
Česká obchodní inspekce radí
Pravidelný konzultační den se uskuteční  
15. března od 9.00 do 12.00 hod. na obecním 
živnostenském úřadu MěÚ Strakonice.  

Informovat se na svá práva mohou jak spo-
třebitelé (zákazníci), tak podnikatelé. Pracovní-
ci ČOI z Českých Budějovic poskytnou odbor-
né rady zájemcům bezplatně.

Místní poplatek ze psů
Obecně závaznou vyhláškou města Strakonice je 
stanoven místní poplatek ze psů. Jeho splatnost 
je k 31. 3. 2016. Poplatková povinnost vzniká 
držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří 3 měsíců, 
nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího 
3 měsíců. Výše sazby poplatku je stanovena 
v příloze č. 1 OZV 10/2012. 

Ukliďme svět
Pokračování úklidových akcí věnovaných péči  
o životní prostředí v zajímavých lokalitách blízké-
ho okolí města se tentokráte uskuteční v prostoru 
strakonických větrolamů 26. 3. Sraz bude  
v 15.00 hod. u restaurace Lovecká bašta. Ruka-
vice, pytle na odpad a drobné občerstvení budou 
zajištěny. Akci připravila Šmidingerova knihovna. 
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Vyfoťte se s knihou  
a vyhrajte další!
Soutěž Šmidingerovy knihovny 
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Ručně vyráběné pralinky a čokolády dle francouzských 
receptůr vhodné pro kavárny, hotely, dárky, choco laterie

Základní nabídka
• pravidelné dodávky našich výrobků do vaší provozovny s podpůrným programem
• zajistíme tiskoviny a propagační materiály podporující prodej zboží

Bonusy zdarma
• doprava, balící sáčky, zapůjčení prezentéru pro vystavení a prodej pralinek

CHOCO BONTÉ
Krakovská 14, 779 00 Olomouc
Telefon | +420 736 642 766; e-mail | obchod@chocobonte.cz; web | www.chocobonte.cz
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ÚVOD

Břetislav Hrdlička
STAROSTA

Vážení spoluobčané,
hledání pravdy je neobyčejně 
složitou věcí, která mě osobně vel-
mi trápí. Neustále jsme napadáni 
z prezentování polopravd a snad 
i lží. Pracovat pod takovým tlakem 
není vůbec jednoduché a ubírá 
to tolik potřebné síly k realizaci 
plánů, které by měly vést k lepší-
mu životu v našem městě. 

Společně s mnohými z vás pod-
nikáme kroky, abychom zachránili 
lokalitu pod hradem, abych se 
nakonec dozvěděl, že jsme to 
právě my, kdo podepsal jakousi 
dohodu o výstavbě vodní elektrár-
ny. Co vede tvůrce těchto poplaš-
ných zpráv k jejich bezostyšnému 
šíření? Proč se tak děje? Napadá 
mne pouze jeden jediný důvod, 
neobyčejná zášť a pohrdání pra-
cí a snahou druhých. Kdy už na-
stane ta chvíle, kdy budeme moci 
bez zbytečně směšných válek 
pracovat a nemuset dementovat 
podobné nesmyslné zprávy? 

Stále věřím v soudný rozum 
drtivé většiny Strakonických, kteří 
si udělají vlastní názor a nebudou 
podléhat lžím šířeným zatrpklými 
a zneuznanými jedinci. 

Blíží se doba jara, doba, kdy 
se příroda začíná probouzet a to 
horší máme za sebou, pevně 
věřím, že tím horším nyní nemys-
líme pouze zimu a s ní spojené  
obtíže, ale i lidskou zlobu. 

Přeji vám krásné jarní dny  
plné slunce.
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Malá vodní elektrárna

Měsíc po rozpoutání vášnivých diskusí 
ohledně malé vodní elektrárny pod 
strakonickým hradem utekl jako voda. 
V předchozím čísle Zpravodaje jsme 
vás informovali o skutečnostech, které 
přípravě výstavby elektrárny předchá-
zejí. Povolovací řízení byla pozasta-
vena do 29. 2. 2016. Až budete číst 
tyto řádky, dozná stav věci opět jiných 
rozměrů. Investor byl vyzván k dolo-
žení potřebných vyjádření, na jejichž 
základě dále proběhne správní řízení. 
Jak se celá záležitost bude vyvíjet, 
opravdu nyní nelze předjímat. 

Jedno je jisté, ve Strakonicích se zvedl 
nebývale silný odpor vůči výstavbě a vy 
svými podpisy vyjadřujete nesouhlas se 
stavbou, což je pro nás jasným signálem, 
že kroky, které byly podniknuty, byly 
kroky správným směrem. 

K petici se stále ještě můžete připojit. 
Petiční archy jsou na několika místech 
ve Strakonicích, mimo jiné v infocentru 
na městském úřadě, v čajovně Pod Stolem, 
v kavárně Havana, na pokladně MěKS 
Strakonice, ve Šmidingerově knihovně, 
v baru Forbes a v redakci Týdeníku Stra-
konicko.

Děkujeme vám, že podporujete myšlen-
ku zachovat řeku pod hradem pro další 
generace čistou a rekreačně i turisticky 
atraktivní.

Přirozené spojení strakonického hradu s řekou Otavou.  Foto: archiv města

MILAN JUNGVIRT, MÍSTOSTAROSTA MĚSTA 

Počátek 90. let byl tristním mezníkem pro 
oblast Předních Ptákovic. Silné přívalové 
bouřkové deště tehdy způsobily nemalé ško-
dy na majetku jak obecním, tak soukromém.

V minulém roce se radnice snažila 
domluvit s majiteli pozemků nad zaplavo-
vanou lokalitou o jejich odprodeji. Jednání 
byla úspěšná, a tak mohla Rada města 
Strakonice na svém 42. zasedání schválit 
a doporučit zastupitelstvu města odkup 
těchto pozemků, které budou v nejbližší 
době zatravněny a osázeny vhodnými 
dřevinami. Dalším krokem bude obnova 
strouhy, která by odvedla dešťovou vodu 
do Svaryšovského potoka a z něho pak 

do Volyňky. V budoucnu by se již neměla 
opakovat zdrcující scéna z roku 2014, kdy 
splavovaná ornice při prudkém dešti poni-
čila soukromé domy.

V této problematice bylo dále radou 
města schváleno navýšení rozpočtu 
odboru životního prostředí na zpracová-
ní studie odtokových poměrů v katastru 
Přední Ptákovice. Studie bude podkladem 
pro zpracování žádosti o dotaci z progra-
mu Ochrana před povodněmi. 

Nová opatření by měla vést ke zlepšení 
podmínek života ve zmíněné lokalitě a za-
mezit ničení majetků zdejších obyvatel. 

Milan Jungvirt, místostarosta města

Protizáplavová opatření v Předních Ptákovicích



ZPRÁVY
Za třídění odpadů certifikát

Město Strakonice získalo v loňském roce 
od společnosti EKO-KOM, a. s., osvědčení 
o úspoře emisí.
Společnost zpracovala studii Posouzení vlivu 
sběru a recyklace využitelných komunálních 
odpadů včetně obalové složky na životní pro-
středí. Výsledky tohoto výzkumu prokázaly 
environmentální přínos celého systému třídění 
a recyklace odpadů v ČR. Díky rozvoji a pro-
vozu systému tříděného sběru a využitelných 
složek komunálních odpadů též občané města 
Strakonice přispěli ke zlepšení životního pro-
středí a snížení uhlíkové stopy. Úspora, které 
dosáhli, představuje snížení emisí v množství 
2 254 tun CO2 ekv., což je jeden ze sklení-
kových plynů vyvolávajících skleníkový jev 
v atmosféře a úspory energie 54,6 milionu MJ. 
S množstvím této energie by se dalo vytopit 
osm set až tisíc rodinných domů nebo  
1 500 bytů. Se společností EKO-KOM, a. s., 
má město uzavřenou smlouvu o zajištění  
zpětného odběru a využití odpadů z obalů.

Stejně jako každý rok přinášíme na stránkách 
Zpravodaje údaje o vyprodukovaných odpadech 
a jejich meziročních srovnáních. 

Občané města Strakonice vyprodukovali 
za uplynulý rok celkem 7 589,81 t komunálních 
odpadů, přepočteno na osobu vychází produkce 
336,78 kg na jednotlivého občana města. Cel-
ková produkce komunálních odpadů na občana 
v celé ČR je vypočtena na 506 kg na obyvatele.

Pokud se podíváme na komoditu směsného 
komunálního odpadu (odpad končící v po-
pelnicích a kontejnerech, zbavený vytříditel-
ných a nebezpečných složek), občané města 
Strakonice vyprodukovali v loňském  

roce 198,22 kg na osobu a občan ČR v prů-
měru 279 kg na osobu. 

Každý Čech vytřídí v průměru 40,5 kg odpa-
du na obyvatele, občan města Strakonice vytří-
dí v průměru 60,24 kg odpadu na obyvatele. 

Porovnáme-li údaje města Strakonice 
s celostátními statistickými údaji, dosahujeme 
dobrých výsledků.

V loňském roce se podařilo sebrat 0,661 t 
kuchyňských olejů z domácností, v přepočtu 
na jednoho obyvatele města vychází množství 
0,029 kg. Vyřazeného elektrozařízení ve sběr-
ných dvorech bylo sebráno 92,53 t, v přepočtu 
na hlavu je toto množství 4,11 kg. Do zvlášt-
ních nádob na textil umístěných po městě 
občané vložili k dalšímu i humanitárnímu 
využití 75,85 t, v přepočtu na obyvatele tato 
částka dosahuje 3,36 kg. 

Snažíme se průběžně vyhovět podnětům ob-
čanů, a pokud je to reálné, zavádíme ve městě 
sběr dalších nových komodit odpadů či využi-
telných složek z komunálního odpadu. 

Od letošního roku mohou občané odevzdá-
vat ve sběrném dvoře další vytříděnou komo-
ditu – přidali jsme nádobu pro samostatný sběr 
nápojových plechovek z hliníku. Hliníkový 
obal poznáte podle symbolu tří šipek a uvnitř 
číslo 41 či pod šipkami označení ALU. 
K odlišení, zda je obal opravdu hliníkový, vám 
pomůže magnetka, která odhalí, zda je obal 
z železného kovu (magnetismus působí) či 
z hliníku (magnetismus se neuplatní).

Třídění odpadů, přestože je stále co zlep-
šovat, se naštěstí stává přirozenou součástí 
životního stylu díky vašemu zvýšenému úsilí 
při třídění odpadů nekončí tak cenné suroviny 
na skládce odpadů.

Meziroční srovnání produkce jednotlivých 
odpadů ve městě Strakonice:

LUCIE KLIMEŠOVÁ, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Podzemní kontejnery v blízkosti Velkého náměstí. Foto: archiv města

POZVÁNKA
na desáté veřejné

zasedání zastupitelstva města dne 2. 3. 2016 
od 15 hodin ve velké zasedací místnosti

MěÚ Strakonice

Program jednání naleznete ve vývěskách
města nebo na www.strakonice.eu. 

komodita odpadu rok 2013  
t/rok

rok 2014 
t/rok

rok 2015 
t/rok

produkce na  
obyvatele kg/rok

množství vyprodukovaného 
komunálního odpadu celkem

6 644,41 7 734,25 7 589,81 336,78

směsný komunální odpad 4 502,26 4 450,38 4 467,12 198,22

vytříděný papír 434,21 756,83 815,45 36,18

vytříděný plast 274,15 276,71 275,41 12,22

vytříděný tetrapack 7,5 8,37 6,34 0,28

vytříděné sklo 255,48 236,45 260,59 11,56

Připomínky k MHD
Jízdní řády městské hromadné dopravy zazna-
menají během posledních dvanácti měsíců již 
třetí změnu.

Úpravy se budou týkat převážně jednotli-
vých spojů na strakonických trasách, ve vedení 
linek budou úpravy spíše drobného charakteru 
v návaznosti na požadavky občanů. 

Zkušenosti z předchozích změn vedou 
odbor dopravy, dopravní komisi a poskyto-
vatele služeb v přepravě ČSAD STTRANS 
k návrhu, že by bylo pro tvůrce nových jízdních 
řádů přijatelnější, jestliže by připomínky vzešly 
od skupiny obyvatel, ne jednotlivců.

Jsou očekávány návrhy, které zohledňují 
požadavky obyvatel na přepravu do zaměst-
nání, k navazujícím autobusovým a vlakovým 
spojům, či na ošetření k lékaři. Není možné 
vyhovět individuálním požadavkům na přepra-
vu například k nákupním střediskům. 

Připomínky je možné zasílat na adresu: 
vaclav.bycek@mu-st.cz, popřípadě vkládat 
do schránky připomínek vlevo od hlavní-
ho vchodu do budovy městského úřadu, 
do konce dubna letošního roku. 

Za věcné podněty děkujeme.  
Markéta Bučoková, PR 

Oprava mostu  
Ve čtvrtek 11. února 2016 bylo předáno sta-
veniště a v následujících dnech byla zahájena 
rekonstrukce mostu Jana Palacha ve Strakoni-
cích, která proběhne ve dvou etapách. 

Na mostě došlo pouze k částečnému ome-
zení dopravy, která je během prací svedena 
vždy do dvou jízdních pruhů – pro každý 
směr jeden. Opravovaná část je od silničního 
provozu oddělena city-bloky. Odbočení 
do ulice Pod Hradem zůstane během stavby 
zachováno. Pěší provoz vede po mostě pouze 
po jedné straně. 

Vzhledem k opakovanému vyjíždění podél-
ných kolejí docházelo ke značnému porušení 
asfaltových vrstev, a tím byla na několika 
místech porušena vrstva vodotěsné izolace 
mostovky. 

Kompletně budou odstraněny římsy a spá-
dový beton na nosné konstrukci. Asfaltové 
vrstvy vozovky budou odfrézovány, v místě 
středního pilíře bude provedena sanace povr-
chu úložného prahu. Nakonec bude položen 
nový povrch. Stavbu provádí společnost  
SDS Exmost, s. r. o., Brno.

Rekonstrukce bude dokončena v první 
etapě v květnu 2016, druhá etapa v srpnu 
letošního roku. Markéta Bučoková, PR
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Kolik stupňů má voda v bazénu
Strakonický pětadvacetimetrový bazén je 
klasifikován dle § 2 odst. 1) písm. f) vyhláš-
ky Ministerstva zdravotnictví č. 238/2011 
Sb., o stanovení hygienických požadavků 
na koupaliště, sauny a hygienické limity 
písku v pískovištích venkovních hracích 
ploch, ve znění vyhlášky č. 97/2014 Sb., 
s teplotou vody ke koupání 28° C a nižší, 
jako bazén plavecký.

Pane Dvořáku, jaká je teplota vody v našem 
bazénu?
Ve Strakonicích je v krytém bazénu voda 
o teplotě 26,7–27,0° C a tyto hodnoty musí být 
dodrženy. Pokud bychom teplotu navýšili nad 
28° C, stane se z plaveckého bazén koupelový, 
který neumožňuje sportovní aktivity, a navýšení, 
byť o jeden stupeň, stojí v provozních nákladech 
statisíce korun.

Většina návštěvníků chce ve velkém bazénu 
sportovat, tj. plavat v určitém tempu několik 
bazénů bez zastavení. Teplejší voda by jim to 
již neumožňovala, neboť by se jejich organis-
mus přehříval. Je velmi těžké uspokojit většinu 
obyvatel města.

Jakou radu byste mohl dát návštěvníkům?
Rád bych doporučil na malém příkladu, jak 
strávit nejlépe jednu hodinu návštěvy. Optimální 

je osprchovat se bez plavek, pak teprve vlézt po-
malu do velkého bazénu a dát si co nejvíc bazénů 
bez zastavení v přiměřeném tempu. Po pocítění 
únavy je příjemné posadit se do parní lázně pro 
regeneraci. Po opuštění parní lázně je vhodné 
dát si studenou sprchu u jejího východu a pak 
zase pokračovat v plavání ve velkém bazénu. 
To se může několikrát zopakovat. Nakonec je 
příjemná relaxace v malém bazénu, který má 
36° C a trysky v něm umožní dokonale uklidnit 
svalstvo i mysl.

Bazén je tedy určen čistě pro sportovce?
Plavecký bazén se svými podmínkami není 
určen na postávání, kdy se začne tělo ochlazovat 
a navodí pocit studené vody. Teplota vody se dá 
kdykoliv zkontrolovat prostřednictvím plavčíka, 
pokud by se někomu zdála studená. 

Jakou teplotu mají bazény jinde? 
Teplota vody je v plaveckých bazénech obdobná 
jako ve strakonickém, a to v Českých Budějovi-
cích 27,3° C, v Prachaticích 26,6–27° C, v Tábo-
ře 27° C, ve Volarech 27° C, v Horažďovicích  
29° C, protože se jedná o koupelový bazén.

Děkujeme za vysvětlení vedoucímu plavecké-
ho stadionu a přejeme spokojené návštěvníky.
 redakce

Změna dopravního značení
V ulici Na Křemelce  byla umístěna dopravní 
značka č. C 2b Přikázaný směr jízdy zde 
vpravo.

V ulici Ellerově byla umístěna dopravní 
značka B 24b Zákaz odbočování vlevo 
a vodorovné dopravní značení V 1b Dvojitá 
podélná čára souvislá.

Vzhledem k hustotě dopravního provozu, 
díky kterému zde docházelo k častým doprav-
ním komplikacím, slovy laika v současné době 
neodbočíte ze směru od mostu v Ellerově 
ulici vlevo do ulice Na Křemelce. Jedete-li 
například k zimnímu stadionu, musíte přes 
novou kruhovou křižovatku a třetím výjezdem 
se dostanete ke sportovnímu zařízení STARZ. 

Naopak při výjezdu z ulice Na Křemelce 
ve směru do ulice Ellerovy je možné odbočit 
pouze vpravo.

Prosíme všechny řidiče o respektování 
změny. Markéta Bučoková, PR 
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Krytý bazén  Foto: archiv STARZ
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AKTUÁLNĚ
Ocenění práce dětského zastupitelstva

Pozvání Ministerstva vnitra ČR ke slavnostní-
mu předání ocenění v Praze dne 18. 2. 
přijali Krajské ředitelství policie JčK 
a Územní odbor Strakonice, starosta města 
Mgr. Břetislav Hrdlička i zástupci dětského 
zastupitelstva, Adam Palivec a David Bašta. 
3. místo v celorepublikové soutěži Evrop-
ská síť prevence kriminality (ECPA) získal 

strakonický projekt Skrytá nebezpečí 
(internet-šikana-násilí), na kterém pra-
covaly vybrané děti našich škol společně 
s odborem školství a cestovního ruchu 
MěÚ a Policií ČR v loňském školním roce. 
Hlavním cílem bylo varovat své vrstevní-
ky před rizikovým chováním na internetu 
a upozorňovat na vzrůstající počet případů 
kyberšikany.  (red)

3D skener na VOŠ, SPŠ 
a SOŠ řemesel a služeb 
Nejnovějším přístrojem, kterým se může 
naše škola v současné době pochlubit, 
je 3D skener Rexcan DS2, který se nám 
podařilo po jednání s firmou DEOM 
získat prozatím k půlroční zápůjčce. 
Technologie 3D skenování se v poslední 
době ve strojírenství začíná pomalu 
rozšiřovat a naše škola je jedna z mála, 
která na tyto skutečnosti zareagovala. 
3D skener slouží k rychlé a přesné 
digitalizaci reálných dílů. Výstupním 3D 
formátem je polygonová optimalizovaná 
síť, kterou lze dále zpracovávat v prostře-
dí CAD (tvorba plošných modelů), CAE 
(analýzy) nebo CAM (přímé obrábění). 
Data získaná ze 3D skeneru můžeme 
také využít pro přenos do 3D tiskárny, 
která je také součástí vybavení naší školy. 
Studenti oboru strojírenství se zaměřením 
na počítačovou grafiku a CNC techniku 
tak mají možnost při svém studiu pracovat 
na zařízeních, která odpovídají součas-
ným náročným a moderním požadavkům 
strojírenství.  Lenka Schwagerová

Změny značení  
na cyklostezce

Upozornění platí pro všechny cyklisty 
pohybující se směrem ze sídliště Mír 
nebo naopak. Před koncem cyklostezky 
vedoucí ze sídliště Mír v místě před 
přechodem pro chodce u pivovaru 
je vyznačen vodorovným dopravním 
značením V 14 Jízdní pruh pro cyklisty 
se směrem jízdy cyklistů vpravo, dále 
v tomto místě byla osazena svislá do-
pravní značka C 10b Konec stezky pro 
chodce a cyklisty dělené upozorňující 
na konec stezky. Souběžně s tímto opat-
řením bylo zrušeno stávající vodorovné 
značení V8a Přejezd pro cyklisty. Dále 
je na chodníku osazena svislá dopravní 
značka B 8 Zákaz vjezdu jízdních kol 
z obou stran. 
Změna značení byla provedena po před-
chozím písemném vyjádření Policie ČR, 
dopravního inspektorátu Strakonice 
na základě zkušeností s provozem v této 
lokalitě. Časté konflikty mezi cyklisty 
a chodci musely tedy být vyřešeny tímto 
způsobem. 

Markéta Bučoková, PR 

Mezi dospělými se mladí strakoničtí realizátoři preventivních aktivit neztratili.  Foto: archiv MV ČR

Žákovská prospěchová stipendia již v červnu 2016
Strakonice jsou jediným městem v celé České 
republice s takovýmto projektem pro žáky II. 
stupně všech strakonických základních škol. 
Projekt jsem navrhl na základě svých pětatřice-
tiletých zkušeností kantorského působení a vím, 
jak důležité je žáky motivovat k učení a k co 
nejlepším studijním výsledkům. Dobrá motiva-
ce k učení navíc působí jako atmosféra závodu 
k tomu, abych byl nejlepší, abych zvítězil. Tento 
projekt byl předložen školskou komisí radě 
města ke schválení. Podporu dostal i od starosty 
Strakonic Mgr. B. Hrdličky, který má v sou-
časné době školství na starosti. Místostarosta 
Milan Jungvirt projednal financování projektu 
a sponzorem se staly Technické služby Strako-
nice, s. r. o. Společnost poskytne pro vyplácení 
žákovských stipendií částku 60 000 Kč. Nyní 
probíhá výběrové řízení bankovního ústavu, 
aby banka, která soutěž vyhraje, sama dala 
do projektu nějaký bonus. Poté banka zajistí re-
alizaci dětských vkladových účtů. Formu těchto 
účtů volíme proto, abychom působili na rozvoj 
finanční gramotnosti našich žáků, aby dle svého 
uvážení a vždy pod kontrolou zákonných zá-
stupců mohli s účtem hospodařit, šetřit si na to, 
co by chtěli, sami i rodiče či jiní příbuzní jim 
mohli na účet přidávat peníze k narozeninám, 
za vysvědčení nebo k jiné příležitosti.

Žákovská prospěchová stipendia, dále 
ŽPS, budou dvojího typu, každý se svébytnou 
motivací k učení. První typ stipendia v částce 
500 Kč dostanou žáci se samými jedničkami. 
Bude jich cca šedesát ze všech čtyř strakonic-
kých ZŠ. Co nás k tomuto typu stipendií vede? 
Všichni víme, že vzdělanost v ČR se velmi 
snížila. Z první třetiny zemí celého světa jsme 
se v její úrovni dostali až mezi rozvojové země, 
mnohé z nich jsou v tabulkách dnes již i před 
námi. V  poslední době se v naší republice za-
čalo hovořit o bezpodmínečné nutnosti zvýšení 
vzdělanosti, aby u nás narostl hlavně počet 
špičkových odborníků. Předpokladem zvýšení 

počtu špičkových odborníků v jakékoliv oblasti 
je podpora a motivace dětí již od malička, tedy 
určitě již na II. stupni základních škol. Druhý 
typ ŽPS se bude týkat cca šedesáti žáků, kteří 
se nejvíce zlepší oproti prvnímu pololetí, to 
znamená, že budou seřazeni do šedesátimístné 
tabulky podle počtu procent zlepšení prospěchu 
a všem bude poskytnut tento druhý typ stipen-
dia také ve výši 500 Kč. Tím říkáme, že dalším 
kritériem vedle samých jedniček je i to, jak 
se žák snaží sám o zlepšení svého prospěchu. 
Výsledek v zlepšení prospěchu žáka je dalším 
motivačním momentem pro ty žáky, kteří sice 
nemají samé jedničky, ale svou snahou a pílí si 
nejvíce zlepšili svůj prospěch vzhledem k prv-
nímu pololetí školního roku, takže jediným kri-
tériem pro získání ŽPS je PROSPĚCH. Ročně 
tak bude odměněno cca 120 žáků II. stupně ZŠ 
ve Strakonicích.

Závěrem chci konstatovat, že pro rozsáhlost 
projektu jsou do něho zapojeny vedle rady 
města i odbor finanční a hlavně odbor školství. 
Další a podrobnější informace budou občané 
dostávat v tisku Zpravodaje, Týdeníku Strako-
nicko nebo v dopisech vedení jednotlivých ZŠ. 
Současně musím také poděkovat svým kole-
gům ze školské komise, Mgr. Zdeňkovi Gra-
cíkovi, PhDr. Aleši Bartoňovi, Ing. Františku 
Němcovi, Mgr. Václavu Růžičkovi, pí Milo-
slavě Vozábalové a Mgr. Tomáši Bernadovi. 
Tito členové ŠK spolupracovali na projektu 
ŽPS od jeho začátku a svou prací a zkuše-
nostmi přispěli valnou měrou k tomu, že 
míříme k cíli. Seznamy úspěšných žáků budou 
vždy uveřejněny ve Zpravodaji a Týdeníku 
Strakonicko. Budeme první město v ČR, které 
bude vyplácet žákům II. stupně ZŠ žákovská 
prospěchová stipendia. Věřím, že i místní 
podnikatelé se připojí časem k financování 
ŽPS a stane se i jejich prestižní záležitostí být 
součástí projektu. 

 Jan Svoboda, předseda komise školství  

Označení na cyklostezce před pivovarem. 
  Foto: archiv města



ŽIVOT VE MĚSTĚ
Kriminalita v roce 2015
Strakonická policie v roce 2015 zaznamenala 
jako v letech předchozích pokles trestné  
činnosti na území celého okresu. Celkem 
bylo evidováno 1 252 skutků, z nichž se  
v 964 případech podařilo zjistit pachatele. 
Policisté tak dokázali objasnit 77 % z celko-
vého počtu trestných činů. 

Ve srovnání s ostatními okresy Jihočeské-
ho kraje si územní odbor Strakonice v objas-
něnosti vedl nejlépe. V rámci ČR obsadil  
2. místo. Potěšující je především skutečnost, 
že klesá počet trestných činů a zároveň 
stoupá počet těch, které se podaří policistům 
a kriminalistům objasnit. 

Výsledky v objasnění kvalifikované 
trestné činnosti jsou zásluhou všech policistů 

územního odboru Strakonice, jejichž cílem je 
vytvoření skutečného pocitu bezpečí v našem 
regionu. Poděkování patří také městským po-
liciím, městským a obecním úřadům, které se 
společně s policií podílely na bezpečnostních 
opatřeních, jež též přispěla k velmi dobrým 
výsledkům. 

Územní odbor policie Strakonice hledá zá-
jemce o práci u Policie ČR. V případě zájmu 
se obraťte na tel. č. 974 237 400. Informace 
o služebním poměru a o podmínkách přijetí 
je možné získat také na adrese:  
http://www.policie.cz/clanek/moznosti-uplat-
neni-v-policii-ceske-republiky.aspx

Jaromíra Nováková,  
skupina tisku a prevence ÚO Strakonice

INZERCE
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Více než 300 ohrožených 
dětí v Klokánkách  
potřebuje Vaši pomoc!
Přispět můžete:
• jednorázově dárcovskou SMS ve tvaru  

DMS FODKLOKANEK na telefonní  
číslo 87 777, cena DMS je 30 Kč,

• pravidelně měsíčně po dobu jednoho  
roku dárcovskou SMS ve tvaru  
DMS ROK FODKLOKANEK na telefonní  
číslo 87 777, cena DMS je 30 Kč měsíčně,

• jednorázově nebo pravidelně libovolnou  
částkou na účet Fondu ohrožených dětí 
3055103/0300.

Za Vaši pomoc mnohokrát  
děkujeme! www.fod.cz

Chadrabová Pavla
Pedikúra, Manikúra
OC MAXIM 3. p.
Tel.: 607 711 485

Zdravotní 
pedikúra
Zdravotní 
pedikúra
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Ověřování podpisů a listin 
Městský úřad Strakonice, oddělení matrik, 
ověřuje podpisy a listiny firmám i občanům. 
Při ověření pravosti podpisu (legalizace) 
musí být fyzicky přítomna osoba, jejíž pod-
pis je ověřován. Žadatel musí prokázat svou 
totožnost platným úředním dokladem, tzn. 
občanský průkaz nebo cestovní doklad, 
jde-li o státního občana ČR.

O ověření listiny (vidimace) může 
požádat jakýkoliv žadatel a nemusí pro-
kazovat svou totožnost. Pro ověření listiny 
je potřebné doložit originál listiny, popř. 
její úředně ověřenou kopii.  
 Anežka Lukešová, vedoucí odd. matrik

Václavská pouť – stánkový prodej 
Tiskopisy přihlášek na Václavskou pouť ko-
nanou ve dnech 24.–25. 9. 2016 mohou 
zájemci získat přímo na finančním odboru 
MěÚ Strakonice, o zaslání formuláře 
mohou požádat telefonicky 383 700 520 
nebo prostřednictvím e-mailové adresy 
petra.smolikova@mu-st.cz. Formulář je 
zveřejněn také na www.strakonice.eu. 

Přihlášky lze doručit do 31. 5. 2016 
na řádně vyplněných předtištěných tiskopi-
sech s kopií živnostenského oprávnění.

  (red)

Od 1. 1. 2008 je Městský úřad Strakonice 
zapojen do projektu Czech POINT (Čes-
ký podací ověřovací informační národní 
terminál). Cílem projektu je ulehčit občanovi 
komunikaci se státem a napomoci mu jedno-
dušeji vyřídit jeho záležitosti. Služba je hojně 
využívána. 

Občan zde může na počkání získat: výpis 
z veřejného rejstříku (obchodní rejstřík, 
spolkový rejstřík, nadační rejstřík atd.), výpis 

z živnostenského rejstříku, výpis z rejstříku 
trestů, výpis z katastru nemovitostí, výpis 
z bodového hodnocení řidiče, ověřený výstup 
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, vý-
pis z insolvenčního rejstříku, zřízení datové 
schránky, formulář o zneplatnění přístupo-
vých údajů a vydání nových, autorizovanou 
konverzi dokumentu z elektronické do listin-
né podoby.

Anežka Lukešová, vedoucí odd. matrik

Czech POINT
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- 60,5 kg
MILÁ EVO, PRÁVĚ VÁM CHCEME PODĚKOVAT ZA NAŠEHO 
ZDEŇKA, KTERÝ S VAŠÍ MILOU POMOCÍ DOKÁZAL DÍKY 
NATURHOUSE  ZHUBNOUT NEUVĚŘITELNÝCH 60,5 KG! 

S očekáváním jsme vstoupili do nově otevřené výživové poradny, 
Vy jste se nás ochotně ujala a pustili jsme se do společné práce. 
Nejprve jste Zdeňka vyzpovídala, jaký je jeho zdravotní stav, pitný 
režim a jak se stravuje. Bioimpedanční analýza, která následovala, 
nás upřímně šokovala – hmotnost 172,8 kg a hodnoty tuku a 
vody v těle takové, že extrémně ohrožovaly Zdeňkův další život. 

Tehdy jsme si uvědomili, že jsme skutečně přišli tzv. za pět minut 
dvanáct a že pomoc personálu z NATUHOUSE  je naší poslední 
šancí. A tak začal náš společný boj s nadbytečnými kily. Hned 
první kontrola, která následovala po týdnu dodržování jednoduché 
metody, nás ujistila, že je vše na dobré cestě – úbytek na váze 
7,8 kg je přece tak úžasně motivující!
    Dnes, po 20 měsících, je ze Zdeňka nový člověk, kterého všichni 
chválí. Největší odměnou pro nás všechny byla pochvala od pana 
doktora, že se Zdeňkovi mnohem zlepšily jeho zdravotní výsledky.
    Děkujeme tímto mnohokrát výživové poradkyni Evě Kotounové 
za její trpělivost, profesionální přístup, milá slova a vstřícnost. 

Chcete také bez hladu a natrvalo odložit svá kila? Výživová poradna NATURHOUSE Strakonice
Kochana z Prachové 119, tel.: 383 134 384, e-mail: strakonice@naturhouse-cz.cz
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VÝSTAVY
Do 19. 3.
Ius Primae Noctis – Václav Boublík
malby doplněné básněmi Louise L´Envica
místo: ArtWall, Želivského ulice 

Do 31. 3.
Fotografie/noviny – Jiří Egermaier
reportážní fotografie, novinové příspěvky, foto-
aparáty, knihy
místo: Zámecká galerie, info: MSP
otevírací doba: út–pá 13.00–16.00;  
so 9.00–12.00; svátky 13.00–16.00 hod.

1.–31. 3.
Výstavka větviček na určování, akce Paměť 
strakonických stromů a Nejmilejší knihy 
místo: pobočka ŠK Za Parkem 
otevřeno: po a čt 13.00–18.00 hod.,  
st 8.00–12.00 hod.  

2. 3.–4. 4. 
Představte se – šikovné ruce
výstava výrobků, děl i dílek strakonických občanů
místo: vstupní hala ŠK, info: ŠK 

3.–31. 3. 
„Stále tvůrčí“ – výstava obrazů a gobelínů 
Dalibora Říhánka
Přátelské setkání s autorem 2. 3., 17.00 hod. 
místo: Maltézský sál, info: MěKS

12.–20. 3.
Prodejní výstava loutek Vlastimila Růžičky, 
v rámci loutkářské přehlídky Skupovy Strakonice 
místo: sál U Kata, info: MěKS 
otevírací doba: út–ne 9.00–17.00 hod.

17. 3.–10. 4.
Výstava: Velikonoční příběh
plastiky, obrazy, příběh Ježíšovy smrti a vzkříšení
otevírací doba od 17. 3.: út–pá 10.00–16.00;  
so 9.00–12.00, ne a svátky 13.00–16.00 hod.
Vernisáž 16. 3. v 16.00 hod.
místo: kapitulní síň, info: MSP

19. 3.–23. 4.
Dál a vejš – Jakub Pádecký
fotografie, vernisáž 19. 3., 17.00 hod.
místo: ArtWall, Želivského ulice

KALENDÁŘ AKCÍ

KINO OKO
1.–3. 3., 17.30 hod. 
Chůvák 
SRN, komedie, dabing, 110 minut, 2D, přístupný 
od 12 let

1.–2. 3., 20.00 hod. 
BROOKLYN
VB/CAN, romantický/historický/drama, titulky, 
111 minut, 2D, přístupný od 12 let

4.–7. 3., 17.30 hod. 
ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT 3D 
USA, animovaný/dobrodružný/komedie/
rodinný, dabing, 108 minut

3.–6. 3., 20.00 hod. 
POLEDNICE
ČR, horor, 90 minut, 2D, přístupný od 12 let

7.–9. 3., 20.00 hod. 
SUBURRA
Itálie, thriller, titulky, 134 minut, 2D, přístupný od 15 let

8.–10. 3., 17.30 hod. 
AVE CAESAR!
USA, komedie, titulky, 106 minut, 2D, přístupný 
od 12 let

10.–12. 3., 20.00 hod. 
LÍDA BAAROVÁ
ČR, životopisný/drama/historický, 110 minut, 2D, 
přístupný od 12 let

11.–13. 3., 17.30 hod. 
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ: ČIPERNÁ JÍZDA 

USA, komedie/rodinný/animovaný, dabing,  
86 minut, 2D

13.–16. 3., 20.00 hod. 
RUDÝ KAPITÁN 
ČR/SR/Pol, krimi/thriller, 2D, přístupný od 15 let

14.–16. 3., 17.30 hod. 
SÉRIE DIVERGENCE: ALIANCE
USA, akční/dobrodružný/romantický/sci–fi,  
120 minut, 2D, přístupný od 12 let

17.–20. 3., 17.30 hod. 
KUNG FU PANDA 3 3D
USA/Čína, animovaný/rodinný/komedie, 
dabing, 94 minut 

17.–21. 3., 20.00 hod.
DVOJNÍCI
ČR, komedie, 103 minut, 2D

21.–23. 3., 17.30 hod. 
DECIBELY LÁSKY
ČR, romantický hudební film, 85 minut, 2D 

23.–25. 3., 20.00 hod.
GRIMSBY
VB, komedie, titulky, 82 minut, 2D,  
přístupný od 15 let

24.–27. 3., 17.00 hod. 
BATMAN VS. SUPERMAN: ÚSVIT 
SPRAVEDLNOSTI 3D
USA, akční/dobrodružný/fantasy/sci–fi, dabing, 
151 minut, přístupný od 12 let

26.–28. 3., 17.30 hod. 
HUMR 
Irsko/VB, romantický/sci–fi/thriller, titulky,  
118 minut, 2D 

28.–30. 3., 17.30 hod. 
TOTEM VLKA
Čína/FRA, dobrodružný/thriller, dabing,  
121 minut, 2D

29.–30. 3., 20.00 hod. 
ČARODĚJNICE 
CAN/USA, horor, titulky, 92 minut, 2D, přístupný 
od 15 let

31. 3., 17.30 hod. 
BARBIE: TAJNÁ AGENTKA
USA/CAN, animovaná pohádka, dabing,  
75 minut, 2D

31. 3., 20.00 hod. 
TEORIE TYGRA
ČR, komedie/drama, 2D

DĚTSKÉ SOBOTY
5. 3., 15.30 hod.
ŠVEC A ČERT   
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 63 minut 
12. 3., 15.30 hod.
KAMARÁDI Z TELEVIZE IV.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 66 minut

19. 3., 15.30 hod.
POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 64 minut 

26. 3., 15.30 hod.
KRTEK A WEEKEND 
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 61 minut 

SENIORSKÉ STŘEDY
16. 3. , 9.30 hod.
MUZIKÁL ANEB CESTA KE ŠTĚSTÍ 
ČR, hudební/muzikál, 85 minut, 2D

FILMOVÝ KLUB – KINO OKO
22. 3., 20.00 hod.
KMOTR
USA, 1972, krimi/drama, titulky, 175 minut, 2D, 
přístupný od 15 let

www.meks–st.cz | www.knih–st.cz | www.muzeum–st.cz | www.csop–strakonice.net | www.ddmstrakonice.cz  
www.lsradost.cz | www.rcberuska.cz | http://zus.strakonice.cz | www.starz.cz 

BOHOSLUŽBY
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
www.farnost-strakonice.cz

Nedělní bohoslužby
8.00 hod. kostel Podsrp  
9.30 hod. kostel sv. Markéty 

6. 3., 9.30 hod., kostel sv. Markéty
Nedělní eucharistie s promluvou pro děti

18. 3. Panna Maria bolestná – kostel Podsrp   
bohoslužby – 9.30, 11.00, 17.30 hod.; sv. 
smíření – 8.30 hod.; růženec – 9.00 hod.; tichá 
adorace 15.00–16.45; křížová cesta 17.00 
hod.; procesí od kostela sv. Václava v 8.00 hod.

20. 3., 8.00 hod., kostel Podsrp;  
           17.30 hod., kostel sv. Markéty
Květná neděle – začátek Svatého týdne, žehnání 
ratolestí

23. 3., 18.00 hod., kostel sv. Prokopa
MODUS Václava Hrušky: Koncert vážné hudby

PLAVECKÝ STADION 
KRYTÝ BAZÉN
V týdnu 21.–28. 3. bude provoz upřesněn 
na www.starz.cz  

Po
6.00–8.00 – kondiční plavání (bez parní lázně) 
12.30–13.30 – plavání pro invalidy 
13.30–15.30 
17.00–20.00 – ½ bazénu 

Út
12.30–13.30
14.30–15.30
20.00–22.00

St
6.00–8.00 – kondiční plavání (bez parní lázně) 
12.30–13.30 – plavání pro důchodce 
13.30–16.00 (15.30–16.00 – ½ bazénu)  
20.00–22.00

Čt
14.30–16.00 (14.30–15.30 – plavání pro 
těhotné, 15.30–16.00 – ½ bazénu) 
20.00–22.00

Pá
6.00– 8.00 – kondiční plavání (bez parní lázně)
12.00–22.00 (15.30–20.00 – ½ bazénu)

So
13.00–20.00 (19. 3. otevřeno 18.00–20.00)

Ne
13.00–20.00

SAUNA
Út 10.00–22.00 ženy 
St 10.00–22.00 muži 
Čt 10.00–22.00 společná 
Pá 10.00–22.00 ženy 
So 10.00–17.00 společná 

FITNESS
Po 8.00–12.00 13.00–19.30
Út–Pá  8.00–12.00 13.00–21.00
So–Ne   14.00–18.00

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
Rozšířené hodiny o velikonočních svátcích budou 
zveřejněny přímo na stránkách starz.cz. 

Rodiče + děti do 10 let  Společné 
1. 3.  16.00–17.00  17.15–18.15 
6. 3.  15.15–16.15  16.45–17.45 
8. 3.  16.00–17.00  17.15–18.15 
15. 3.  16.00–17.00 17.15–18.15 
22. 3.  16.00–17.00  17.15–18.15

Pro seniory  
3. 3., 10. 3., 17. 3., 24. 3.  9.30–10.30



9Zpravodaj města Strakonice  březen 2016

24. 3., 18.00 hod., kostel sv. Prokopa
Zelený čtvrtek – mše na památku Poslední večeře 
Páně

25. 3., 18.00 hod., kostel sv. Prokopa 
Velkopáteční obřady

26. 3., 9.00–16.00 hod., kostel sv. Prokopa 
Bílá sobota, možnost soukromé modlitby  
u Božího hrobu

26. 3., 20.00 hod., kostel sv. Markéty
Velikonoční vigilie s udílením křtu

MANA, APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
www.manacirkev.cz
Nedělní bohoslužby
9.30 hod., Lidická 194

Zamyšlení nad Biblí
každý čtvrtek, 17.00 hod., Lidická 194

27. 3., 10.00 hod.
Velikonoční slavnost
Sváteční promluva, živá hudba, program pro děti, 
velikonoční raut
místo: Mana, Lidická 194

KALENDÁŘ AKCÍ

POZVÁNKY
1. 3., 9.00–10.30 hod.
Kurz počítačové gramotnosti – základy 
práce s počítačem
místo: studovna ŠK, info: ŠK

2. 3., 19.00 hod. 
Divadelní předplatné „B“ – DIVADLO KALICH
Petr Kolečko – Žena za pultem 2 Pult 
osobnosti, vizionářská komedie
režie: David Drábek, hrají: Jiří Lábus, Oldřich Kaiser
místo: dům kultury, info: MěKS 
4. 3., 16.00 hod. 
Přírodovědný kroužek MOP – podíváme se 
ke kozičkám i do ohrady
sraz: před hradem u Zámecké galerie

4. 3., 17.30 hod. 
Čokoládový večer pro ženy 
beseda, promítání filmu, výroba pravých pralinek, 
čokoládové fondue s ovocem
info a přihlášky: RC Beruška, tel.: 773 165 696

5. 3., 19.00 hod. 
Aneta Langerová – Na Radosti 2016
koncert za doprovodu kapely a smyčcového tria
místo: dům kultury, info: MěKS 

6. 3., 16.00–20.00 hod. 
Filmový festival EXPEDIČNÍ KAMERA 2016
dobrodružné a expediční výpravy 
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK

7. 3., 17.00–19.00 hod. 
Tvořivý podvečer s Hanou Taschnerovou: 
Jarní věnečky z krepového papíru 
materiál připraven, lze přinést i vlastní (krepový 
papír, nůžky, drobné ozdoby)
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem 

8. 3., 10.00 hod. 
Velikonoční tvoření pro nejmenší (1–2 roky)
místo a info: RC Beruška

8. 3., 9.00–10.30 hod. 
Kurz počítačové gramotnosti – základy 
práce s internetem 
místo: studovna ŠK, info: ŠK 
9. 3., 17.00 hod.
Vyšetření, která vám většina lékařů nenabídne
 Alternativní způsoby vyšetření představí 
MUDr. Chvalová. 
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK

10. 3., 16.00 hod. 
Setkání rodin dětí s postižením
místo a info: RC Beruška 

11. 3., 16.00 hod. 
Přírodovědný kroužek MOP – vynášení Moreny
sraz: před hradem u Zámecké galerie

13. 3., 14.30 a 16.30 hod.
Loutkové představení pro děti – 
Začarovaný les (Zdeněk Schmoranz)
místo: KZ U Mravenčí skály, info: LS Radost 

13. 3. 15.00 hod. 
Taneční odpoledne s písničkou 
K poslechu a tanci hraje VV Band Váchovi. 
místo: dům kultury, info: MěKS

13. 3., 13.00 hod. 
Přírodovědný výlet – vynášení Morany (se 
spolkem Spona), procházka k tůním u Hajské 
a na starou řeku 
sraz: u kostela na Podsrpu, info: pobočka ŠK 
Za Parkem 

14. 3., 17.00 hod. 
Jaroslav Landsinger uvádí… filmy z archivu 
Muzea středního Pootaví a Strakonické televize. 
Strakonice ve filmu (sestřih z filmu Bejvávalo 
od Z. Podskalského z roku 1967 a propagační 

film Strakonice dnes z roku 2010). 
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK 

15. 3., 9.00–10.30 hod. 
Kurz počítačové gramotnosti – posíláme 
první e–mail
místo: studovna ŠK, info: ŠK
15. 3., 15.30 hod. 
Soutěž Lovci perel – slavnostní ukončení 
prvního ročníku a vyhlášení nejlepších lovců.
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK 

15. 3., 18.00 hod. 
S gymnáziem na cestách – Tibet, Nepál
přednáší: Milena Beranová
místo: sál gymnázia

15. 3., 18.00 hod. 
Kurzy zdravého veg(etari)ánského vaření 
bezlepkové vaření, pokročilí 
místo: ZŠ Povážská, přihlášky:  
jan.juras@knih–st.cz, tel.: 721 658 244

15. 3., 19.00 hod. 
Divadelní předplatné „A“   
JIHOČESKÉ DIVADLO
Petr Kolečko – Poker face, tragikomedie
hrají: Věra Hlaváčková, Jan Dvořák, Tereza Vítů, 
Jiří Suchý 
místo: dům kultury, info: MěKS 
16. 3., 11.00 hod. 
Zvířátka v solné jeskyni (pro děti do 1 roku)
přihlášky: RC Beruška, tel.: 721 192 011

16. 3., 17.00 hod. 
Ivo Stehlík: Šumava je mým domovem 
místo: sál gymnázia, info: pobočka  
ŠK Za Parkem 

16. 3., 17.00 hod.
Šachy pro děti – začátečníci, mírně pokročilí 
přihlášky: RC Beruška, tel.: 773 165 696

16. 3., 17.15 hod. 
Žákovský koncert – ZUŠ
místo: zámecký sálek, info: ZUŠ

17. 3., 16.00 hod. 
Beatová poezie
žáci dramatického oboru ZUŠ třídy  
I. Křešničky
místo: společenský sál ŠK, info: ZUŠ

17. 3., 16.00 hod. 
Zvířátka v solné jeskyni (pro chodící děti do 5 let)
přihlášky: RC Beruška, tel.: 721 192 011

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, LS Radost – 607 117 729, RC Beruška – 773 165 696, ZUŠ – 383 332 166,  
STARZ – 380 422 761 (plavecký stadion, pokladna), 602 432 128 (zimní stadion, vedoucí provozu)

INZERCE
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KALENDÁŘ AKCÍ
17. 3., 18.00 hod. 
Kurzy zdravého veg(etari)ánského vaření 
bezlepkové vaření, začátečníci 
místo: ZŠ Povážská, přihlášky:  
jan.juras@knih–st.cz, tel.: 721 658 244

18. 3., 16.00 hod. 
Přírodovědný kroužek MOP – pletení 
pomlázky a březových věnečků  
sraz: před hradem u Zámecké galerie

18. 3., 16.00 hod.
Vynášení Moreny – loučení se zimou  
a vítání jara, soutěže
místo: prostranství pod Hvězdou, info: RC Beruška 

18. 3., 18.30 hod. 
Zvuková lázeň 
místo: sportovní hala, info: Orin

19. 3.
Velikonoce na mlýně
Ukázky řemesel, velikonoční obyčeje,  
zdobení kraslic a další zvyky.
místo: Vodní mlýn Hoslovice, info: MSP 
otevírací doba od 19. 3.; út–ne 9.00–16.00 hod.

20. 3., 19.00 hod. 
Velikonoční koncert 
Evropské Stabat Mater
program: Vivaldi, Rossini, Boccherini,  
Borodová, Dvořák
účinkují: Eva Garajová – mezzosoprán,  
Písecký komorní orchestr, Jiří Emmer – varhany, 
Oldřich Vlček – dirigent
místo: dům kultury, info: MěKS 

21. 3., 18.00 hod.
Divadlo Víti Marčíka: Moravské pašije
osobité ztvárnění velikonočního příběhu
místo: Rytířský sál, info: Mana

21. 3., 17.00–19.00 hod.
Utkání pro hráče Dixitu a Scrabblu  
(i pro úplné začátečníky) 
hrací potřeby připraveny, lze přinést vlastní 
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem

22. 3., 9.00–10.30 hod. 
Kurz počítačové gramotnosti – hledání 
v jízdních řádech a mapách
místo: studovna ŠK, info: ŠK 

22. 3., 19.00 hod. 
KPH – Trio Bel Canto – Jarní večer s flétnou, 
kytarou a zpěvem
účinkují: Beata Blašková Zádrapová – soprán, 
Milan Vaněček – flétna, Libor Janeček – kytara
program: Antonio Vivaldi, Francisco Molino, 
Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe 
Giordani, Nicolo Paganini, Heitor Villa Lobos, 
Maurice Ravel, Georg Friedrich Händel, Adam 
Michna z Otradovic  
místo: dům kultury, info: MěKS

23. 3., 10.15 hod. 
Velikonoční tvoření pro batolata (2–3 roky)
místo a info: RC Beruška

23. 3., 18.00 hod. 
Zelené otazníky – Umíme to s odpady? 
Jak funguje odpadový systém? O čem rozhoduje 
město, o čem kraj, o čem my sami a jak můžeme 
přispět ke změně? Jak nakládat s odpady a jak 
předcházet jejich vzniku? Odpoví: za Hnutí 
DUHA Ing. Petr Nohava. 
místo: bývalý Baobab (Bavorova 20),  
info: Ekoporadna ŠK 

23. 3., 15.00–17.00 hod. 
Vítání jara
hry, soutěže, prohlídka zvířátek
místo: CEV Podskalí, info: DDM

24. 3., 9.30 hod. 
Velikonoční pečení s Herou 
místo a info: RC Beruška

24. 3., 8.00–16.00 hod.
Den plný her
velikonoční tvůrčí dílna, krmení zvířátek 
přihlášky do 21. 3.: kulhova@ddmstrakonice.cz., 
tel.: 383 332 956, 724 318 643
místo: CEV Podskalí 

24. 3.
Koně Štětice – výlet 
přihlášky do 21. 3.: hrdlickova@ddmstrakonice.cz, 
tel.: 604 104 890, 383 322 216

26. 3., 7.30–11.00 hod.
Sběratelská burza
pohlednice, známky, mince, nálepky na sirky 
a fezy, pivní etikety a lahve, odznaky a další
místo: sokolovna, info: Klub filatelistů Strakonice 

27. 3., 8.30 hod. 
AQUA TERRA burza 
místo: sokolovna

28. 3., 18.00 hod. 
Velikonoční hraní na kantely ve spolupráci 
se spolkem Spona, případně i další nástroje. 
Hraní, zpěv, poslech i pro veřejnost.
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem

29. 3., 9.00–10.30 hod. 
Kurz počítačové gramotnosti – virtuální 
kolega
místo: studovna ŠK, info: ŠK 

29. 3., 18.00 hod. 
Karel Skalický: Strakonické příběhy XXVII. 
Anděl s žehličkou. Příběhy strakonického 
krejčovského cechu od pozdního středověku až 
do jeho zrušení.

www.meks–st.cz | www.knih–st.cz | www.muzeum–st.cz | www.csop–strakonice.net | www.ddmstrakonice.cz  
www.lsradost.cz | www.rcberuska.cz | http://zus.strakonice.cz 

Naděje pro zkoušené 
Blížíme se k Velikonocům, které nám chtějí 
znovu připomenout, že i přes mnohé starosti 
a strasti je zde naděje, že nepravost, faleš a zlo 
ve všech možných podobách nemá poslední 
slovo. Ale kdo z nás si nikdy nepomyslel, že už je 
toho těžkého a náročného nějak moc…

V Ježíšově kříži můžeme vnímat, že nám Bůh 
i v těchto chvílích rozumí, a v naději zmrtvých-
vstání se posílit, že existuje řešení. A kdyby nám 
to přišlo vzdálené, je tu Ježíšova matka Maria, 
jejíž mateřskou bolest snad dokáže vnímat kaž-
dý. I ona rozumí našim těžkostem a posiluje nás, 
že nejen vytrvala v nejtěžších chvílích u svého 
syna, ale že očekávala řešení této hrozné chvíle – 
její nevinný syn umírá pomalu na kříži.

Nechci přinést do vašich myslí chmuru, 
naopak – čeká nás putování do kostela Panny 
Marie bolestné na Podsrp, kam celé generace 
lidí chodí čerpat posilu. Snad právě to, že se lidé 
chtěli povzbudit ve víře, že všechny těžkosti lze 
s Boží pomocí zvládnout, zasvětili tento kostel 
tématu Mariiny víry tváří v tvář utrpení. Možná 
přicházeli čerpat vědomí, že nejsou sami ani 
tehdy, když je jim opravdu těžko. V každém pří-
padě i my můžeme vyjít na toto místo s velkou 
důvěrou, že Bůh sám nám chce otřít každou slzu, 
jak čteme v Bibli, a že i Ježíšova matka pro nás 
má veliké pochopení a útěchu.

V pátek 18. března t. r. proběhnou v kos-
tele na Podsrpu poutní bohoslužby uvedené 
ve Zpravodaji na konkrétním místě. Kolem této 
pouti nejsou žádné atrakce, a tak se můžeme 
opravdu soustředit na to, jaké bolesti naše, 
našeho města, národa i světové situace chceme 
Pánu předkládat. 

Přeji a vyprošuji všem čtenářům a spoluobča-
nům Velikonoce plné naděje, světla a života!

Roman Dvořák, vikář

17.–19. 3. 
SKUPOVY STRAKONICE
51. ročník krajské loutkářské přehlídky

ČTVRTEK 
8.30 a 10.00 hod. (pro děti MŠ od 3 let)
Vyprávění starého vlka aneb Pravda 
o Karkulce, Divadlo Koňmo
místo: Rytířský sál, info: MěKS

9.00 hod.
ZAHÁJENÍ 51. ROČNÍKU
Dlouhý, Široký a By…, Divadlo STUDNA Hosín 
(pro žáky I. stupně ZŠ), místo: dům kultury, info: MěKS

PÁTEK 
8.30 a 10.00 hod.
(pro děti MŠ od 4 let)
Jezinky Bezinky aneb Smolíček 3x jinak, 
Divadlo ELF 
místo: KZ U Mravenčí skály, info: MěKS

15.00 hod. 
Třetí sudička, Loutková scéna Radost  
místo: KZ U Mravenčí skály, info: MěKS

17.00 hod. 
Sedmero krkavců, Rodiče a přátelé MŠ Lidická
místo: KZ U Mravenčí skály, info: MěKS

SOBOTA 
10.00 hod.  
O kohoutkovi a slepičce, LS NITKA Písek
místo: KZ U Mravenčí skály, info: MěKS

13.00 hod. 
Kašpárek, švec a čert, Jiskra Borovany
místo: KZ U Mravenčí skály, info: MěKS

15.00 hod. 
O princezně a čarodějnici, Malá scéna MKC 
Hořovice
místo: KZ U Mravenčí skály, info: MěKS

16.30 hod.  
Neposlušná kůzlátka, Spolek třeboňského 
loutkového divadla
místo: KZ U Mravenčí skály, info: MěKS

místo: společenský sál ŠK, info: pobočka ŠK 
Za Parkem 

30. 3., 17.00 hod. 
Osobnost, talent a vůle – rozhovor nad 
knihami o Jarmile Novotné, Emilu Zátopkovi, Věře 
Čáslavské a dalších postavách „českého století“. 
Hostem pořadu AVČ bude historik, novinář 
a spisovatel JUDr. Pavel Kosatík.
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK

30. 3., 19.00 hod. 
Cestovatelská přednáška Davida Švejnohy: 
Botswana a Namibie 
místo: Rytířský sál, info: MěKS

31. 3., 8.00–11.00 hod.
Tvořivá dílnička pro děti – Kohoutek 
a slepička
místo: oddělení pro děti ŠK, info: ŠK 

31. 3., 18.00 hod.
Meditační večer – Znovupřijetí své síly  
s V. Hruškovou
místo a info: RC Beruška 

 
PLESOVÁ SEZONA
4. 3., 20.00 hod. 
Maturitní ples 4 MS SPŠ a SOŠ Strakonice 
místo: sokolovna

11. 3., 20.00 hod. 
Reprezentační ples Gymnázia Strakonice
místo: dům kultury

Změna programu vyhrazena
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VE ZKRATCE

NOČNÍ VÝTRŽNÍK 
Blokovou pokutu za rušení nočního klidu dostal 
muž, když tloukl na dveře své sousedky. Bylo to 
v brzkých ranních hodinách devátého ledna.  

ZÁKAZ KOUŘENÍ 
Na autobusových zastávkách se nesmí kouřit, 
a proto dne 14. 1. v odpoledních hodinách 
pokutovali strážníci v ulici Nádražní muže, který 
v prostoru autobusové zastávky zákazu nedbal.  

Z KRÁDEŽE SE STAL TRESTNÝ ČIN
V místním marketu v ulici Katovická se dne 
14. 1. snažila projít přes pokladnu bez placení 
šestadvacetiletá žena. Byla na místě přistižena 
ostrahou, putovala do rukou strážníků městské 
policie. Na obvodním oddělení Police ČR bylo 
zjištěno, že dotyčná se již dříve majetkových 
trestných činů dopustila. Další zlodějka byla 
přistižena v jiném z marketů 31. 1. 

PORUŠILI TRŽNÍ ŘÁD
V ulici Kosmonautů nabízeli dne 27. 1. muž se 
ženou levnější elektřinu. Oznámení jsme přijali 
v odpoledních hodinách na linku tísňového volá-
ní (156). Vzhledem k tomu, že přestupek nechtěli 
na místě se strážníky řešit, bylo sepsáno oznáme-
ní na odbor vnitřních věcí, oddělení přestupků 
MěÚ Strakonice. Svým jednáním dotyční poru-
šili jeden z bodů v tržním řádu města Strakonice.

MUŽ BYL PŘEVEZEN DO NEMOCNICE
V křižovatce ulic Lidická a Radomyšlská seděl 
28. 1. u zábradlí dezorientovaný starší muž. Hlíd-
ka, která byla přivolána, přivolala na místo RZS, 
která jej převezla do nemocnice k ošetření. 

PORANĚNÁ KÁŇATA BYLA PŘEVEZENA DO MAKOVA
Poděkování patří muži, který nám v odpoledních 
hodinách dne 30. 1. oznámil, že v křoví u kři-
žovatky ulice Katovická a Husova je poraněný 
opeřenec. Hlídka na místě našla dvě zraněná 
káňata, která odchytla a převezla do Makova 
do stanice pro handicapovaná zvířata. 

NÁLEZY INJEKČNÍCH STŘÍKAČEK
Dne 1. 1. byla na Podskalí nalezena použitá 
injekční stříkačka, 8. 1. nalezli asistenti prevence 
kriminality další v Rennerových sadech, 14. 1. 
byl tentýž nález pod železným poklopem v ulici 
Žižkově a 25. 1. v ulici Tovární na chodníku. 

Milan Michálek, MP Strakonice

Z lednového zápisníku městské policie Městská policie v číslech roku 2015
n  více než 7 300 událostí
n 9 hledaných či pohřešovaných osob
n 3 100 přestupků 
n 4 osoby převezeny na „záchytku“
n  1 314 oznámení od vás
n  Policii ČR předáno 40 podezření ze 

spáchání trestné činnosti
n  nalezeno i díky vám 60 nezajištěných vozidel
n  odchyceno 183 psích tuláků
n  do záchranné stanice převezeno  

30 poraněných zvířat
n  7 poskytnutí první pomoci 
n  nahlášeno z pochůzek 600 závad  

na komunikacích
n  objeveno 6 černých skládek a 4 autovraky
n  v  programu SENIOR osazeno více než 

30 bezpečnostních řetízků
n  v rámci prevence kriminality – kontrola 

dětských hřišť
n  přednášky a ukázky po děti

INZERCE

Legiovlak ve Strakonicích 15.–20. března 
Dvanáct historických vagonů na strakonickém vlakovém nádraží představí život a boj legionářů na Transsibiřské 

magistrále během první světové války. Expozice bude pro veřejnost otevřena denně od 8.00 do 18.00 hod. Pro školní 
kolektivy je možné objednat prohlídku s výkladem na e-mailu: skoly@legiovlak.cz. 

Více informací naleznete na www.legiovlak.cz.

PATRIK HORN

vedoucí manažer regionu 
email: 

horn@regvyd.cz
mobil: 736 404 651

ANDREA HEMBEROVÁ

lokální manažer inzerce
email: 

hemberova@regvyd.cz
mobil:  777 663 795

RÁDI PŘIPRAVÍME KAMPAŇ 
PŘÍMO PRO VÁS

CHCETE INZEROVAT VE                                     ?
UKAŽTE LIDEM, PROČ K VÁM MAJÍ PŘIJÍT !

OSLOVTE VŠECHNY DOMÁCNOSTI VE STRAKONICÍCH !

KONTAKTUJTE NÁS:

PETR STŘBRNÝ , 
agentura ROSET

email: 
reklama@roset.cz

mobil:  
389 771390
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ROZHOVOR
Představujeme strakonické mateřské školy
MŠ Lidická Strakonice 
Ředitelka: Miloslava Vozábalová
Waldorfská třída: učitelka Renata Němejcová
www.ms-lidicka.strakonice.eu

Představení mateřské školy Lidic-
ká začalo zcela neobvykle, a to 
návštěvou jedné ze čtyř tříd této 
mateřinky. Konkrétně třídy s wal-
dorfskými prvky pedagogiky. Při 
vstupu do této třídy vás na první 
pohled zaujme velký kulatý stůl, 
jak z dob krále Artuše. Právě 
kruh je významným uskupením 
či prvkem pospolitosti, který má 
obrovský význam v myšlenkách 
waldorfské školy. 

V průběhu milého vyprávění uvedla jedna 
z učitelek a současně průkopnice waldorfské 
myšlenky na zdejší školce ve třídě Hvězdiček 
Renata Němejcová, že tento program na Li-
dické běží již od roku 1997 a o nedostatek 
zájmu rodičů umístit své dítě do této třídy 
se rozhodně obávat nemusí. Právě naopak, 
zájem o alternativní předškolní výchovu 
ve Strakonicích je. 

Paní učitelko, v čem je waldorfská teorie výu-
ky odlišná od té tradiční, na kterou jsme všich-
ni z běžných předškolních zařízení zvyklí? 

Waldorfské prvky výuky preferují celkový 
harmonický vývoj dítěte jako osobnosti, která 
bude v budoucnu schopná empatie, bude 
milovat, rozdávat radost, chránit a vytvářet 
zdravý svět lidí a přírody žijících ve vzájem-
né symbióze. 

Každé dítě v prvních sedmi letech života 
dokáže velmi citlivě vnímat a přejímat ná-
vyky, dovednosti, zkušenosti, a to především 
napodobováním chování dospělých, se který-
mi se potkává v každodenním životě. Proto 
je více než nutné v tomto období dodržovat 
pevné rytmy a řády, na které právě waldorf-
ská pedagogika klade velký důraz. 

Pevný řád musí mít každý den, měsíc, 
rok. Střídání rytmů je nesmírně důležité pro 
rozvoj osobnosti formující se právě v prvních 
sedmi letech života každého dítěte.

Znamená to tedy, že dodržujete pravidel-
nou činnost během každého dne v týdnu 
po celý rok?

Ano, činnost dětí je naprosto pevně dána 
od pondělí do pátku – kreslení, pečení, 
hudebně pohybová improvizace, malování, 
modelování. Jediné, čemu se meze nekladou, 
je dětská fantazie. Jednotlivé činnosti, jako 
jsou malování, modelování, kreslení, nemají 
jasně daná témata, ale naopak ponecháme 
jen na fantazii každého dítěte, aby projevilo 
své pocity, své nitro. Někdy se u předškoláků 
zadá téma, aby tyto děti byly schopné vyjád-
řit pocity z předchozích zážitků.  

Jak se projevuje rytmus v celoročním pojetí 
výuky? 

Slavíme křesťanské svátky, dodržujeme lido-
vé tradice a zvyky našich předků, které jsou 
navázány na roční období. Průběžně si o zvy-
cích a svátcích povídáme, zpíváme a vyvr-
cholením jsou jednotlivé slavnosti. Vezmu-li 
to chronologicky, začínáme rok masopustem, 
na který navazuje jarní, svatojánská, michael-
ská, martinská a vánoční slavnost. 

To vypadá velmi zajímavě, mají rodiče zájem 
se aktivně účastnit těchto slavností? 

Ovšem. Waldorfská myšlenka přímo vyžaduje 
účast rodičů na průběhu výuky, a tak rodiče, 
kteří se rozhodnou vzdělávat své dítě v tomto 
režimu, musí počítat s jistou částí svého času, 
který budou muset věnovat spolupráci. Musím 
ze své praxe říci, že jsem se nikdy nesetka-
la s neochotou, ba právě naopak. Rodiče se 
zapojují, hradí divadlo, maminky šijí hračky. 
Během dne mají možnost kdykoliv navštívit 
třídu a pobýt zde s námi.  

Co čeká děti, které končí docházku do  
mateřinky? 

Koncem června je pro děti připravena noc skřítků. 
Během dne jsou děti pasovány na školáky, pak je 
čeká pohádka v podání kouzelných skřítků, které 
děti hledají na zahradě. Vyvrcholením je nocování 
ve školce, na které se děti opravdu moc těší.

Lidická mateřinka ale nemá pouze třídu 
Hvězdiček s waldorfskými prvky výchovy. Jsou 
zde třídy Sluníček, Dráčat a Koťátek, které jsou 
věkově rozrůzněné od nejmenších dětí po před-
školáky. Rámcový vzdělávací program je zamě-
řen na téma Barevný svět ve čtyřech proměnách, 
kde se prolínají čtyři roční období, v nichž se 
zrcadlí tradice a zvyky, jež se učitelky snaží 
pevně dodržovat. Cílem vzdělávacího programu 
je vytvořit co nejlepší podmínky pro přirozený 
rozvoj osobnosti každého dítěte v souladu s jeho 
individuálními potřebami. Každá z učitelek 
si pak sama dotváří a přizpůsobuje projekt 
věkovému složení třídy a potřebám dětí, což dává 
pedagogům prostor k samostatné a tvořivé práci 
a možnost uskutečňovat vlastní nápady. 

Paní ředitelko, jaké kroužky školka nabízí? 

Děti mohou navštěvovat velmi oblíbený 
kroužek keramiky, kde se mimo jiné rozvíjí 
dětská motorika, ale i láska k práci. Zajímavý 
je i kroužek anglického jazyka, kde se zábav-
nou formou děti učí prvním slovíčkům. 

V rámci vzdělávacího programu děti 
absolvují kurz plavání v rozsahu deseti lekcí, 
a pokud je takové léto, jaké bylo to loňské, 
pak využívají náš zahradní bazén.

Zmínila jste se o spolupráci se sdružením 
Cassiopeia. Co to obnáší? 

Jde o výukové programy v rámci environmen-
tální výchovy. Společně poznáváme přírodní 
krásy Strakonicka. Pořádáme výlety se zaměře-
ním na poznání přírody a místa, kde děti žijí.

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

Miloslava Vozábalová  Foto: archiv města

Kolektiv dětí waldorfské třídy.  Foto: archiv města
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ROZHOVOR
 MŠ Šumavská Strakonice 
Ředitelka: Naděžda Tesařová 
http://www.ms-sumavska.strakonice.eu

 Mateřskou školu Šumavská tvoří 
pět tříd: Jůlinky, Motýlci, Sluníč-
ka, Oskárci, Včeličky. 

Škola byla postavena v roce 
1980 v okrajové části Strakonic. 
Vzhledem k rozložitosti budovy 
byla první otázka jasná.

Kolik bot prochodí paní kuchařky za rok při 
roznášce jídel? 

Tak to máte pravdu, kilometrů se tady nacho-
dí opravdu hodně. S každým jídlem po celé 
škole, což s sebou nese ale i značné vypětí sil, 
protože musíme zdolávat překážky v podobě 
schodišť při přenášení jídel. 

Jste školkou, která zajišťuje dietní stravová-
ní pro své žáky. Máte k dispozici nutriční 
poradkyni. Jak se tato služba projevuje 
na provozu školní jídelny? 

Ano, to souhlasí, vaříme dietní stravu, na což 
je navázána obrovská spousta drobností. 
Pokud nabízíte dietní stravování, pak to není 
jen o nákupu speciálních potravin, ale zvláštní 
musí být i nádobí, ve kterém se jídla připravují 
a pak servírují dětem. Pro přípravu jídel je vy-
členěno speciální místo. Zkrátka dietní strava 
nesmí přijít do kontaktu se stravou běžnou. 

V současné době školka vaří pro dvě 
děti speciální dietní stravu, ale podle slov 

ředitelky již pro následující školní rok zapíší 
nejméně další tři děti, které budou mít speci-
ální požadavek na stravování. 

Paní ředitelko, při vstupu do školky mě 
přivítal kamerový bezpečnostní systém. Ne 
každá školka jej vlastní. Zareagovali jste 
na smutnou zkušenost?

Nikoliv, byli jsme tak trochu vizionáři. Již při 
rekonstrukci školy v roce 2012, kdy se provádě-
lo kompletní zateplení, jsme zvolili tuto cestu. 
Jedním z důvodů byla i rozloha školy. Pokud 
ve videotelefonu vidíme známou tvář, není nutné 
chodit osobně vpouštět příchozí. Samozřejmě, 
jedná-li se o osobu, kterou neznáme, opatrnosti 
není nikdy dost a vpouštíme ji osobně. 

Chráníme tím především děti, zaměstnance, 
ale i majetek města. 

Každá ze tříd má velmi milé názvy odvíjející 
se převážně z živočišné, rostlinné nebo po-
hádkové říše. Má to nějaký hlubší význam?

Není to jen název, ale každá třída má i svou 
barvičku, pokřik a vlajku, na které jsou náleži-
tě hrdí. Ať se s dětmi jde kamkoliv, vždy si be-
rou vlajku s sebou. Ráno se začíná pokřikem, 
buduje se tím sounáležitost ke kolektivu.  

Společná pro všechny je školičková hymna 
a vlajka. I ty s námi vždy putují. 

Na rozlehlé školní zahradě je v centrální 
části zasazena bříza, zdi jsou pomalované 
zvířecími motivy. Strom je vzorně zastřižený 
a ozdobený. Proč jej zdobíte? 

Břízu jsme si společně s dětmi zasadili již 
v roce 1998. Od té doby je pro nás posvátným 
stromem uprostřed našeho společenství a s kaž-
dým ročním obdobím, s každým svátkem či 
zvykem navázaným na daný měsíc si jej děti 
ozdobí vlastnoručně vyrobenými ozdobami. 

Strom je pak součástí slavností, které se 
odehrávají právě okolo něho. 

Slavností a dodržování zvyků se mohou 
zúčastnit i rodiče, což je vždy pro školku 
malý svátek.

Stále jsou v trendu jazyky, nabízíte dětem 
možnost cizojazyčného vzdělávání? 

Ano, školka nabízí výuku anglického jazyka 
jako odpoledního kroužku pro děti od čtyř let.

Kromě jazyků si rodiče mohou z naší nabídky 
vybrat například logopedickou výuku. Každá 
třída má svou logopedickou asistentku. Paní 
učitelky si zpracovávají na každý měsíc dechová 

cvičení. Je možné děti přihlásit na grafomotoric-
ká cvičení, vhodná především pro předškoláky, 
vedoucí k uvolňování ruky, zápěstí, ale i ramene.  

Jaké jsou vize do budoucna? Je možné ještě 
vymyslet něco nového? 

Těsně na konci loňského roku jsme zakoupili ke-
ramickou pec, kterou bychom nyní rádi zapojili 
do činnosti školky. Nejenže přispěje k rozvoji 
zručnosti, ale děti si na vlastní kůži budou moci 
vyzkoušet práci s hlínou, otestovat svou trpěli-
vost a hledat si cestu k práci jako takové. 

Školka vlastní maxic box, což je vlastně 
vodorovná alternativa interaktivní tabule. 
Rádi bychom ale získali právě i interaktivní 
tabuli. Snad se nám tedy povede zrealizovat 
tento plán letos. 

Za zmínku stojí školkový miničasopis Šuma-
váček. Ten je určen nejen rodičům, ale i dětem. 
Rodiče v něm najdou cenné rady a děti malé 
rozptýlení v podobě jednoduchých kvízů. 

Snad každá školka uspořádá pro děti před-
školáky rozloučení. Ani na Šumavské nedě-
lají výjimku. V posledních červnových dnech 
je celý jeden týden věnován právě rozloučení. 
Závěr veselého týdne je velkolepý. Děti 
jedou na výlet do Blatné, kde navštíví nejen 
oboru, ale i cukrárnu. Po návratu následuje 
pyžamová diskotéka a pak už unavené míří 
děti do postýlek, aby si užily poslední noční 
chvilky ve školce.

Školka je prvním místem, kde se dítě 
setkává s výukou a jistým režimem. Je to 
místo, které utváří základ pro budoucí učení 
se novým věcem. 

Že se nejedná o lehkou práci, není nutné 
příliš zdůrazňovat, proto by se na závěr poví-
dání slušelo poděkovat všem učitelkám, které 
se obětavě starají o naše děti. 

Upozornění: zápisy do všech strakonických 
mateřských škol se uskuteční  
11.–12. dubna 2016 v čase od 9.00–16.00 hodin. 

Naděžda Tesařová Foto: archiv města

Český svaz ochránců přírody Strakonice 
pořádá již několikátým rokem na jaře sérii akcí 
na pomoc obojživelníkům při jejich jarní mig-
raci přes frekventované cesty. Touto aktivitou se 
podařilo zachránit v minulých letech již několik 
tisícovek zvířat. Prvním letošním zásahem bude 
stavba migračních bariér před započetím tahu 
na nejproblematičtějším místě v úseku silnice 
Strakonice – Volyně (pod Vlčinami).

Sraz je v sobotu 5. března ve 14 hodin 
na křižovatce této silnice s odbočkami 

na Radošovice a Kapsovu Lhotu. Uvítáme 
dobrovolníky jak pro tuto jednorázovou akci, 
tak i pro následující pravidelné „žabí hlídky“ 
na tomto a dvou dalších místech (u Řepického 
rybníka a u Vajaxu). Více informací poskyt-
neme na posta@csop-strakonice.net nebo 
721 658 244. Víte o tahu žab přes silnice 
v blízkosti svého bydliště? Chtěli byste sami 
pomoci s jejich záchranou nebo mapováním? 
Ozvěte se nám. 

(ČSOP)

Firmy podporují předškoláky 
Společnost ČZ a.s. uzavřela s městem Strakonice 
pro rok 2016 darovací smlouvu, kde se zavázala 
poskytovat městu Strakonice finanční částku, 
která je účelově vázána na částečnou úhradu 
provozu mateřských škol. Celková výše finančních 
prostředků je stanovena podle skutečného počtu 
dětí zaměstnanců ČZ a.s., umístěných v MŠ zřizo-
vaných městem Strakonice. Na základě darovací 
smlouvy za rok 2015 město obdrželo od společ-
nosti ČZ a.s. částku ve výši 104 200 Kč. 

Dagmar Havlanová, oddělení školství 

Pomozte při záchraně žab

Vedoucí školní jídelny Foto: archiv města
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SENIOŘI

Podle zákona 361/2000 Sb., (dále 
jen zákon) ve znění pozdějších změn 
a doplňků o provozu na pozemních 
komunikacích, ve znění účinném od  
31. prosince 2015, je několik závaz-
ných ustanovení, za kterých musí řidič 
podstoupit povinnou lékařskou prohlíd-
ku (§ 87 odst. 3, „Držitel řidičského 
oprávnění, který není osobou uvedenou 
v odst.1, je povinen se podrobit pravi-
delné lékařské prohlídce nejdříve šest 
měsíců před dovršením 65 a 68 let věku 
a nejpozději v den dovršení stanovené-
ho věku, po dovršení 68 let věku pak 
každé dva roky“).

Podle téhož § 87 odst. 4) posuzující lé-
kař může na základě výsledku pravidelné 
lékařské prohlídky v odůvodněných přípa-
dech, zejména s přihlédnutím k aktuálnímu 
zdravotnímu stavu, určit další, kratší termíny 
mezi lékařskými prohlídkami, než jsou lhůty 
stanovené zákonem. Posudek o zdravotní 
způsobilosti musí mít písemnou formu  
(§ 84, § 85, § 86).

Přezkoumání zdravotní způsobilosti podle 
§ 93 odst. 1 nebo pozbytí zdravotní způso-

bilosti podle § 94 odst. 1 písm. a) se zjišťuje 
přezkoumáním zdravotní způsobilosti  
(obdobně platí ustanovení § 84 až § 86).

Mnozí z těch, kterých se tato problematika 
týká, řeknou, že jde o diskriminaci seniorů. 
Opak je pravdou. Rozhodně nejde o utlačo-
vání, ale o prevenci, která vychází ze zákona. 
S věkem se u každého z nás snižují schop-
nosti rychlé reakce a vyhodnocování různých 
situací, zhoršuje se zrak, sluch, vjemové 
vnímání a mohou nastávat i jiné problémy. 

Pokud by se řidič senior vyhýbal povinnos-
ti podstoupit preventivní lékařskou prohlíd-
ku, pak se vystavuje ve smyslu zákona § 94 
odnětí řidičského oprávnění. Podle odst. 1) 
písm. a) – „pozbyl zcela zdravotní způsobi-
lost“, a tak je na tuto skutečnost nahlíženo 
v případě zavinění dopravní nehody podobně 
jako na zdravotně nezpůsobilého pro řízení 
vozidel, a v takovém případě se dotyčný 
vystavuje dalším sankcím, například úhradě 
pojistné události vzniklé škody ve prospěch 
poškozeného. 

Tato problematika je velmi obsáhlá, proto 
doporučujeme podrobné seznámení se s ní. 
Odbor dopravy – oddělení dopravně správ-
ních agend Městského úřadu Strakonice vám 
pomůže řešit již konkrétní problém, který 
nastane.   Markéta Bučoková, PR

Senioři a řidičské průkazy

Beseda domácí násilí 
Rada seniorů ve spolupráci se Šmidin-
gerovou knihovnou pořádá 22. 3. od  
17.00 hod. ve společenském sále ŠK 
bezplatnou přednášku Dany Bedlánové, 
která poradí co dělat, když je senior obětí 
domácího násilí. 

Velikonoční setkání 
24. 3. se uskuteční v Infocentru pro seniory 
v ulici U Sv. Markéty čp. 58 setkání s radou 
seniorů od 9.00 do 12.00 hod.  

Velikonoční  
strakonický blešák
Rada seniorů ve spolupráci  
se STARZ Strakonice připravují veliko-
noční blešák v sobotu 19. 3. 2016  
od 8.00 do 11.00 hodin v letním plavec-
kém areálu. Prodej sortimentu je bez 
omezení. Více informací získáte na  
tel.: 602 811 600 nebo na e-mailu: ipar-
kosova@seznam.cz. Přihlášky jsou přijí-
mány od 10. 3. 2016, vstup pro prodejce 
je od 7.30 hodin.

Jazykové kurzy zdarma 

DDM Strakonice připravil kurz AJ a NJ pro 
seniory a jejich vnoučata (pro začátečníky 
i pokročilé skupiny). 

Informační schůzka pro AJ: v úterý  
15. 3. v 16.30 hod. v DDM, Na Ohradě,  
informace: Tereza Šuláková,  
sulakova@ddmstrakonice.cz.

Informační schůzka pro NJ: ve středu  
16. 3. v 16.30 hod. v DDM, Na Ohradě,  
informace: Lukáš Schovanec,  
schovanec@ddmstrakonice.cz.

Letní retro tábor pro seniory 55+
Oblastní spolek Českého červeného kříže 
ve spolupráci s Územní organizací Svazu 
diabetiků a radou seniorů pořádá letní retro 
,,pionýrský“ tábor pro seniory 55+ v rekreač-
ním středisku Borovice u Mnichova Hradiště 
v oblasti Českého ráje v termínu 27. 6.–3. 7. 
(po–ne). Okolní krajina je stvořená pro pěší 
i cyklistické výlety a mezi vyhledávané cíle 
patří zámek Mnichovo Hradiště, skalní hrad 
Drábské světničky a romantická zřícenina 
hradu Valečova. Ubytování bude zajištěno 
v budově ve vícelůžkových pokojích se spr-
chou a WC na chodbě a stravování formou 
plné penze i se svačinou. Dopravu zajistíme 
podle počtu zájemců – vlakem nebo osob-
ními auty. Cena pobytu: 4 000 Kč.

Přihlásit se můžete do 31. 3. 2016:
1.  Oblastní spolek Českého červeného 

kříže Strakonice, B. Němcové 1118, 
telefon: 383 332 394, e-mail: strakoni-
ce@cervenykriz.eu

2.  Územní organizace Svazu diabetiků 
Strakonice, Spojařů 1226,  
telefon: 722 747 172,  
e-mail: novakovidia@seznam.cz

3.  Infocentrum pro seniory, U Sv. Markéty 58, 
telefon: 383 700 777 
e-mail: seniori@mu-st.cz.

Informace z přednášky o domácí péči

V úterý 26. 1. 2016 proběhla v klubovně 
územního sdružení zdravotně postižených 
beseda na téma využití zdravotních služeb 
domácí péče. Paní ředitelka Marie Kado-
chová informovala přítomné o vzniku domácí 
péče a službách, které nabízí. Domácí péči, 
můžete žádat při propuštění z nemocničního 
léčení u svého praktického lékaře, nebo 
přímo ve středisku domácí péče na adrese 
B. Němcové 1118, Strakonice I, telefonicky: 
383 326 786, 728 317 729, e-mail: dp.stra-
konice@gmail.com. Profesionální zdravotníci 
poskytují služby na odborné úrovni, jež se 
týkají standardních a speciálních služeb, 
rehabilitací, ale i masáží nebo sociálního 
a zdravotního poradenství. Služba slouží 
i pacientům v domácím ošetření.

Návštěvníci Šmidingerovy knihovny ve Stra-
konicích mohou využívat zvláštních služeb, 
funguje zde krajská pobočka Macanovy 
knihovny v Praze.    

Pro lidi, kteří sami čtou např. kvůli zraku 
obtížně, nebo se jim třesou ruce, bolí je dlou-
hodobě záda, špatně se pohybují, mají cuk-
rovku, či jsou dlouhodobě nemocní a upou-
taní na lůžko, supluje služba knihy, jež jsou 
namluveny na magnetofonových kazetách 
nebo na CD s podporou MP3 (vzhledově se 
neliší od hudebních CD, které si mohou také 
půjčovat). Dnes již nabízíme dohromady přes 
8 400 titulů knih různých žánrů (detektivky, 
romány pro ženy, pohádky, dobrodružné, 
životopisné, přírodopisné, venkovské i cesto-
pisné knihy). 

Strakoničtí si pro zvukové knihy většinou 
chodí sami, v doprovodu příbuzných, osobních 
asistentů, či vodicích psů. Půjčování je zdarma.

Nejoblíbenější je zásilková služba, kdy 
uživatelé z celého kraje pravidelně dostávají 
zdarma a doporučeně až do domu poštou 
balíky se zvukovými knihami. Zájemce si 
objedná požadované tituly, které mu pak 
knihovna po obdržení potvrzení od lékaře, či 
ofocené ZTP postupně půjčuje. Přihlášku lze 
vyzvednout v čítárně i na oddělení pro dospělé 
Šmidingerovy knihovny Strakonice.

Součástí čítárny je i přes 2 700 hudebních 
CD, která se také dají zasílat poštou, a dokon-
ce ještě 3 200 gramofonových desek, které 
lze půjčovat po dobu jednoho měsíce.

        Jaroslava Vokáčová, ŠK

Zvuková knihovna Strakonice

Infocentrum pro seniory, U Sv. Markéty 58
tel.: 383 700 777, e-mail: seniori@mu-st.cz
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Tradiční sraz s dobrovolníky

Ve čtvrtek 21. 1. 2016 v odpoledních hodinách 
se ve společenském sále Domova pro seniory 
a Domova se zvláštním režimem v Rybniční 
ulici ve Strakonicích konalo tradiční posezení 
s dobrovolníky. Vedení Městského ústavu 
sociálních služeb Strakonice poděkovalo všem 
zúčastněným dobrovolníkům, kteří pomáhali 
v loňském roce k naplnění osobních přání 
a potřeb jednotlivých uživatelů při individu-
álních návštěvách. Mnozí z nich také přispěli 
k realizaci kulturně-společenských akcí i volno-
časových aktivit seniorů. Díky dobrovolníkům 
jsme mohli tedy rozšířit nabídku a do jisté míry 
zvýšit kvalitu poskytovaných služeb v našem 
zařízení. Dobrovolníci obdrželi květinu a pí-

semné poděkování – certifikát DVEŘE DOKO-
ŘÁN doplněný o drátované ozdoby, na jejichž 
tvorbě se podíleli obyvatelé zařízení. Společné 
posezení všem zpříjemnil zvuk heligonek. Zpěv 
ze společenského sálu se rozezněl do celého do-
mova. Ostatní z nás se společně bavili, zpívali 
anebo jen tak si povídali. Pozdní odpoledne se 
skutečně vydařilo. 

Prospěšné a dlouhodobé spolupráce dob-
rovolníků si velmi vážíme a všem děkujeme 
za celoroční nezištnou pomoc, chuť, čas a ener-
gii, kterou s láskou věnují ostatním.

  za celý pracovní tým  
 Andrea Chocholatá, 

 instruktorka sociální péče

LenoŠKa
V rámci loňského Týdne knihoven, jehož 
mottem bylo Zažijte knihovnu jinak, byla 
návštěvníkům knihovny zpřístupněna nová 
odpočinková místnost, kde lze v pří-
jemném a klidném prostředí pohodlně 
posedět či se občerstvit vodou nebo 
nápojem z automatu. Místnost je nazvá-
na LenoŠKa. Najdete ji v oddělení pro 
dospělé u naučné literatury. (ŠK)

Knihovna uspěla 
v projektu ROI
Šmidingerova knihovna se přihlásila 
do projektu ROI (Return on Investment) 
– čili Měření efektivity vynaložených 
prostředků ve veřejných knihovnách 
a podstoupila výpočet hodnoty své 
ekonomické efektivnosti. Na základě 
analýzy dat ze statistických výkazů 
činnosti knihovny, z účetních dokumentů 
a dalších podkladů pak získala certifikát 
s výstupem projektu, který zní: za každou 
korunu veřejných prostředků vložených 
do rozpočtu knihovny poskytne naše 
knihovna veřejnosti službu v hodnotě 
5,9 Kč. Knihovna i čtenáři mohou být 
s výsledkem spokojeni. (red)

Srdečná atmosféra a dobrá nálada k domovu patří.  Foto: archiv MěÚSS



Hledáte zosobnění kvality 
a nadčasového designu? Seznamte 
se s vozem ŠKODA Fabia. Stylový 
hatchback nabitý moderní technikou, 
včetně pětileté záruky a zvýhodnění 
30 000 Kč, může být při financování 
se ŠKODA Financial Services Váš 
již od 210 890 Kč. Vyzkoušejte vůz 
ŠKODA Fabia přímo u nás.

* Při financování se ŠKODA Financial Services.

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozu 
Fabia: 3,6–4,8 l/100km, 93–110 g/km

NEPŘEHLÉDNUTELNÁ

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

ŠKODA Fabia měsíčně již od 3 299 Kč*

Zvýhodnění 
30 000 Kč*

Vzorový příklad úvěru na vůz ŠKODA Fabia 1.0 MPI Active 44 kW v ceně 239 900 Kč (cena s financováním VWFS 210 890 Kč včetně Mobility Plus): splátka předem 62 920 Kč 
(30 %), výše úvěru 147 970 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 188 543 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 201 935 Kč, RPSN vč. 
pojištění 16,18 %, délka úvěru 36 měsíců, zůstatková hodnota 84 356 Kč, měsíční splátka úvěru 2 894 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 3 299 Kč, úroková sazba p. a. 
11,38 %. ŠKODA Pojištění Standard obsahuje povinné ručení a havarijní pojištění (10% spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců) 
a pojištění skla (limit plnění 10 000 Kč). Další parametry klienta jsou věk 50 let a běžné použití vozu. 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. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

mojeskodafabia.cz

VEROLD STRAKONICE
Dopravní 35
386 01  Strakonice
Tel.: 383 311 047
www.verold-st.cz
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