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Tříkrálový koncert 8. 1.

Reprezentační ples města
Reprezentační ples města se uskuteční
24. ledna od 20.00 hod. v domě kultury.
Hrát bude Swing Band Tábor, hostem
večera je Hana Křížková a předtančení
zajistí Astra Praha. Hosté se mohou
také těšit na bohatou tombolu. Předprodej
vstupenek v MěKS.

Výsledky opakovaných voleb
do zastupitelstva
V opakovaných volbách do zastupitelstva
města, které se konaly 14. prosince, zvítězilo hnutí Strakonická Veřejnost. Získalo
64,72 % hlasů. Mandáty získala také 3KOALICE PRO SILNÉ STRAKONICE a JIHOČEŠI 2012. Výsledky najdete na straně 4.

Strakonice v mobilu
Loni byla spuštěna mobilní aplikace pro občany města Strakonice v mobilu. Je dostupná pro
telefony s operačním systémem Android i iOS.
Obsahuje např. novinky z města a městského úřadu, upozornění na uzavírky, kontakty,
kalendář kulturních akcí nebo můžete jejím
prostřednictvím upozornit na nějakou závadu.

Passat Variant

8 056 Kč

Operativní leasing pro podnikatele

bez DPH měsíčně

Řídí se zkušeností.
Ve svých 46 letech už ví, na čem opravdu záleží. A proto vám nový Passat Variant přináší inovativní světlomety s technologií LED-Matrix,
stálé online připojení a řadu vyspělých asistenčních systémů. Ať už cestujete za prací, nebo vezete rodinu, nový Passat Variant vám chce
usnadnit nejen jízdu, ale i každodenní život.
Vzorový příklad operativního leasingu na vůz Passat Variant 1,5 TSI ACT v ceně 784 900 Kč. Doba pronájmu 48 měsíců a nájezd 15 000 km ročně.
Uvedená pravidelná měsíční splátka 8 056 Kč bez DPH. Tato nabídka platí pouze pro podnikatele. Splátka obsahuje záruční a pozáruční servis
po celou dobu pronájmu vozidla, dále obsahuje povinné a havarijní pojištění s 10% spoluúčasti. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu
§ 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o., a druhou stranou závazkový vztah.
Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,1–7,1 l / 100 km, 108–163 g/km. Foto je pouze ilustrativní. Akční nabídka platí do vyčerpání zásob.

Autorizovaný prodejce Volkswagen

Auto Strakonice, spol. s r.o.

Využijte při koupi ojetého vozu z programu
ŠKODA Plus značkové ﬁnancování a získejte
plusové beneﬁty.

+
Bonus
20 000 Kč

+
Výkupní bonus
10 000 Kč

Povinné ručení
1 000 Kč/rok

RV1902052/01

Písecká 513, 368 01 Strakonice, tel.: 383 311 828, fax: 383 311 828, e-mail: info@auto-strakonice.cz, www.auto-strakonice.cz

ŠKODA
PLUS
MĚNÍME MINUSY
OJETÝCH VOZŮ
NA PLUSY

skodaplus.cz

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

Autoservis Šrachta s.r.o.
Písecká 513
386 01 Strakonice
Tel.: 383 322 226
www.srachta-autoservis.cz

Untitled-98 1

BONUS

20 000

Kč

18.12.2019 11:12:17

RV1902053/01

Tato indikativní nabídka není nabídkou
ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká
mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou
stranou závazkový vztah.
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Střešní konstrukce zimního stadionu je opravena

Břetislav Hrdlička
STAROSTA

Foto: M. Walter

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

Čilý pracovní ruch nepolevoval na zimním stadionu ani za chladného počasí,
byť se občas přihodilo, že první mrazíky
zkomplikovaly situaci.
V první fázi byla provedena oprava delaminace části hlavních obloukových vazníků
(pro představu nás laiků se jedná o obrovské
dřevěné obloukové vazníky nesoucí celou
střechu budovy). Spočívala nejen v obroušení stávajícího povrchu vazníků, tmelení
a novém nátěru, ale především ve stažení
hlavních obloukových vazníků ocelovými
třmeny. Tyto práce probíhaly uvnitř stadionu v době odstávky, kdy na ploše nebyl
led. Náklady hrazené městem Strakonice
dosáhly výše 525 000 Kč bez DPH.
Druhým krokem rekonstrukce zimního
stadionu bylo odstranění tzv. slunolamů
z opravované střechy. Právě ukotvení

MÍSTNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ – WWW.STTV.CZ 

slunolamů způsobilo problém se zatékáním. Po jejich odstranění byla obnažená
místa oplechována a došlo ke zpevnění
konstrukce vazníků včetně oplechování
na nižší a střední části střechy. Tím bude
vyřešen dlouhodobý problém z minulosti
se zatékáním. V tomto případě městský
rozpočet financoval opravy ve výši zhruba 800 000 Kč bez DPH.
V blízké budoucnosti čekají zimní
stadion další revize. Ihned po ukončení
hokejové sezony jsou v plánu například
technické prohlídky nosné konstrukce.
Cílem je zajistit maximální bezpečnost
uživatelů zimního stadionu, aby i příští
generace měly možnost v bezpečí sportovat
a věnovat se aktivnímu odpočinku.
Město Strakonice dohlíží a kontroluje
stav všech sportovišť. V loňském roce
vynaložilo nemalé finanční prostředky
na opravy sportovišť a bude pokračovat
i nadále.

Vážení Strakoničtí,
každoročně se v začátku roku
ohlédnu za uplynulým rokem života.
Děláte to také? Většina z nás zřejmě
ano, abychom se podívali, co bylo
dobré a co se nám naopak příliš
nepovedlo. S městem je to vlastně
hodně podobné. Ačkoliv minulý rok
jeho života byl lehce omezen, přesto
nespalo, naopak. Žilo a dralo se o své
právo na bytí, a to i přes vnější nevoli
a nepřízeň. A my všichni jsme mu v tom
pomáhali. Opravovalo se, budovalo,
chránily se objekty našich předků, myslelo se na budoucnost našich potomků.
Nyní je před námi nových tři sta šedesát šest dnů. Je jen na nás samotných,
jak je zužitkujeme a využijeme jejich
čas. Naprosto každý může projevit
svůj názor a postoj. Už jen obyčejným
chováním k druhým. Buďme k sobě
vlídní a upřímní. Nepodrážejme si
nohy, pomáhejme si a zkusme každý
den začínat s úsměvem. Ten přece
nikoho nic nestojí a dělá doslova
zázraky.
Protože jsem ještě neměl příležitost
popřát vám do nového roku, učiním
to nyní. Možná se to může zdát jako
mnohokrát zopakovaná fráze, ale
zkuste se optat starších, co by si přáli?
Zdraví je na prvním místě. Bez toho
„všelijakého ostatního“ se snáze či hůře
obejdeme, ale zvládneme to. Tak tedy
především pevné zdraví všem, hodně
lásky a trochu pověstného štěstíčka
k tomu.
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Z MĚSTA
Úpravna vody má
dva infiltrační kanály
V Úpravně vody v Pracejovicích byly dokončeny dva infiltrační kanály, které se ke konci
listopadu naplnily surovou vodou z řeky
Otavy a byly provizorně zprovozněny. Díky
tomu se zvýšila hladina spodní vody, která
se prostřednictvím studní a vrtů přečerpává
do úpravny vody. Před rekonstrukcí se sem
dodávalo 15 litrů surové vody za sekundu
a po zprovoznění infiltračních kanálů to
je 25 l/s. Jsou také rekonstruovány vrty
a studny, kde dochází zejména k výměně
čerpadel a k opravám stávajících konstrukcí.
Dušan Kučera, odbor majetkový

KRÁTCE Z RADY MĚSTA
•

•

•

Ceny vodného a stočného od
1. ledna vzrůstají o inflační koeficient
ve výši 2,7 %. Výše vodného bude
61,62 Kč/m3 včetně DPH a stočného
37,54 Kč/m3 včetně DPH.
Obecní živnostenský úřad má od
1. ledna nového vedoucího, který vzešel z výběrového řízení. Rada města
jím jmenovala Luboše Vršeckého.
Město nakoupí 500 kusů tašek
na třídění odpadů od společnosti
EKO-KOM o objemu 20 a 40 l za dotovanou cenu 38,60 Kč a 42,30 Kč.

Výsledky opakovaných
voleb do zastupitelstva
Opakované volby do zastupitelstva města
konané 14. prosince vyhrála Strakonická
Veřejnost, která získala 64,72 % hlasů a v jedenadvacetičlenném zastupitelstvu získala
17 mandátů. Na druhém místě skončila
3KOALICE PRO SILNÉ STRAKONICE
s 14,97 % hlasů a třemi mandáty. Do zastupitelstva se dostali ještě JIHOČEŠI 2012, kteří
získali 6,75 % hlasů a jeden mandát.
Složení nového zastupitelstva města
Strakonice:
Strakonická Veřejnost: Břetislav Hrdlička,
Rudolf Oberfalcer, František Christelbauer,
Pavel Zach, Jaroslav Horejš, Josef Zoch, Jan
Hrdlička, Josef Hradský, Václav Král, Rudolf
Oberfalcer ml., Marie Žiláková, Pavel Drdel,
Vít Holeksa, Marcela Štveráková, Jaroslav
Choura, Martin Horský, Miloš Sedláček
3KOALICE PRO SILNÉ STRAKONICE: Martin Gregora, Miroslav Žitný, Ladislav Havel
JIHOČEŠI 2012: Pavel Vondrys 
(red)
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Nová elektronická úřední deska
Město Strakonice 21. listopadu nainstalovalo elektronickou úřední desku u vchodu
do budovy městského úřadu na Velkém náměstí 3. Elektronický způsob komunikace
nahradí šest klasických vývěsních tabulí,
které sloužily ke zveřejňování dokumentů
v papírové podobě před městským úřadem.
Jejich plocha ale často nestačila, a to vzhledem k povaze a rozsahu dokumentů, které
musely být stejně v plném znění uloženy
na podatelně úřadu.
Co je úřední deska? Každý správní orgán
je povinen zřídit jednu úřední desku. Musí
být veřejně nepřetržitě přístupná a existovat v hmotné i elektronické podobě (na internetu). Správní orgán na ní zveřejňuje
například vydané opatření obecné povahy
(§ 173 odst. 1 správního řádu) nebo oznámení o zahájení řízení, zejména při velkém
počtu účastníků (§ 47 odst. 3 a § 144 odst.
2 správního řádu). Na úřední desku se také
doručuje osobám neznámého pobytu nebo
sídla a osobám, kterým se nedaří doručit
jinak (§ 25 odst. 1 správního řádu). Zveřejňují se na ní také oznámení o zahájení
územních řízení, zahájení stavebního řízení s počtem účastníků více než 30 (silnice,
sítě...). Naleznete tam také termíny jednání
zastupitelstva, právní předpisy obce (obecně závazné vyhlášky a nařízení) a dále
například záměry na prodej, pronájem,
směnu či darování obecního majetku obcí
a veřejnoprávní smlouvy uzavírané obcí.
Většina dokumentů musí na úřední desce
viset 15 dnů a teprve poté začínají běžet

Il. foto: redakce

lhůty další. Dále se na úřední desku vyvěšuje např. oznámení o přerušení dodávek
elektrické energie, nálezy, aukční vyhlášky,
dražební vyhlášky, oznámení krajského
úřadu a další důležité dokumenty.
Elektronická úřední deska přináší
moderní a efektivní způsob zveřejňování
dokumentů. Mezi hlavní přínosy tohoto
řešení patří pohodlný způsob vyhledávání
informací ze strany veřejnosti a rychlá orientace v zobrazených informacích. Její prohlížení má i zvláštní režim pro vozíčkáře.
Tato úřední deska také umožňuje interaktivní procházení webových stránek města
www.strakonice.eu, městského kulturního
střediska www.meks-st.cz a kalendáře
kulturních a sportovních akcí.
Rudolf Ulč,
vedoucí odboru informatiky a provozu

Stavební úpravy ulice Virtova
V souvislosti s loňskou realizací stavby I/22
Dražejov průtah – Strakonice, jejímž investorem bylo Ředitelství silnic a dálnic ČR
(ŘSD), byly některé objízdné trasy vedeny
po místních komunikacích města Strakonice. Jedna z nich vedla ulicí Virtova, která
byla poškozena projíždějícími vozidly.
Ředitelství silnic a dálnic ČR se zavázalo, že na své náklady poškozenou ulici
opraví, a to v rámci akce Přeasfaltování
povrchu komunikace Virtova. S ohledem
na vyloučení možných zásahů do nového
asfaltového povrchu bylo vhodné provést
současně s uvedenou akcí ŘSD akci města
Strakonice nazvanou Stavební úpravy ulice
Virtova – Strakonice. Jednalo se o osazení

silničních obrub u plánovaného a povoleného chodníku v ulici Virtova včetně
uličních vpustí, nové dešťové kanalizační
stoky, položení chrániček pro připravovanou rekonstrukci elektrického vedení a provedení opravy asfaltového povrchu v místě
napojení bezejmenné ulice u Starého Dražejova na ulici Virtovu. Technické služby
Strakonice provádějí výměnu stávajícího
vodovodního řadu. Staveniště bylo předáno
zhotoviteli 15. listopadu a předpokládaný
termín dokončení byl stanoven na konec
prosince 2019. Dodavatelem stavby byla
firma ZNAKON, a. s., cena díla je celkem
851 660 Kč bez DPH.
Petr Zdeněk, odbor majetkový
Zpravodaj města Strakonice

Územní studie krajiny správního obvodu
obce s rozšířenou působností Strakonice
Rada města Strakonice 29. června 2016
usnesením č. 2358/2016 souhlasila s pořízením Územní studie krajiny správního
obvodu obce s rozšířenou působností
Strakonice. Jejím hlavním cílem je
vytvořit odborný komplexní dokument
umožňující koncepční víceoborový
přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území s využitím koordinační
úlohy územního plánování. Účelem je
mít k dispozici základní podklad pro
plánovací a rozhodovací činnost v krajině bez ohledu na to, kterému úřadu je
rozhodování příslušné. Základem řešení
z hlediska územního plánování je vytvoření podkladu pro stanovení koncepce
uspořádání krajiny v územních plánech,
případně pro další řešení v regulačních
plánech. Výstupy studie budou sloužit
také k doplnění jevů v územně analytických podkladech obce s rozšířenou
působností Strakonice. Dokument bude
sloužit jako kvalifikovaný územně plánovací podklad pro zpracování územně
plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů.
Územní studie krajiny je zpracována
komplexně pro celé území obce s rozšířenou působností, tedy pro všech 69 obcí.
Rozloha řešeného území je 57 412 ha.

Zpracovatelem územní studie je architekt Ladislav Komrska, autorizovaná osoba
se všeobecnou autorizací, s autorským
týmem ve složení Eva Jonešová, autorizovaná architektka pro obor krajinářská
architektura, Roman Bukáček, specialista
pro hodnocení krajinného rázu, krajinného
inženýrství a krajinné mapování, Pavel
Musiol, autorizovaný projektant územních
systémů ekologické stability.
Rozpracovaný návrh územní studie byl
projednán na dvou veřejných konzultacích
s dotčenými orgány, oprávněnými investory a jednotlivými obcemi. Na základě
veřejných konzultací byl návrh územní
studie dopracován.
Dokumentace Územní studie krajiny
správního obvodu obce s rozšířenou
působností Strakonice je k dispozici
na webových stránkách města Strakonice
www.strakonice.eu/content/uzemni-studie-krajiny-spravniho-obvodu-obce-s-rozsirenou-pusobnosti-strakonice.
Projekt územní studie krajiny správního
obvodu obce s rozšířenou působností je
spolufinancován Evropskou unií. Město
Strakonice na něj získalo dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu,
výzva č. 9 Územní studie.
Marta Slámová, vedoucí odboru rozvoje

PRO OBČANY
Zvon sv. Anežka bude
připomínat rok 1989

Zvonař Michal
Votruba odlil
v prosinci v Myslkovicích pro kostel
P. Marie Bolestné
na Podsrpu zvon
sv. Anežka Česká.
Foto: archiv farnosti
Ve věžičce je zvon
sv. Václav a prázdné místo po zvonu,
který byl ve 2. světové válce rekvírován.
Farnost tam umístí zvon sv. Anežka,
který nám bude připomínat 30. výročí
kanonizace této světice, ale i znovunabytí demokracie v Československu. Průměr
zvonu je 39, 8 cm, hmotnost 40 kg
a ladění c3.
Osazení zvonu se uskuteční až po opravě
věžičky, která je součástí rekonstrukce krovu a střechy kostela na Podsrpu. Momentálně je tedy zvon uchováván v kostele.
O požehnání a instalaci budeme včas
informovat. 
Roman Dvořák, farář

O svobodě a nesvobodě s disidentkou a mluvčí Charty 77 Danou Němcovou
„Svoboda je prostor, ve kterém žijeme
nebo nežijeme. Svoboda není něco, co nám
někdo udělí. Existuje několik svobod, ale
zásadní je svoboda vnitřní, kdy se člověk
rozhodne dívat se na věci tak, jak jsou,
a případně s nimi něco dělat.“ To byla první slova paní Dany Němcové v Rytířském
sálu strakonického hradu v rámci besedy
na téma 30 let od Sametové revoluce.
Nesmírně poutavé vyprávění ženy,
sedminásobné matky, která se rozhodla
uposlechnout vnitřního hlasu a jít se doslova prát s režimem, který jí a její rodině
rozhodně neplánoval nachystat nikterak
klidné dny.
Slušnost a poctivost jí byly přednější než
kariéra. Za své postoje a smýšlení byla se
svým manželem vězněna a perzekuována.
Zpravodaj města Strakonice 

Dana Němcová se starostou Břetislavem Hrdličkou

Foto: M. Bučoková

V roce 1977 je mezi prvními signatářkami
Charty 77, v následujícím roce pak zakládá
Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných.
Po pádu komunismu jí bylo uděleno státní
vyznamenání medaile Za zásluhy I. stupně
a Cena Arnošta Lustiga. V roce 2013 obdržela Cenu paměti národa.

Povídání s Danou Němcovou bylo plné
životní moudrosti, respektu, solidarity
a porozumění.
Paní Němcová velmi pohotově, avšak
s důkladným rozmyslem reagovala na dotazy směřující do oblasti svobody, demokracie a lidských práv.
Že se Daně Němcové dostalo ve Strakonicích srdečného přijetí, potvrdil zcela
zaplněný sál a závěrečný standing ovation.
Pořadatelem akce byla Římskokatolická farnost Strakonice a Městské kulturní
středisko Strakonice. Po besedě se Dana
Němcová setkala při večeři pořádané
městem Strakonice se starostou Břetislavem Hrdličkou a hosty. Zapsala se také
do kroniky hostů města Strakonice.
Markéta Bučoková, PR
leden 2020
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Z MĚSTA
Ze zápisníku městské policie
Jako každý rok jste se mohli v předvánočním čase ve větší míře setkat s hlídkami
policie u jednotlivých marketů. Městská
policie měla na starosti nákupní zónu
v Katovické ulici a strážníci sem namátkově jezdili několikrát denně. Soustavnou
preventivní kontrolu tu vykonávali i asistenti
prevence kriminality, kteří pro městskou
policii pracují. Dohled u ostatních obchodních center měla na starosti Policie ČR.
O tom, že se prevence vyplatí, svědčí to,
že se daří eliminovat kapesní krádeže
v obchodech a vykrádání aut na parkovištích u nich na minimum. Mluvčí Policie
ČR ve Strakonicích Jaromíra Nováková
uvedla, že v první polovině prosince
neevidovali žádný takový přestupek
a trestný čin.
Jaromíra Nováková a Jaroslava Krejčová,
preventistky a mluvčí Policie ČR, respektive městské policie, vyrazily 12. prosince
do terénu vybaveny letáky s radami, jak
se mají lidé chránit. V doprovodu stážistů
z plzeňské vyšší odborné školy vyvolávaly u nakupujících v Bille a v Lidlu údiv nad
tím, copak je to za policejní manévry. Lidé
ale jejich upozornění na to, aby na své
věci dávali pozor, brali vážně a často
se chytali za hlavu, protože si uvědomili,
jak snadnou kořistí lapků jsou. Před jejich
očima narychlo zapínali kabelky, z nákupních košíků vyndávali volně odložené
tašky. Jedna z žen byla velmi překvapena, když jí preventistka městské policie
podávala její peněženku. Nechala ji
položenou v košíku a vůbec si nevšimla,
že jí zmizela. Přijít o kabelku či peněženku
je vskutku velmi snadné. Je zbytečné si
přidělávat starosti s vyřizováním nových
dokladů a kazit si náladu ukradenými
penězi.
Lidé také stále nechávají v autech na zadních sedadlech i v kufru odložené věci.
Auto opravdu není trezor a pro šikovného
zloděje je otázkou několika vteřin, aby
si vzal, co ho upoutá. Stejně tak snadno si sáhne do zadní kapsy kalhot pro
peněženku nebo do otevřené kabelky,
byť ji majitelka má na rameni. Policejní
hlídky budou dění u marketů monitorovat
celoročně, jelikož k podobným situacím
dochází i v běžných dnech v roce.
Zaměstnanci městské policie přejí všem
do nového roku mnoho zdraví, štěstí
a lásky.
Milan Michálek, velitel strážníků MP
Strakonice
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Přijďte se sousedy na pivo, zve pivovar

Pivovar zve k návštěvě

Strakonický pivovar Dudák chce ve svém
městě pomoci utužit fungující a zároveň
navázat nové sousedské vztahy. Ještě více
tak otevře své brány a každý měsíc pozve
sousedy z předem vylosované ulice na exkurzi a posezení v degustovně pivovaru.
„V dnešní době je daleko snazší navázat
"přátelství" přes sociální sítě než s vlastními
sousedy, se kterými se sice denně potkáváte
a zdravíte, ale ve skutečnosti o sobě často
nevíte nic,“ říká sládek pivovaru Vlastimil
Matej, který je rodákem ze Strakonic. Dnes
je celkem běžné, že pečlivě sledujeme dění
na druhé straně zeměkoule, ale neznáme
lidi, kteří s námi bydlí v ulici či v jednom
bytovém domě. Do pivovaru ale nemohou
najednou přijít celé Strakonice, proto pivo-

varští přistoupili k náhodnému výběru jedné
ulice a o těch, kteří na prohlídku budou
moci přijít, rozhodne los.
Předseda klubu strakonických házenkářů Miroslav Vávra vylosoval první ulici
a její obyvatelé mohou přijít ve čtvrtek
9. ledna na dvouhodinovou exkurzi spojenou s ochutnávkou piva ve sklepě a posezením v degustovně. Další ulici vylosuje
některý z účastníků první exkurze. Akce
se bude po lednové premiéře opakovat
v únoru a březnu, v případě pozitivního
ohlasu se bude konat znovu od září.
„Pro pivovar je nejlepší reklama, pokud
lidé vidí, že při výrobě piva je zásadní
lidská práce, a to, že mohou ochutnat pivo
přímo z ležáckých tanků či vidět rozkvašené kádě na spilce. Zároveň budeme moc
rádi, pokud tím pomůžeme k utužení sousedských vztahů, protože pivo odjakživa
lidi sbližuje!“ uzavírá sládek.
Dudák - Měšťanský pivovar Strakonice
LEDEN 2020
Vylosovaná ulice: Svatopluka Čecha
Termín konání: 9. 1. 2020 od 16.00 hod.
Bez vstupného a rezervace, možnost
posezení v degustovně do 20.00 hod.

Vánoční setkání zdravotně postižených a dobrovolníků

Foto: archiv územní sdružení zdravotně postižených

Územní sdružení zdravotně postižených
ve Strakonicích pořádá pravidelně vždy
před koncem roku slavnostní posezení pro
své členy a dobrovolníky, kteří pomáhají
se zajišťováním sportovních a kulturních
aktivit. V klubovně v ulici Stavbařů 213 se
4. prosince sešlo 61 zdravotně postižených
a seniorů ze Strakonic a blízkého okolí.
Nejprve vystoupilo 16 dětí z Mateřské školy
Stavbařů, které nacvičily se svými učitelkami živý betlém. Předvedly pásmo básniček,
písniček a koled s mnoha rekvizitami, vidět

radost v jejich očích bylo velmi dojemné
a krásné. Tímto bych chtěla poděkovat učitelkám, Aleně Barborkové a Lence Fialové,
za pěkné chvíle, které pro nás připravily.
Nacvičit s nejmenšími dětmi poměrně
dlouhý program jistě není jednoduché. Mezi
školkou a sdružením je velice dobrá spolupráce, učitelky nám vycházejí vstříc a děti
rády vystupují v našich prostorách.
Vánočně laděný program si dále připravila pracovnice Muzea středního Pootaví
ve Strakonicích Ludmila Vilánková. Vánoční příběhy prokládala hrou na dudy. Také
tady jsme vsadili na jistotu, neboť s pracovníky muzea máme výborné zkušenosti.
Vždy čekáme na ohlasy účastníků, jak se
jim vánoční setkání líbilo. Mnozí zdravotně postižení a senioři děkovali za příjemně
strávené dopoledne, a to je pro nás největší
odměna. 
Jana Kohelová,

jednatelka územního sdružení

zdravotně postižených ve Strakonicích
Zpravodaj města Strakonice

V tichosti si vedle něho žijeme…

Asi každý, kdo má dědečka, by měl mít
krásné vzpomínky, tak jako já jsem si
uchovala ty své. V souvislosti s vánoční
dobou se mi vybaví chvíle, kdy jsme přišli
k dědečkovi na návštěvu a vždy jsme hráli
Malou noční hudbu. To byly moc krásné
okamžiky. Pokaždé, když ji slyším, tak je
děda se mnou. S dědečkem jsou vlastně
všechny vzpomínky spojené s hudbou
a folklórem. Byla s ním velká legrace.

Foto: M. Bučoková

Desátý prosinec roku 2012 se navždy zapíše do duší strakonických muzikantů černým písmem. Tehdy navždy odešel člověk,
který tvořil nesmazatelnou součást českého
národopisu. Hudební pedagog, folklorista,
dudák, muzikant, zakladatel dudáckého
festivalu ve Strakonicích Josef Režný. Kdo
jiný, když ne on, by si zasloužil ocenění.
Desátého prosince 2019 se nejen
vzpomínalo na pana Režného, ale byla
mu v tento den symbolicky udělena Cena
starosty města. A protože byl muzikantem
od Pána Boha, v ten den se zpívalo, jak
jinak než na jeho počest.
Cenu starosty in memoriam přebíral syn
Josefa Režného Vítězslav se svou manželkou a jednou z jejich dcer Barborou
Schwarcovou.
První dotaz směřoval na vnučku Barboru: Prozraďte prosím některou ze svých
vzpomínek na dědečka.

Máte pocit, že se nad vámi vznáší jako
anděl?
Určitě. Mockrát se mi o dědečkovi i zdá.
A vždycky si říkám: „No dědečku, teď
bude zase dudácký festival, jestlipak to
vidíš…“
Byl dědeček přísný?
Já bych řekla, že dědeček byl přísný. Vzpomínám si na to, když jsme se sešli k obědu,
pustila se vážná hudba a muselo být úplné
ticho. Jak někdo něco řekl, tak bylo zle.
Pane Režný, povězte za svého otce, co by
pro něho Cena starosty znamenala?
Určitě by si toho vážil a byl potěšený.
Byla by to taková satisfakce. Jako to bývá
u divadla nebo koncertů. Největší odměnou
je potlesk a tahle cena je takový potlesk.
Škoda, že se toho tatínek nedožil…
Kampak si cenu vystavíte?
Až se Prácheňáku podaří mít zase nějaké

CENA STAROSTY
zázemí a stálé místo na zkoušky, tak
tam cenu určitě dáme. Jako soubor jsme
ve zkušebně mívali malou vitrínku, kde
byly trofeje, byli bychom rádi, kdybychom
ji tam mohli dát.
Takže nezůstane doma…
Ne, ne, chtěl bych, aby byla všech.
Z toho jasně vyplývá, že tatínek nepatřil
jenom vám, ale byl všech.
Jistěže ne. Soubor je jeho dítě.
Co jste si z osobnosti svého otce a dědečka vzali?
p. Režný: Pro mě to byl obrovský vzor.
Obdivovali jsme jeho povahové rysy. Byl
neobyčejně cílevědomý. Jeho smyslem života bylo rozdat lidem to, co se sám naučil:
lásku k lidové hudbě, dudám, tradici. Nikdy
se nenechal zlomit. Šel do hloubky věcí
a k jeho kvalitám máme ještě hodně daleko.
p. Režná: Považuji si toho, že mně můj
tchán přenechal vedení zpěvaček. Jsou
dobrou složkou souboru a vždycky pěkně
zpívaly. Byl to velký závazek. Pokaždé,
když zkoušíme, připravujeme nové věci,
myslím na to, jestli by byl spokojený s tím,
jak to děláme.
Je to člověk, který mně osobně mnoho
dal a formoval můj život od šestnácti let.
Řekla bych, že si vedle něho stále tak v tichosti a nenápadně žijeme.
Markéta Bučoková, PR
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PRO SENIORY

Pochod proti diabetu

Po celé republice se 14. listopadu připomínal
Světový den diabetu a nebezpečí a úskalí
spojená s touto civilizační chorobou. Ani
strakonický svaz diabetiků nezůstal pozadu
a připojil se k Pochodu proti diabetu, kterým
se snažil upozornit na vzrůstající problém
cukrovky.
Civilizační choroby souvisí s nezdravým
životním stylem a právě pochod by měl být
alespoň základním vodítkem, jak bojovat proti
nezdravému způsobu života.
I přes nepřízeň počasí se letošního pochodu
zúčastnila téměř stovka frekventantů, kteří
procházku městem kvůli silnému větru nedobrovolně zkrátili.
Dlouholetá předsedkyně Marcela Štveráková dobrovolně pracuje pro strakonický
spolek diabetiků, ale především pro jeho členy
s jedinou myšlenkou - pomoci diabetikům
lépe zvládat jejich nemoc. Za své úsilí se jí
dostalo dva dny před Světovým dnem diabetu
poděkování a udělení Syllabovy plakety, což je
nejvyšší vyznamenání Svazu diabetiků v České republice. Cenu převzala z rukou ministra
zdravotnictví Adama Vojtěcha a primátora
Prahy Zdeňka Hřiba na Staroměstské radnici.
I my se připojujeme s blahopřáním k významnému ocenění a s díky za obětavou práci
paní Marcele Štverákové.
text a foto Markéta Bučoková, PR

Z INFOCENTRA PRO SENIORY

Přijďte se poradit, zeptat odborníků z městské a státní policie do infocentra pro seniory
U Sv. Markéty 58 ve středu 22. ledna od 13.00
do 14.00 hod.
Kurz trénování paměti s trenérkou z České
společnosti pro trénování paměti a mozkový
jogging Jitkou Lojíkovou v infocentru pro seniory. Koná se: 14. 1., 22. 1., 29. 1., 5. 2., 12. 2.
od 9.00 do 11.00 hod. Informace u J. Lojíkové,
tel.: 723 022 044 a v infocentru pro seniory,
tel.: 720 043 670.
Marie Žiláková, infocentrum pro seniory
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Vánoční setkání seniorů

O Vánoční setkání byl velký zájem	

Vánoce jsou časem, kdy by nikdo z nás
neměl být sám. Tím spíše, když je
možnost tento a předvánoční čas zpestřit našim nejstarším. Když se před lety
začínala Vánoční setkání seniorů realizovat, jejich účastníci se vešli do klubovny
infocentra pro seniory. Postupně akce
nabírala na atraktivitě a vyvolala nutnost
přemístit se do větších prostor. Ve středu
4. prosince se dříve narozenými zaplnil
celý sál kulturního domu.
Více než stopadesátku seniorů bavily po celé odpoledne Heligonky Aleše

Foto: M. Bučoková

Rusnáka. Pořadatelům z infocentra pro
seniory se povedlo propojit všechny věkové generace naráz. Děti z Mateřské školy
U Parku zahájily program roztomilými
koledami a studenti Euroškoly obsluhovali, dle výrazů ve tvářích, dobře se bavící
seniory.
Každá žena dostala od města Strakonice
kytičku a pánové milou sladkost v podobě
vánočního perníku. Vánoce utekly jako
voda a nezbývá než se těšit na další setkání. Tak zase za rok…
Markéta Bučoková, PR

Dříve narození slavili v domě kultury
To, jak společnost pečuje o své seniory,
je v prvé řadě vizitkou jí samé. Právě
proto strakonické infocentrum pro seniory
a město Strakonice pořádají v závěru roku
setkání dříve narozených u příležitosti
jejich významných životních jubileí. Stalo
se tak i v loňském roce, kdy se strakoničtí
oslavenci sešli 12. listopadu k malé oslavě.
V průběhu celého roku navštěvují zaměstnanci infocentra pro seniory jubilanty,
kteří dovršili věku 75, 80, 85 a více let
a v závěru roku jsou oslavenci pozváni, aby
společně strávili příjemné odpoledne při
hudbě a dobrém jídle.
Každoročně navštíví zaměstnanci
infocentra zhruba devět stovek jubilantů.
Prosincoví oslavenci obdrželi, tak jako

všichni ostatní, dárkový poukaz a kytičku
na samotném setkání.
Oslavence přivítal milým přáním starosta Břetislav Hrdlička a bývalý zastupitel
a aktivní důchodce Josef Zoch.
Leckterý mladší ročník by mohl obdivovat temperament, který oslavenci předváděli na tanečním parketu za doprovodu
hudební skupiny Rytmix.
Infocentrum pro seniory pořádá každý
měsíc několik zajímavých akcí pro dříve
narozené. Nejinak tomu bude i v průběhu
tohoto roku. Sledujte program infocentra pro
seniory a neváhejte navštívit klubovnu U sv.
Markéty v kterýkoliv den. Třeba jen zajděte
na kávičku, přečíst denní tisk, nebo si zkrátka
popovídat. 
Markéta Bučoková, PR
Zpravodaj města Strakonice

MěKS – 383 311 535 (předprodej), Kino – 383 322 625 (pokladna), ŠK – 380 422 700 (hrad), 380 422 720 (pobočka Za Parkem),
MSP – 380 422 608, DDM – 383 322 216, RC Beruška – 773 165 696, ZUŠ – 383 332 166,
STARZ – 380 422 761 (plavecký stadion, pokladna); STEJIKA (Hradební 329) — 732 173 275

VÝSTAVY
7.–26. 1.
Autorská výstava - Alexandra Bryksa
místo: Maltézský sál, info: MěKS
8. 1.–29. 6.
Jana Kubová – obrazy
Výstava je přístupná v době konání
společenských akcí.
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK
8. 1.–28. 2.
Komenského fascinující Labyrint světa a ráj
srdce v kolážích Miroslava Huptycha
Výstava koláží předního českého výtvarníka
Miroslava Huptycha na motivy výjimečného díla
Jana Amose Komenského. Zapůjčeno Národním
pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského. Otevřeno ve výpůjční době ŠK (Po, St–Pá
8.00–18.00, Út zavřeno, So 8.00–12.00 hod.).
místo: vstupní hala ŠK, info: ŠK

KINO OKO
1.–2. 1., 20.00 hod.
Dokonalá lež
USA, drama, titulky, 109 min., přístupný od 12 let
2.–7. 1., 17.30 hod.
Zakleté pírko
ČR, pohádka, 94 min.
3.–4. 1., 20.00 hod.
Nenávist
USA, horor, 95 min., přístupný od 15 let
5.–6. 1., 20.00 hod.
Amundsen
Šve/Nor/ČR, drama/dobrodr./životopisný,
titulky, 125 min., přístupný od 12 let
7. 1., 20.00 hod.
Potrét dívky v plamenech
Fra, drama/histor., titulky, 119 min., přístupný všem
8.–9. 1., 17.30 hod.
Poslední aristokratka
ČR, komedie, 110 min., přístupný všem
9.–13. 1., 20.00 hod.
Můj příběh
ČR, romantický/drama, 90 min., přístupný
od 12 let

10.–13. 1., 17.30 hod.
Medvídci Boonie: Cesta do pravěku
Čína, anim./fantasy, dabing, 90 min., přístupný
všem
14.–15. 1., 14. 1. od 17.30 a 20.00, 15. 1.
od 17.30 hod.
Cats
USA/VB, muzikál, titulky, 106 min., přístupný
od 12 let
15.–16. 1., 20.00 hod.
Pod vodou
USA, akční/drama/thriller, titulky, 95 min.
16.–19. 1., 17.30 hod.
Dolittle 3D
USA, dobrodr., dabing, 106 min., přístupný všem
17.–19. 1., 20.00 hod.
Případ mrtvého nebožtíka
ČR, komedie, 95 min., přístupný všem
20.–22. 1., 17.30 hod.
Špindl 2
ČR, komedie, 107 min., přístupný od 12 let
20.–22. 1., 20.00 hod.
Mizerové navždy
USA, akční/komedie/krimi, přístupný od 12 let
23.–25. 1., 17.30 hod.
Velké přání
Mexiko, anim./rodinný, dabing, 90 min.,
přístupný všem
23.–27. 1., 20.00 hod.
Příliš osobní známost
ČR/SR, komedie, 107 min., přístupný od 15 let
26.–27. 1., 17.30 hod.
Králíček Jojo
ČR/N. Zéland, komedie/drama/satira, titulky,
108 min., přístupný všem
28.–29. 1., 20.00 hod.
Richard Jewell
USA, drama, titulky, 131 min., přístupný od 12 let
28.–29. 1., 17.30 hod.
Vlastníci
ČR, komedie/drama, 96 min., přístupný od 12 let
30.–31. 1., 20.00 hod.
Tlapková patrola: Vždy ve střehu
Kan, anim./rodinný, dabing, 70 min., přístupný všem

KALENDÁŘ AKCÍ

30.–31. 1., 20.00 hod.
Malé ženy
USA, drama/romantický, titulky, přístupný všem
DĚTSKÉ SOBOTY
11. 1., 15.30 hod.
Jak postavit sněhuláka
ČR, pásmo pohádek, 63 min.
18. 1., 15.30 hod.
Zimní putování za pohádkou
ČR, pásmo pohádek, 63 min.
25. 1., 15.30 hod.
Za kamarády z televize 7
ČR, pásmo pohádek, 64 min.
SENIORSKÉ STŘEDY
15. 1., 9.30 hod.
Ženská na vrcholu
ČR, komedie, 105 min., promítání pro seniory
a handicapované
FILMOVÝ KLUB – KINO OKO
8. 1., 20.00 hod.
Tenkrát podruhé
Fra, drama/komedie, titulky, 115 min., přístupný od 12 let

PLAVECKÝ STADION
KRYTÝ BAZÉN
Po
6.00–8.00 kondiční plavání, 12.30–13.30
plavání pro invalidy, 13.30–15.30, 18.00–
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, 13.30–18.00 (15.30–
18.00 ½ bazénu), 20.00–22.00
Čt
12.30–13.30, 14.30–15.30 plavání pro
těhotné, 14.30–16.00 (15.30–16.00 ½
bazénu), 20.00–22.00
Pá
6.00–8.00 kondiční plavání, 12.30–22.00
(15.30–20.00 ½ bazénu)

INZERCE

OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ & PODLAH
Řepice 138, Strakonice (výpadovka na Prahu)
Tel.: 739 657 450
www.dverepodlahy.com

RV1902054/01

Pravidelné akce
na dveře i podlahy
Zpravodaj města Strakonice 
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So a Ne
13.00–20.00
ZMĚNY V PROVOZNÍ DOBĚ: 1. 1. zavřeno,
2. 1. – 9.00–11.30, 13.30–18.30, 20.00–22.00
Měsíc solární louky zdarma (ke vstupu
do krytého bazénu).
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

BOHOSLUŽBY
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
www.farnost–strakonice.cz
Nedělní bohoslužby: 8.00 Podsrp; 9.30
sv. Markéta
1. 1., 8.00 Podsrp; 17.00 sv. Markéta – po večerní bohoslužbě možnost přijmout individuální požehnání do nového roku; výnos sbírky při bohoslužbě
bude na podporu dětí v adopci na dálku
1. 1., Novoroční pěší putování ke sv. Janu
Křtiteli do Radomyšle – odchod 10.00 od kostela
sv. Markéty; 11.00 od přejezdu u vlakové zastávky
Řepice; 14.00 novoroční bohoslužba v kostele sv.
Jana Křtitele v Radomyšli
5. 1., 9.30 sv. Markéta – nedělní eucharistie s promluvou pro děti
5. 1., 15.00 fara – Setkání manželů a rodin s dětmi
8. 1., 19.00 sv. Markéta – Tříkrálový koncert
na podporu charitativní sbírky
24. 1., 18.30 sv. Markéta – Večer chval: hudba,
zpěv, možnost přímluvy na konkrétní úmysly
26. 1., 18.00 fara (Velké nám. 4) – Jde v životě
o víc? – začátek cyklu přednášek a debat o křesťanství
podle Kurzu ALFA; omezená kapacita; přihlašovat se
na čísle 607 638 324 nebo dvorakpetr@hotmail.com
2. 2., 9.30 sv. Markéta – nedělní eucharistie s promluvou pro děti
2. 2., 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.
9. 1., 17.00 Okénko do duše ženy – přijďte se
inspirovat příběhem Loz Bohannon, majitelky módní
značky Sseko Designa a nejúspěšnější podnikatelky
v sociální oblasti.
16. 1., 17.00 Spoluzávislost – kurz s lektorem
z Bodu obratu. Závisí tvůj pocit štěstí a smysl života
na druhém člověku? Přebíráš na sebe zodpovědnost
a důsledky chování druhých? Tak je tento kurz určen
pro tebe.
Každá středa od 16.00 Exit club – setkání mládeže

POZVÁNKY
1. 1., 15.00 hod.
Novoroční plavání v Otavě
místo: lávka u pivovaru
1. 1., 18.00 hod.
Novoroční ohňostroj nad řekou Otavou
info: MěKS
2. 1., 9.30 hod.
Bookstart – S knížkou do života
Pravidelná setkávání s rodiči a dětmi v rámci projektu
na podporu pozitivního vztahu ke knihám a čtení
místo a info: oddělení pro děti ŠK
2., 16., 30. 1., 18.30-21.00 hod.
Tančírna
místo: čajovna Pod Stolem,
info: www.lastradanceacademy.cz
5. 1., 14.30 a 16.30 hod.
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Šípková Růženka
loutková pohádka v podání LS Radost
místo: KZ U Mravenčí skály, info: MěKS
5. 1., 17.00 hod.
Veganská večeře
místo a info: čajovna Pod Stolem
7. 1., 9.00–10.30 hod.
Kurzy počítačové gramotnosti
PC I – Základy psaní – klávesnice, MS Word
místo: studovna ŠK, info: ŠK
7., 21. 1., 16.30–18.00 hod.
Zdravé vaření
pro děti od 5 let, sudé úterky, přihlášení nutné
místo a info: RC Beruška
7., 21. 1., 17.00–18.30 hod.
5 o´clock Tea Talk
anglická konverzace
místo: čajovna Pod Stolem, info: STEJIKA
7. 1., 19.00 hod.
Divadelní předplatné A
Kdo je tady ředitel?
Komedie Larse von Triera v podání Švandova divadla
místo: dům kultury, info: MěKS
8. 1., 8.00–16.00 hod.
Dotační poradna
Den otevřených dveří – konzultace zdarma k dotacím
pro SVJ i soukromé osoby. Obnova památek, dětská
hřiště, zateplení bytových domů a další.
místo a info: STEJIKA, www.stejikasro.webnode.cz
8. 1., 16.30 hod.
Zastavení v čase
krátké setkání, ztišení, verše Rostislav Černý, poetická
próza Jiří Štaidl
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem
8. 1., 18.00 hod.
Zelené otazníky – Jak žít bez odpadu a tím
odlehčit přírodě, zdraví a peněžence?
Jaké jsou principy Zero Waste životního stylu a jak je
lze praktikovat v Česku? Kde a jak nakupovat potraviny bez plastových obalů či jiného typu odpadu?
Na tyto a další otázky se pokusí odpovědět Jana
Velhartická. Místo: spol. sál ŠK, info: ŠK
8. 1., 19.00 hod.
Tříkrálový koncert
vystoupí pěvecká skupina Prácheňského souboru,
PUK Strakonice, Smíšený sbor Hlasoň
místo: kostel sv. Markéty, info: Obl. charita Strakonice
8. 1., 19.00 hod.
Dva nahatý chlapi
Komedie, hrají: M. Zounar, M. Kraus, M. Randová,
D. Šinkorová. Místo: dům kultury, info: MěKS
9. 1., 10.00–11.00 hod.
Šátkování
kurz nošení dětí v šátku, přihlášení na tel. 603 473 712
místo a info: RC Beruška
10. 1.–14. 2., 16.00–18.00 hod.
Kurz šití
pro začátečníky, možnost hlídání dětí při kurzu, šicí
stroj a nitě s sebou, 6 lekcí, max. 4 účastníci ve skupině, přihlášení nutné. Místo a info: RC Beruška
10. 1., 19.30 hod.
Folkové večery Pod Stolem
Pepa Pelán + Pavel Zajíc (zakládající člen a kapelník
českobudějovické skupiny Nezmaři)
místo a info: čajovna Pod Stolem
10. 1., 19.30 hod.
Třeboňští pištci a Semtam
Vystoupení dvou jihočeských hudebních uskupení,
Třeboňští pištci hrají například renesanční a barokní
hudbu, irské tradiční melodie či latinskoamerický folklór. Semtam vychází z kořenů amerického bluegrassu.
místo: Rytířský sál, info: MěKS
10. 1., 20.00 hod.
Maturitní ples SŠ a JŠ Volyně

místo: dům kultury, info: MěKS
11. 1., 20.00 hod.
Maturitní ples – Euroškola Strakonice
místo: dům kultury, info: MěKS
11. 1., 20.00 hod.
Myslivecký ples
místo: sokolovna
12. 1., 15.00 hod.
Taneční odpoledne s písničkou
k poslechu a tanci hraje Antonín Talafous z Protivína
místo: dům kultury, info: MěKS
12. 1., 18.00 hod.
Hraní na kantely, případně i další nástroje
koná se ve spolupráci se spolkem Spona
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem
12., 26. 1., 15.00–17.00 hod.
Latino workshop
místo: malý sál DDM, info: www.lastradanceacademy.cz
13. 1., 18.00 hod.
S gymnáziem na cestách
stopem po Balkánu s Kateřinou Kovářovou, studentkou demografie
místo a info: Gymnázium Strakonice
14. 1., 10.30–11.00 hod.
Divadélko pro nejmenší
originální interaktivní maňáskové divadlo
místo a info: RC Beruška
14. a 16. 1., 18.00 hod.
Kurzy zdravého vaření
Jednotlivé kurzy na sebe nenavazují, hlásit se můžete
i jednorázově. Lektor Jan Juráš. Přihlášky na jan.juras@
knih–st.cz nebo 721 658 244.
místo: ZŠ Povážská, info: ŠK
14., 28. 1., 18.00–20.00 hod.
Klub deskových her Strakonice
Přijďte si zahrát deskovky! Každý měsíc turnaj o ceny,
bez nutnosti registrace.
místo: čajovna Pod Stolem, info: STEJIKA
15. 1., 17.00 hod.
Strakonické hřbitovy
Jiří Kupka: Historie pohřbívání ve Strakonicích. Přednáška s promítáním.
místo: spol. sál ŠK, info: pobočka ŠK Za Parkem
15., 29. 1., 17.00–18.00 hod.
Šachy
kroužek pro děti od 6 let, přihlášení nutné
místo a info: RC Beruška
15. 1., 17.15 hod.
Interní koncert ZUŠ
místo: sálek ZUŠ, info: ZUŠ
15. 1., 19.00 hod.
S Tomíkem na Cestách: Tuktukem z Thajska až
na Moravu
Cestovatelská stand up projekce Tomáše Vejmoly
alias Tomíka, který s thajskou tříkolkou ujel 1300 km.
místo: Rytířský sál, info: MěKS
16. 1., 15.00 hod.
Slavnost k 128. výročí narození Josefa Skupy
místo: Velké nám. 140, info: Jednota K. H. Borovského
16. 1., 16.30 hod.
Přehrávka třídy J. Pelána
místo: sálek ZUŠ, info: ZUŠ
16. 1., mezi 17.00 a 19.00 hod.
Vločky z příze a korálků
Jana Lebedová: Tvořivý podvečer. Pomůcky a materiál
na ukázku a vyzkoušení budou připraveny, ale přineste
si případně i vlastní (korálky, příze, háček, nůžky).
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem
17. 1., 17.00–20.00 hod.
Čchi–kung pro začátečníky
Seminář vás naučí rozproudit životní energii čchi
v těle. Osvojíte si práci s dechem, automasáž, sestavu Osm kusů brokátu a cvičení dle pěti elementů.
Lektorka Andrea Freiová, přihlášení nutné na tel:

Zpravodaj města Strakonice
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605 582 571 nebo andrea.frei@email.cz
místo: RC Beruška
17. 1., 20.00 hod.
Latino párty
místo: čajovna Pod Stolem,
info: www.lastradanceacademy.cz
17. 1., 20.00 hod.
Maturitní ples – SPŠ 4SB
místo: dům kultury, info: MěKS
18. 1., 11.00–18.00 hod.
Seminář argentinského tanga
místo a info: čajovna Pod Stolem
18. 1., 19.00–24.00 hod.
Milonga – tančírna argentinského tanga
místo a info: čajovna Pod Stolem
18. 1., 20.00 hod.
Maturitní ples Gymnázia Strakonice 4. C
místo: dům kultury, info: MěKS
19. 1., 15.00 hod.
Obušku, z pytle ven – Divadelní společnost
Julie Jurištové
klasická pohádka na motivy K. J. Erbena v muzikálovém podání
místo: dům kultury, info: MěKS
19. 1., 14.30 a 16.30 hod.
Švagr Jan
loutková pohádka v podání LS Radost
místo: KZ U Mravenčí skály, info: MěKS
21. 1., 9.00–10.30 hod.
Kurzy počítačové gramotnosti
PC II – Soubory a složky – průzkumník souborů,
ukládání, kopírování, tisk

Tereza Petřek Todorová ze Spolku přátel Památníku Karla Čapka, badatelka PKČ. Přednáška
o životě Karla Čapka u příležitosti 130. výročí
jeho narození.
místo: spol. sál ŠK, info: ŠK
23. 1., 19.00 hod.
Koncert Marie Rottrové – Lady Soul
místo: dům kultury, info: MěKS
24. 1., 20.00 hod.
Reprezentační ples města Strakonice
Hraje Swing Band Tábor, hostem večera je Hana
Křížková, předtančení – taneční škola Astra Praha,
bohatá tombola.
místo: dům kultury, info: MěKS
25. 1., 8.55 hod.
Výlet: Podolský most a okolí
Sraz v 8.55 před nádražím ČD, v 9.06 odjezd do Červené nad Vltavou (s přesedáním
v Ražicích). Odtud do Podolska a k mostu přes
částečně vypuštěnou Orlickou přehradu (možnost
občerstvení a zahřátí v nedaleké jídelně). Dále
přes Temešvár a Struhy do Vlastce (cca 10 km).
Uvidíme dočasně přístupné ruiny původního mostu a stavení na břehu Vltavy, kapličky, případně
zámeček v Červeném Újezdci. Zpět některým
z více spojů přes Ražice.
info: pobočka ŠK Za Parkem
25. 1., 15.00–18.00 hod.
Maškarní karneval
program pro děti, soutěže, slosování o ceny, diskotéka
a drobné občerstvení, předprodej vstupenek v RC,
omezený počet míst
místo a info: RC Beruška

místo: studovna ŠK, info: ŠK
21. 1., 17.00 hod.
Česká Kanada vypravuje
Petr Pokovba: Z Landštejna až na kraj světa za 365
dní. Přednáška s promítáním a prezentací nové knihy
o přírodě, památkách a obyvatelích České Kanady.
místo: gymnázium, info: pobočka ŠK Za Parkem
21. 1., 16.00 hod.
Přehrávka třídy I. Váchové
místo: sálek ZUŠ, info: ZUŠ
21. 1., 19.00 hod.
KPH – Kaprálová quartet
účinkují: Veronika Panochová – 1. housle, Simona
Hurníková – 2. housle, Eva Krestová – viola, Simona
Hečová – violoncello
místo: dům kultury, info: MěKS
22. 1., 16.00 hod.
Přehrávka třídy L. Drábkové
místo: sálek ZUŠ, info: ZUŠ
22. 1., 17.00 hod.
Přehrávka třídy P. Karase
místo: sálek ZUŠ, info: ZUŠ
23. 1., 16.00 hod.
Přehrávka třídy L. Mráze
místo: sálek ZUŠ, info: ZUŠ
23. 1., 16.00–18.00 hod.
Valentýnská rodinná dílna
výroba valentýnských přání a dárečků, vhodné pro
rodiče s dětmi od 4 let, přihlášení nutné
místo a info: RC Beruška
23. 1., 17.00 hod.
Život a dílo Karla Čapka
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25. 1.,
Koncert Ondřej Smeykal – Didgeridoo sólo
s besedou
český profesionální hráč na didgeridoo – australský domorodý nástroj
místo a info: čajovna Pod Stolem
26. 1., 14.30 a 16.30 hod.
Loutková pohádka Sedmero krkavců
hrají Rodiče a přátelé MŠ Lidická Strakonice
místo: KZ U Mravenčí skály, info: MěKS
27. 1., 16.30 hod.
Přehrávka třídy M. Homolkové
místo: sálek ZUŠ, info: ZUŠ
27. 1., 19.00 hod.
Cavewoman
volné pokračování kultovní one man show Caveman, trochu jiný pohled na lásku a partnerské
vztahy
místo: dům kultury, info: MěKS
28. 1., 16.00 hod.
Přehrávka třídy J. Míčkové

Oč jde v křesťanství
Již třetím rokem pořádá strakonická
římskokatolická farnost cyklus deseti dobrovolných setkání, na kterých
se může každý dozvědět něco nového
o křesťanství a zároveň se podělit s ostatními o své názory a zkušenosti. Zvolená
forma pomáhá i těm, pro něž je prostředí
kostela a bohoslužby nesrozumitelné.
Jedná se o kurz Alfa 2020 s podtitulem:
Jde v životě o víc aneb Život stojí za to!
Začínáme 26. ledna od 18.00 na faře
ve Strakonicích, Velké náměstí 4. Účastník nemusí absolvovat všechna setkání.
Vítán je každý, jen počet účastníků je
omezen, ozvěte se včas. Přihlásit se je
možné na čísle 607 638 324 nebo dvorakpetr@hotmail.com. Další informace
naleznete na www.farnost-strakonice.cz.

Zuzana a Petr Dvořákovi,
Roman Dvořák, farář

místo: sálek ZUŠ, info: ZUŠ
29. 1., 17.15 hod.
Interní koncert ZUŠ
místo: sálek ZUŠ, info: ZUŠ
29. 1., 19.00 hod.
Divadelní předplatné B – Divadlo Kalich
Lady Oskar
místo: dům kultury, info: MěKS
30. 1., 8.00–11.00 hod.
Tvořivá dílnička pro děti
Sněhulák z kokosu. Tvoření pro děti v knihovně,
materiál bude k dispozici na místě.
místo a info: oddělení pro děti ŠK
30. 1., 15.30 hod.
Přehrávka třídy M. Lukeše
místo: ZUŠ ul. Kochana z Prachové, info: ZUŠ
31. 1., 20.00 hod.
Maturitní ples Gymnázia Strakonice 4. A
místo: dům kultury, info: MěKS
1. 2., 20.00 hod.

Maturitní ples SPŠ Strakonice 4SC
místo: dům kultury, info: MěKS
2. 2., 14.30 a 16.30 hod.
Ostrov splněných přání
loutková pohádka v podání LS Radost
místo: KZ U Mravenčí skály, info: MěKS
Ledňáčci
Páteční schůzky rodin se zájmem o přírodu, tradice
a lidové hry. Pro děti všeho věku s rodiči, prarodiči.
Přicházet mohou i dospělí bez dětí nebo starší
školáci bez dospělých. Chodit lze i nepravidelně.
Sraz vždy v 16.00 před zámkem u vývěsky ŠK:
10. 1. vyrobíme kalendář na rok 2020, 17. 1.
navštívíme kozy v hradním příkopu a dostaneme
se až k nim do ohrady, 24. 1. obejdeme stromy
s ptačími budkami a krmítky a řekneme si, jak o ně
ZO ČSOP pečuje. Na schůzky si berte s sebou
baterky, a bude–li sníh, i boby. Info pobočka ŠK
Za Parkem (Husova 380) nebo vedoucí Monika
Tůmová (602 361 321 – formou SMS).
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Hudba pomáhá rozeznít život
Hudba v různých formách provází celý život
člověka. Ačkoli v mnoha ohledech dnes hudbě
spíše nasloucháme, člověku pomáhá její interpretace nejen prožít nebo zvládnout životní
situace (radosti i starosti), ale i vnímat rozměry
a skutečnosti, které se dotýkají lidské duše
a ducha. Vánoce jistě jsou zrovna obdobím,
kde hudba má neodmyslitelné místo.
Pro náboženství, křesťanství nevyjímaje,
nabízí hudba a zpěv způsob, jak intenzivně
prožívat vztah s Bohem. Jednak jej oslavovat
tím, že zapojíme více schopností než svůj
rozum, jednak si také intenzivněji uvědomovat
to, co život víry nabízí a otevírá. V biblických
i církevních dějinách nalezneme rozmanité
hudební projevy a způsoby. Dodnes se v kostelích stále počítá nejen s tím, že člověk naslouchá, ale že se aktivně (podle svých možností)
do dění zapojuje právě např. zpěvem.
Ve farnosti kromě tohoto obecného zapojování tím, že lidé mají obvyklé zpěvníky

k dispozici, působí také tři hudební tělesa,
která svým způsobem podněcují tento rozměr
našeho společného života. Nejdéle působícím
je chrámový sbor, který se věnuje klasickému vícehlasu. Doprovází tak bohoslužby
ve slavnostním rázu. Každotýdenní zkoušky
vytvářejí pouta, která jsou hlubší než jen
hudební. Pro bohoslužby s dětmi, večery chval
a další příležitosti vznikla farní kapela, která
je složena z různých nástrojů, od kytar přes
bicí po housle, a hlasů, aby pomáhala lidem
dalším způsobem objevovat Boží velikost.
Dětská schola shromažďuje děti školního
věku. Nejenže se zdokonalují v hudebním
projevu, ale i ony se stávají podnětem druhým.
Kdo má rád zpěv a hudbu, jistě si přijde
na své. Lze se zapojit nejen do obecného zpěvu, ale i do zmíněných těles. Informace jsou
na farním webu nebo v kostelích.
Přeji a vyprošuji nový rok, který vyzní jako
ta nejkrásnější skladba! Roman Dvořák, farář

Výtvarná soutěž Zimní radovánky zná vítěze
Vítězové adventní výtvarné soutěže pořádané
městem Strakonice převzali ceny při slavnostním vyhlášení výsledků během akce Nebeská
pošta na Velkém náměstí konané 30. listopadu. Do soutěže bylo přihlášeno téměř 140 děl,
která byla vystavena v přízemí stavebního
úřadu od 18. listopadu do 6. prosince. O vítězích rozhodovala svými hlasy veřejnost během
prvního týdne výstavy, kdy lidé do hlasovací
urny vhodili zhruba 1300 platných lístků.
V I. kategorii (mateřské školy) dostalo
nejvíce hlasů dílo třídy dráčat z MŠ U Parku,
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Výstava trvala do 6. prosince	

Foto: redakce

druhá byla třída hvězdiček z MŠ Parku, Lidická a třetí pak práce Julie Zachové, Barbory

Kostkové, Barbory Koubové a Vanessy
Kovářové z MŠ Spojařů. Ve II. kategorii
(1. stupeň ZŠ) zvítězil výtvor 3. B ze ZŠ Dukelská, druhá byla ZŠ a MŠ Volenice a třetí
3. D ze ZŠ Dukelské. Ve třetí kategorii (2. stupeň ZŠ) se lidem nejvíc líbilo dílo 7. B ze ZŠ
F. L. Čelakovského, druhá skončila Vendula
Čampulková a třetí Kryštof Brand. Z kategorie
dospělých si vítězství odnesli Jaroslav Pivnička, Josef Soukup, Viktor Karba z DOZP
Osek, druhá byla Jitka Pavlíková a třetí Jana
Lelková. Odbor školství a cestovního ruchu
Zpravodaj města Strakonice

Z MĚSTA

Strážníci chytli sprejera,
který sužoval město
Z této zprávy budou mít radost
všichni ti, kterým vadilo řádění
sprejerů ve městě. Alespoň symbolický potlesk si zaslouží strážníci
městské policie, kteří v pátek
22. listopadu večer hlavního sprejera
a jeho pomocníka chytli. Poděkování ovšem patří i všímavému muži,
který viděl sprejování ze svého okna
v ulici Alfonse Šťastného a bez
váhání volal na dispečink městské
policie. Uvedl, že nějaký mladík
v dlouhé černé bundě a bílých botách maluje sprejem na autobusové
zastávce a že s ním je ještě jeden
kluk, který se dívá. Duo odešlo
směrem do sídliště Stavbařů. To
už byly na cestě obě hlídky, které
dispečer okamžitě vyslal do terénu. Mladé „výtvarníky“ strážníci
zastavili na mostě Jana Palacha.
Hlavní tvůrce nápisů u sebe neměl

Podvod na inzertním portálu

Il. foto: redakce

žádný doklad totožnosti, ale z vandalství ho usvědčoval sprej, jenž mu
vyčuhoval z bundy. Jeho komplicovi
je patnáct let. Oba výtečníky, kteří,
alespoň podle svých uměleckých
podpisů, počmárali ve městě, co se
dalo, si převzala Policie ČR.
Jaroslava Krejčová,
preventistka a mluvčí
Městské policie Strakonice

Lákavá nabídka prodeje Playstation 4PRO za 6 200 korun zaujala koncem října minulého roku na inzertním portálu 38letou
ženu ze Strakonic. Kontaktovala prodávajícího na uvedený
e-mail a po vzájemné komunikaci mu poslala bankovním
převodem požadovanou částku. Do současné doby žádný
Playstation 4PRO neobdržela a nebyly jí vráceny ani peníze.
Strakoničtí policisté upozorňují na podvodná jednání na prodejních portálech, která mají v poslední době vzestupnou tendenci.
Nabídky zboží za výrazně nízké ceny jsou velmi lákavé. Často
se za nimi ale skrývají podvody. Zajímavá nabídka, příjemná
komunikace s prodejcem může navodit dojem, že jde o seriózní
obchod. Ale jen do doby, kdy zájemce převede peníze na uvedený bankovní účet. V ten okamžik končí veškerá komunikace
a přichází velké zklamání a oznámení na policii. Již mnoho lidí
se stalo terčem podvodného jednání.
Policisté radí všem občanům, kteří s oblibou nakupují přes
internetové inzertní portály, aby byli velmi obezřetní. Než se
rozhodnete pro koupi zboží prostřednictvím internetového
portálu, je dobré vyhledat časový úsek, po který je prodejce
na příslušném portálu zaregistrován. V žádném případě
předem neposílejte za zboží peníze a na inzeráty, ve kterých
chybí identifikační údaje, jako je například telefonní číslo, raději
vůbec nereagujte. 
Jaromíra Nováková,
mluvčí Územního odboru Policie ČR Strakonice

INZERCE

Karolína Fürbachová, 8 let

Zpravodaj města Strakonice 

Milí příznivci firmy Vertiv Czech Republic s.r.o.,
přejeme vám úspěšný vstup do nového roku 2020
a v něm především pevné zdraví a hodně pracovních
i osobních úspěchů.
leden 2020
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Čertíci zaťukali na naše dveře…

„Co se to tu dnes děje?“ Všichni jsou oblečeni
v červenočerné a mají na hlavách vlastnoručně vyrobené rohy. Někdo má celý čertovský
kostým. „Že by už čertíci zaťukali na naše
dveře?“ Rok se s rokem sešel a ani tentokrát
na naši školku U Parku Mikuláš s čertem
nezapomněli. Na návštěvu přišli 5. prosince
v doprovodu krásného anděla s bohatou nadílkou. Každá třída si pro čerta a Mikuláše s andělem připravila básničky, písničky či tanečky,
které ho rozveselily. Andílek se na všechny
usmíval a spolu s hodným Mikulášem dohlížel
na čertíka, aby děti příliš neděsil.
Jen co jsme se vzpamatovali z této
návštěvy, už tu byla vánoční besídka. Celá
školka se zaplnila rodiči a rodinnými
příslušníky, kteří přišli podpořit svého
účinkujícího. Je to chvíle stresu a trémy,
ale všem se připravené tanečky, básničky,
pohádky a písničky povedly.
Vánoční atmosféra, koledy a vánoční písničky zněly každé ráno z třídy Dráčat, kde se děti
z celé školky sejdou a společně zpívají a hrají
až do příchodu „školkového“ Ježíška. Ale než
do školky přiletěl, přišel nám zazpívat Sbor
žáků ZŠ F. L. Čelakovského. Když dozněly
poslední tóny, byl slyšet zvoneček. Dětská
očka se rozzářila a všichni se těšili do své třídy
na vánoční stromeček.
Dovolte nám, abychom vám všem poděkovali za spolupráci a popřáli šťastný nový rok.
kolektiv MŠ U Parku

Podzimní výsadba ukončila projekt Zahradou poznání 2019

Výsadbami v Modlešovicích 14. listopadu
skončil již sedmý ročník ekologicko osvětového projektu města Strakonice Zahradou
poznání, který navrací do krajiny původní
odrůdy ovocných dřevin. Žáci ze ZŠ Povážská
ve spolupráci s Osadním výborem Modlešovice vysadili novou alej založenou před
dvěma lety, která končí u památníku bývalých
polních cest nad místní vodní nádrží.
Týden předtím vyrazili do terénu myslivci, hasiči a členové Osadního výboru Starý
Dražejov a více než 40 stromky doplnili
liniovou výsadbu kolem obnovené polní cesty
od vodojemu směrem do polí. Podzimní
výsadby roku 2019, realizované pod patronací
města Strakonice s výraznou (a dlouholetou)
podporou Nadace partnerství Brno, se týkaly
celkem 120 kusů jabloní, hrušní a třešní. Kro-

mě Strakonic se vysazovalo také například
v Sedlici, Putimi, Krejnicích, Vacovicích,
Cehnicích nebo Milejovicích. Pamětní zastavení u výsadeb navíc připomínají významné
osobnosti a události Prácheňska.
Více se zájemci mohou dozvědět z publikace Zahradou poznání 2 vydané v říjnu 2019
městem Strakonice za finanční podpory Jihočeského kraje, která je k dispozici na odboru
životního prostředí MěÚ Strakonice. Díky
finančním podporám, iniciativě obcí i měst
a práci úředníků odboru životního prostředí
tak alespoň částečně splácíme obrovské dluhy
vůči naší krajině, které jsme si přinesli z dob
minulých a ještě ve větší míře je bezmyšlenkovitě vytváříme dál... 
text a foto Miroslav Šobr,
odbor životního prostředí

Dotační programy Jihočeského kraje pro rok 2020
Jihočeský kraj zveřejnil dotační programy pro rok 2020:
•
Podpora rekreační dopravy na území
Jihočeského kraje
•
Podpora oprav a rekonstrukcí místních
komunikací
•
Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury
•
Podpora služeb nedefinovaných
v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách
•
Podpora prevence kriminality v Jihočeském kraji
•
Podpora a rozvoj protidrogové politiky
Jihočeského kraje v roce 2020
•
Podpora bezpříspěvkového dárcovství
krve v Jihočeském kraji
•
Podpora rodinné politiky
•
Podpora práce s dětmi a mládeží
(mimo oblast sportu)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Podpora sportu
Podpora kultury
Podpora muzeí a galerií
Podpora paliativní péče v Jihočeském
kraje
Dotace na reprezentaci Jihočeského
kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu
Dotace na reprezentaci Jihočeského
kraje v oblasti kultury
Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji
Investiční dotace pro jednotky SDH
obcí Jihočeského kraje
RVK 1: Ochrana druhů
RVK 2: Podpora chovu ryb ve vodních
tocích
RVK 3: Podpora chovu včel
Ekologická výchova, vzdělávání
a osvěta
Kulturní dědictví

Prostřednictvím dotačních programů mohou na své projekty čerpat podporu obce,
spolky, neziskové organizace, ale i fyzické
a právnické osoby.
Termín pro podávání žádostí o poskytnutí dotace do výše uvedených dotačních
programů je od 2. 1. do 17. 1. 2020.
Kompletní soubor dokumentů potřebných k podání žádosti vč. elektronické
žádosti a veškeré další informace naleznete
na internetových stránkách Jihočeského
kraje www.kraj-jihocesky.cz – Dotace, fondy EU – Programové dotace Jihočeského
kraje – Aktuální výzvy-dotace Jihočeského
kraje.
Bližší informace poskytne: Městský
úřad Strakonice – odbor rozvoje, Pavla
Němcová, tel.: 383 700 842, e-mail:
pavla.nemcova@mu-st.cz.
Zpravodaj města Strakonice

Svoz bioodpadu v tomto roce
Po již tříletých zkušenostech se svozem
bioodpadu a s ohledem na novou legislativní úpravu podmínek pro jeho oddělené
soustřeďování chceme i v roce 2020 v zástavbě rodinných domků zachovat stejnou
frekvenci svozu. Od března do listopadu
bude probíhat každý týden a v zimním
období 1x za 14 dní. Pokud nedojde
k enormnímu poklesu teplot, kdy hrozí
nebezpečí poškození svozových nádob
při manipulaci či sněhové kalamitě, bude
svoz v zimním období prováděn dle níže
uvedeného harmonogramu. Svoz ze sídlišť
a bytových domů bude pokračovat tak jako
v loňském roce, tzn. celoročně 1x za 14
dní. Průběžně aktualizované informace

budou vždy k dispozici na internetových
stránkách města.
V prvním roce zavedeného svozu, tj.
v roce 2017, jsme z rozmístěných bionádob a velkoobjemových kontejnerů svezli
celkem 800 t bioodpadu. V následujícím
roce to pak již bylo téměř 1500 t. Přestože
rok 2019 není ještě evidenčně uzavřen, odhadujeme, že v něm dosáhneme na celkové
množství 1800 t. Z uvedených meziročních
nárůstů je zřejmé, že se svoz bioodpadů
ve Strakonicích stal pravidelně využívanou službou, kterou město poskytuje svým
občanům, což je velice příjemné zjištění.
Radka Mrkvičková,
odbor životního prostředí

Svoz z jednotlivých ulic bude probíhat jako doposud:
Den

Ulice

Pondělí

B. Havlasy, Boubínská, Bučkova, Českých lesů, Hallova, Hraniční, Chmelenského,
K. Dvořáka, Lesní, Na Muškách, Na Stráni, Nad Školou, Podsrp, Podsrpenská,
Pohraniční stráže, Povážská, Přední Ptákovice, Ptákovická, Strojařů, Šumavská,
Trachtova, U Studánky, U Vodojemu, U Zahrádek, Václavská, Volyňská

Úterý

5. května, Alf. Šťastného, B. Němcové, Bezděkovská, Čelakovského, Družstevní,
Dukelská, Heydukova, Holečkova, Hrnčířská, Husova, Jeronýmova, Klostermannova,
Kosmonautů, Luční, Mírová, Mládežnická, Mlýnská, Na Ohradě, Nábřežní, Obránců
míru, Palackého nám., Pionýrská, Podskalská, Prácheňská, Sídl. 1. máje, Sokolovská,
Spojařů, Stavbařů, Školní, Tržní, U Nádraží, U Sv. Markéty, Zeyerovo nábřeží

Středa

Bavorova, Erbenova, Havlíčkova, Chelčického, Jezerní, K Dražejovu, Kopretinová,
Kosatcová, Krále J. z Poděbrad, Labutí, Leknínová, Liliová, Lipová, Máchova,
Mikoláše Alše, Na Hrázi, Na Rozhledech, Nová, Otavská, P. Bezruče, Plánkova,
Pod Kuřidlem, Podskalí, Prof. Skupy, Prof. A. B. Svojsíka, Pomněnková, Sadová,
Sasanková, Skalní, Slunečná, Sv. Čecha, Švandy dudáka, Tylova, U Větrolamu,
U Vrbiček, Virt, Virtova, Vodní, Zahradní, Zvolenská, Želivského, Žižkova

Čtvrtek

Arch. Dubského, Baarova, Blatenská, Borová, Březová, Budovatelská, Buková,
Dr. Jiřího Fifky, Jedlová, Jiráskova, Lidická, Mánesova, MUDr. K. Hradeckého,
Na Výsluní, Nerudova, Pod Hájovnou, Pod Hliničnou, Pod Lesem, Radomyšlská,
Raisova, Šmidingerova, Tisová, Vodárenská, Vrchlického

HARMONOGRAM SVOZU PRO ROK 2020
Leden

13.–16. 1., 27.–30. 1.

Únor

10.–13. 2., 24.–27. 2.

Březen

2.–5. 3., 9.–12. 3., 16.–19. 3., 23.–26. 3., 30. 3.–2. 4.

Duben

6.–9. 4., 13.–16. 4., 20.–23. 4., 27.–30. 4.

Květen

4.–7. 5., 11.–14. 5., 18.–21. 5., 25.–28. 5.

Červen

1.–4. 6., 8.–11. 6., 15.–18. 6., 22.–25. 6., 29. 6.–2. 7.

Červenec

6.–9. 7., 13.–16. 7., 20.–23. 7., 27.–30. 7.

Srpen

3.–6. 8., 10.–13. 8., 17.–20. 8., 24.–27. 8., 31. 8.–3. 9.

Září

7.–10. 9., 14.–17. 9., 21.–24. 9., 28. 9.–1. 10.

Říjen

5.–8. 10., 12.–15. 10., 19.–22. 10., 26.–29. 10.

Listopad

2.–5. 11., 9.–12. 11., 16.–19. 11., 23.–26. 11, 30. 11.–3. 12.

Prosinec

14.–17. 12., 28.–31. 12.

Leden 2021

11.–14. 1. 2021

Zpravodaj města Strakonice 

ODPADY

Vánoční stromky
a jejich likvidace

Il. foto: redakce

Rádi bychom vás požádali, abyste vánoční
stromky odkládali buď přímo do sběrného dvora U Blatenského mostu nebo
do velkoobjemových kontejnerů, které jsou
určeny pro sběr biologicky rozložitelných
odpadů. Ty jsou rozmístěny jak v osadách,
zahrádkářských koloniích, tak v zástavbě
rodinných domů. V zimním období je pro
vás sběrný dvůr otevřen každý den, včetně
soboty a neděle, od 8.30 do 17.00 hod.
Svoz vánočních stromků odložených
u stanovišť odpadových nádob zajistí technické služby v období od ledna do poloviny
února. Tyto stromky nepatří v žádném
případě do kontejnerů na komunální odpad.
Vzhledem k tomu, že jsou dále zpracovávány štěpkováním, dbejte prosím na jejich
řádné odstrojení.
Radka Mrkvičková,
odbor životního prostředí

Objemný odpad odkládejte
do sběrného dvora

Pro ukládání objemného odpadu občanům
slouží sběrný dvůr U Blatenského mostu.
V zimním období je otevřen denně od 8.30
do 17.00 hod., zavřeno má jen ve dnech
státního svátku. Obyvatelé města ve sběrném
dvoře mohou bezplatně ukládat: objemný
odpad včetně nábytku, baterie, vysloužilá
elektrozařízení, zářivky, nebezpečné odpady
(např. rozpouštědla, barvy, lepidla), kov, plasty
nepatřící do kontejnerů (např. podlahové krytiny), objemné lepenky a papírové obaly, textilní
materiály (např. molitan, matrace, znečištěný
textil), pneumatiky bez ráfku, biologicky
rozložitelný odpad, polystyren. Za poplatek
sběrný dvůr ukládá stavební odpad a suť.
(red)
leden 2020
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I letos si dávám předsevzetí.

NEZTLOUSTNOUT!
Můžete nám sdělit, co Vás přivedlo do výživové
poradny NATURHOUSE?
Doma ani na chatě jsem už nezvládal zastat práci jako dřív, hodně jsem
se zadýchával, ale pořád jsem si nechtěl připustit, že trpím těžkou
obezitou.
Zlom nastal, když jsem po jedné zabijačce na silvestra přijel domů
a podíval se do zrcadla. Ten pohled mě vyděsil. „Vypadáš fakt
strašně,“ zhrozil jsem se sám sebe. Nemohl jsem uvěřit, že ten
chlapík s převislým pupkem, několika bradami a naducanými tvářemi
jsem já. A navrch mi lékař na preventivní prohlídce přísně sdělil: „Máte
vyšší hladinu cholesterolu a kyseliny močové. Není vám ani čtyřicet let,
měl byste se nad sebou zamyslet a trochu shodit.“
Když jsem se dozvěděl, že u nás ve Strakonicích funguje poradna
Naturhouse a přečetl jsem si příběhy lidí, kterým její pracovníci
opravdu pomohli, zahodil jsem stud za své otylé tělo a šel tam. Dobře
jsem udělal!
Pamatujete si, jak probíhala Vaše první konzultace?
Co se na ní dělo?
Pamatuji si to velmi dobře, jako by to bylo včera. Byl jsem zaskočen
množstvím zadržované vody a tuků v mém těle a následným pozitivním
přístupem dietoložky strakonické pobočky NATURHOUSE mi
s problémem pomoci.
Začal jste dodržovat metodu NATURHOUSE.
Co jste na ní nejvíce oceňoval?
Jednoduchost.

Dvaadvacet centimetrů přes
pupek je pryč!

Co pro Vás znamenaly pravidelné týdenní konzultace?
Konzultace byla pro mne vždy motivací do dalšího týdne, odraz toho
jak jsem si vedl. K tomu, aby člověk upravil svoji hmotnost, je potřeba
změnit jídelníček a stravovací návyky. Jaké konkrétní změny se týkaly
Vás? Doma jsem již dříve vařil já, je to můj dlouhodobý koníček a tak
to bylo pro mě asi jednodušší. Začal jsem jíst 5x denně a připravovat
si jídla i na druhý den do práce. Nyní zařazuji do jídelníčku potraviny,
které jsem dříve nejedl, možná i nesnášel jako např. červenou řepu.

LUBOŠ VELEK

Nedílnou součástí metody NATURHOUSE je užívání produktů.
Jak Vám pomáhaly a které jste si oblíbil?
Nejvíce jsem si oblíbil vlákninu Fibroki a Fibroki sojové suchary.
Využíval jsem řadu produktů na podporu spalování tuků a proti
zadržované vodě, žádný mi nedělal problém.

•

Jak se cítíte nyní lehčí o 30 kg?
Cítím se mnohem, mnohem lépe ani se to nedá popsat slovy. Každý by
si to měl vyzkoušet být o 30kg lehčí. Již se nezadýchávám, na kole si
mohu s dcerou Aničkou vyrazit kamkoliv a nejsem unavený. A spánek?
... je krásný, když se člověk nepřejídá.

Věk: 42 let • Výška: 185 cm • Původní hmotnost: 139 kg
Současná hmotnost: 107 kg

•
•

Nikdy jsem nebyl hubeňour, ale léta jsem hrál aktivně fotbal a díky
tomu jsem si váhu držel.
Před třemi roky jsem však ztloustl natolik, že už jsem s tím pupkem
nemohl vylézt ani na hřiště.
Do nového roku jsem si proto předloni dal předsevzetí, že zhubnu,
a světe, div se, já to splnil.

Kombinoval jste hubnutí se cvičením?
Nyní si chodím zaplavat, jednou týdně máme fotbálek, po večerech
cvičím na doporučení dietoložky Evy, jedná se hlavně o cviky na posílení
a zpevnění břišního svalstva. V neposlední řadě také trávím hodně času
prací na chatě.

DITETICKÉ CENTRUM NATURHOUSE

Kochanka 119, Strakonice, parkovište U Bati vedle Hudy sportu, tel.: 383 134 384, 736 695 590

https://hubnuti-strakonice.cz

Co si přejete do Nového roku nejvíce?
Konec roku už je zase tady a já si do toho nového zase dávám
předsevzetí, nebo spíš přání. Co se týká váhy, jsem ve fázi, kdy si ji chci
udržet. Nesmím ztloustnout! A rozhodl jsem se také zamakat na své
postavě. Začnu trénovat „břišáky“, tedy břišní svaly. Mým největším
přáním do roku 2020 je mít pevné zdraví a dobrou kondici, protože hrát
fotbal hodlám třeba až do padesáti.

RV1902375/01

Plánujete do NATURHOUSE docházet i nadále?
Nyní docházím jen na udržovací kontrolu tak 1 za 2 měsíce, ale vždy
budu docházet a vzpomínat na celé NATURHOUSE jen v dobrém.
Každému člověku bych tuto cestu doporučil a ať se nikdo nebojí
do NATURHOUSE zajít nebo zavolat, ale to musí každému docvaknout
v hlavě jako mě.

