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Insolvenční poradna
Další konzultace v bezplatné insolvenční
poradně se uskuteční ve čtvrtek 6. června
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
4. července.

Den otevřených dveří
ve strakonické teplárně

Strakonické házenkářky
jsou mistryněmi republiky

Teplárna Strakonice, a. s., srdečně zve všechny
zájemce na zajímavou prohlídku teplárenského
provozu. Den otevřených dveří se uskuteční
13. června od 10.00 hodin. S odborným
doprovodem budou lidé moci navštívit samotný
provoz a řídicí centrum teplárny.

Tým starších žákyň ze Strakonic vybojoval
titul mistryň republiky v házené. Rozhodlo
o tom jejich vítězství 11. května v Chebu,
kdy děvčata v Žákovské lize přesvědčivě
porazila Slavii Praha 24:14 v klíčovém
utkání o konečné prvenství.

Volkswagen
T-Cross.

Pro všechno, čím jste.
Volkswagen T-Cross je pro každého, kdo potřebuje víc, než jedno auto.
Nabízí kompaktní design, dynamické jízdní vlastnosti a k tomu flexibilní
vnitřní prostor. Díky posuvné zadní řadě sedadel a sklopnému sedadlu spolujezdce
zvládnete naložit vše, co potřebujete k práci i na své koníčky.

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

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

RV1802538/06

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu T-Cross: 4,9–5,1 l/100 km, 111–115 g/km. Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

NOVÁ
ŠKODA
SCALA

Dostane vás. Dál.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

již od

Untitled-59 1

349 900 Kč

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

12.4.2019 9:51:06

RV1802539/06

Autoservis Šrachta s.r.o.
Písecká 513
386 01 Strakonice
Tel.: 383 322 226
www.srachta-autoservis.cz
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Oslavy konce II. světové války
MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

U pomníku Na Dubovci si Strakonice
6. května připomněly již 74. výročí
konce II. světové války.

Tradiční součástí oslav konce války je průjezd kolony
historických vojenských vozidel městem
	
Foto: redakce

Vedle představitelů města se vzpomínkového
aktu zúčastnila řada významných politických
osobností. Nechyběla delegace z Velvyslanectví Spojených států amerických, kterou
reprezentovala Evelina Bozek z politického
oddělení. Paní Bozek má kořeny v sousedním Polsku, a tak díky blízkosti obou jazyků
přednesla projev téměř brilantní češtinou.
Připomněla důležitost členství našeho národa
v Alianci, které vede k neustálému posilování

bezpečnosti a stability v euroatlantické oblasti.
V úvodních slovech starosty města Břetislava Hrdličky zaznělo, jaké štěstí provází
nejen naši republiku, ale celou Evropu, když
se jí hrůzy války již téměř tři čtvrtě století
vyhýbají. To však neznamená jistotu. „Válka
vzniká v době míru, a to, že ji v Evropě prozatím nemáme, je obrovským štěstím, které
se ale může z minuty změnit. Apeluji tedy
na rodiče a učitele, aby v tomto směru působili na děti. Mluvme o válce, připomínejme si
její zrůdnost a útrapy jako memento,“ řekl.
Mezi politickými řečníky vystoupili senátor Karel Kratochvíle a emeritní senátor
Josef Kalbáč. „Je důležité nezkreslovat historické události, jak jsme tomu byli svědky
v minulosti, ale prezentovat historii tak,
jak se skutečně odehrála,“ zdůraznil Josef
Kalbáč. Pohled na válku očima legionáře
zprostředkoval přítomným Zdeněk Hruška,
předseda Československé obce legionářské,
Jednoty Strakonice.
V průběhu pietního aktu byly položeny
věnce k pomníku a na samý závěr zazněly
česká a americká hymna. Sváteční odpoledne zpestřil konvoj historických vozidel
4. obrněné divize Prácheňsko.

Sportovci slavili svůj úspěch na radnici
V pátek 10. května navštívili strakoničtí
stolní tenisté oddílu ČZ Elektrostav Strakonice městský úřad, aby se podělili se starostou města Břetislavem Hrdličkou o své
sportovní úspěchy, kdy v jediném roce
získali dva postupy do celostátní soutěže.
Hráči družstva A zvítězili ve 3. lize a tím
vybojovali postup do 2. ligy. Oceněnými
byli Jakub Slapnička, Petr Novotný, Adam
Končal, Michal Brožek. Hráči B družstva
si vítězstvím v Jihočeské divizi vybojovali
postup do 3. ligy. Za svůj výkon byli oceněni Ondřej Krejčí, Lukáš Zeman, Zdeněk
Soukup, Jakub Fiala, Zbyněk Majer, Patrik
Hrazdíra, Michael Šťastný. Pamětní list
z rukou starosty obdrželi i trenér Vladimír
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Havlík a organizační pracovník Miroslav
Krejčí.
Při odpoledním setkání vzpomínal
trenér, duch a motor v jedné osobě, jak poznamenal Radek Chalupa, Vladimír Havlík
na začátky stolního tenisu ve Strakonicích:
„Vzpomínám si, jak jsem přebíral v roce
2004 oddíl s jedním stolem a finančním
deficitem 10 000 Kč a v letech 2012–2013
jsme hráli první ligu. Dnes máme profesionální vybavení a po letech tvrdé a cílevědomé práce se dostavily úspěchy.“
Poděkování patří nejen trenérům a organizátorům, ale především rodičům, kteří
neváhají podporovat své děti ve sportovní
činnosti. 
Markéta Bučoková, PR

Břetislav Hrdlička
STAROSTA
Život a smrt se týkají nás všech. Naplníli se čas pozemských dnů, snažíme se
svým rodinným příslušníkům ve chvílích
nejtěžších pomoci a doprovodit je
na úplný konec života. Kdo to zažil, ví,
jak bolestivé, někdy časově náročné,
a vždy přetěžké okamžiky to jsou.
Paní Bendorfová, moudrá gymnaziální
profesorka, se nás jednou ptala, koho
potřebuje mít u sebe umírající člověk.
Hádali jsme různě, ale výsledek byl
jednoduchý: Člověka! Svazuje-li vás
strach, trápení a bolest, uvítáte každé
vlídné slovo, gesto, porozumění,
chvilku, kdy nejste sami. Nejen kvůli
tomu vznikl ve Strakonicích Domácí
hospic sv. Markéty. Sídlí v nemocnici
a jeho zaměstnanci vám pomohou
přinejmenším tím, že vás na pár hodin,
či delší dobu, v péči o vaše blízké
„vystřídají“ a nabídnou vám několik
okamžiků odpočinku v přetěžkých
chvílích. Hospice jsou bohužel
podporovány především ze soukromých
zdrojů. To je také důvodem, proč si
vás, vážení Strakoničtí, dovoluji pozvat
na akci, při které si můžete zakoupit
krásné obrazy, malby či plastiky, a tím
podpořit strakonický hospic. Navštivte
prosím kavárnu Barmeo na Velkém
náměstí ve čtvrtek 20. 6. od 17.00
hodin. Jako starosta města bych vás
rád požádal, zda byste této velmi
citové záležitosti věnovali chvilku svého
času. Předem vám děkuji za pomoc
pro Domácí hospic sv. Markéty
ve Strakonicích. Děkuji, že tímto gestem
velkorysosti pomůžete potřebným.
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Z MĚSTA
Tribuna fotbalového hřiště
Na Sídlišti je uzavřena
V roce 2014 byly provedeny stavební
úpravy na budově tribuny fotbalového
hřiště Na Sídlišti. Opravy zahrnovaly
zejména výměnu nebo opravu některých
částí tribuny – střešní krytiny, dřevěného
schodiště, sedaček, zábradlí. V roce
2016 následovaly stavební úpravy, které
souvisely s rekonstrukcí šaten a umýváren pro sportovce v tribuně sportoviště
Na Sídlišti a WC pro veřejnost, které se
nachází na jižní straně tribuny, včetně
výměny oken a venkovních dveří za nová
plastová. V současné době je tribuna
na základě doporučení statika uzavřena,
zpracovává se projekt, který bude řešit
rekonstrukci některých nosných prvků
střešní konstrukce, aby mohla tribuna
i nadále sloužit svému účelu.
Oldřich Švehla, odbor majetkový

Vysazení nového stromu
na školní zahradě

Foto: archiv MŠ A. B. Svojsíka

Děti ze třídy Krtečků a Myšek MŠ
A. B. Svojsíka se 17. dubna sešly na školní zahradě. Zde byl za jejich asistence
vysazen nový strom, jeřáb muk. Tato
dřevina nahradila strom stejného druhu,
který zde uhynul vlivem sucha. Děti při
výsadbě pomáhaly, nejprve z hlíny
odstranily kameny, potom zeminou zaházely kořeny stromu a nakonec jej zalily.
Pomáhal jim Ondřej Kofroň z odboru životního prostředí, který akci organizoval,
a ruku k dílu přidaly i Technické služby
Strakonice. Děti budou i nadále o strom
pečovat pravidelnými zálivkami.
Halina Matulková, MŠ A. B. Svojsíka
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Sečení trávníků v tomto roce

Sečení trávníků ve Strakonicích bylo
zahájeno v posledním dubnovém týdnu.
Ačkoliv nebyl duben na srážky bohatý,
na travnatých plochách se začaly vyskytovat především plevele, které využily
prázdná místa v trávnících způsobená
suchým létem. Mnoho z těchto plevelů má
odlišné nároky na stanoviště a velmi dobře
rostou i při delším období bez závlahy.
Našla se i stinná místa, kde se dobře dařilo
také běžné trávě.
Technické služby proto operativně
zahájily sezonu sečení, aby zabránily vykvetení a vysemenění plevelných rostlin,
které by mohly zaplevelit třeba i okolní
dlážděné plochy. Květen už byl na srážky
mnohem příznivější. Proto bylo zahájeno
sečení dle rámcového harmonogramu
seče, který se přizpůsobuje klimatickým
podmínkám, počtu pracovníků a techniky, a to každý týden ve formě týdenního
plánu seče. Oba harmonogramy jsou
pravidelně aktualizovány a zveřejněny
v sekci Sečení trávy na webových stránkách města. Zde též dochází k evidenci již
posečených ploch.
Aktuálně se v médiích velmi diskutuje o vynechání sečí za účelem lepšího
hospodaření s dešťovou vodou a vytvoření
lepších podmínek pro hmyz. V souvislosti
s tím je však nutné rozlišovat květnaté
louky, které se sečou pouze dvakrát za rok
a v květu jsou dekorativní, a pak běžné
pobytové trávníky bez okrasně kvetoucích
druhů, které tvoří většinu travnatých ploch

ve městě. Pokud by se výrazně omezilo sečení běžných trávníků, došlo by k vykvetení větrosnubných rostlin, které uvolňují své
pyly do vzduchu a jsou tak velkým zdrojem
alergenů, dále jsou tyto typy trávníků při
nesečení náchylné na polehávání a plstnatění, odspodu odehnívají a způsobují tím
zápach. Tyto plochy by pak byly velmi
nevzhledné a neplnily by svou pobytovou
funkci (např. pro děti prostor pro míčové
hry). Při sečení trávy též dochází ke sběru
odpadků a psích exkrementů. Omezením
sečení v širším centru a na sídlištích (např.
na dvě seče v roce) by došlo k velkému
znečištění těchto ploch, které je náročné
uklízet např. ručním sběrem.
Snížení četnosti sečení při suchých
a teplých týdnech jsme se věnovali již
v minulých letech, kdy bylo dokonce
jeden měsíc zastaveno. Dokladem toho je
přehled sečí z minulého roku. Na vybraných lokalitách již několik let využíváme
jiného způsobu sečí, tzv. mulčování. Takto
pokosená tráva je mechanizací na místě
drcena a zůstává na stanovišti. Půda je tak
obohacována o živiny a zlepšují se i její
vlastnosti pro zadržení srážkových vod.
Letos chceme dále analyzovat možnosti
úpravy režimu sečení tak, aby nedocházelo ke zbytečným sečím, které jsou nepříznivé pro klima a přírodu, ale zároveň
i tak, aby trávníky plnily svou městotvornou funkci pro trávení volného času.
Jaroslav Brůžek, Ondřej Kofroň,
odbor životního prostředí

Strakonice kvetou již po čtvrté
Město navázalo na tradici soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu a vyhlásilo
oblíbenou soutěž Strakonice kvetou.
Zapojit se může každý, kdo květinami
zkrášluje své okolí, a to zasláním dvou
fotografií se svým rozkvetlým oknem,
balkonem, výlohou či předzahrádkou
v termínu od 1. 6. do 13. 9. na
e-mail martina.dubova@mu-st.cz. V září
proběhne internetové hlasování, z něho
vzejdou tři výherci, kteří obdrží finanční
dar. Hlavní podmínkou je, že prostor
musí být viditelný z veřejného místa.
Všichni účastníci obdrží malou pozor-

Loni zvítězil tento snímek

nost. Těšíme se na vaše příspěvky. Více
informací na www.souteze.strakonice.cz.
Martina Dubová,
odbor školství a cestovního ruchu
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V červnu opět otevírá letní
areál plaveckého stadionu

Mladý záchranář
– dokaž, že umíš

Il. foto: L. Němejc

Venkovní areál plaveckého stadionu otevře
za pěkného počasí své brány 1. června.
Děti do 15 let budou mít tento den tradičně
vstupné zdarma. Pokud by nebylo příznivé
počasí, pak bude otevřen vnitřní bazén, kde
budou děti moci strávit zdarma dvě hodiny.
Otevírací doba plaveckého areálu je
v červnu kvůli nestálému počasí ve dvojím
režimu. Za příznivých klimatických podmínek je venkovní areál otevřen od 12.00
do 20.00 hodin, v opačném případě je otevřen krytý bazén podle aktuální provozní
doby zveřejněné na www.starz.cz. Stránka
je každý den aktualizována do 11. hodiny.
Během letních prázdnin je otevřen vždy
jen letní areál, a to od 10.00 do 21.00 hodin

v červenci a od 10.00 do 20.00 v srpnu.
Pokud je hezky, může být otevřeno i v září
v době od 12.00 do 20.00 hodin.
Ve venkovním areálu mají návštěvníci
k dispozici tři bazény. Největší má padesát
metrů a osm drah, druhý bazén je s toboganem. Třetí bazén je se čtyřmi skluzavkami
a je určen dětem. Vedle vodních prvků je
návštěvníkům k dispozici několik hřišť
– na basketbal, fotbal, nohejbal, volejbal,
tenisový asfaltový a badmintonový kurt.
V areálu je také osmnáctijamkové hřiště
na minigolf a hřiště na beach volejbal. Zpestřením nabídky jsou velké zahradní šachy.
Ceny vstupného pro tuto sezonu zůstávají
stejné jako v minulých letech. 
(red)

Skončilo další soutěžní putování
Druhého května skončilo již sedmé soutěžní putování v rámci osvětového projektu
města Strakonice, Zahradou poznání, letos
pod názvem Putování chráněnou krajinou
2019. Formou populárně-naučných článků
představilo všechny přírodní rezervace
v regionech Strakonicka, Blatenska a Vodňanska, v přírodních, kulturních a historických souvislostech. Deset dílů na webových stránkách města Strakonice bylo
vždy zakončeno soutěžními otázkami a 30
vylosovaných bylo odměněno tematickými
cenami.
Přírodní tematika zůstane zachována
i v dalších letech. V roce 2020 budou předZpravodaj města Strakonice 

staveny všechny přírodní památky a v roce
2021 památné stromy regionu. V rámci
celého cyklu Zahradou poznání jsou
zároveň ve spolupráci s obcemi navraceny
do krajiny starší a tradiční odrůdy ovocných dřevin. Během uplynulých šesti let
bylo vysazeno více než 1 200 kusů těchto
dřevin na téměř 60 pamětních zastaveních.
Celý projekt byl letos zařazen také do soutěže Má Vlast – Cestami proměn a díky
ocenění Ministerstva životního prostředí
a prezentaci na mezinárodních konferencích významně přispívá ke zviditelnění
Strakonic na celostátní i evropské úrovni.
Miroslav Šobr, odbor životního prostředí

O životě člověka a jeho kvalitě často
rozhoduje prvních pár minut. Uvažovali
jste někdy nad tím, zda dokážete pomoci svým blízkým, kamarádům, spolupracovníkům, či docela cizím lidem?
Kdykoliv se můžeme dostat do situace,
kdy na naší pomoci bude záležet život
druhého člověka.
Dokaž, že umíš – ochránit sebe
a pomoci druhému. To nejdůležitější, co
by si člověk měl odnést do života už ze
základní školy. Základní škola Povážská
ve spolupráci s HZS Jihočeského kraje,
Policií ČR a Českým červeným křížem
uspořádala již 13. ročník soutěže Mladý
záchranář – dokaž, že umíš. A žáci 5. až
9. tříd ZŠ Povážská to dokazují každoročně a jsou v tom velmi dobří. Ve čtvrtek 2. května na požární stanici ve Strakonicích ve školním kole soutěže nejen
sbírali body na stanovištích vyžadujících přesnost, soustředění, duchapřítomnost, schopnost se správně rozhodnout,
sebeovládání, znalosti ze zdravovědy,
a především spolupráci, ale dokázali, že
opravdu umějí. Umějí střílet ze vzduchovky, orientovat se v mapě, prokázali
znalosti z oblasti dopravy, zdravovědy,
požární ochrany.
V květnu si družstva naší školy skvěle
vedla i v okresním kole zdravotnických
soutěží, která se konala ve Strakonicích.

Tomáš Linhart,
ředitel ZŠ Povážská

Úplata za předškolní
vzdělávání
Výše úplaty za předškolní vzdělávání
ve strakonických mateřských školách
se bude příští školní rok pohybovat od 245
do 295 Kč měsíčně. Částku stanovuje
ředitel školy.
Výše měsíční výši úplaty za předškolní
vzdělávání od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020:
MŠ U Parku		
245 Kč
MŠ Šumavská		
250 Kč
MŠ A. B. Svojsíka
255 Kč
MŠ Lidická		
280 Kč
MŠ Čtyřlístek		
295 Kč
Odbor školství a cestovního ruchu
červen 2019
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Jaké dokumenty jsou třeba pro vyřízení stavebního povolení

V samotném úvodu si ale dovolíme jednu
zásadní připomínku, a tou je územní plán.
Není nutné se ho obávat, avšak je nezbytné
ho respektovat. Co je územní plán? Jedná se
o určitý druh územně plánovací dokumentace,
která si klade za cíl racionalizaci prostorového a funkčního uspořádání území v krajině
a jejího využití. Tolik odborný výklad. Laicky
řečeno, jde o základní koncept uspořádání
staveb, který má zpracovaný každá obec tak,
aby se jednotlivá zástavba navzájem nerušila
a nezasahovalo se do funkčního uspořádání
krajiny. Mám-li tedy ve vlastnictví pozemek,
nejprve musím zjistit, zda je dle územního
plánu možné zahájit v konkrétním místě stavbu a zda existují v místě regulační opatření.
Případné změny územního plánu projednává
zastupitelstvo místně příslušné obce. Nežli
tedy zadáte vypracování projektové dokumentace, navštivte úřad územního plánování
(odbor rozvoje) a zkonzultujte záměr výstavby
nového domu ve vámi zvolené lokalitě a jeho
soulad s územním plánem.
Ještě než započne pro některé z nás
martyrium v podobě obstarávání potřebných

dokladů ke stavbě, ne každý chce trávit svůj
čas po úřadech, rozhodněte se, zda pro vás
není jednodušší zvolit osobu, která by za vás
kolečko po úřadech absolvovala. Pravda, musíte počítat s náklady navíc, ale fundovaná osoba
přesně ví, co je nezbytné doložit, a je schopna
i bezprostřední reakce na případné nejasnosti
a upřesnění či vysvětlení.
Stavbu rodinného domu je možné realizovat
prostřednictvím ohlášení stavby, nebo na stavební povolení. Jaký je v těchto dvou režimech
rozdíl? Ohlášení stavby je jednodušší verzí
stavebního povolení, kterou získáte v kratším
čase. Ohlášení stavby však musí splňovat
některé z podmínek, jako například souhlas
vlastníků sousedních nemovitostí.
Předepsané povinné formuláře ke stavebnímu povolení a k ohlášení stavby obdržíte
na stavebním úřadě, nebo je možné stáhnout
je v elektronické podobě ze stránek příslušného stavebního úřadu. K oběma formulářům
náleží potřebné podklady, které se společně
odevzdávají na stavební úřad, jejich výčet je
uveden přímo na formuláři.
K ohlášení a povolení stavby se přikládá zejména: doklad o právu k pozemku, projektová
dokumentace od autorizované osoby (výkresy,
technické zprávy), požárně bezpečnostní
řešení stavby, průkaz energetické náročnosti,
závazné stanovisko odboru rozvoje (soulad
s územním plánem), vyjádření památkové
péče a archeologie, měření radonu, vyjádření
o existenci inženýrských sítí a ochranných pásem, stanoviska správců k napojení na technickou infrastrukturu (přípojky vody, kanalizace,
elektřiny, plynu, vytápění), povolení podmi-

Kurzy pro rodiče

Ze zápisníku městské policie

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

V minulém čísle jsme si nastínili rizika
spojená s realizací stavby bez stavebního povolení a doslova katastrofální
následky takového nezodpovědného
jednání. Dnešní text bude věnovaný
dokumentům, které jsou pro vyřízení
stavebního povolení nezbytné.

Staráte se o děti a přitom pracujete nebo
si práci hledáte? Máte pocit, že jste pořád
v jednom kole? Udělejte něco pro sebe
a přihlaste se na bezplatné kurzy počítačů
a měkkých dovedností konané v RC Beruška Strakonice od poloviny září. Rodičům
i zdarma pohlídáme děti! Více informací, přihlášky a termíny zájemci najdou
na www.attavena.cz (kurzy osobního rozvoje) nebo u koordinátorky Moniky Lukschové na tel. 778 062 713 či e-mailu monika.
lukschova@attavena.cz. Infoschůzka pro
zájemce proběhne 20. června od 10.00
v RC Beruška Strakonice.
Petra Staňková, RC Beruška
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NEJISTÁ JÍZDA ODHALILA ŘIDIČKU SE ZÁKAZEM ŘÍZENÍ

Při kontrole Katovické ulice 8. 4. viděla
hlídka městské policie automobil, jehož jízda
se strážníkům zdála nejistá a po celou dobu
jízdy mu problikávala světla. Strážníci vůz
zastavili v ulici Švandy dudáka a vyzvali
řidičku k prokázání totožnosti. Žena uvedla,
že není držitelkou řidičského průkazu a toho
dne dopoledne užila marihuanu. Na místo byla
přivolána hlídka Policie ČR, která zjistila, že
žena má vysloven zákaz řízení motorových
vozidel. Událost si proto převzala k dořešení.

LIKVIDACE INJEKČNÍCH STŘÍKAČEK

Během dubna strážníci opět vyjížděli k řadě

ňujících staveb (studna, čistička odpadní vody,
příjezdové komunikace), vyjádření z hlediska
životního prostředí (vynětí z půdního fondu,
odpady, ochrana přírody), povolení příslušné obce o připojení na místní komunikaci
(dopravní napojení). Důležité je i dodržení
předepsaných odstupových vzdáleností mezi
stavbami a mezi hranicemi pozemků.
Zvolíte-li alternativu zastupování odbornou
firmou, pak budete muset doložit plnou moc.
Jako stavebník a investor se připravte na to,
že zajištění potřebných dokumentů, které jsme
vyjmenovali výše, zabere určitý čas. Veřejnosprávní instituce mají ze zákona třicetidenní
lhůtu na vydání příslušných rozhodnutí. Dokud je nebudete mít pohromadě, pak pozbývá
smyslu předkládat je stavebnímu úřadu. Ten
bude dokumentaci respektovat pouze jako
komplet, jinak bude řízení přerušeno a budete
vyzváni k doplnění. Jsou-li všechna potřebná
vyjádření v pořádku, pak stavebnímu úřadu
již nic nebrání ve vydání stavebního povolení.
Lhůta pro vydání souhlasu s umístěním a provedením stavby je 30 dnů, územní rozhodnutí
se stavebním povolením pak do 60 dnů, ve složitých případech do 90 dnů.
Postup, který jsme zde uvedli, považujte
za modelový příklad. Každá stavba je unikátní
a jedinečná, tudíž se týká rozdílných zájmů
a různých dotčených orgánů a institucí i jiných
účastníků řízení. Nelze se striktně řídit jedním
uvedeným příkladem. Je ale možné se ho
držet a čerpat z něho. Nejste-li si však jisti, že
doložení dokladů zvládnete sami, pak požádejte o pomoc odborníky, jistě se to vyplatí a vy
ušetříte čas.

nálezů použitých injekčních stříkaček. Lidé
je našli například v ulicích Jezerní, Povážská, Ellerova nebo v Rennerových sadech.
Strážníci je vždy umístili do přepravního
boxu a odvezli k likvidaci. Všem oznamovatelům patří poděkování.

ROZKVETLÉ ZÁHONY LÁKALY ZLODĚJE

Díky kamerovému systému se v dubnu
podařilo strážníkům odhalit několik výtečníků, kteří v noci či časně ráno trhali květiny
v okrasných záhonech na Velkém náměstí
a v ulici Čelakovského. Hlídka je dostihla
a dala jim pokutu.
Milan Michálek, velitel městské policie
Zpravodaj města Strakonice

Studentský projekt Kulturou proti antisemitismu
Vybraní žáci ze 2. a 3. ročníků VOŠ, SPŠ
a SOŠ Strakonice oborů strojírenství
a obalové techniky se 13. až 16. dubna
zúčastnili výjimečného projektu Kulturou
proti antisemitismu. Pořádalo ho Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém
(ICEJ) za přispění Česko-německého fondu budoucnosti. Účastnilo se ho zhruba
110 studentů z českých, německých a dánských středních škol.
V programu byla komentovaná prohlídka Židovského muzea v Praze, místních
synagog a starého židovského hřbitova
a prohlídka terezínského ghetta. Všichni
se také zapojili do Pochodu dobré vůle,
který se konal již po šestnácté a vrcholil
programem ve Valdštejnské zahradě. Jeho
součástí bylo mimo jiné dramatizované
předčítání z autobiografie Hany Sternlichtové a krátký sestřih z dokumentu o jejím
životě a prožitcích z holocaustu.
Studentské týmy v rámci přípravy
zpracovávaly v anglickém jazyce prezentace o osudu židovského rodáka ze svého
regionu, který prošel terezínským ghettem.
Náš tým psal o Leoně Kohn Luft, rozené
Libuši Luftové, která se svou rodinou žila
ve Strakonicích. Většina jejích členů zahynula v Osvětimi, jen Leoně a její sestře
Jiřině se podařilo ke konci války uprchnout
při pochodu smrti, a tak si zachránit život.

Studenti si na projektu nejvíce cenili setkání s očitou svědkyní holocaustu Hanou
Sternlichtovou a sdílení jejího osobního
příběhu, různorodost účastníků, kteří se
sjednotili, aby společně vyjádřili nespokojenost s projevy antisemitismu i jiné rasové
nesnášenlivosti a rozhodli se převzít zodpovědnost za budoucí smýšlení a jednání
našich národů.
text a foto Martina Gerčáková,
VOŠ, SPŠ, SOŠ řemesel a služeb Strakonice

ŠKOLY
Světový den porozumění
autismu – Modrý den
MŠ Školní se zapojila do osvětové
kampaně Česko svítí modře. Modrá je
totiž barvou komunikace a sebevyjádření, tedy oblastí, ve kterých mají děti
s autismem největší potíže. Chtěli jsme
ukázat a dát najevo, že nám nejsou
lhostejní, a hlavně naučit děti respektovat odlišnosti jiných lidí.
Oslovili jsme všechny rodiče, aby se
do kampaně zapojili. S dětmi jsme si
povídali o lidech s autismem, o jejich odlišnostech a jejich projevech
a starostech v běžném životě pomocí
obrazového materiálu. Většina dětí
a rodičů se zapojila a přišla v modrém oblečení včetně učitelek. Nápad
zapojit se do této celosvětové akce
měly učitelky z 1. třídy (Myšky).
V březnu se již děti z 1. třídy a jejich
rodiče zapojili do Ponožkového dne,
který byl na podporu lidí s Downovým
syndromem. Tento den je nadchl,
a tak učitelky z 1. třídy napadlo zapojit do projektu celou mateřskou školu.
Zájem byl opravdu velký a jménem
všech pedagogických pracovníků MŠ
Školní děkujeme dětem a rodičům,
kteří se s námi do kampaní zapojili.
Ivana Ředinová,
MŠ Školní

INZERCE

Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.
přijme do jednosměnného provozu

RADIOLOGICKÉHO
ASISTENTA
(vhodné i pro rodiče s malými dětmi, důchodce – po domluvě možný zkrácený úvazek).
Nabízíme: základní mzdu 26–30 tis. Kč, měsíční odměny 2,5 tis. Kč, dále půlroční a roční odměny, 6 týdnů dovolené,
penzijní připojištění 9.600 Kč/rok, dotované stravování, mobilní a datové služby aj.
RV1900875/01

Požadujeme: odbornou způsobilost, zdravotní způsobilost, trestní bezúhonnost.
Kontakt: radka.lorencova@horazdovice.nemocnicepk.cz, tel. 773 796 096.

Zpravodaj města Strakonice 
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RV1900258/03

KOUPÍM KNIHY i větší množství, pohlednice
a obrazy z pozůstalosti. Tel.: 721 866 006
7

Z MĚSTA

Miniknihovny ve městě:
půjč si, čti, vrať, nebo nahraď jinou

Miniknihovna před MaximCafé

Foto: archiv ŠK

Šmidingerova knihovna Strakonice má
ve městě několik miniknihoven. Už
několik let je na Podskalí u restaurace
Zavadilka, nově lidem slouží další v infocentru pro seniory (U Sv. Markéty 58).
Další dvě miniknihovny jsou v Maximu
– v prostoru před MaximCafé a v Lahůdkářství Malinová. Miniknihovna umístěná v rámci projektu Kniha do vlaku
na vlakovém nádraží musela být kvůli
rekonstrukci budovy dočasně odstraněna.
Na místo se ale vrátí v nové budově.
Původní inspirací pro vznik různých
knihobudek a miniknihoven je americký projekt nazvaný Little free library.
Pomalu a jistě se v minulých letech
začaly první knihovničky objevovat
i v Čechách, a to na různých místech
přístupných veřejnosti, např. v telefonních budkách, v parcích, zdravotnických
zařízeních a jiných veřejných institucích. Principem je vybrat si knihu,
půjčit si ji a po čase ji buď vrátit, nebo
případně nahradit knihou další.
Chceme tím přispět k rozšíření
čtenářství a vztahu ke knihám, zavést
novou službu pro veřejnost, zpříjemnit
vnímání veřejného prostoru, popularizovat čtení a dát knihám šanci na další
využití. Rádi bychom, aby miniknihovny žily „svým vlastním životem“, ale
Šmidingerova knihovna projekt zaštiťuje a zodpovídá za jejich provoz. Pracovníci knihovny jejich vzhled a obsah
pravidelně kontrolují, případně doplňují
další knihy. Jsou to buď knihy vyřazené
z fondu nebo to jsou dary občanů, které
knihovna neupotřebí.
Ivana Jonová, Šmidingerova knihovna
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Aukce ve prospěch domácího hospicu
Jsem milovníkem kávy. Miluji silné espresso s krémovou pěnou nebo cappuccino
s našlehaným mlékem. Miluji vůni kávy,
která se nese místností, když ji barista připravuje. Při tomto pomyšlení se mi sbíhají
sliny a chuťové pohárky čekají, až jim dám
ochutnat. První doušek! Tělo se naplňuje
radostí. Mám čas, uvelebil jsem se v křesle
a udělal jsem si pohodu. Nasávám atmosféru
kavárny a zjišťuji, že na stěnách visí krásné
obrazy a interiér zdobí plastiky. Chvíli očima prozkoumávám jednotlivá díla a tu mi
oko zavadí o nápis UMĚNÍ/M DAROVAT
SE. Co to asi je? Listuji brožurkou, která ležela na stole přede mnou. Nemohu se očima
odtrhnout od slov, vět a obrázků. V řádcích
nalézám příběhy rodin, které doprovodily
spolu s Domácím hospicem sv. Markéty
ve Strakonicích své blízké. K mému úžasu
to není chmurné čtení. Láska a naděje ze
slov přímo prýští. Kresby, obrazy a plastiky, které vidím v brožurce, jsou kolem
mě na stěnách. Je to umění, které pomáhá.
Umělci, kteří otevřeli svá srdce, věnovali
svá díla ve prospěch aukce, jejíž výtěžek
pomůže prostřednictvím Domácího hospicu

sv. Markéty ve Strakonicích dalším rodinám
v péči o jejich blízké.
Přijďte i vy do espresso baru Barmeo
na Velkém náměstí vychutnat lahodnou
kávu, zhlédnout kresby, obrazy a plastiky
od Pavly Gregorové, Marcely Vichrové,
Jiřího Pešla, Martina Gregory, Pavla
Pavelky, Jana Zákosteleckého, Karolíny
Majerové, Miloslava Brůhy, Pavla Škody,
Marcely Uhrové, Markéty Řapkové, Zuzany Kubelkové a žáků SPŠ Volyně. Přijďte
si přečíst příběhy, které pohladí. Pokud vás
některé z děl vezme za srdce, stejně jako
hospicová myšlenka, můžete si ho koupit
na aukci, která proběhne 20. června v 17.00
hod. v espresso baru Barmeo. Budete-li
mít potřebu podpořit Domácí hospic sv.
Markéty ve Strakonicích hned, není nic
jednoduššího. Přispět můžete do sbírkové
kasičky umístěné na baru kavárny, nebo
věnovat spropitné. Veškeré prostředky, které budou z aukce a darů získány, pomohou
lidem ve vašem okolí, lidem, jejichž život
dochází svého naplnění. Těšíme se na setkání s vámi při výstavě i aukci samotné.
Radek Chvosta

Starosta ocenil posledního záchranáře

Na Zelený čtvrtek 18. dubna starosta města
Břetislav Hrdlička odměnil i posledního
záchranáře ze společenského večera. Luboši
Renskému pracovní povinnosti nedovolily
zúčastnit se společenského večera pro záchranáře, a protože to má do Strakonic trochu
z ruky, využili jsme příležitosti, kdy zamířil
na jih Čech, aby i jemu bylo poděkováno
za pomoc, kterou neváhal společně s dalším
projíždějícím řidičem poskytnout při tragické
nehodě mezi obcemi Drahonice a Cehnice.

V onen osudný 28. srpnový den projížděl se svou rodinou mezi vesnicemi, když
jejich auto předjel ostrou jízdou jiný řidič.
Za několik okamžiků došlo k tragické
nehodě, u které Luboš Renský neváhal
pomoci. Asi nikdy nezapomene pohled
na hořící auto. „Byly to chvíle beznaděje,
kdy chcete pomoci, ale situace to nedovolí.
Ačkoliv jsme se snažili požár uhasit, auto
shořelo úplně,“ řekl.
text a foto Markéta Bučoková, PR
Zpravodaj města Strakonice

KALENDÁŘ AKCÍ
VÝSTAVY

KINO OKO

do 16. 6.
Strakonicko a vznik protektorátu
místo: III. nádvoří hradu, info: muzeum
do 20. 6.
UMĚNÍ/M DAROVAT SE
Výstava obrazů, kreseb a plastik, kterou
završí 20. 6. v 17.00 jejich aukce. Výtěžek
podpoří péči o pacienty v terminálním stadiu
prostřednictvím Domácího hospicu sv. Markéty
ve Strakonicích.
místo: kavárna Barmeo, Velké nám.
do 30. 6.
Výstava Valentina Horby u příležitosti
45 let jeho tvorby
Přístupné v době konání společenských akcí.
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK
5. 6.–1. 7.
Výstava DDM „IDEA 74/šablony“
Prezentace aktivit DDM Strakonice, které děti
s pedagogy zvládly a co ještě připravují díky
dotaci EU. Otevřeno ve výpůjční době ŠK
(Po, St, Čt, Pá 8.00–18.00 hod.,
So 8.00–12.00 hod.).
místo: vstupní hala ŠK, info: ŠK
7.–27. 6.
Chemie a my
Výstava prací studentů výtvarného oboru
ZUŠ Strakonice. Vernisáž 6. 6. v 17.00 hod.
v Maltézském sále.
místo: Maltézský sál a sál U Kata, info: MěKS
18. 6.–15. 9.
Tipy na výlety po okolí
Venkovní panelová výstava.
místo: III. nádvoří hradu, info: muzeum
2. 7.–5. 8.
Bedřich Zákostelecký:
Ve znamení sedmiček
Výstava Bedřicha Zákosteleckého (77):
knižní vazba (které se věnuje od 7. 7.
1977), závěsné objekty s citáty, Škola hry
na klarinet (45 let od vydání učebnice psané
ve Strakonicích). Vernisáž 2. 7. v 17.00 hod.,
zahraje pozounové trio (Libor Čech, Libor
Čech jr. a Jiří Pichlík). Otevřeno ve výpůjční
době knihovny.
místo: vstupní hala ŠK, info: ŠK

1.–2. 6., 17.30 hod.
Godzilla II: Král monster 3D
USA, akční/dobrodr./sci-fi, titulky, 132 min.,
přístupný od 12 let
1.–3. 6., 20.00 hod.
Šprtky to chtěj taky
USA, komedie, 105 min., přístupný od 15 let
3.–5. 6., 17.30 hod.
Jak vycvičit draka 3 3D
USA, dobrodr./anim., dabing, 104 min.,
přístupný všem
4.–5. 6., 20.00 hod.
Rocketman
USA, VB, životopisný, titulky, 120 min., přístupný
od 12 let
6.–9. 6., 17.30 hod.
Psí poslání 2
USA, rodinný, dabing, 108 min., přístupný všem
6.–9. 6., 20.00 hod., 6.–8. ve 3D, 9. 6. 2D
X-Men: Dark Phoenix 3D/2D
USA, akční/dobrodr./fantasy, dabing, 114 min.,
přístupný od 12 let
10.–11. 6., 17.30 hod.
Jednou nohou v base
Itálie, komedie, titulky, 96 min., přístupný od 12 let
11.–12. 6., 20.00 hod.
Teroristka
ČR, komedie/drama, 95 min., přístupný od 12 let
12.–13. 6., 16.30 hod.
Avengers: Endgame
USA, akční/dobrodr./sci-fi, dabing, 182 min.,
přístupný 12 let
13.–16. 6., 20.00 hod.
Muži v černém: Globální hrozba 3D
USA, akční/komedie/sci-fi, dabing, 107 min.,
přístupný od 12 let
14.–15. 6., 17.30 hod.
TvMiniUni: Zloděj otázek
ČR, anim./rodinný, 80 min., přístupný všem
16.–17. 6., 17.30 hod.
Pokémon: Detektiv Pikachu 3D
Jap/USA, rodinný/akční/dobrodr./anim.,
dabing, 104 min., přístupný všem
17.–19. 6., 20.00 hod.

Rodiče na tahu
USA, komedie, titulky, 97 min., přístupný od 15
let
18.–19. 6., od 17.30 hod.
Free solo
USA, dokument, titulky, 100 min., přístupný všem
20.–26. 6., 17.30 hod., 20.–24. 6.
ve 3D/25.–26. 6. ve 2D
Tajný život mazlíčků 2D+3D
USA, anim./dobrodr., dabing, 86 min., přístupný
všem
20.–22. 6., 20.00 hod.
Podfukářky
USA, komedie, titulky, 94 min., přístupný od 12
let
23.–24. 6., 20.00 hod.
After: Polibek
USA, romantický, titulky, 106 min., přístupný
od 12 let
25.–26. 6., 20.00 hod.
Zrodila se hvězda
USA, drama/romant./hudební, titulky, 136 min.,
přístupný od 12 let
27.–28. 6., 17.30 hod.
LOVEní
ČR, komedie/romantický, 100 min., přístupný
od 12 let
27.–30. 6., 20.00 hod.
Annabelle 3
USA, horor/mysteriózní/thriller, titulky, přístupný
od 15 let
29.–30. 6., 17.30 hod.
Slunce je také hvězda
USA, romant., titulky, 94 min., přístupný od 12 let
SENIORSKÉ STŘEDY
5. 6., 9.30 hod.
Ženy v běhu
ČR, komedie, 93 min., promítání pro seniory
a handicapované
FILMOVÝ KLUB – KINO OKO
10. 6., 20.00 hod.
Tři blízcí neznámí
USA, dokument, titulky, 96 min., přístupný
od 12 let

INZERCE

OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ & PODLAH

Zpravodaj města Strakonice 
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PLAVECKÝ STADION

POZVÁNKY

Od 1. 6. je odpolední a víkendové veřejné
plavání přesunuto do letního areálu, v případě
špatného počasí bude v krytém bazénu. Venkovní
areál má otevřeno Po–Ne 12.00–20.00.
Informace o otvírací době jsou na www.starz.cz
nebo na informační tabuli plaveckého stadionu.
KRYTÝ BAZÉN
Po
6.00–8.00 kondiční plavání, 12.30–13.30
plavání pro invalidy, 13.30–15.30*, 17.00–
20.00 (½ bazénu)*
Út
14.30–15.30*
St
6.00–8.00 kondiční plavání, 12.30–13.30
plavání pro důchodce, 13.30–16.00 (15.30–
16.00 ½ bazénu)*
Čt
14.30–15.30* plavání pro těhotné, 14.30–
16.00 (15.30–16.00 ½ bazénu) *
Pá
6.00–7.30 kondiční plavání, 12.30–20.00
(15.30–19.00 ½ bazénu)*
So a Ne
12.00–20.00*
* – pouze za nepříznivého počasí
INFORMACE:
1.–2. 6. se v letním areálu konají plavecké
závody, v těchto dnech bude omezen provoz
letního areálu, pokud bude otevřen.

1.–2. 6., 6.30–11.00 hod.
Po stopách Švandy dudáka
Dálkový etapový pochod a cyklovýlet pro
všechny věkové kategorie
místo: II. hradní nádvoří
1.–2. 6.
Plavecké závody Zlatý fez
místo a info: plavecký stadion
1.–2. 6.
Zemské finále mažoretkových skupin
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 (kat. děti ml., junior) (letní
kino), 14.00 II. část soutěže Pódiové formace
– Klasická mažoretka (kat. děti st., senior)
– vyhlášení výsledků a slavnostní zakončení
zemského finále (letní kino)
info: MěKS
2., 16. 6., 15.00–17.00 hod.
Latino workshop
místo: DDM malý sál, info: LaStraDance Academy
3., 4., 5. 6., 8.00 hod.
Pasování prvňáčků na čtenáře
akce je pro všechny žáky strakonických 1. tříd
a jejich rodiče
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK
3., 10., 17., 24. 6., 17.00–18.00 hod.
Lady latina
místo: pizzerie Hai, info: LaStraDance Academy
4. 6., 9.00–10.30 hod.
Kurzy počítačové gramotnosti
Internet I – první e-mail, přednostně pro čtenáře ŠK
místo: studovna ŠK, info: ŠK
4. 6., 14.00 hod.
Čte Bohdana Majerová – nejen pro
nevidomé a slabozraké
Bohdana Majerová načítá knihy pro nevidomé
v Knihovně K. E. Macana v Praze. Zvukové
knihy se pak půjčují po celé republice,
i ve Šmidingerově knihovně.
místo: čítárna, info: ŠK
4. 6., 15.00 hod.
Co stojí naše šaty
audiovizuální a fotografická projekce; zároveň
se uskuteční swap – výměna jarního a letního
oblečení, šperků, bot a doplňků
místo a info: obchod Bezinka, nábřeží Otavy 382
4., 18. 6., 18.00 hod.
Klub deskových her Strakonice
místo: Pod Stolem, info: STEJIKA
5. 6., 16.30 hod.
Zastavení v čase
Krátké setkání, ztišení, verše Vítězslav Nezval,
poetická próza Jiří Suchý.
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem
5., 12., 19., 26. 6., 19.30–20.30 hod.
Kurz brazilského zouku
místo: pizzerie Hai, info: LaStraDance Academy
5. 6., 20.00 hod.
Rickolus
koncert písničkáře z Floridy
místo: Na Ostrově 1415, info: FB Jsme Strakonice
6. 6., 9.30 hod.
Bookstart – S knížkou do života
Pravidelné setkávání s rodiči a dětmi na podporu
pozitivního vztahu ke knihám. V případě zájmu
nás kontaktujte na tel. 380 422 708 nebo v odd.
pro děti.
místo: oddělení pro děti ŠK, info: ŠK

SAUNA
Po, Čt, Pá, So, Ne – ZAVŘENO
Út 10.00–22.00 ženy
St 10.00–22.00 muži

BOHOSLUŽBY
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
www.farnost–strakonice.cz
Nedělní bohoslužby: 8.00 Podsrp;
9.30 sv. Markéta
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
14.–16. 6., Lomec u Vodňan – víkend pro
maminky (vzájemnost, židovské tance, duchovní
slovo, odpočinek)
16. 6., 9.30 sv. Markéta – nedělní eucharistie,
během které děti poprvé přijmou Tělo a Krev
Krista
21. 6., 19.30 sv. Markéta – Večer chval:
hudba, svědectví ze života, možnost prosby
za konkrétní věci, díky apod.
5. 7., 17.30 sv. Prokop – Slavnost sv. Cyrila
a Metoděje
7. 7., 9.30 sv. Prokop – titulární slavnost kostela
MANA, APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Lidická 194, Strakonice, www.manacirkev.cz
Bohoslužba – každou neděli v 9.30 hod.
13. 6., 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 - nadpřirozená
moc pro ženy.
EXIT CLUB pro mládež – každý pátek
od 16.00, zábavné hry, moderní hudba,
zamyšlení.
Příměstský tábor – English Camp Adventure
12.–16. 8. (česko–americký tým, pro mládež
10–16 let), více info na www.manacirkev.cz
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6., 20. 6., 10.30–11.15 hod.
Tanec s dětmi v šátku
každý lichý čtvrtek nejen pro maminky, ale i pro
těhotné
místo a info: RC Beruška
6. 6., mezi 17.00 a 19.00 hod.
Drobné prázdninové dárky
Zdeňka Slavíková: Tvořivý podvečer aneb
Ze starého nové. Pomůcky a materiál budou
připraveny, ale hodilo by se přinést i vlastní
(bavlnky, odstřižky, drátky, korálky apod.).
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem
6., 20. 6., 19.00–21.00 hod.
Tančírna Pod Stolem
místo a info: čajovna Pod Stolem
7. 6., 13.00–17.00 hod.
Jarní farmářské trhy
Aktuality a seznamy prodejců jsou na webu:
farmarsketrhy.strakonice.eu. Pořádá Ekoporadna
při ŠK ve spolupráci s městem Strakonice.
Kontakt: Jan Juráš, jan.juras@knih-st.cz,
721 658 244.
místo: Velké nám. pod radnicí
7. 6., 15.00–16.00 hod.
Talentové zkoušky do nového literárnědramatického kroužku Forbína
nový kroužek pro děti od 7 let začíná 3. 10.,
náplní je herectví, moderování, recitace
místo: RC Beruška, info: www.forbina.estranky.cz
7. 6., 17.00–19.00 hod.
Roztanči svůj den
Seminář proběhne v rámci cyklu Vědomá žena
a povede ho lektorka Kateřina Marešová.
Vhodné pro ženy i pro muže. Přihlášení nutné
– tel. 723 045 420 nebo vedomazena.
strakonice@gmail.com.
místo a info: RC Beruška
7. 6., 19.00–21.00 hod.
Ochutnávka vín
místo a info: čajovna Pod Stolem
8. 6., 9.00–20.00 hod.
Divadlo v parku – celodenní program pro
rodiny s dětmi
Program: 9.30 O dobré duši – Rodiče a přátelé
ZŠ a MŠ Lidická, 11.00 Pinocchio – Divadlo
Já to jsem (Vítek a Eva Marčíkovi ml.), 13.00
O Smolíčkovi – divadlo U Kašpárků (Petr
Záleský), 15.00 Setkání u Aničky – DDM
Dramatický kroužek (Tereza Šuláková), 16.30 Jak
Béďa našel poklad, O Koblížkovi, Jak se kapka
chtěla stát sněhovou vločkou – Martin Zubal
a hudební kroužek DDM
místo: Rennerovy sady, info: FB Jsme Strakonice
8. 6., 13.30 hod.
19. ročník Dance show
taneční přehlídka country, disco tanců, break
dance, show formací a parketových tanečních
kompozic
místo: letní kino, info: MěKS
8. 6., 18.00–22.00 hod.
Večer s argentinským tangem
místo a info: čajovna Pod Stolem
9. 6., 11.00–18.00 hod.
Seminář argentinského tanga
místo a info: čajovna Pod Stolem
9. 6., 18.00 hod.
Hraní na kantely, případně další nástroje
koná se ve spolupráci se spolkem Spona
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem
10. 6., 17.00 hod.
Spisovatelé do knihoven
Autorské čtení s debatou: Radka Denemarková
– spisovatelka, literární historička, scénáristka,
překladatelka.
místo: čajovna Pod Stolem, info: ŠK

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
11. 6., 10.30–11.00 hod.
Divadélko pro nejmenší
místo a info: RC Beruška
11. 6., 17.00 hod.
Koncert třídy I. Váchové
místo: koncertní sál ZUŠ, info: ZUŠ
11., 25. 6., 17.00 hod.
5 o´clock Tea Talk
neformální setkání s anglickou konverzací
místo: Pod Stolem, info: STEJIKA
12. 6., 8.00–16.00 hod.
Dotační poradna
Den otevřených dveří – konzultace zdarma
k dotacím na výtahy a zateplení bytových domů,
zelená úsporám, výstavbu hřišť aj.
místo a info: STEJIKA, www.stejikasro.webnode.cz
12. 6., 14.30 hod.
Protidrogový vlak Revolution Train
dopoledne program pro základní školy, od 14.30
pro veřejnost
místo: nádraží ČD, info: městská policie
12. 6., 17.00 hod.
Závěrečné vystoupení žáků LDO
místo: Mravenčí skála, info: ZUŠ
13. 6., 17.00 hod.
Vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ
místo: Ratejna Řepice, info: ZUŠ
13. 6., 17.00 hod.
Vícehlasy 18
Vícehlasy aneb Mimořádná setkávání s inspirujícími
osobnostmi. Jan Cimický – psychiatr, prozaik, básník,
překladatel a scénárista – a Ladislav Beran – písecký spisovatel a emeritní komisař kriminální služby.

místo: společenský sál ŠK, info: ŠK
13. 6., 17.15 hod.
3. absolventský koncert
místo: koncertní sál ZUŠ, info: ZUŠ
13. 6., 19.30 hod.
Koncert
vystoupí Smíšený sbor Hlasoň a Coro d´oro,
vstup volný
místo: kostel sv. Prokopa
14. 6., 20.00 hod.
Latino párty
19.00–20.00 workshop brazilského zouku
místo: café Maxim, info: LaStraDance Academy
15. 6., 10.00–17.00 hod.
Sekáči na mlýně
Soutěž v naklepávání kosy a sečení trávy. Hry
a rukodělné dílny pro děti, jarmark, pečení chleba.
místo: Hoslovický mlýn, info: muzeum
15. 6., 18.00 hod.
Tři sestry Gambrinus Tour 2019
místo: letní kino, info: MěKS
16. 6., 6.55 hod.
Výlet k Blanici
Sraz v 6.55 na nádraží ČD, odjezd v 7.10 do Volar. Tam bude v 9.20 čekat průvodce Josef Pecka
(poplatek 100 Kč na místě). Půjdeme cca 15 km
přes zříceninu hradu Hus kaňonem Blanice, přes
přírodní rezervaci s naučnou stezkou (Na soutoku)
a jedlovým pralesem (Jezerní skála) do Záblatí.
Odtud v 16.35 návrat (s přesedáním v Prachaticích
a Číčenicích). Trasu lze případně přizpůsobit.
info: www.csop-strakonice.net
16. 6., 14.00–17.00 hod.

KALENDÁŘ AKCÍ

Sportovní den/Den otců
Pohybové aktivity pro děti různého věku i pro
tatínky a maminky, doprovodný program,
občerstvení a podvečerní grilovačka před
kavárnou. Organizuje RC Beruška ve spolupráci
s Osadou Jezárky a Fitness Kingkong VIP.
místo: hřiště ZŠ F. L. Čelakovského, info: RC
Beruška, www.jezarky-osada.webnode.cz
17. 6., 16.45 hod.
Koncert třídy R. Kopřivy
místo: koncertní sál ZUŠ, info: ZUŠ
18. 6., 9.00–10.30 hod.
Kurzy počítačové gramotnosti
Internet II – cestování s internetem, přednostně
pro čtenáře ŠK.
místo: studovna ŠK, info: ŠK
18. 6., 17.00 hod.
Závěrečný komorní koncert ZUŠ Strakonice
místo: Rytířský sál, info: ZUŠ
18. 6., 17.00 hod.
Na gril bez obalu
ochutnávky, zázemí pro děti, s sebou talířek,
kelímek, příbor
místo a info: obchod Bezinka, nábřeží Otavy 382
18. 6., 18.00 hod.
Strakonické příběhy LXVI.
Karel Skalický: Mít páteř křivou a mluvit křídou.
O starých strakonických bolševicích žertovně
i rozvážně. Další vyprávění regionálního historika.
místo: sál ŠK na hradě, info: ŠK Za Parkem
19. 6., 17.00 hod.
Promítání z cest do přírody
Z Berounska a dalších míst. Chcete-li přispět

INZERCE

LETNÍ INTENZIVNÍ JAZYKOVÉ
KURZY VE STRAKONICÍCH:
1.–5. 7. 2019
Příměstský tábor
pro děti s angličtinou
Helen Doron
(přesný program tábora
na www.jazykystrakonice.cz).
Denně od 9. do 17. hod, v ceně
výuka aj, strava a pití na celý
den, vstupné, programy,
doprava.
Cena 3490 Kč

V případě zájmu
otevřeme v srpnu další
kurzy. Více informací na
www.jazykystrakonice.cz
nebo 605 833 849

Zpravodaj města Strakonice 

RV1900860/01

RV1802702/06

22.–26. 7. 2019
Intenzivní kurz
anglického jazyka
mírně pokročilí –
16.–18. hod
Cena 1550 Kč

22.–26. 7. 2019
Intenzivní kurz
německého jazyka
mírně pokročilí –
16.–18. hod
Cena 1550 Kč

červen 2019
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svými fotografiemi, tipy na cesty, na vyzkoušené
ubytování apod., hlaste se v pobočce ŠK
Za Parkem, na hrdlickova@knih-st.cz nebo
380 422 720.
místo: sál ŠK na hradě, info: ŠK Za Parkem
19. 6., 17.00 hod.
Koncert třídy P. Karase
místo: koncertní sál ZUŠ, info: ZUŠ
20. 6., 10.00–11.00 hod.
Infoschůzka k bezplatným kurzům počítačů
a měkkých dovedností pro rodiče
Více info, přihlášky a termíny na www.attavena.cz
(kurzy osobního rozvoje) nebo u koordinátorky
Moniky Lukschové na tel. 778 062 713 či e-mailu
monika.lukschova@attavena.cz
místo: RC Beruška
20. 6., 17.00 hod.
Slavnostní předávání absolventských listů
místo: Rytířský sál, info: ZUŠ
21. 6., 13.00–17.00 hod.
Jarní farmářské trhy
Poslední trhy před letní pauzou. Kontakt: Jan Juráš,
jan.juras@knih-st.cz, 721 658 244.
místo: Velké náměstí, pod radnicí
21. 6., 20.30 hod.
Krásná noc je lásky čas – Smetanovi
filharmonici Praha
Dirigent – Hans Richter, mezzosoprán – Denisa

Poděkování

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
Neubarthová, soprán – Neivi Matinez (MEX)
místo: II. hradní nádvoří, info: MěKS
22. 6., 12.30 hod.
Pivovarská pouť
Vystoupí: Traktor, Support Lesbiens, Yoyo Band,
Claymore, Civilní obrana, Scéna, Parkán.
Součástí poutě bude tradiční Neckyáda.
místo: prostor u lávky, info: Dudák – Měšťanský
pivovar Strakonice
23. 6., 17.00–19.00 hod.
Ochutnávka čajů
místo a info: čajovna Pod Stolem
25. 6., 16.00–19.00 hod.
Kurzy přírodní zahrady
zakládání druhé sklizně, ochrana půdy před
suchem, přihlášky a info: jan.juras@knih-st.cz nebo
721 658 244
místo: Říční ul., Katovice
27. 6., 8.00–11.00 hod.
Tvořivá dílnička pro děti
deštník – materiál bude k dispozici na místě
místo: odd. pro děti ŠK, info: ŠK
27. 6., 15.30 hod.
Koncert třídy M. Lukeše
místo: Kochana z Prachové, info: ZUŠ
29. 6., 21.00 hod.

Jménem svým i celé strakonické
farnosti děkuji všem, kdo přispěli
na pořízení nového zvonu sv. Jana
Nepomuckého pro kostel sv. Markéty. Děkuji nejen za finanční dary,
ale i za pomoc a účast při všem, co
obnášely přípravy, výroba i instalace.
Neméně vyjadřuji vděčnost všem
návštěvníkům a zvlášť organizátorům
(dobrovolníkům) letošní Noci kostelů.
Velké díky, Bůh kéž vás zahrne
dary, které lidsky ani dát neumíme!
Roman Dvořák, farář
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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. 7. 6.
si ukážeme vzácnou květenu na Kuřidle, 14. 6.
pojedeme na Pastelkové hřiště do Řepice (odjezd
v 16.30 z nádraží, stanoviště č. 4), 21. 6. si
pohrajeme na zahrádce a přivítáme prázdniny,
28. 6. schůzka není. Info: pobočka ŠK Za Parkem
(380 422 720) nebo vedoucí Monika Tůmová
(602 361 321).
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Jaro plné zážitků v MŠ Holečkova
Děti z MŠ Holečkova se během jara rozhodně nenudily. Navštívily Šmidingerovu
knihovnu a Skupovy Strakonice, byly se
podívat ve služebně městské policie, odkud
mnohé viděly prostřednictvím kamerového
systému až domů. Na školní zahradu přijeli
policisté se služebním psem, ale také hasiči
se svými velkými auty a posádka rychlé
záchranné služby. Po velikonočních svátcích, když se příroda probouzela k životu,

Život jde dál
Nový zvon je již na svém místě - ve věži
kostela sv. Markéty 
Foto: archiv farnosti

Psí ostrov/Filmové léto 2019
promítání anim. filmu Wese Andersona (2018)
místo: Velké nám., info: FB Jsme Strakonice
2. 7., 20.00 hod.
Velká zebra aneb Jak že se to jmenujete?
divadelní hra s Ondřejem Vetchým v hlavní roli
místo: II. hradní nádvoří, info: MěKS
6. 7., 20.30 hod.
Rajčatům se letos nedaří
divadelní hra v podání DS Čelakovský
místo: II. hradní nádvoří, info: MěKS

Je pravdou, že život plyne kupředu bez ohledu na to, zda prožíváme zrovna období jásotu
a radosti, nebo smutku a sklíčenosti. Čas plyne i přesto, že v některých situacích se nám
vleče a v jiných utíká, nebo dokonce pádí.
Čas, který neúprosně odměřuje okamžiky
životů, nám občas nemilosrdně bere to, co
bychom si rádi udrželi, jindy laskavě pomáhá
utišit to, co nás drásá. Nicméně přesněji řečeno, není to samotný čas, který je průvodcem
těchto procesů, je to spíše způsob, jak si
v čase počínáme a k čemu jej využíváme.
A v tom je tu ještě jiný pohled na čas.
Totiž v tom smyslu, že v přítomném čase
mohu zažít nebo dělat to, co je právě potřeba, to, co je právě nejlepší. A co víc – mohu
zjistit, že se mi v onu chvíli nabízí různě
dobré (nebo různě špatné) kroky. Že se mi

děti pozorovaly hmyz v našem broukovišti
a hmyzím hotelu. V Týdnu Země vyčistily naše malá jezírka a pomohly „uklidit
svět“, alespoň na zahradě a v okolí školky.
Ve školce jsme si připomněli i tradice
a uspořádali dopoledne v „čarodějném
duchu“ spojené se závody v různých
sportovních disciplínách. Tím ale aktivity
školky nekončí, do prázdnin děti čeká ještě
spousta zážitků.
MŠ Holečkova

otevírají možnosti, které jsem dříve neviděl. Tedy je dobře mít prostor, abychom si
tohoto času ve smyslu příležitosti všímali.
Vlastně nám v tom pomáhá i dělení času
v lidském životě. Blíží se konec školního
roku, blíží se prázdniny. Mnoho radostného
i bolavého odnese čas. A přitom přijdou
další možnosti. Nebojme se v osobním
i společném životě zastavovat. Nebojme
se hledat to nejlepší v našem čase. Nejen
na prahu prázdnin, ale denně. Aby nás
život nezačal smýkat a házet sem tam, ale
aby šel dál – směrem, který poznáváme
jako dobrý.
Přeji školákům úspěšné završení školního roku, studentům dobře zvládnuté zkoušky a všem pokojný a požehnaný čas!
Roman Dvořák, farář
Zpravodaj města Strakonice
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TEPLÁRNA

Pavel Hřídel: Při správně zvolené kombinaci
výroby dokážeme ušetřit miliony
MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

S předsedou představenstva Teplárny
Strakonice Pavlem Hřídelem jsme hovořili
o současné situaci v teplárně nebo o využití energie z obnovitelných zdrojů.
V křesle předsedy představenstva za sebou máte pověstných sto dnů hájení,
ale zároveň i řadu nových strategických
úsporných procesů vedoucích ke stabilizaci společnosti. Můžete toto období
zhodnotit?
Přiznávám, že s takto komplikovanou
situací jsem se osobně ještě nesetkal. Je
zde souběh několika problémů, které se
vzájemně prolínají. Domnívám se, že personální problémy jsou vyřešeny. Technická
a ekonomická situace spolu úzce souvisí,
ale i zde se nám podařilo identifikovat
všechny proměnné a máme již stav zmapovaný a pod kontrolou. To všechno jsou
složité problémy, ale dokážeme je úspěšně kontrolovat a jsou řešitelné. Bohužel
do toho všeho nám stále ještě vstupuje nejasná politická situace. A ať se nám to líbí
nebo ne, tato situace znemožňuje zajistit
financování společnosti. Bývalý generální
ředitel tyto nástroje ignoroval, a i proto
máme dnes takové finanční potíže. Bez
hlavního akcionáře nemůžeme získat
potřebnou finanční podporu ani od banky,
ani od města. To je pro nás opravdu nepříjemný fakt, a dokud se nevyřeší politická
situace, nemůžeme a nebudeme se cítit
komfortně.
Jedním z cílů energetické politiky EU je
zvýšit využívání energie z obnovitelných
zdrojů do roku 2020 o 20 %. Z rozhodnutí managementu strakonické teplárny
bylo zahájeno využívání dřevní štěpky
k získávání energie. Při volbě jste byli
vedeni myšlenkou společné energetické politiky, nebo „jen“ hledáte možné
varianty úspor?
My hledáme optimální varianty výroby,
které nám přinesou nejlepší ekonomické
výsledky, a to bohužel není vždy s ekologickými limity z Bruselu v souladu. Stačí se
jen podívat, jak se plní některé předepsané

14

červen 2019

Il. foto: teplárna

limity od nás na západ. Žádná sláva to není,
a to jsou ekonomicky mnohem silnější.
Nerozumná dotační politika a podmínky
Bruselu likvidují volné podnikání a pokřivují trh, taková je současná realita. Omlouvám se za svou neúctu ke stanoveným
ekologickým cílům pánů z Bruselu, ale
rozhodují tam od stolu a bez znalosti problému. A proto hledáme v rámci technických
a ekologických možností to nejlepší možné.
Kombinujeme výrobu tepla s výrobou
elektřiny a snažíme se více využívat různé
podpůrné a dotační programy, které nám
pomáhají zlepšit náš finanční stav. To je
i případ technologie spoluspalování dřevní
štěpky, kterou kotle K1 a K2 mají.
Přibližte tedy, jak velké úspory přinese
využití obnovitelných zdrojů pro společnost a potažmo pro samotné odběratele.
To je dost komplexní a technická otázka
a všechno záleží na tom, jaká bude vstupní
cena štěpky a jak se nám podaří vyladit
provoz technicky. Kombinace výrobních
parametrů a podmínky procesu nám umožní vypočítat konkrétní úspory. Nicméně je

důležité, že na biomasu nepotřebujeme povolenky, ušetříme také za chemii a získáme
více na podpůrných programech. Nyní
testujeme různé dodavatele a odlišné kvality štěpky. Provádíme testy v provozu a počítáme ekonomické výhody či nevýhody
jednotlivých kombinací. Teprve na základě
výsledků vybereme tu ekonomicky nejvýhodnější variantu. Ale již máme ověřeno,
že při správně zvolené kombinaci výroby
dokážeme ušetřit miliony. Pro nás je nyní
podstatné, že se nám daří využívat štěpku
a provoz je v plném režimu 24/7 (pozn. aut.
24 hodin denně, 7 dní v týdnu).
Odkud získáváte potřebný objem dřevní
štěpky pro teplárenské kotle?
Jak jsem již říkal, v současné době
pracujeme v testovacím režimu, a proto
prověřujeme několik různých dodavatelů,
a stále hledáme další. V druhé polovině
roku vyhlásíme transparentní výběrové
řízení. Rozhodující pro nás bude primárně
cena, ale vliv bude mít i schopnost dodat
požadované množství v určený čas, záruky
dodávek, termín splatnosti a pochopitelně
Zpravodaj města Strakonice

PRO OBČANY
i výsledky našich zkoušek. Vše bude včas
oznámeno a zveřejněno.
Dřevní štěpka je variantou ekologického
vytápění. Lokální vytápění na fosilní
paliva často zhoršuje rozptylové podmínky a dochází k výrazné ekologické
zátěži. K tomuto laickému srovnání vede
snímek pořízený zhruba před rokem,
na kterém je jasně patrná inverze nad
městem a teplárenský komín, který veškeré zplodiny odvádí nad mlžný poklop,
čímž je ve městě relativně čisto.  V této
souvislosti mě napadá, jsou obecně
domýšleny kladné dopady, které s sebou
nese existence teplárny ve městě?
Ano, máte pravdu, strakonická teplárna a její výrazný komín je bezesporu
výbornou ekologickou obranou a velkou
pomocí pro Strakonice v případě inverzního počasí. Je prokázáno, že decentralizací výroby tepla a zaváděním lokálních
zdrojů se podmínky ovzduší výrazně
zhoršují. Ve Strakonicích to je za inverzních podmínek dost velký extrém.
Inverzní vrstva znemožňuje vertikální
výměnu vzduchu a spaliny, kouř a prachové částice se tak hromadí v nízké
vrstvě ovzduší. Komín teplárny je nad
inverzní hladinou, a proto, i když se nám
to nemusí zdát, využívání tepla z teplárny zlepšuje ovzduší ve Strakonicích.

Jak teplárna řeší ekologickou stránku
své činnosti?
V budoucnu nás čeká problém s kotlem
K3, který nesplní ekologické limity.
Osobně zatím nevidím důvod do tohoto
kotle investovat, ale mohu se pochopitelně mýlit. Zvažuji spíše investice do zcela
nové technologie zplynování různých
materiálů a případně do modernizace
Zpravodaj města Strakonice 

kotlů K4 a K5, kde by pro nás mohl být
alternativou plyn. Tak by byla vytvořena lepší diverzifikace výroby a mohli
bychom přecházet na palivo, které bude
v daném okamžiku ekonomicky a ekologicky nejvýhodnější.
V souvislosti s ekologickými opatřeními nelze nezmínit možnost odpojování
jednotlivých bytových domů od přívodu tepla a teplé vody z teplárny. Jaké
konkrétní kroky teplárna realizuje,
aby taková situace nenastala?
Naštěstí nám stále zákazníci zachovávají přízeň. Samozřejmě, že se objevují
na trhu agresivní konkurenti, a je to
naprosto v pořádku. Prakticky nás to
nutí neustále se posouvat a přemýšlet
nad dalším zlepšováním provozu a technologie, zkvalitňováním servisu pro
zákazníky nebo zvyšováním efektivity
v provozu.
Důležité je si uvědomit, že primárně
teplárna poskytuje služby na jiné úrovni
než ostatní dodavatelé. Můžeme se z určitého úhlu zdát jako drahý zdroj tepla,
ale to není tak úplně pravda. Pokud posoudíte všechny aspekty, tedy technické
a ekonomické, jako je například návratnost investice, zda nový zdroj bude
schopen poskytovat teplo i ve velkých
mrazech a nebude třeba další záložní
zdroj, elektrickou náročnost nového
zařízení, náklady na pravidelný servis
a povinné revize, nečekané havárie
techniky a finálně i cenu komodity, tak
prostě teplo z teplárny vychází nejlépe,
i když se konkurence snaží propagovat
svou technologii jako nejlepší a nejlevnější.
A pokud k tomu ještě přidáte i náš
nepřetržitý servis a další služby, jako
je třeba odborné a technické poradenství, které poskytujeme zdarma, tak bez
debaty reálně poskytujeme zákazníkům
nejlepší podmínky.
Bohužel ne všichni zákazníci naše
služby vnímají jako něco exkluzivního.
To je pochopitelně naše chyba a musíme
o tom více mluvit a situaci vysvětlovat.
Navíc předcházející nerozumná cenová
strategie bývalého generálního ředitele
naši reputaci také dost poškodila. Ale
to je už minulost, dnes se snažíme jako
společnost všechny naše služby průběžně
zlepšovat a poskytovat maximální komfort našim zákazníkům.

Výsledky zápisů do prvních tříd
Zápisy k povinné školní docházce
pro školní rok 2019/2020 proběhly
ve strakonických základních školách
11. a 12. dubna 2019. Dodatečný zápis
pro děti, které se nemohly dostavit v řádném termínu, se uskutečnil 23. dubna
v ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad.
K zápisu se dostavilo 363 dětí, z nichž
302 nastoupí v září do dvanácti 1. tříd
a 61 bude mít pro tento školní rok odloženou školní docházku. Oproti loňskému
roku by mělo v září 2019 nastoupit
do školních lavic o 26 prvňáčků více.
Odbor školství a cestovního ruchu

Seniorská obálka
V infocentru pro seniory si strakoničtí
senioři od 1. 6. mohou zdarma vyzvednout seniorskou obálku. Jejím úkolem je
pomoci lidem v tísni, při ohrožení života
či zdraví. Současně může seniorská
obálka pomoci i složkám Integrovaného
záchranného systému. Obsahuje například informace o tom, jaké léky senior
užívá, jakými nemocemi trpí, včetně
kontaktu na příbuzné. I z tohoto důvodu
je nutné mít obálku na viditelném místě,
a to na vnitřní straně vchodových dveří.
Seniorskou obálku jsme pro vás vytvořili
v městském kulturním středisku ve spolupráci s Krajskou radou seniorů a Krajským úřadem Jihočeského kraje. Její
obsah jsme konzultovali se záchrannými
složkami integrovaného systému ve Strakonicích. Více informací v infocentru pro
seniory, tel.: 720 043 670.
Marie Žiláková,
infocentrum pro seniory

Vysokorychlostní
internet pro obce
Místní akční skupiny chtějí podpořit
zavádění vysokorychlostního internetu
i do nejmenších obcí. V současné době
vyjednávají podmínky s Ministerstvem
průmyslu a obchodu. Budou usilovat
o zapojení do Operačního programu
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a chtějí pomoci kromě rozvoje
podnikání i se zaváděním vysokorychlostního internetu v malých obcích
a podnicích. Informovala o tom Národní
síť místních akčních skupin. Informace
o práci akčních skupin jsou na
www.mistniakcniskupiny.cz. 
(red)
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Cena instalace 495 Kč z původní
ceny 1850 Kč
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Strakonice
Slaník
Řepice

