájezdy do Kašperských Hor v úterý 25. 6.
a do Kadova, Lnář, Kasejovic a Chanovic
v úterý 23. 7. Více informací a přihlášky
u Marcely Štverákové, tel. 602 340 099.

Jubilanti města Strakonice
Rada seniorů, infocentrum pro seniory
a městské kulturní středisko zvou na posezení
s písničkou pod pergolou na dvoře infocentra
pro seniory, U Sv. Markéty 58. Uskuteční se

Počítačové kurzy
pro seniory a postižené

Stejně jako loni bude připraveno pro
jubilanty slavnostní setkání v domě kultury.
Uskuteční se 12. 11. od 14.00 hod. a nebude chybět gratulace od vedení města,
hudba a občerstvení. Více informací v infocentru pro seniory, tel. 720 043 670.
Marie Žiláková, infocentrum pro seniory

Zveme zájemce z řad seniorů a osob se
zdravotním postižením na počítačové
kurzy – workshopy, které každoročně pořádáme od května do srpna na strakonickém
pracovišti Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory, o. p. s., na sídlišti
Stavbařů. Na kurz je třeba se přihlásit,
kapacita je ale neomezená. Kontaktujte
nás na telefonních číslech 383 321 931,
724 707 312.
text a foto Jihočeské centrum
pro zdravotně postižené a seniory

INZERCE

NOVÉ NABÍDKY
PRÁCE V OKOLÍ!
2019

Strakonice a Volyně – jednosměna v sedě.

25. kvetna

Kontrola gumového těsnění pod lupou.
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Mzda 16 000 – 20 000 Kč/měs.

Prv y
k
p
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Čkyně – lehká práce pro muže i ženy.
Základní mzda od 19 600 Kč/měs. + příplatky

Budete moci ochutnat
pokrmy oblíbené v časech
první republiky i exotické
pokrmy od hostů ze zámoří.

Navíc odměny, bonusy a příspěvek na dojíždění
nebo ubytování až 5 000 Kč/měs.

Kulturni program:

T v o ř i v é d í l n y p ro d ě t i ,
živá kapela, divadlo, čtecí
koutek, taneční představení,
historický kolotoč a další.

Možnost práce přesčas. Nástup ihned.

Vstupné na místě 130 Kč,
vstupné v předprodeji 100 Kč
PŘEDPRODEJ: Volyně - Infocentrum
ve staré radnici, Strakonice - prodejna
Tescoma vedle hlavní pošty.
Děti do 140 cm zdarma.

Náštěvníci v dobovém oblečení
obdrží nápoj zdarma.

MÁTE ZÁJEM O NĚKTEROU POZICI?

Zpravodaj města Strakonice 

Od 10 hodin na plovarne ve Volyni
Aktuální informace sledujte na

foodfestivalvolyne

RV1900812/01

RV1900855/01

VOLEJTE 739 343 024 NEBO
PIŠTE NA PISEK@MANPOWER.CZ!
Můžete nás také navštívit na
adrese Žižkova třída 182, Písek.

www.volynevdolyne.cz · ve spolupráci s Volyňskou kulturou p. o.
Změna programu vyhrazena
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PRO OBČANY

Strojní čištění města
2. 5.

Vodní, Pod Kuřidlem, Leknínová II.,
Labutí II., U Vrbiček, Na Střelnici,
Bahenní

3. 5.

Za Stínadly

6. 5.

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

7. 5.

Povážská po ul. Hraniční, Pohraniční stráže, Šumavská po ul. Hraniční,
Boubínská

9. 5.

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

10. 5.

Václavská, Českých lesů, Šumavská
st. část, Hallova, Hraniční dolní část

13. 5.

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

14. 5.

Sídliště Mír – Obránců míru, Kosmonautů, Mládežnická

15. 5.

Sídliště Mír – Spojařů, parkoviště
u Telecomu, Rennerovy sady

16. 5.

Lázeňská, Pivovar, Na Dubovci,
Špýchar, Pod Hradem

20. 5.

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

21. 5.

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

22. 5.

Vodárenská a dolní části ulic v okolí, Mezi Lesy

23. 5.

Starý Dražejov, Virt, Střela

24. 5.

Nový Dražejov

27. 5.

Modlešovice, Hajská

28. 5.

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

29. 5.

Raisova, Na Výsluní, Budovatelská,
Nerudova

Zdroj: Technické služby města Strakonice

POKLADY NAŠÍ MINULOSTI V ARCHIVU

Výstavou Poklady naší minulosti si Státní
okresní archiv Strakonice připomene
65. výročí vzniku okresních archivů.
Návštěvníci si budou moci prohlédnout
nejstarší a nejcennější materiály uložené
ve strakonickém archivu, seznámit se
s jeho historií i pracovními povinnostmi
archivářů. Výstava se koná 6. 6.-30. 9.
v budově archivu ve Smetanově ulici 351.
Vernisáž se uskuteční 5. 6. v 16.30 hod.,
její součástí bude přednáška mapující historii Státního okresního archivu Strakonice
doplněná promítáním dobových fotografií
a komentovanou prohlídkou budovy.
Jana Lískovcová,
Státní okresní archiv Strakonice
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MAS Strakonicko pomáhá
MAS Strakonicko, z. s., kromě realizace
strategie komunitně vedeného místního
rozvoje poskytuje konzultace a administrativní pomoc základním, mateřským
a základním uměleckým školám v rámci
projektu Šablony do škol I a Šablony
do škol II. „Šablony“ úzce souvisí s další
činností MAS, která zahrnuje realizaci
Místního akčního plánu vzdělávání II pro
ORP Strakonice (MAP II ORP Strakonice), který navazuje na MAP I Aktivity
směřují k prohloubení spolupráce mezi
školami a podpoře činností v oblasti předškolního a základního vzdělávání pro děti
a žáky do 15 let, https://www.mapvzdelavani.cz/orp-v-projektu/orp-strakonice/.
Kromě výše uvedených aktivit MAS
dlouhodobě zajišťuje chod Virtuální
univerzity 3. věku. Zájem ze strany seniorů
dokládá každoroční nárůst počtu studentů
a rozšíření středisek mimo Strakonice též
do Volyně a Katovic. Dále MAS ve spo-

lupráci s Asociací regionálních značek
poskytuje certifikaci místních produktů, služeb a zážitků regionální značkou
PRÁCHEŇSKO, regionální produkt, která
je známkou kvality, šetrnosti k přírodě
a především zaručuje místní původ a vazbu
na území Prácheňska. V současné době
evidujeme zhruba 40 držitelů této značky.
Průběžně se MAS Strakonicko, z. s.,
zapojuje do projektů, které mají přínos pro
naše území. Ukázkou takové fungující spolupráce je zapojení do projektu ATCZ142
KLIMAGRÜN (Klimatická zeleň) – Program Interreg Rakousko – Česká republika.
Díky tomu bude v letošním roce v zapojených obcích i z našeho území podpořena výsadba listnatých a ovocných stromů a keřů.
Informace o dalších aktivitách spolku naleznete na webových stránkách
www.strakonicko.net, případně na FB nebo
e-mailu: lag.strakonicko@seznam.cz.
MAS Strakonicko, z. s.

Chránit svůj majetek se vyplácí
– mobilní aplikace Zabezpečte se
Majetková trestná činnost stále tvoří
největší podíl z celkové kriminality. Vloni
policisté v okrese Strakonice evidovali
celkem 306 majetkových trestných činů,
z toho 66 případů krádeží vloupáním,
176 případů krádeží prostých a 64 ostatní majetkové trestné činnosti. Policisté
realizují ke snižování majetkové trestné
činnosti celou řadu preventivních opatření,
kdy reagují na aktuální bezpečnostní situaci v konkrétním místě.
Počet trestných činů je ale velkou měrou
ovlivněn i samotným přístupem občanů
ke svému majetku. Často nedostatečně
zabezpečují svůj majetek (domy, rekreační
objekty) nebo nevěnují dostatečnou pozornost svým věcem (kabelky, věci ve vozidlech). Policie ČR ve spolupráci s Ministerstvem vnitra realizuje projekt zaměřený
na majetkovou kriminalitu Zabezpečte se!
Chraňte majetek sobě i svým sousedům.
Reaguje jím na nové trendy pachatelů vloupání do obydlí. Cílem je informovat o možnostech a způsobech řešení zabezpečení
prostřednictvím mechanických zábranných
a zámkových systémů v kombinaci s elektronickou ochranou a zároveň u majitelů

Ilustrační foto: Policie ČR

objektů vzbudit odpovědnost k vlastnímu
majetku, zájem o jeho zabezpečení.
Projekt nabízí možnost využití mobilní
aplikace Zabezpečte se! Tu si každý může
stáhnout v Google Play i App Store. Aplikace ukazuje, jak správně postupovat, čeho
se vyvarovat při výběru zabezpečovacích
komponentů a jak co nejefektivněji vytvořit skutečně účinnou ochranu majetku. Informovanost o možnostech zabezpečení,
zodpovědný a obezřetný přístup ke svému
majetku přispívá ke snížení majetkové
kriminality a zvýšení bezpečné lokality.
Jaromíra Nováková, Policie ČR,
Územní odbor Strakonice
Zpravodaj města Strakonice

Dva zajímavé objevy při rekonstrukci muzea

Při přestavbě Muzea středního Pootaví učinili
stavebníci dva zajímavé objevy. Při odstraňování stropního podhledu v jedné z místností
odhalili dvě široké desky a čtyři malovaná
prkna. Obě desky, na kterých je připevněné
malované plátno, jsou podle prvních odhadů
částí středověkého oltáře. Podle odborníků pocházejí z druhé poloviny 15. století až počátku
16. století. Nález čeká složité restaurování,
muzeum ho chce umístit do nové stálé expozice. V jednom ze sálů zase odkryli rozsáhlé
nástěnné malby pocházející zřejmě z poloviny
18. století. Jedná se o čtyři průhledy do krajiny,

podle prvních odhadů restaurátora jde nejspíš
o krajinu Tyrolska nebo Itálie.
Rozsáhlá rekonstrukce části strakonického
hradu, v němž sídlí muzeum, začala loni v červenci. Kvůli ní byly uzavřeny historické expozice a výstavní sály. Po rekonstrukci budou
v objektu například nové rozvody elektřiny,
vody i kanalizace, vybuduje se podlahové topení, díky tomu budou moci být výstavní sály
v provozu celý rok. Muzeum také získá nové
sály pro přednáškovou, výstavní a vzdělávací
činnost. Výstavní sály i stálá expozice budou
částečně bezbariérové. Vzniknou nové expozice, které budou představovat pět hlavních
oblastí typických pro Strakonice – textilní
výroba, výroba motocyklů, zbraní a další
průmyslová výroba ČZ, dudácká a loutkářská
tradice. V prostorách bývalé komendy maltézského řádu vznikne expozice věnovaná historii
a současnosti maltézského řádu ve spojení
s historií města. Rekonstrukce za zhruba
123 milionů korun skončí v červnu 2021.
text a foto Muzeum středního Pootaví

Šmidingerova knihovna zve na Noc literatury

Během Noci literatury bude zpřístupněna kaple
Nejsvětější Trojice 
Foto: J. Krch

Noc literatury je literární happening, jehož
podstatou je představení tvorby současných
evropských autorů prostřednictvím veřejného čtení, které probíhá na zajímavých či
netradičních místech města. Během večera
tak návštěvníci akce obejdou dvě místa,
kde budou mít každou půlhodinu možnost
vyslechnout si úryvky z knih. Ve čtvrtek
9. května bude pediatr, politik, sochař
a básník Martin Gregora číst v kostele sv.
Václava na hřbitově a architekt a humorista
Jan Zákostelecký bude předčítat v bývalé
márnici tamtéž. Během Noci literatury
Zpravodaj města Strakonice 

budou zároveň pro návštěvníky zpřístupněny dvě kaple na hřbitově: kaple Nejsvětější
Trojice neboli hrobka dědičných poštmistrů a kaple sv. Vojtěcha, hrobka maltánských kněží.
Šmidingerova knihovna se připojuje
k projektu Noc literatury letos potřetí a stejný podvečer proběhne v dalších zhruba
60 českých a 20 evropských městech. Srdečně zveme nejen milovníky literatury, ale
všechny, kdo mají zájem o netradiční akci
nebo si chtějí prohlédnout běžně nepřístupné prostory. Začínáme v 18.00, akce bude
ukončena do 22.00, vstup je zdarma. Zároveň děkujeme městu Strakonice a římskokatolické farnosti Strakonice za pomoc při
organizaci.
Šmidingerova knihovna

PRO OBČANY
Letní prázdninový provoz
v mateřských školách
Všechny mateřské školy budou v provozu
v posledním srpnovém týdnu od
26. do 30. srpna.
Prázdninový provoz jednotlivých MŠ:
Spojařů
(odl. prac. MŠ Lidická)

1.–4. 7.

Lidická 625



8.–12. 7.

Šumavská

 15.–19. 7.

Školní
(odl. prac. MŠ Lidická 625)

22.–26. 7.

Holečkova
(odl. prac. MŠ Lidická 625)

29. 7.–2. 8.

A. B. Svojsíka

5.–9. 8.

Čtyřlístek

 12.–16. 8.

U Parku

19.–23. 8.

Lidická 194
(odl. prac. MŠ U Parku)

26.–30. 8.

Odbor školství a cestovního ruchu

Listování na Dukelské
Na ZŠ Dukelská 3. dubna
proběhla
akce nazvaná
Listování
s herci Lukášem Hejlíkem a Alanem Novotným.
Konala se v rámci posilování čtenářské
gramotnosti. Žáci prvního stupně byli
rozděleni do dvou skupin. Ti nejmladší se těšili z příběhů žabáků Kvaka
a Žbluňka od autora Arnolda Lobela
a starší skupina žáků se vydala na různé
dobrodružné cesty se strýčkem Ludvíkem
od Janneca Leviho. Mnohá dobrodružství prožívali žáci doslova všemi smysly,
protože se příběhů zúčastnili nejen jako
diváci a herci, ale i jako tvůrci děje.
Pro 2. stupeň byl připraven pořad, který vycházel z knihy o Usainu Boltovi. Prostřednictvím herců přijela žáky navštívit až z daleké
Jamajky celá Usainova rodina včetně tetičky
Lilly, jeho trenéra, nejlepšího kamaráda,
a dokonce i učitelky z mateřské školy.
Inteligentní humor s jistou dávkou
nadsázky a dynamický spád příběhu
dokázaly žáky i učitele natolik pobavit,
že většina z nich odcházela po skončení
pořadu s rozesmátými obličeji. Už teď se
určitě mnozí těší na budoucí Listování.
Rudolf Prušák, ředitel ZŠ Dukelská

Ilustrační foto: redakce
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