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Setkání, divadelní přehlídka 6.–7. 3.
Skupovy Strakonice, loutkářská přehlídka 26.–28. 3.

Služby Šmidingerovy knihovny

Aplikace Strakonice v mobilu

Bezplatná insolvenční poradna

Knihovna nabízí stále bezplatný rozvoz
knih starším a imobilním občanům. Knihy
se rozvážejí každé první úterý v měsíci
v dopoledních hodinách. Další novinkou
v měsíci březnu je akce 1 + 1. Pokud
přivedete nového čtenáře, budete mít roční
členství v knihovně zdarma.

Víte o závadě, která není řešena? Díky
mobilní aplikaci ji můžete rychle nahlásit.
Nemusí vždy jít jen o poškozený chodník,
nesvítící lampu nebo chybějící odpadkový
koš. Projevit se mohou skrytá poškození
i po nedávné vichřici Sabine, která se
prohnala Českem.

Další konzultace v bezplatné insolvenční
poradně se uskuteční ve čtvrtek 5. března
na živnostenském úřadu v ulici Na Stráži.
Odborníci jsou zájemcům k dispozici
vždy první čtvrtek v měsíci od 14 do
16 hodin. O dalších termínech vás budeme
informovat.

SLAVTE S NÁMI A VYUŽIJTE
AKČNÍ ZVÝHODNĚNÍ
Vyberte si model ŠKODA FABIA 125 let. Edice 125 let přidává
signalizaci vzdálenosti při parkování vzadu a zimní paket
zahrnující vyhřívání předních sedadel a vyhřívané trysky
ostřikovačů předního skla. Zastavte se v našem autorizovaném
dealerství ŠKODA.

ŠKODA

FABIA

již za 284 900 Kč

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

se zvýhodněním až

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA FABIA: 4,5–4,8 l/100 km, 102–109 g/km
Illustrativní fotograﬁe

Untitled-82 1

RV1902053/03

45 000 Kč

14.2.2020 11:13:07

Buďte první,
kdo ho má

Transporter 6.1
Přijďte k nám prozkoumat, jestli se dá zdokonalit dokonalé. Transporter jsme vybavili nejmodernějšími asistenčními a bezpečnostními
systémy a zlepšili ergonomii řidiče. Transporter si přitom zachoval svou spolehlivost, komfort i velký nákladový prostor. Objednávat jej
můžete už nyní a být tak mezi prvními v České republice, kdo ho zaparkují před svým domem.
Na obrázku je model s příplatkovou výbavou. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Transporter: 6,3–10,4 l / 100 km, 164–237 g/km.

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

RV1902052/03

Auto Strakonice, spol. s r.o.

ÚVOD

Dům kultury – přístavba a stavební úpravy

ODBOR MAJETKOVÝ
A JAN ZÁKOSTELECKÝ, ARCHITEKT

První etapa rekonstrukce domu kultury
vychází z prověřovací studie celkového
výhledového řešení, která byla zpracována ve druhé polovině roku 2017
a představena veřejnosti koncem jara
2018 k 60. výročí položení základního
kamene domu kultury. Ve studii, která je
stále vystavena v městském informačním
centru, je navržen i harmonogram postupné rekonstrukce celého zařízení.



Foto: redakce

V rekonstruovaných prostorách vznikl
v rámci první etapy vlevo od hlavního vstupu
samostatně přístupný provoz nové restaurace
s jídelnou, kuchyňským zázemím a jižní
terasou. Pro potřeby univerzální malé scény
byl rekonstruován a upraven bývalý loutkový
sál na multifunkční sál s potřebnými prostory
pro účinkují, hygienickým, jevištním a technickým zázemím. Výplně otvorů na těchto
částech fasády mají již charakter, který bude
postupně uplatněn na celém domě kultury.
Přístavba k západní stěně stávajícího
objektu navazuje na rekonstruovanou
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část, ta je nově dopravně napojena pro
potřeby zásobování provozů nejen první
etapy. Její součástí je zásobovací zázemí,
strojovna vzduchotechniky a příruční
sklady. Zastřešení přístavby tvoří novou
rozptylovou plochu pro případ úniku
z hlavního sálu.
Rozsah první etapy vycházel z požadavku
na minimální omezení pořádaných akcí
v domě kultury a věnoval se hlavně
volným prostorům západní části přízemí
(1. nadzemního podlaží). Dílčím způsobem
ale stavební ruch zasáhl i do 2. a 3. nad
zemního podlaží. A to realizací nových barů
v přísálí a na galerii spojených schodištěm
i nákladním výtahem s provozem zázemí
restaurace a dále novým provozním výtahem
určeným pro zaměstnance a nájemce kancelářských provozů.
Rekonstruované prostory jsou nově kompletně vybaveny. Návrh, design i barevnost
interiérů, byl volně inspirován dobou vzniku objektu, tedy 60. lety 20. století. Více
se o příběhu a grafickém řešení interiérů
dozvíte v příštím čísle Zpravodaje.
Maximální kapacita všech prostorů pro
veřejnost je až 200 návštěvníků. V restauraci s barem vznikne 50 míst. Jídelna
má kapacitu minimálně dalších 50 míst
a na nové terase bude k dispozici okolo
40 míst. V multifunkčním sále se předpokládá kapacita cca 40–60 míst podle druhu
akce a uspořádání sedadel.
Součástí stavby byla také obslužná
komunikace pro zásobování, rozsáhlé
terénní úpravy, zpevněné plochy, doplnění veřejného osvětlení, nová přípojka
vodovodu s hydrantem, odlučovač tuků
z kuchyňských provozů, nová kanalizační
přípojka, technicky náročná přeložka parovodu a kabelu komunikačních sítí. Celkové
náklady stavby jsou vyčísleny na cca
57 milionů korun včetně DPH.
Termín slavnostního otevření bude
aktuálně uveden na webových stránkách
města a facebooku, neboť v době redakční uzávěrky Zpravodaje probíhalo
převzetí stavby a konečná montáž.

Břetislav Hrdlička
STAROSTA
Poslední dny rozpoutaly živou
a místy až výbušnou diskuzi
na téma kočičích věcí. Podle
zkušeností odborníků koťata,
která slouží dítěti ve městě jako
dárek, jsou zanedlouho často
vyhozena ze dveří a pořizují se
další. A je jich čím dál více. Nejen
v televizi už slyšíme silné hlasy
bijící na poplach: „Co s tím udělá
město?!“ A my platíme a hasíme,
co napáchají nezodpovědní chovatelé. Prozatím kočky chytáme,
hradíme kastraci a po krátkém pobytu v depozitu pouštíme zvířata
na místo odchytu. Pokud je kočka
označena vlastníkem, necháme ji
tam, kde je. Další zvířátka končí
ve výbězích soukromého depozita
paní Dity Uhrikové. Doufám, že
všichni bojovníci za práva koček
na chod útulku pravidelně přispívají, tím pomáhají jak opuštěným
zvířatům, tak paní Ditě. Vím však,
že někdy je to jako s „běženci“.
Jsou lidé, kteří křičí: „Pomozte jim!“
Ale domů by si běžence nevzali.
Věřím, že ze strakonických ochránců koček má určitě každý taková
zvířata doma, a je to krásná ukázka opravdického zápalu a lásky
k přírodě.
Milé ženy, maminky, babičky,
přítelkyně, možná se to moc
nenosí, ale za veškerou vaši péči
vám náleží poděkování v podobě
kytičky. Ať jsme my muži na vás
milejší. A to nejen osmého března.
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Z MĚSTA
Oslavíte letos zlatou nebo
diamantovou svatbu?
Město Strakonice je se svými občany v jejich významných chvílích a nabízí občanům
s trvalým pobytem ve Strakonicích oslavu
zlaté a diamantové svatby v prostorách
obřadní síně Městského úřadu Strakonice
nebo v obřadní síni na strakonickém hradě.
Při této příležitosti město předává manželům balíček v hodnotě 600 Kč a jejich
jubileum zaznamenává do pamětní knihy.
Pokud občané upřednostňují připomenutí
si této výjimečné události ve svém soukromí, mohou je doma navštívit zástupci
městského úřadu.
K zajištění oslavy, popř. domácí návštěvy je
nutné předložit oddací list, občanské průkazy manželů a dohodnout příslušný termín.
Oslavenci se mohou na našem úřadě
(oddělení matrik) přihlásit osobně, nebo tuto
příjemnou povinnost mohou za ně splnit děti,
sousedi, kamarádi nebo ostatní příbuzní.

Foto: J. Krch

Sňatky 2019
Za minulý rok bylo ve Strakonicích uzavřeno o 19 manželství více než v roce 2018.
Šťastné ANO si řeklo 131 párů, z toho
bylo 12 manželství uzavřeno církevní
formou. Vdávali a ženili se tady také cizí
státní občané, například Slováci, Ukrajinci,
Němci, Rusové, Turci, Dáni a Francouzi.
Svatby se uskutečnily jak v obřadní síni
na radnici, tak i v prostorách strakonického
hradu. Venkovní svatby se v loňském roce
těšily velké oblibě. Svatbu mimo obřadní
síň si vybralo 44 párů. Lásku a oporu si
znovu slíbilo také šest manželských párů
při zlaté svatbě, což je padesát let společného žití. Diamantovou svatbu (po šedesáti
společných letech) oslavilo také šest párů.
Kamennou svatbu (šedesát pět let) si připomněl jeden manželský pár.
Bohužel, co začíná veselou svatbou, končí
někdy smutným rozvodem. V roce 2019
bylo do matričních knih manželství zapsáno 49 rozvodů.
Anežka Lukešová,
vedoucí oddělení matrik
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Řád starosty převzali městští strážníci

Dvacet sedm let, tak dlouho existuje
Městská policie Strakonice. Kolikrát
za dobu sedmadvaceti let bylo asi vytočeno záchranné číslo 156? Jen stěží
se nechá určit přesný počet, co je ale
možné, je prolistovat statistiky zásahů
za jednotlivé roky. Taková práce by
zabrala několik pracovně plnohodnotně
vytížených dnů. Jen pro ilustraci za loňský rok 2019 registrovala městská policie
6758 událostí, strážníci asistovali u 5
požárů, v deseti případech poskytli první
pomoc, odstranili ze strakonických ulic
51 vraků, odchytli 98 toulavých psů, které předali do útulku. Strážníci řešili 2880
přestupků, zaznamenali komunikační
závady, trestné činy, které předávají
Policii ČR. K jejich každodenní činnosti patří i likvidace uhynulých zvířat,
pátrání po pachatelích černých skládek.
Za každým z těchto namátkou vybraných
statistických čísel a činností se skrývá
obětavá činnost strážníků.
Jejich práce ale nespočívá výhradně
v povinnostech, které jim ukládá zákon.
Nezřídka jsou to právě strážníci, které
bezradní senioři či hendikepovaní volají
s prosbou o pomoc v situaci, jež se nám
může zdát banalitou, ale pro tuto skupinu
lidí je neřešitelnou životní překážkou.
I tehdy umějí podat pomocnou ruku, vyslechnout, podpořit, uklidnit.
U zrodu městské policie v našem městě
stál v roce 1993 tehdejší starosta Josef
Štrébl. Jak sám podotkl, nikdy by si nepomyslel, že za necelá tři desetiletí trvání
obecní policie se počet strážníků téměř
zčtyřnásobí.
Poděkovat všem, kteří jsou obyčejným
lidem na blízku, to byl jeden z důvodů,

proč se v úterý 28. ledna uskutečnilo
v Rytířském sále strakonického hradu
slavnostní setkání strážníků Městské
policie Strakonice, při kterém osm
strážníků převzalo Řád starosty za záchranu lidského života z rukou velitele Milana Michálka a vedení města.
Oceněnými byli Jan Šmolík, František
Hadrava, Martin Císař, Lukáš Man,
Roman Charvát, Zdeněk Suchý, Roman
Domín a Karel Krýsl.
Starosta města strážníkům poděkoval
za jejich práci, která není lehká a mnohdy
ani náležitě oceněná. „Často jste to vy,
kdo asistuje při záchraně životů stejně
jako při výměně žárovky u bezmocné
babičky v bytě. Ve vašem případě bych
neříkal, že pomáháte a chráníte, ale vy
sloužíte. Vážím si vás proto, že mnohdy
děláte věci, které by měla dělat státní policie,“ konstatoval starosta během slavnostního setkání.
Milou tečkou svátečního dopoledne
bylo rozloučení s bývalým místostarostou
Josefem Štréblem, iniciátorem vzniku
obecní policie. Ten zavzpomínal na říjnové zastupitelstvo roku 1992, kdy jedním
z projednávaných bodů bylo zřízení
městské policie. „S mnohými z vás mne
spojuje něco specifického. Prožili jsme
společně, dá se říci, dobu jedné generace. Vždy jsem se snažil vám pomáhat
prosazovat vaše zájmy, a pokud budu mít
možnost do toho i nadále trošičku zasahovat, pak budu tak činit dál. A budete-li
mít pocit, že by se u městské policie mělo
něco změnit, pak u mě máte dveře vždy
otevřené,“ přislíbil v závěru své řeči Josef
Štrébl.
text a foto: Markéta Bučoková, PR
Zpravodaj města Strakonice

ZPRÁVY

Sprejerství – novodobý nešvar
Sprejerství, přetrvávající problém snad všech
měst v republice, Strakonice nevyjímaje.
Nevkusné a neomalené nápisy potkáváme
na starých i nových fasádách budov i funkčních staveb po celém městě. Ačkoli v rámci
našeho města bylo vymezeno několik ploch
pro sprejery, přesto se najdou jedinci, kteří své
podivné „umění“ realizují mimo tato místa
a ničí tím soukromý i veřejný majetek.
Dopadnout takového výtečníka není jednoduché. Nápisy vznikají především během nočních hodin a výtržníci po sobě nezanechávají
jiné stopy než poničený majetek, prostředky
veřejné dopravy, nádraží, dětská hřiště.
V nedávné době se nápisy objevily
i na ochranné protihlukové zdi nově vybudovaného obchvatu města.
Policisté se snaží sprejery dopadnout,
ale nemohou být všude. Zatímco hlídají
jednu oblast, pachatel znehodnotí stavbu
na druhém konci města. Proto je vyzývána
ke spolupráci veřejnost, která má v takové
věci jasno. Chyťte pachatele a nechte ho vše
odstranit na jeho náklady.

Cestujete do Velké Británie?
Po odchodu Velké Británie z EU začalo
na základě dohody o vystoupení k 1. únoru
platit přechodné období stanovené do konce roku 2020, kdy nedochází ke změnám
v podmínkách pro vycestování do této
země. Občané EU mohou nadále cestovat
do Velké Británie s platným cestovním
pasem nebo občanským průkazem. Nezapomeňte ovšem, že i dítě musí cestovat
na svůj cestovní pas nebo občanský průkaz.
Aktuální informace sledujte na www.mzv.cz.



Foto: redakce

V polovině ledna letošního roku se na základě pomoci obyvatele podařilo dopadnout
jednoho z vandalů.
Rada města rozhodla v takovém případě
udělit odměnu ve výši 10 000 Kč občanu,
který dopomohl k dopadení pachatele trestné
činnosti. Vedení města děkuje za příkladnou
spolupráci a dále prosí občany města: „Buďte
všímaví a pomozte nám držet naše město čisté
a bez nápisů ničících majetek nás všech.“
Markéta Bučoková, PR

Veletrh práce v MěDK
JHK ve Strakonicích pořádá Veletrh práce,
který se koná dne 25. 3. od 9 do 13 hod.
v prostorách domu kultury. Cílem akce je vytipovat vhodné uchazeče na volné pracovní
pozice a zajištění nezávazných pohovorů
s firmami z regionu. Akce je zdarma a je
určena široké veřejnosti, studentům, uchazečům z úřadu práce, skupině 55+ a všem
zájemcům, kteří hledají práci nebo ji chtějí
změnit. 
Jihočeská hospodářská komora
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TÉMA
PRO SENIORY

Oslava Skupových narozenin

Procházky s hůlkami i bez hůlek
Vydejte se s Jaroslavou Prokopovou
na pěší procházky kolem Strakonic nebo
dle domluvy i na vzdálenější místa vlakem. Začínáme 3. března. Sraz každé
úterý v 9.00 hodin před infocentrem pro
seniory.

Velikonoční tvoření
Přijďte si do infocentra pro seniory vytvořit velikonoční dekoraci v úterý
24. 3. od 10.00 hod. Registrace nutná.
Materiál zajištěn.

Velikonoční setkání
V úterý 31. 3. od 13.00 do 16.00 hod.
v domě kultury seniorům zahraje hudební
skupina Rytmix se zpěvákem V. Pavelkou
a vystoupí děti z MŠ U Parku. Pro každého je připraveno velikonoční překvapení.
Vstup zdarma.
Infocentrum pro seniory, U Sv. Markéty 58,
tel.: 720 043 670, 380 422 745

V posledních letech se stalo milou příležitostí v den narození Josefa Skupy, slavného
tvůrce dvou dřevěných loutek, Spejbla
a Hurvínka, sejít se u památníku před domem, kde se před 128 lety narodil. Ani letos
tomu nebylo jinak. Jednota Karla Havlíčka
Borovského společně s městem Strakonice
uspořádala ve čtvrtek 16. ledna vzpomínkové setkání. Vedle zástupců Jednoty K. H.
Borovského vystoupili místostarosta města
Josef Zoch, Skupův prasynovec Pavel Skupa, ale hlavně Spejbl s Hurvínkem.

V mladějovické dvoutřídce sedával
Josefa Skupa, a proto na setkání nechyběla
starostka obce Čejetice Ivana Zelenková,
aby připomněla provázání tohoto kraje se
slavným strakonickým rodákem.
Pavel Skupa s sebou z Brna dovezl původní dřevěné loutky, které patřily samotnému
Skupovi.
Za organizaci celého setkání patří poděkování Františku Sáčkovi, patriotu všeho
strakonického.
text a foto: Markéta Bučoková, PR

Likvidace odpadních vod z nemovitostí a rekreačních objektů
Poslední dobou stále častěji čelíme problémům úbytku povrchových i podzemních vod,
ale také jejich zhoršující se jakosti. Jedním
z vlivů, působících nepříznivě na kvalitu vody,
jsou komunální zdroje znečištění, resp. jejich
nevyhovující nebo zcela chybějící způsob
likvidace. Nečištěná odpadní voda vypouštěná
do povrchových nebo podzemních vod vnáší
do vodních toků a půdních vrstev organické
látky, toxiny, patogenní mikroorganizmy
a další látky působící negativně na vodní ekosystém. Každý vlastník nemovitosti by proto
měl učinit taková opatření, která by znečištění
povrchových a podzemních vod co největší
míře zabránila.
Důležitým krokem, jak zabránit znečišťování vod, je mít řádně odkanalizovanou
nemovitost (a to včetně rekreačních objektů).
Ve Strakonicích je převážná většina obyvatel
napojena na kanalizaci města. Vlastníci nemovitostí, kteří nejsou napojeni na kanalizaci
zakončenou centrální čistírnou odpadních
vod (např. chatové oblasti a zahrádkářské ko-
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Foto: redakce

lonie), jsou povinni na své náklady zajišťovat
řádné čištění odpadních vod prostřednictvím
domovní čistírny odpadních vod (ČOV) nebo
tříkomorového septiku s filtrem, případně
zajišťovat akumulaci odpadních vod v bezodtokové jímce. Každý způsob má své výhody
i nevýhody a výběr správného způsobu likvidace záleží na mnoha faktorech.
ZPŮSOBY LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD

1) Akumulace odpadních vod v bezodtokové jímce (žumpě)
Bezodtoká jímka není vodní dílo, proto
vodoprávní úřad nevydává stavební povo-

lení (k tomu je příslušný stavební úřad) ani
povolení k nakládání s vodami. Přesto je vodoprávní úřad příslušný ke kontrole správné
likvidace odpadních vod z jímek, tj. k jejich
vyvážení a způsobu likvidace. Na výzvu
vodoprávního úřadu pak musí vlastník jímky
předložit doklady o odvozu odpadních vod
za období posledních dvou kalendářních let.
Obsah jímek nesmí být likvidován přímým
vyvážením na pozemky, ani prostřednictvím rozstřiků zajišťovaných zemědělskými
podniky a jejich vývoz může provádět
pouze provozovatel čistírny odpadních vod
(např. TS Strakonice) nebo osoba oprávněná
podle živnostenského zákona. V případě, že
vlastník nezajistí zneškodnění odpadní vody
z jímky nebo nepředloží na výzvu doklady
o vyvážení, lze ve správním řízení uložit
pokutu do 20 000 Kč.
2) Napojení na obecní kanalizaci, která
je zakončena centrální ČOV (Strakonice,
Dražejov)
Zpravodaj města Strakonice

Z MĚSTA
V případě, že je kanalizace ukončena centrální ČOV, není dovoleno vypouštět do této
kanalizace odpadní vody přes jímky, septiky
a domovní ČOV. Vypouštění odpadních vod
do kanalizace lze pouze přímo bez předčištění. V praxi to ale neznamená, že vlastníci
napojené nemovitosti by mohli vypouštět
a vhazovat do kanalizace nevhodné látky
a předměty (např. tuky, oleje, vlhčené ubrousky nebo léky), které poškozují potrubí a zařízení na kanalizační síti a zároveň zatěžují
životní prostředí. Ostatně totéž platí i pro další
způsoby likvidace odpadních vod.
3) Napojení na obecní kanalizaci, která
je zakončena volnou kanalizační výustí
do vod povrchových (Modlešovice, Hajská,
Střela)
U tohoto způsobu likvidace je nutné vypouštět
odpadní vody přes domovní ČOV nebo septik
s dočišťovacím filtrem. Dle současné legislativy lze stavebně povolit minimálně tříkomorový septik s filtrem (biologický, pískový,
apod.). ČOV nebo septik s filtrem (při správné
údržbě a pravidelném vyvážení kalu) zajistí,
že se vyprodukovaná odpadní voda vyčistí
na úroveň, která splňuje stanovené limity.
4) Vypouštění předčištěných odpadních vod
do vod povrchových (rybník, potok, apod.)
Vypouštění odpadních vod do vodních toků
nebo rybníků se řídí platným povolením k nakládání s vodami, ve kterém se stanoví účel,
rozsah, povinnosti a popřípadě podmínky,
za kterých se toto povolení vydává. V podmínkách povolení (mimo jiné) je i povinnost

provádět rozbory (min. 1x ročně). Povolení
k vypouštění se vydává na časově omezenou
dobu (max. 10 let). Nakládání s vodami se
nevydává pro ČOV, které jsou na ohlášení vodoprávnímu úřadu. Pro provoz domovní ČOV
na ohlášení je povinnost vlastníka provádět
technické revize ČOV, a to s četností min.
1x za dva roky.
5) Vypouštění předčištěných odpadních
vod do vod podzemních (vsakování přes
půdní vrstvy)
Vsakování do vod podzemních je krajní řešení
a vodoprávní úřad povoluje toto vypouštění
pouze výjimečně, za předpokladu, že se v blízkosti nenachází kanalizace, vodní tok nebo
rybník. Podmínky jsou pak podobné jako
u vypouštění do povrchových vod.
Na závěr je třeba zmínit, že vlastník vodního díla (ČOV, septiku) je povinen dle vodního
zákona udržovat toto dílo v řádném stavu tak,
aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti
osob, majetku a životního prostředí. Upozorňujeme, že přímé vypouštění odpadních vod
do povrchových a podzemních vod a vypouštění odpadních vod přes septik, který nemá
druhý stupeň čištění (dočišťovací filtr), je
zakázáno. Rovněž je zakázáno vypouštění
odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních bez platného povolení. Za nepovolené
vypouštění odpadních vod lze uložit pokutu až
do výše 100 000 Kč.
V případě nejasností nebo dalších otázek se
můžete kdykoliv obrátit na zdejší vodoprávní
úřad.
Michal Předota, vodoprávní úřad

Zimní hry

Osm sportovců z denního stacionáře
pro mentálně postižené děti, mládež
a dospělé, který je jedním ze středisek
Městského ústavu sociálních služeb
Strakonice (dále jen MěÚSS), se
11.–17. ledna 2020 zúčastnilo již
29. ročníku Zimních her speciálních olympiád v krkonošské Horní Malé Úpě, aby
poměřili své síly v zimních sportech.
Soutěžilo se ve sjezdovém a zejména
běžeckém lyžování, ve kterém naši sportovci ovládli medailové pozice na tratích
všech délek. Ve štafetách vybojovaly
ženy 3. místo a muži byli na krásném
4. místě.
Pomyslnou třešničkou na dortu však
byla nominace k účasti na Světových
zimních hrách speciálních olympiád
2021, a to za zlatou medaili v běhu
na lyžích na 100 m. Z olympijského klání
si sportovci z denního stacionáře za své
výkony odvezli domů celkem 16 medailí.
Všem patří velké poděkování za reprezentaci naší organizace.
text a foto: Dagmar Prokopiusová,
ředitelka MěÚSS Strakonice

INZERCE

SENZAČNÍ VINYL
od 341 Kč/m2

Rozv
ZD oz kober
AR ců
po ce MA
k do lé ČR
mu

AKCE PLATÍ: od 2. 3. do 16. 3. 2020

POKLÁDKA – tel.: 606 302 156
otevírací doba:
po–pá: 8–18
so: 8–12

Inzerci objednávejte:

Zpravodaj města Strakonice 

RV2000011/35

RV2000160/02

BNK, a.s.
Volyňská 189, Strakonice
tel.: 383 328 493

KAREL DOBIÁŠ
tel/

739 300 390 e-mail/ dobias@regvyd.cz

www.chciinzerci.cz
březen 2020
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PREVENCE MÁ SMYSL
Program Planeta můj
domov je v plném proudu
Pro školní rok 2019/2020 si tým
projektu MAP II, který realizuje Místní
akční skupina Strakonicko, připravil pro
mateřské a základní školy v ORP Strakonice ucelený environmentální vzdělávací program Planeta můj domov.
Děti z mateřských škol se zúčastnily
divadelního představení ve spolupráci
s bezobalovým obchodem Bezinka,
které bylo zaměřeno na problematiku
obalů, plýtvání jídlem, nadměrnou
spotřebu. Celým divadlem byly děti
provázeny dvěma postavami, a to
paní Bezobalovou a Igelitovou. Děti
z mateřských škol měly za úkol ztvárnit
svůj pohled na problematiku obalů,
znečištění oceánů a nadměrné spotřeby ve formě obrázku, který si osobně
vyzvedly paní Bezobalová a Igelitová.
Tyto obrázky budou použity pro hru,
jež má za cíl hravou formou vzbudit
v dětech zájem o ochranu životního
prostředí. Obrázky budou vystaveny
ve výlohách obchodů ve Strakonicích. Učitelé a děti obdrží nápovědy
a cílem bude najít všechna stanoviště
a uhodnout tajenku. Tato hra bude
k dispozici i pro rodiče s dětmi.
Martina Hrušková
MAS Strakonicko, z.s.

Výběrové šetření
Český statistický úřad organizuje
i v letošním roce v termínu 1. 2.–24. 5.
výběrové šetření o životních podmínkách domácností v ČR, které navazuje
na předchozí ročníky. Šetření provádí
speciálně vyškolení tazatelé. Koordinací
je v Jihočeském kraji pověřena Dagmar
Václavíková, dagmar.vaclavikova@czso.cz.
(red)

Seniorská obálka
Od června loňského roku je v Infocentru pro seniory U Sv. Markéty 58 možno
získat zdarma tzv. Seniorskou obálku. Ta
má zejména starým osamělým lidem pomoci v tísni, při ohrožení života či zdraví.
Současně pomáhá záchranářům (složkám
Integrovaného záchranného systému).
Obálka obsahuje například informace,
jaké léky senior užívá, jakými nemoce-
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Správně přecházet – dětí vědí jak. Ale...

Žáci základní školy Krále Jiřího z Poděbrad

Mnozí si možná myslí, že prevence je zbytečná. Ale kdyby měla pomoci v inkriminovanou
chvíli dvěma dětem z dvaceti, je to pro preventistky městské i státní policie satisfakce.
Jen loni od října do prosince proběhly ve
23 třídách ve strakonických základních
školách besedy laděné do tří různých témat
a šité na míru pro děti prvního stupně. Besedy
preventistky připravují a režírují samy. Nejdůležitější je děti zaujmout, zatáhnout je do děje
a udržet jejich pozornost. S pokorou můžeme
říct, že hrátky s malými caparty na poměrně
závažná témata padají na úrodnou půdu. Ať
se už se jedná o problematiku bezpečnosti
v dopravě, šikanu a kyberšikanu nebo povídání s dětmi o tom, jak se mají chovat, když se
venku setkají s pro ně „divným“ člověkem.
Zní to sice jako klišé, ale vštípit prvňáčkům
základní zásady chování při přecházení silnice
ve městě není vůbec od věci. Řada z nich
preventistkám řekla, že do školy i ze školy

chodí sami. Také řada z nich přiznala, že se
jim kolikrát stalo, že vkročili na přechod pro
chodce a málem je srazilo auto. Na začátku
besedy proto vzniká ve třídě improvizovaná
vozovka s přechodem a děti se učí, jak správně
přejít a jak reagovat. Nejenže se musí nejdříve
podívat doleva, pak doprava a zase doleva, ale
že úplně nejlepší je počkat, až jim sám řidič
dá najevo, že o nich ví, třeba zablikáním nebo
pokynutím ruky, že mohou přecházet. Je pak
radost přímo v terénu při hlídání přechodů
před školami vidět, jak se malé děti poctivě
rozhlížejí a opravdu čekají na řidičovu reakci.
Ano, má to smysl. Bohužel, ani sebedokonalejší bezpečnostní návyky někdy chodce
neochrání. Jako v případě chlapce, kterého
na přechodu pro chodce u Prioru těsně před
Vánocemi srazila kolem polední hodiny opilá
řidička. 
text a foto: Jaroslava Krejčová,

preventistka MP Strakonice

mi trpí, včetně kontaktu
na příbuzné. I z tohoto
důvodu je nutné umístit
obálku na viditelném místě,
nejlépe na vnitřní stranu
vchodových dveří. Je důležité, aby vždy obsahovala
aktuální údaje. Při každé změně léků nebo
kontaktů je nutné vyměnit vnitřní kartu.
Červené údaje jsou důležité, žluté doporu-

čené a zelené méně závažné.
Ke konci ledna 2020 bylo
u nás seniorům předáno
900 ks obálek. Město Strakonice se připojilo k projektu
podporovanému Ministerstvem
práce a sociálních věcí a v našem regionu Jihočeským krajem a Zdravotnickou záchrannou službou Jihočeského
kraje.
Infocentrum pro seniory
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
do 27. 3.
Vodácko-turistické oddíly v peřejích času
místo a info: Státní okresní archiv Strakonice
do 30. 3.
Spojování rozdělené minulosti Československo v letech 1937–1948
Videonahrávky o těžkých a tragických osudech
Čechů, Němců, Rakušanů a Slováků, kteří v důsledku války museli opustit své domovy. Výstava
zapůjčena spolkem Antikomplex.
místo: vstupní hala ŠK, info: ŠK
11. 3. – 13. 4.
Voláme jaro
Výstava s velikonoční tematikou, křesťanské
i pohanské tradice, období půstu, rukodělná část
výstavy a pro školní děti vzdělávací programy.
Vernisáž 10. 3. od 16.00 hod.
místo: strakonický hrad, černá kuchyně, info: MSP
14. 3., 18.00 hod.
Prázdniny v lágru - Mirek Chum
Jednodenní výstava fotografií z cest po bývalých sovětských republikách. Součástí vernisáže bude komentovaná prohlídka a hudební vystoupení Nixon Lads. Pak se
výstava přesune na Artwall v Želivského ulici.
místo: Na Ostrově 1415, info: FB Jsme Strakonice.
do 29. 6.
Jana Kubová – obrazy
Výstava přístupná v době konání společenských akcí.
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK

KINO OKO
1.–2. 3., 17.30 hod.
V síti: Za školou
ČR, dokument, 63 min., 2D, přístupný od 12 let
1.–4. 3, 20.00 hod.
Příliš osobní známost
ČR/SR, komedie,107 min.,.2D, přístupný od 15 let
3.–4 . 3., 17.30 hod.
Dolittle 3D
USA, dobrodružný, dabing, 106 min, přístupný všem
5.–8. 3., 17.30 hod.
Frčíme 3D
USA, animovaný/rod.,dabing, 112 min., přístupný všem
5.–7. 3., 20.00 hod.

Neviditelný
USA, thriller, titulky, 124 min., 2D, přístupný od 15 let
8.–9. 3., 20.00 hod.
1917
VB/USA, válečný/drama, titulky, 119 min., 2D, přístupný od 15 let
9.–11. 3., 17.30 hod.
Tlapková patrola: Vždy ve střehu
Can, anim./rod., dabing, 70 min., 2D, přístupný všem
10.–11.3., 20.00 hod.
Bohemian Rhapsody
USA/VB, drama/životopisný/hud.,titulky, 134 min.,
2D, přístupný od 12 let
12.–15. 3., 17.30 hod.
Zapomenutý princ
Fra, dobrodruž./komedie/rod., dabing, 101 min.,
2D, přístupný všem
12.–15. 3., 20.00 hod.
3Bobule
ČR, komedie, 103 min., 2D, přístupný všem
16. 3., 17.00 hod.
Pro Samu
VB/Sýrie, dok., titulky, 100 min., 2D, přístupný od 12 let
16.–17. 3., 20.00 hod.
Bloodshot
USA, akční/drama/fantasy, titulky, 110 min., 2D,
přístupný od 12 let
17.–18. 3., 17.30 hod.
Stars Wars: Vzestup Skywalkera 3D+2D
USA, akční/dobrodruž./fantasy/scifi, dabing/titulky,
142 min., přístupný všem
18. 3., 20.00 hod
Parazit
J.Korea, drama/komedie/thriller, titulky, 132 min., 2D,
přístupný od 15 let
19.–23.3., 17.30 hod.
Princezna zakletá v čase
ČR, dobrodruž./rod./pohádka, 100 min., 2D, přístupný všem
19.–21.3., 20.00 hod.
Tiché místo: Část II
USA, horor/thriller, titulky, 2D, přístupný od 12 let
22.–24. 3., 20.00 hod.
Chlap na střídačku
ČR, komedie/romantický, 112 min., 2D, přístupný od 12 let

KALENDÁŘ AKCÍ

24.– 25. 3., 17.30 hod.
Můj kámoš špion
USA, akční/komedie/rod., dabing,, 100 min., 2D,
přístupný všem
26.–27. 3., 17.30 hod.
Andílci za školou
ČR, hud./muzikál/ rod.103 min., 2D, přístup. všem
26.–29. 3., 20.00 hod.
Šarlatán
ČR/Slov/Pl/Irsko, životopisný/drama,118 min., 2D,
přístupný od 12 let
28.–30.3., 17.30 hod.
Mulan 3D
USA, dobrodružný/rodinný, dabing, 106 min.,
přístupný všem
30.–31. 3., 20.00 hod.
Emma
VB, komedie/rom.,titulky, 132 min., 2D, přístupný
31. 3., 17.30 hod.
Ledová sezona: Ztracený poklad
USA, anim./rod., dabing, 90 min., 2D, přístupný všem
DĚTSKÉ SOBOTY
7. 3., 15.30 hod.
Kamarádi z televize 4
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 60 min.
14. 3., 15.30 hod.
Mach a Šebestová na prázdninách
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 69 min., 2D
21. 3., 15.30 hod.
Čtyřlístek
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 70 min.
28. 3., 15.30 hod.
Krtek a oslava
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 68 min.
SENIORSKÉ STŘEDY
11. 3., 9.30 hod.
Šťastný nový rok
ČR/SR, komedie/romantický, 95 min., 2D, promítání
pro seniory a handicapované
FILMOVÝ KLUB
25. 3., 20.00 hod.
Král Petr I.
Řecko, histor./váleč./drama, titulky, 132 min., 2D,
přístupný od 12 let

INZERCE

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

RV1902054/03

Pravidelné akce
na dveře i podlahy
Zpravodaj města Strakonice 
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KALENDÁŘ AKCÍ
PLAVECKÝ STADION
www.starz.cz
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
14.30–16.00 (14.30–15.30 plavání pro těhotné), 20.00–22.00
Pá
6.00– 8.00 kondiční plavání, 12.30–22.00
(15.30–20.00 ½ bazénu)
So
13.00–20.00 (14. 3. ZAVŘENO)
Ne
13.00–20.00
SAUNA
Po ZAVŘENO
Út, Pá 10.00–22.00 ŽENY
St 10.00–22.00 MUŽI
Čt 10.00–22.00 SPOLEČNÁ
So 10.00–17.00 SPOLEČNÁ
Ne 13.00–20.00 SPOLEČNÁ

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
3. 3., 10. 3., 17. 3., 24. 3., 31. 3.
16.15–17.15 rodiče s dětmi do 10 let
17.30–18.30 společné bruslení
5. 3., 12. 3., 19. 3., 26. 3
10.00–11.00 bruslení pro seniory

BOHOSLUŽBY
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
www.farnost–strakonice.cz
Nedělní bohoslužby: 8.00 Podsrp; 9.30
sv. Markéta
1. 3., 9.30 sv. Markéta – nedělní eucharistie
s promluvou pro děti
1. 3., 15.00 fara – Setkání manželů a rodin s dětmi
pá 13. 3., 18.30 sv. Markéta – Večer chval:
hudba, svědectví ze života, možnost prosby
za konkrétní věci, díky
po 16. 3., 17.30 fara Katovice – Zrádci
a hrdinové: beseda se spisovatelem Jiřím Padevětem
st 25. 3., 17.30 Podsrp – Slavnost Zvěstování
Páně – bohoslužba za všechny ženy v požehnaném
stavu i za ty, kdo mají s početím problémy
ne 5. 4., 9.30 sv. Markéta – nedělní
eucharistie s promluvou pro děti
ne 5. 4., 15.00 fara – Setkání manželů a rodin
s dětmi
MANA, APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Lidická 194, Strakonice, www.manacirkev.cz
Bohoslužba – neděle v 9.30 (bohoslužba
nebude 29.3.)
12.3. od 17.00 Okénko do duše ženy
na téma: vnitřní navigace
19.3. od 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?

POZVÁNKY
1. 3., 14.30 a 16.30 hod.
Loutkové představení Šípková Růženka
místo: KZ Mír, info: LS Radost
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www.meks–st.cz | www.knih–st.cz | www.muzeum–st.cz | www.csop–strakonice.net | www.ddmstrakonice.cz
www.stejikasro.webnode.cz | www.rcberuska.cz | http://zus.strakonice.cz
1. 3., 13.00 hod.
Latino workshop "rumba"
místo: DDM malý sál, info: www.lastradanceacademy.cz
1. 3., 15.00 hod.
Latino workshop pokročilí
místo: DDM malý sál, info: www.lastradanceacademy.cz
2. 3., 19.00 hod.
Koncert Radůza
místo: MěDK, info: MěKS
3. 3., 9.00 hod.
Kurzy počítačové gramotnosti
PC I – základy psaní – klávesnice, MS Word
místo a info: ŠK, studovna
3. 3., 17. 3., 31. 3., 16.30 hod.
Zdravé vaření
pro děti od 6 let,přihlášení nutné
místo a info: RC Beruška
3. 3., 17. 3. a 31. 3., 17.00 hod.
5 o´clock Tea Talk
anglická konverzace zdarma, bez nutnosti registrace, každé sudé úterý
místo: Pod Stolem, info: STEJIKA, 732173275
3. 3., od 9.00 hod.
ZUŠ – okresní kolo hry na klavír
místo: sál ZUŠ, info: ZUŠ
3. 3., 19.00 hod.
KPH – Epoque Quartet
účinkují: David Pokorný – I. housle, Vladimír Klánský
– II. housle, Vladimír Kroupa – viola, Vít Petrášek –
violoncello. Místo: MěDK, info: MěKS
4. 3., 8.00–16.00 hod.
Dotační poradna
Den otevřených dveří – konzultace zdarma k dotacím obnova památek, dětská hřiště, zateplení
nebo zelená úsporám. Místo a info: STEJIKA,
www.stejikasro.webnode.cz, 603 184 421
4. 3., 17.15 hod.
ZUŠ – interní koncert
místo: sál ZUŠ, info: ZUŠ
5. 3., 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: ŠK, oddělení pro děti
5. 3., 16.30 hod.
Rodinná kreativní dílna
tvoření k MDŽ pro rodiče s dětmi od 4 let, nutné
přihlášení. Místo a info: RC Beruška
5. 3., 18.30 hod.
Tančírna Pod Stolem
místo a info: čajovna Pod Stolem
5. 3., 19.00 hod.
Divadlo – Odpočívej ve svém pokoji
Divadelní předplatné A, Studio dva
Hra dramatika a scénáristy Davida Lindsayho–
Abairea. Místo: MěDK, info: MěKS
6.–7. 3.
Setkání – divadelní přehlídka
XIII. ročník amatérských divadelních souborů: DS
Čelakovský Strakonice, Scéna mladých při DS
Čelakovský, DS Podkroví Praha a DS Skupa
Mladějovice. Místo: MěDK, info: MěKS
6. 3., 17.00
ČCHI–KUNG pro začátečníky – seminář
místo: RC Beruška, info: 605 582 571,
andrea.frei@email.cz
6. 3., 20.00 hod.
Rybářský ples
místo: sokolovna
8. 3., 18.00 hod.
Hraní na kantely a jiné nástroje
vytvořené při akcích ŠK. Koná se ve spolupráci se

spolkem Spona. Hraní, zpěv, poslech pro veřejnost.
místo a info: ŠK, pobočka Za Parkem
9. 3., 17.00 hod.
Napínavá doba: politické karikatury
(a satira) Čechů, Slováků a českých Němců
(1933 – 1953)
Přednáška Mgr. Petra Karlíčka, Ph.D., válka, hospodářská krize, volební boj, antisemitismus
místo: společenský sál ŠK, info: MSP
9. 3., 18.00 hod.
S gymnáziem na cestách
Přednáška M. Beranové – východní Kanada
místo a info: gymnázium
9. 3., 23. 3., 18.00 hod.
Besedy s Františkem Langmajerem
První - tvorba permakulturních záhonů a zadržování
vody, druhá – výsevový plán a smíšené kultury.
místo a info: Čajovna Na Půdě
10. 3., 16.00 hod.
Fotokurz – Cesta k lepším fotografiím
První z šesti navazujících lekcí - jak lépe komponovat
snímky, ovládání fotoaparátu, správné používání blesku a nejčastější chyby při focení. Elektronická přihláška
na www.knih-st.cz/fotokurz.
místo a info: ŠK, 3. hradní nádvoří, ŠK
10. 3., 10.30 hod.
Maňáskové divadélko pro nejmenší
místo a info: RC Beruška
10. 3. a 24. 3., 18.00 hod.
Klub deskových her Strakonice
Každý měsíc turnaj o ceny zdarma, bez nutnosti
registrace, každé liché úterý
místo: Pod Stolem, info: STEJIKA, 722 587 414
10. 3., 18.00 hod.
Kurzy zdravého vaření
Kurzy na sebe nenavazují, hlásit se můžete
i jednorázově. Kurzovné 100 Kč, lektor Jan
Juráš, přihlášky na jan.juras@knih–st.cz nebo
721 658 244. Místo: ZŠ Povážská, info: ŠK
10. 3., 19.00 hod.
Černobyl – spící peklo
Přednáška Tomáše Kubeše. Katastrofa jaderné
elektrárny v Černobylu ovlivnila svět.
místo: strakonický hrad, Rytířský sál, info: MěKS
11. 3., 17.00 hod.
Kréta – od legend k současnosti
Přednáška Josefa Šindeláře o historii a přírodě
Kréty. Doplněno krátkými autorovými filmy.
místo: společenský sál ŠK, info: pobočka Za Parkem
12. 3., 16.00 hod.
SWAP bazar
Směna nepotřebného oblečení, hraček, kosmetiky
a dalších věcí. Neprodáváme, jen vyměňujeme. Nutné přihlášení. Místo: RC Beruška, info: 606 782 583
12. 3., 17.00 hod.
Co si ženy pamatují a muži zapomínají
Poeticko–úsměvné povídání trenérky paměti a kreativity Jany Vejsadové a básníka, textaře a rozhlasového
publicisty Františka Novotného na téma rozdílů mezi
ženským a mužským mozkem. Vstupné dobrovolné.
Místo: ŠK, společenský sál, info: ŠK a Infocentrum pro seniory
12. 3., 18.00 hod.
Kurzy zdravého vaření
Kurzy na sebe nenavazují, hlásit se můžete
i jednorázově. Kurzovné 100 Kč, lektor Jan
Juráš, přihlášky na jan.juras@knih–st.cz nebo
721 658 244. Místo: ZŠ Povážská, info: ŠK
13. 3.–24. 4., 16.00 hod.
Kurz šití pro začátečníky
Přihlášení nutné.
místo a info: RC Beruška
13. 3., 19.30 hod.
Folkové večery Pod Stolem – Pepa Pelán +

Zpravodaj města Strakonice

KALENDÁŘ AKCÍ
host Pavlína Jíšová
místo a info: čajovna Pod Stolem
13. 3., 20.00 hod.
Reprezentační ples gymnázia
místo: MěDK, info: gymnázium
14. 3., 7.00 hod. sraz
Přírodovědný výlet do okolí Radomyšle
Sraz před nádražím ČD. V 7.12 odjezd do Radomyšle
– zastávka. Po zpevněných cestách půjdeme do lesa
směrem k Podolí (první certifikovaný FSC les v Jihočeském kraji), dále zpět do městyse (odtud možnost
návratu vlakem), lipovou alejí ke kostelu sv. Jana, lesem
k židovskému hřbitovu, pak do Domanic a kolem
řepických rybníků k Štafetové aleji II. Návrat přes vrch
s chráněným územím. Délka celé trasy cca 15 km.
Info: www.csop–strakonice.net
14. 3., 20.00 hod.
Latino párty
místo a info: čajovna Pod Stolem
15. 3., 15.00 hod.
Taneční odpoledne s písničkou
K tanci a poslechu hraje Milevská kapela.
místo: MěDK, info: MěKS
15. 3., 14.30 a 16.30 hod.
Loutkové představení – Vodníkova Hanička
místo: MěDK, info: MěKS
17. 3., 9.00 hod.
Kurzy počítačové gramotnosti
PC II – soubory a složky – průzkumník souborů,
ukládání, kopírování, tisk dokumentů
místo a info: ŠK, studovna
18. 3., 17.15 hod.
ZUŠ – interní koncert

místo: sál ZUŠ, info: ZUŠ
18. 3., 16.30 hod.
Zastavení v čase
Krátké setkání, ztišení, verše Jana Vodňanského,
poetická próza Jiřího Žáčka
místo a info: ŠK, pobočka Za Parkem
18. 3., 18 hod.
Zelené otazníky – Jak pomoci
chránit volně žijící zvěř?
Jak se zachovat, když nalezneme zraněného
živočicha nebo osiřelé mládě? Jak můžeme pomoci, ale zároveň i ublížit vodnímu ptactvu přikrmováním? Jak minimalizovat riziko srážky se zvěří
a jak se zachovat, když k tomu dojde? Na otázky odpoví Veronika Królová, vstupné dobrovolné.
místo a info: společenský sál ŠK, ŠK
19. 3., mezi 17.00 a 19.00 hod.
Tvořivý podvečer – netradiční jehelníček
Pomůcky a materiál na ukázku a vyzkoušení budou připraveny, ale hodilo by se přinést i vlastní
(odstřižky, jehla, nit, barevný papír, popř. drobné
ozdoby). Pod vedením J. Lebedové.
místo a info: ŠK, pobočka Za Parkem
19. 3., 18.00 hod.
Mámou ve světě kluků
Beseda s Katkou Venzarovou z Čarovýchovy
šťastných kluků. Nutné přihlášení.
místo: RC Beruška, info: www.venzarovi.cz
19. 3., 18.30 hod.
Tančírna Pod Stolem
místo a info: čajovna Pod Stolem
20. 3., 16.00 hod.
Vynášení Moreny

loučení se zimou a vítání jara, vhození Morany
do řeky, soutěže pro děti, vuřty na opečení s sebou, vstupné dobrovolné
místo: sraz pod Hvězdou, info: RC Beruška
21. 3., 8.30 hod.
100 let skautingu - jarní vycházka
výlet s úkoly a odměnou, délka 7,5 km
místo: pak u soudu, info: www.skaut-strakonice.cz
21. 3., 15.00 hod.
Michalovi mazlíčci
Dětské představení Michala Nesvadby
místo: sokolovna, info: www.kouzelnaskolka.com
21. 3., 13.00–17.00 hod.
Recyklotoč – ze starého nové
Výměnný bazar oblečení = SWAP – neplatíme,
nekupujeme, vyměňujeme! Textilní dílny (malování
na trička, šití na panenky, úpravy oděvů) pro děti
i dospělé. Vstup a všechny dílny zdarma.
místo: Na Ostrově 1415 (bývalé Fezko),
info: ForTomorrow!, 732 173 275
21. 3., 11.00–18.00 hod.
Seminář argentinského tanga
místo a info: Čajovna Pod Stolem
21. 3., 19.00 hod.
Milonga, tančírna argentinského tanga
místo a info: čajovna Pod Stolem
21. 3., 20.00 hod.
Koncert Totální nasazení,
The Fialky a Nežfaleš
místo: MěDK, info: MěKS
22. 3., 13.00 hod.
Latino workshop "valčík"
místo: DDM malý sál, info: www.lastradanceacademy.cz

INZERCE

Ještě jsem s hubnutím
neskončila. JEDEME DÁL!

HANA

-15
kg

Hana
Kopačková
Bydliště: Škůdra
Poradna: Strakonice
Zaměstnání: uklízečka
Věk:
Výška:
Původní hmotnost:
Současná hmotnost:

54 let
163 cm
89,2 kg
74,9 kg

Délka hubnutí:
Původní velikost oblečení:
Současná velikost oblečení:

7 měsíců
XXL
L

Zmenšení o:

RV1902375/03

DITETICKÉ CENTRUM NATURHOUSE
Kochanka 119, Strakonice, parkovište U Bati vedle Hudy sportu, tel.: 383 134 384, 736 695 590
www.hubnuti-strakonice.cz
kopackova-sablona.indd 1
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RV2000277/01

2 konfekční velikosti oblečení
Úbytek přes břicho: 24 cm

10.2.2020 23:13:50
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22. 3., 15.00 hod.
Latino workshop pokročilí
místo: DDM malý sál, info: www.lastradanceacademy.cz
23. 3., 19.00 hod.
Divadlo – Pension pro svobodné pány
Divadelní předplatné B, Divadlo Palace
Komedie Seana O´Caseyho, úprava Jiřího Krejčíka. Místo: MěDK, info: MěKS
24. 3., 16.50 sraz
Výchovný řez alejových stromků
Sraz na zastávce MHD Střela (autobus jede ze
Strakonic v 16.35 z nádraží nebo např. v 16.43
z Míru). František Langmajer předvede ošetření
stromků ve Štafetové aleji I a zodpoví dotazy. Pod
jeho vedením si můžete vše i sami vyzkoušet. Návrat pěšky (např. přes Starý Dražejov, lze využít
MHD v 17.40) nebo v 18.35 autobusem.
25. 3., 9.00–13.00
Veletrh práce
pracovní nabídky zdarma a nezávazně
místo: MěDK, info: JHK
25. 3., 17.00 hod.
Matka a dcera: Božena Němcová
a Theodora Němcová
Přednáška spisovatelky a publicistky Martiny Bittnerové. Program navazuje na knihu Utajené životy
slavných Češek. Předprodej 14 dnů před akcí.
místo: ŠK, společenský sál, info: ŠK
26. 3., 8.00–11.00 hod.
Tvořivá dílnička pro děti – ptáček z papíru
Materiál bude k dispozici na místě.
místo a info: ŠK, oddělení pro děti
26. 3., 17.00 hod.
Hrdelní případy mimořádného lidového
soudu České Budějovice 1945–1948
přednáška Jana Ciglbauera
místo: společenský sál ŠK, info: MSP
26.–28. 3.
Skupovy Strakonice – 55. ročník loutkářské
přehlídky
Program na www.meks-st.cz a zvláštních plakátech. Místo: MěDK, info: MěKS
27. 3., 18.00 hod.
Meditační koncert na křišťálové mísy –
Michal Kindl
místo: RC Beruška, info: www.lecenikindl.cz
30. a 31. 3. od 9.00 hod.
ZUŠ – krajské kolo hry na kytaru
místo: sál ZUŠ, info: ZUŠ
2. 4., 10.00 hod.
Krajská postupová přehlídka dětských
pěveckých sborů
místo: MěDK, info: MěKS
3. 4., 19.21 hod.
Tomáš Klus a Cílová skupina
Akustický koncert v rámci cyklu Paměť písní.
místo: MěDK, info: MěKS
4. 4.
Hody, hody doprovody
místo: Vodní mlýn Hoslovice, info: MSP
Ledňáčci
Schůzky rodin se zájmem o přírodu, tradice a lidové hry. Pro děti všeho věku (i v kočárku) s rodiči,
prarodiči apod. Přicházet mohou i dospělí bez dětí
nebo starší školáci bez dospělých. Chodit lze i nepravidelně. Sraz v 16:00 před zámkem u vývěsky
ŠK. V pátek 6. 3. ukázka zdobení perníčků,
13. 3. si připravíme Morenu, 27. 3. půjdeme k Volyňce. Budeme si ukazovat první známky jara.
Info: ŠK, pobočka Za Parkem (Husova č. 380)
nebo M. Tůmová, 602 361 321 – formou sms
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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Tři králové přišli i k nám…

Tříkrálová sbírka odstartovala po celé České
republice. Koledníci dorazili v den svátku
Tří králů, tedy 6. ledna, i na Městský úřad
Strakonice, kde je přivítal starosta města
Břetislav Hrdlička. Ve starostově kanceláři
koledníci obdrželi nejen příspěvek do kasičky, ale i něco malého sladkého na zub.
Výtěžek Tříkrálové sbírky je tradičně věnován na charitativní účely pro lidi v nouzi
a na rozvoj charitativních služeb. Poselství
Tří králů má nejenom pomáhat, ale i šířit
radost a požehnání do lidských příbytků.

Prohlubovat poznání

V životě se mnoho věcí točí kolem vztahů. Někdy nám přijde, že musíme především získat
informace, jindy si uvědomujeme, že „vědět“
ještě opravdový vztah nenavazuje a neznamená. I víra je vztahem – ovšem natolik širokým,
že máme stále proč tento vztah provázet
i doplňováním informací a souvislostí.
Sdílení poznání a zkušeností je důležité
pro všechny oblasti lidského života –
činností, zábav, oborů. Výjimkou není ani
fenomén víry či hodnot spojených s křesťanstvím.
Nalezneme velké množství možností, jak
se vzdělávat a o čem diskutovat, pokud rozvažujeme o světě a Bohu. Zároveň je pro
mnohé lidi tato oblast natolik intimní, že
zvlášť v určitém období chtějí jistou míru
nezařazenosti, přiměřeného odstupu, ale
zároveň touhy či snahy proniknout hlouběji
v těchto tématech. Jiní rádi diskutují a hledají tak obohacení svých postojů.

Ve Strakonicích a okolí se do koledování
zapojilo 186 dětí. Mnohdy ti, kteří kdysi
začínali jako koledníci, dnes doprovázejí
tři krále jako jejich vedoucí. To je bezpochyby pozitivní skutečnost jasně deklarující, jak český národ drží pohromadě a umí
pochopit potřeby jiných.
Celkem koledníci vykoledovali
135 452 Kč.
Za každý příspěvek patří všem veliké
poděkování.
text a foto: Markéta Bučoková, PR

Proto ve farnosti nabízíme během roku
možnosti přednášek, besed či kurzů,
v nichž hledáme odpovědi na otazníky současné společnosti. Někdy jsou
to jednorázové přednášky, jindy kurzy
čítající vymezený počet setkání (např. „Jde
v životě o víc?“, o kterém jsme informovali
v předchozím čísle). V současnosti probíhají přednáškově diskuzní formou na faře
každou středu (kromě prázdnin a mimořádných změn uvedených na webu) Hovory
o víře, kde se lze leccos dozvědět a zároveň
pokládat otázky a vést diskuzi. V minulých
letech jsme stejným způsobem probírali
v Biblických hodinách texty Knihy knih,
které se nicméně věnujeme i při bohoslužbách a ve společenstvích, o nichž už byla
zmínka, nebo ještě bude.
Mnoho věcí víme a mnoho ještě můžeme
načerpat – kéž je nám v tom přicházející
jaro povzbuzením! Roman Dvořák, farář
Zpravodaj města Strakonice

SETKÁNÍ

Bigbíťácká pětasedmdesátka
Strakonický rodák, rocker tělem i duší a první,
kdo se zapsal do rockové síně slávy, oslavil
v lednu letošního roku pětasedmdesátku. Řeč
je o Petru Lexovi, kterého od jeho mládí provází nepřehlédnutelný vous a vlasy po ramena.
Však mu také jeho vzhled způsobil nejednu
patálii. S bigbítem začínal v letech, která
tomuto hudebnímu proudu příliš nepřála.
Psal se rok 1962, když vznikla jeho první
kapela Mops. Tomu všemu ale předcházela
cesta hudební školou, kterou vedl pan ředitel
Dostál. „Chodil jsem na harmoniku k panu
učiteli Vondrákovi a dvakrát v týdnu jsem
z Bavorovky tahal kufr s osmdesátkou harmonikou do souboru,“ vzpomíná Petr Lexa
na své začátky.
Osudovým setkáním s Láďou Šiškou začala
naplno éra bigbítu. První zkoušky v sokolovně
na balkoně, ale také v Husitském sboru, kde
Petr Lexa hrával při mších. Jeho hlas vybízel
k sólové dráze v duchu takových kapel jako
americká The Doors. Díky jejich repertoáru
dostali nálepku první undergroundové kapely
na Strakonicku.

„Na kostelním kůru byl zapnutý magnetofon značky Tesla Uran. Pravou rukou jsem
hrál na klávesy a levou jsem si zaznamenával
noty. Při zábavách za mnou o přestávkách
chodili, abych jim dal texty.“
Kapelu neminuly povinné přehrávky před
komisí. Naopak, pro svůj vzhled a hudební
směr museli před komisi dvakrát ročně. Na čas
měla kapela zákaz činnosti na Strakonicku,
a tak nezbývalo než se podrobit rozhodnutí
soudružky Šubrtové a hledat zázemí jinde. Petr
Lexa našel své fanoušky v Protivíně.
Parta kluků se dala dohromady a vznikla
kapela. Tehdy jste moc stáli o název „Mejdlo“.
„Já jsem tenkrát koupil mejdlo s jelenem,
jestli to pamatujete. Bylo tmavě hnědé a stálo
1,90. Přišel jsem do kulturáku, dal jsem ho
na podium, tam seděla porota a povídá: ,Tak
jak se jmenujete?‘ Mejdlo. Ale oni rozhodli, že
to není název v duchu socialistické výchovy,
takže nám z moci úřední přidělili název
Meteor.“
Manželka Pavla připomněla historku
z porevolučních masopustních průvodů

v Čejeticích. Při obchůzce chalup se zastavili
i u známé soudružky Šubrtové, která v době
největší slávy bigbítu Petra lustrovala a zakazovala. Když ho uviděla, začala se omlouvat
za věci dávno minulé. Tehdy jí Petr vytrhl
z ruky mísu s koblihami, nadechl se, objal ji
a řekl: „Tak neřvěte, co bylo, to bylo.“
Narozeninové setkání jsme zakončili vzpomínkou na velkorysé gesto odpuštění. Člověk
by od rockera a bigbíťáka čekal zatvrzelost
a možná i zlobu. Opak je ale pravdou. Darovat
odpuštění máme možnost všichni, ale jen
někteří z nás jsou toho schopni.
Ať tedy, Petře Lexo, máte i do dalších let
srdce rockera a sílu k úsměvům a odpuštění.
text a foto: Markéta Bučoková, PR

INZERCE

DŘEVOSTROJ ČKYNĚ, a.s.
Spůle 25, 384 81 Čkyně
tel: +420 388 407 111
e-mail: chum@drevostroj.cz
web: www.drevostroj.cz
NEJVĚTŠÍ VÝROBCE DŘEVAŘSKÉ TECHNOLOGIE PŘIJME PRACOVNÍKA NA POZICI:
KONSTRUKTÉRA
Požadujeme:
•
VŠ vzdělání strojního zaměření
•
nadšení pro konstrukční práci
•
vysoké pracovní nasazení
•
znalost práce v AUTOCADU
•
znalost AJ nebo NJ
Nabízíme:
•
dlouhodobý pracovní poměr
•
perspektivní zaměstnání ve stabilní a prosperující firmě
•
dobrý pracovní kolektiv
•
zajímavou, rozmanitou a tvůrčí práci
•
možnost podílet se na inovaci a vývoji moderní pilařské technologie
•
velmi dobré mzdové podmínky
•
roční odměny
•
náborový příspěvek do výše 300 000 Kč
•
možnost ubytování v podnikovém apartmánu s výhledem možnosti
•
získání podnikového bytu
•
zaměstnanecké benefity: 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní a životní
pojištění, příspěvek na dopravu, motivační věrnostní systém, možnost bezúročné půjčky, firemní akce
pro zaměstnance a rodinné příslušníky

RV2000200/01

OBCHODNÍHO REFERENTA
Hlavní náplň práce:
•
zpracovávání cenových nabídek v oblasti dřevařských technologií na dodávku náhradních dílů, oprav pilařských
linek a dodávku jednotlivých strojních zařízení
Požadujeme:
•
VŠ / SŠ vzdělání strojního zaměření
•
nejméně 3 roky praxe (technologa, v řízení výroby nebo obchodního referenta ve strojírenské firmě)
•
velmi dobrou technickou představivost a znalost strojní technologie
•
ochotu učit se novým věcem
•
velmi dobré komunikativní schopnosti, samostatnost a schopnost týmové práce
•
znalost AJ nebo NJ na komunikativní úrovni
Nabízíme:
•
dlouhodobý pracovní poměr
•
perspektivní zaměstnání ve stabilní a prosperující firmě
•
dobrý pracovní kolektiv
•
velmi dobré mzdové podmínky
•
náborový příspěvek ve výši 100 000 Kč
•
firemní automobil s možností používání pro soukromé účely (po zapracování)
•
možnost ubytování v podnikovém apartmánu
•
zaměstnanecké benefity: 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní a životní pojištění, příspěvek
na dopravu, motivační věrnostní systém, možnost bezúročné půjčky, firemní akce pro zaměstnance a rodinné příslušníky

Kontaktní telefon: 604 295 325
Zpravodaj města Strakonice 
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AKTUÁLNĚ
Vyhlášení dotačních programů
Jihočeského kraje pro rok 2020
Programy zveřejněné 31. ledna:
• Podpora zřízení bezpečnostních
prvků na pozemních komunikacích
• Podpora činnosti mikroregionů
• Rozvoj hospodářsky slabých oblastí
Jihočeského kraje
• Bílá stopa
• Podpora vzdělávání lékařů v Jihočeském kraji
• Podpora školství
• Podpora zdravotně preventivních
aktivit v rámci Zdraví 2020
• Podpora sportovní činnosti dětí
a mládeže, výkonnostního sportu
• Podpora činnosti sportovních svazů
a ČUS
• Neinvestiční dotace pro jednotky
SDH obcí Jihočeského kraje
• Podpora cestovního ruchu
• Podpora cyklistiky a cyklodopravy
• Podpora chytrých měst a obcí (Smart
city/Smart village)
Na své projekty mohou čerpat podporu
obce, spolky, neziskové organizace,
ale i fyzické a právnické osoby. Termín
pro podávání žádostí je 9.-20. 3. 2020.
Kompletní soubor dokumentů potřebných
k podání žádosti vč. elektronické žádosti
a veškeré další informace naleznete
na www.kraj-jihocesky.cz - Dotace, fondy
EU – Programové dotace Jihočeského kraje – Aktuální výzvy – dotace Jihočeského
kraje. Bližší informace poskytne:
MěÚ, odbor rozvoje, Pavla Němcová,
tel.: 383 700 842, pavla.nemcova@mu-st.cz.

Komise pracují s podněty od občanů
Rada města Strakonice zřídila komise, které
jsou poradními orgány rady, a jmenovala jejich
nové členy na volební období 2019–2022.
KOMISE ŠKOLSTVÍ

předseda: Miroslav Žitný
členové: Tomáš Dunovský, Zdeněk Gracík,
Jiří Johanes, Jaroslava Kolesová, Tomáš
Linhart, Rudolf Prušák, Libuše Řeřábková,
Milan Vierer
KOMISE PRO SOCIÁLNÍ VĚCI
A ZDRAVOTNICTVÍ

předsedkyně: Marie Žiláková
členové: Jana Blechová, Martin Gregora, Martin Karas, Jan Komrska, Miloslava Pašavová,
Dagmar Prokopiusová
KOMISE PRO KULTURU A CESTOVNÍ RUCH

předseda: František Christelbauer
členové: Jaroslav Bašta, Pavel Drdel, Ladislav
Havel, Vít Holeksa, Marcela Miková, Michal
Polata, Marie Žiláková
KOMISE MAJETKOVÁ

předseda: Ludvík Němejc
členové: Václav Drhovský, Jaroslav Choura,
Karel Vlasák, Jan Pašava

předseda: Josef Štrébl
členové: Jaroslav Čadek, Vít Holeksa, Stanislav Kašpar, Václav Král, Václav Marek,
Miloš Sedláček
KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA
A PODNIKÁNÍ

předseda: Rudolf Oberfalcer ml.
členové: Jan Hrdlička, Marta Slámová, Karel
Vlasák, Jan Zákostelecký
KOMISE DOPRAVY

předseda: Rudolf Oberfalcer
členové: Lenka Dvořáková, Lukáš Houžvička,
Marcela Křiváčková
KOMISE PRO BEZPEČNOST
A PREVENCI

předseda: Josef Štrébl
členové: Milena Burianová, Josef Hradský,
Václav Král, Milan Michálek, Marie Pavlovičová
KOMISE PRO ROZVOJ OSAD

předseda: Pavel Zach
členové: Rudolf Prušák, Martin Řehka,
Jitka Šefčíková, Radek Vačkář, Karel
Vlas

KOMISE BYTOVÁ

předseda: Josef Hradský
členové: Martin Horský, Jana Hůdová, Eva
Charvátová, Marcela Křiváčková
KOMISE PRO SPORT
A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

KOMISE PRO SENIORY

předsedkyně: Marcela Štveráková
členové: Jana Kohelová, Hana Maroušková,
Helena Mocová Linhartová, Naděžda Nováková, Ivana Parkosová, Jiří Tesař, Ludmila
Urbanová 
(red)

Dudák loni znovu prodal více piva
Našemu Měšťanskému pivovaru DUDÁK
stoupá výstav, tedy množství uvařeného a prodaného piva. Ve srovnání s rokem 2018 se loni
uvařilo o 120 hektolitrů piva více, což je o necelé procento větší množství. Dva roky po sobě
rostoucí výstav pivovarští evidují naposledy
na konci 80. let minulého století. Výrazně lepší
byly exportní výsledky na Ukrajině a v Maďarsku. Znovu se potvrdilo, že strakonické pivo se
výborně prodává na Moravě.
V jediném pivovaru vlastněném městem
prodali loni 57 223 hektolitrů piva. Pro
pivovar, který má veškeré své portfolio v nepasterované podobě, se jednalo o výjimečný
výsledek. „Na rostoucím výstavu se nejvíce
podílel export a prodej vánočního speciálu.
Léto pro nás sice nebylo tak úspěšné, ale
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dařilo se,“ uvádí ředitel pivovaru Dušan
Krankus.
I letos plánuje zdejší sládek Vlastimil
Matej čtyři pivní speciály. Na Velikonoce již
tradiční Velikonoční zelené. Na pivovarskou
pouť a léto to bude speciální ležák chmelený
zahraničními aromatickými odrůdami chmele. „Na Václavskou pouť opět plánuji přidat
čerstvý zelený chmel do Svatováclavského
ležáku,“ uvedl Matej.
Nejvíce se prodává DUDÁK 11°. Zákazníci velmi kladně přijali úspěch tohoto piva
na prestižní degustační soutěži v Žatci v roce
2019. Nejlépe se strakonické pivo prodává
v designových restauracích, tzv. Dudákovnách.
Těch je momentálně osm. 
Dudák - Měšťanský pivovar Strakonice

Únorové setkání v pivovaře

PŘIJĎTE SE SOUSEDY NA PIVO
Vylosovaná ulice: U Vodojemu, Lesní,
K. Dvořáka
Termín konání: 11. 3. od 16.00 hod.
Bez vstupného a rezervace, možnost posezení v degustovně do 20.00 hod.

Zpravodaj města Strakonice

Bilancujeme – jak občané třídí odpad?

Občané města Strakonice vyprodukovali
za uplynulý rok celkem 7 953 tun komunálních odpadů (veškerý odpad vznikající
na území obce při činnosti fyzických osob),
přepočteno na osobu vychází produkce
349,5 kg na jednotlivého občana našeho
města. Pro srovnání uvádíme, že celková
produkce komunálních odpadů na občana
v celé ČR je vypočtena na 339 kg/obyvatele.
Pokud se podíváme na komoditu směsný
komunální odpad (odpad končící v popelnicích a kontejnerech, zbavený vytříditelných a nebezpečných složek), občané města
Strakonice vyprodukovali v loňském roce
4 326 kg, což odpovídá 190 kg/osobu.
Občan vytřídí do nádob rozmístěných
po našem městě v průměru 51 kg odpadu/
obyvatele (papír, plast, sklo, tetrapak)
a dalších 11 kg papíru odevzdá každý občan do sběrných surovin. Jestliže porovnáme údaje města Strakonice s celostátními
statistickými údaji, dosahujeme v třídění
odpadů lepších výsledků. Průměrný Čech
vytřídí 44,8 kg plastů, papíru, skla a nápojových kartonů.
Je potěšující, že občané mají zájem třídit
i další složky z odpadu (kuchyňské oleje,
textil, elektrozařízení) a každým rokem
sebrané množství těchto odpadů a komodit
narůstá. V loňském roce se podařilo sebrat
2 374 kg kuchyňských olejů z domácností
(což je o více než tunu než předchozí rok),
v přepočtu na jednoho obyvatele města vychází množství 0,1 kg. Vyřazeného elektrozařízení ve sběrných dvorech a městě bylo
sebráno 108 125 kg, v přepočtu na hlavu je
toto množství 4,75 kg. Do zvláštních nádob
na textil, umístěných po městě, občané
vložili k dalšímu i humanitárnímu využití
108 477 kg, v přepočtu na obyvatele 4,76 kg.

Naplno běží sběr biologicky rozložitelného odpadu. Občané někdy vhazují
do nádoby bioodpad v igelitových sáčcích,
čímž se znehodnocuje obsah celé nádoby.
Sáček z mikrotenu není kompostovatelný
a v kompostárně se zpracování a další
využití bioodpadu komplikuje.
Třídění odpadů, přestože je stále co
vylepšovat, se naštěstí stává přirozenou
součástí životního stylu a cenné suroviny
tak nekončí na skládce odpadů. Snad jen
kratičké připomenutí - před vhozením tříděného odpadu do příslušné nádoby je důležité, abyste objem vždy minimalizovali.
Papír a plast je nutné sešlápnout, jedině tak
budou nádoby na tříděný odpad plnohodnotně využity a nebude se okolo kontejnerů
tvořit nepořádek. Sklo prosíme vhazovat
do nádob jen mimo dobu večerního klidu.
Pokud by někdo měl zájem nahlédnout
do podrobného seznamu odpadů vyprodukovaných za město Strakonice, je tento
seznam k dispozici na stránkách http://
www.strakonice.eu/aktuality-z-uradu zveřejnění kvantifikovaných výsledků
odpadového hospodářství za rok 2019. Dále
je zde uveřejněno srovnání množství některých sebraných odpadů a jiných komodit
v porovnání za jednotlivé roky.
Lucie Klimešová,
odbor ŽP

produkce
rok 2019
na obyvatele
t/rok
kg/rok 2019

rok 2017
t/rok

rok 2018
t/rok

množství vyprodukovaného
komunálního odpadu celkem

7 347,0

7 944,9

7 961,8

349,9

směsný komunální odpad

4 128,5

4 246,0

4 325,7

190,1

vytříděný papír

462,8

764,1

731,2

32,1

vytříděný plast

298,3

313,4

333,1

14,6

5,2

4,66

4,66

0,2

vytříděný tetrapak
vytříděné sklo
bioodpad
Zpravodaj města Strakonice 

Mateřská škola Lidická

Foto: redakce

Meziroční srovnání produkce některých odpadů ve městě Strakonice:
komodita odpadu

ZPRÁVY

290,5

281,0

349,0

15,3

1 208,9

1 624,3

1 456,7

64,0

Třída Dráčata navštěvuje jednou za měsíc
tělocvičnu v Lidické ulici, kde pod vedením
trenéra hraje florbal. Děti jsou rozděleny
do družstev a se zápalem pro hru si užívají
sportovní dopoledne. 
MŠ Lidická

Kam se starým voskem
Přemýšlíte o tom, co se zbylým voskem,
který zůstane ve svícnech a na podstavcích
po dohoření svíček? Vyhlašuji sbírku vosku,
který mi můžete zaslat nebo si ho vyzvednu ve Strakonicích a blízkém okolí osobně.
Za darovaný vosk vám pošlu nějakou
maličkost a při větším množství vyrobenou
svíčku. Zn. Ze starého vosku nová svíčka
- ekologické, ekonomické a hezké. Pište
na mail: voskasvicky@seznam.cz.
Kamila Kontríková

Hledáme Švandu dudáka
v divadelním zpracování
Máte doma materiál, který dokumentuje divadelní zpracování hry Švanda
dudák aneb Hody divých žen? Městské kulturní středisko připravuje výstavu, která představí různá zpracování
předlohy Josefa Kajetána Tyla od klasického po moderní. Pokud vlastníte
nebo víte o zajímavém předmětu,
scénáři, kostýmu, fotografiích, plakátu,
kontaktujte prosím v průběhu března
Ladislava Řandu, tel. 601 560 953,
e-mail: ladislav.randa@meks-st.cz.
(red)

Dotační programy města
Strakonice 2020
V příštím čísle Zpravodaje bude otištěna
informace o zveřejnění dotačních
programů pro rok 2020 a termínech pro
podávání žádostí. 
(red)
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Nyní nás najdete i na
www.novinykraje.cz
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On-line noviny do celé rodiny!
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