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Místostarosta a člen rady
Zastupitelstvo města 2. března rozhodlo 
o neobsazení funkce druhého uvolněného 
místostarosty pro zbývající část volebního 
období 2014-2018.

Novým členem rady města byl na místo 
po bývalé místostarostce zvolen František 
Christelbauer.  

Strakonice kvetou – soutěž
Finanční odměnu nebo drobnou pozornost 
obdrží každý, kdo zašle fotografii svého 
okna nebo předzahrádky s rozkvetlými 
květinami. Soutěž je určena pro občany 
i podnikatele, kteří svou péči věnují také 
svému okolí a květinám.  
Více na www.strakonice.eu. 

Euroklíče pro zdravotně postižené
Zdarma je možné získat další klíče pro 
zprovoznění schodišťových plošin, výtahů 
nebo veřejných WC na více než 650 místech 
u nás v České republice. Ve Strakonicích lze 
kontaktovat pracoviště Jihočeského centra  
pro zdravotně postižené a seniory v ulici  
Stavbařů čp. 213.

Expozice muzea otevřeny
Zahájení turistické sezony 23. 4.
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Připravili jsme pro Vás pestrou nabídku 
letních pneumatik se slevou až 25 %. 
Samozřejmostí je přezutí a uskladnění 
pneumatik za výhodné ceny. 
Nezapomeňte po zimě také včas 
naplánovat servisní prohlídku svého 
vozu. Provedeme diagnostiku, 
zkontrolujeme podvozek, brzdový 
systém a mnoho dalšího. Myslíme 
i na Vaši bezpečnost. K nové sadě 
předních stěračů, které si po zimě 
zaslouží vyměnit, Vám jako bonus 
přibalíme koncentrát náplně do 
ostřikovačů. 

Servisní prohlídka
za 249 Kč

PEČOVAT JE NORMÁLNÍ

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

AUTOSERVIS ŠRACHTA s.r.o
Písecká 513, 386 01  Strakonice
Tel.: 383 322 226-7
www.srachta-autoservis.cz
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Chadrabová Pavla
Pedikúra, Manikúra
OC MAXIM 3. p.
Tel.: 607 711 485

Zdravotní 
pedikúra
Zdravotní 
pedikúra
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ÚVOD

Břetislav Hrdlička
STAROSTA

Vážení spoluobčané,
ve chvílích, kdy budete číst tyto 
řádky, budou první jarní dny, 
stejně jako svátky jara – Veliko-
noce, již minulostí. Na co ale 
budeme všichni netrpělivě čekat, 
je teplé počasí a dlouhé večery, 
které přímo lákají k procházkám 
po městě. Často slýchám, jak je 
naše město špinavé, neuklizené.

Když se tak nad tím zamyslím, 
stále je v nás jaksi zakořeněná 
představa, že všechno je všech 
a nikdo se o nic nemusí starat. 
Ale tak to v životě nefunguje. 
Ano, město je všech, ale naším 
úkolem je se o něj zodpovědně 
starat. Jeho čistota, alespoň tak 
to chápu, je vizitkou nás všech. 
Každý z nás by se měl starat, 
aby město mělo reprezentativní 
tvář. Nejde přece jenom o to 
ukazovat turistům, jak se nám 
tady daří, ale především mít 
sami svůj vlastní příjemný pocit, 
když se projdeme městem. 
Proto bych rád apeloval na nás 
všechny. Zkusme nebýt sobečtí 
ke svému okolí, zkusme se o něj 
starat, jako bychom se starali 
o své vlastní příbytky. Zkusme 
si uklidit okolí svých domů a my 
se postaráme o úklid zbytku 
města. Nebuďme lhostejní 
k tomu, co nám všem patří 
a na co bychom měli být náleži-
tě hrdí. Každá pomoc je vítaná 
a za každou pomoc vám patří 
obrovský dík.
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Úspornější osvětlení v ulicích

Časté dotazy nás upozorňují na chybějící 
veřejné osvětlení ve městě. Velmi si vážíme 
všech postřehů a věřte, že je evidujeme 
a že v budoucnu dojde na jejich realizaci. 
Problém je ale širšího záběru.

S přihlédnutím k ekonomické situaci města se 
snažíme šetřit finanční prostředky, a pokud je 
to jen trochu možné, hledáme alternativní zdro-
je financování jednotlivých investičních akcí. 

Koncem února podal odbor rozvoje žádost 
o dotační podporu z programu Efekt 2016 
poskytovaného ministerstvem průmyslu 
a obchodu. Nicméně je snahou, a tak k této 
žádosti pracovníci odboru rozvoje přistoupili, 
aby požadované finanční prostředky byly městu 
Strakonice poskytnuty. 

Projekt Strakonice – revitalizace části veřej-
ného osvětlení – I. etapa se zabývá nejen insta-
lací nových svítidel, ale zároveň výměnou části 
stávajícího neúsporného osvětlení. To znamená, 

že osvětlovací tělesa se sodíkovými výbojkami 
budou vyměněna za úsporné zdroje světla, což 
jsou v tomto případě světla s LED technologií. 
To se týká konkrétně 96 kusů svítidel v násle-
dujících ulicích: Lidická, Husova, Radomyšlská, 
Komenského, Alf. Šťastného, 5. května a ulice 
Písecká. Navíc v ulici Písecká dojde k osazení 
13 úsporných svítidel, která nasvítí z jedné 
strany cyklostezku a z druhé chodník.

Konkrétně tedy bude instalováno 109 kusů 
nových svítidel Hellux DWS LED 49. 

Dále dojde v rámci projektu k výměně  
65 původních výložníků na betonových sto-
žárech a budou nahrazeny novými. Zbývající 
výložníky na ocelových stožárech budou 
ponechány. 

Laik výměnu za LED technologii nijak 
nepocítí, ale městská kasa rozhodně ano, 
neboť dojde k téměř padesátiprocentní úspoře 
ve spotřebě elektrické energie. V případě, že 
se městu Strakonice podaří získat podporu 
z uvedeného dotačního titulu, bude akce reali-
zována ještě letos. 

MILAN JUNGVIRT, MÍSTOSTAROSTA MĚSTA

Avšak vzhledem k jejich množství by se 
mohlo na některou zapomenout. Prosím tedy 
všechny občany, všímejte si, a pokud lavička 
ve vašem okolí zůstane neopravena, dejte nám 
pomocí rubriky „dotazy, náměty, připomínky“ 
vědět, abychom zařídili v co nejkratší době 
nápravu a město bylo před letní turistickou 
sezonou pěkné.

Nefunguje-li něco, výčitky nejsou na místě. 
To se v životě stává. Důležité je, abyste o tom 
dali zprávu odpovědným zaměstnancům města, 
a pokud se nic nestane, pak může zasáhnout 
vedoucí majetkového odboru, tajemník, 
místostarosta či starosta. Víme o množství 
rozbitých chodníků, neudržovaných lavičkách, 
trávnících, keřích a stromech. Snažíme se vše 
dát do pořádku, je toho spousta, tak prosím 

upozorňujte tam, kde si myslíte, že zpoždění je 
veliké (ulice Prof. Skupy, Švandy dudáka, zde 
je problém asi největší).

Na závěr jen malou poznámku. Spolu s pa-
nem místostarostou jsme ochotni kdykoliv přijít 
k vám na jakákoliv veřejná projednání starých 
i nových problémů. Předem děkujeme za jejich 
organizaci a pozvání. Vždyť jen společnou pra-
cí a hlavně komunikací se můžeme posunout 
dál a společně něco dokázat. 

Proto vám navrhuji, abychom se ve Strakoni-
cích neškorpili pro hlouposti a maličkosti, žili 
tu spolu přátelsky, v pohodě a snažili se věci 
řešit po dobrém. I to je fakt, pro který se nám 
společný čas snad trochu prodlouží, a budeme 
ve Strakonicích spokojeně a rádi žít. 

Břetislav Hrdlička

Opravy laviček ve městě odstartují v dubnu a není to apríl!

Rennerovy sady v noci.  Foto: archiv města
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Městské kulturní středisko nově spravu-
je plakátovací plochy: v ulici U Nádraží 
naproti budově pošty a naproti vlakovému 
nádraží, v ulici Ellerově u DDM a naproti 
Lidlu, na Sídlišti 1. máje u vjezdu do sídliště, 
naproti zdravotnímu středisku a Telecomu 
na sídlišti Mír, dále v ulici Mírové u teniso-
vých kurtů, dvě v těsné blízkosti domu kultu-
ry, v ulici Zvolenské, v ulici Mlýnské naproti 
centru Hvězda a konečně v ulicích Dr. Jiřího 
Fifky i Bezděkovské.  

Materiály na výlep je nezbytné doručit 
do kanceláře kulturního střediska nejpozději 
do každého čtvrtka 15.30 hodin. Zde bude 
vyčíslena finanční částka za výlep na čtrnácti 
plochách, která musí být uhrazena na místě 
v hotovosti. Za výlep menšího počtu plakátů 

bude stanovena minimální cena. V případě, 
že klient navýší počet plakátů zhruba o 10%, 
budou tyto plakáty průběžně dolepovány tam, 
kde dojde k jejich poškození.

Přednost mají plakáty propagující akce 
v našem městě. Markéta Bučoková, PR 

Panel před domem kultury. Foto: archiv města

Plakátovací plochy

S jarem započnou různé práce a úpravy 
ve městě. S avizovanou úplnou uzavírkou 
se budete potkávat delší dobu, pokusíme se 
přiblížit průběh a především časový úsek 
dopravních omezení. Uzavírka se povoluje 
k provádění výkopových prací a protlaků pro 
pokládku kabelů NN pro společnost E.ON. 

Uzavírka komunikací bude v následujícím 
časovém sledu. 1. etapa: ukončena do konce 
března; 2. etapa: od 28. 3. do 29. 4. v ulici 
Tovární od stánku do ulice Zeyerovo nábřeží 
do čp. 308 včetně ulice Jeronýmovy do čp. 
253; 3. etapa: od 2. 5. do 31. 5. od Zeyerova 

nábřeží od čp. 270 a konečně; 4. etapa: od  
1. 6. do 30. 6. v ulici Prácheňské od čp. 254 
do čp. 52. 

Uzavírky budou dostatečně a jasně ozna-
čeny a ihned po ukončení uzavírky bude do-
pravní značení uvedeno do původního stavu.

Nepříznivý vývoj počasí by mohl prodlou-
žit doby uzavírek. Děkujeme za trpělivost 
a shovívavost.

Podrobné nákresy a studie uzavírek jsou 
k náhledu na webových stránkách města: 
http://www.strakonice.eu/content/uzavirka-
-komunikaci Markéta Bučoková, PR

Pro prevenci sociálního vyloučení má stát 
zájem vytvořit v rámci sociální politiky 
podmínky pro ubytování osob a hlavně rodin 
s dětmi standardním způsobem – ve zko-
laudovaných bytech na základě nájemní 
smlouvy. Pro případ, kdy jsou občané ubyto-
váni např. na ubytovnách a mají zájem získat 
nájemní byt, trvalé bydliště a mít možnost 
žádat o dávky státní sociální podpory, jim 
systém pomoci v hmotné nouzi umožňuje po-
žádat o dávku mimořádné okamžité pomoci 
(MOP) na složení jistoty (kauce) maximálně 
ve výši dvojnásobku v místě obvyklého 
nájemného. Upozorňujeme, že každá žádost 
bude posuzována individuálně na základě 
předložených příjmů a výsledku sociálního 
šetření. Podmínkou pro poskytnutí MOP 

k úhradě jistoty je důvodný předpoklad 
orgánu pomoci v hmotné nouzi, že si žadatel 
standardní bydlení udrží dlouhodobě. Proto 
je nutné, aby orgán pomoci v hmotné nouzi 
důkladně prověřil, zda je žadatel připraven 
plnit povinnosti dlouhodobého nájemce. 
V případě ukončení nájemního vztahu a vrá-
cení jistoty pronajímatelem zpět klientovi 
se očekává, že tento klient využije vrácenou 
jistotu opět na složení kauce na jiný přiměře-
ný byt. Po ukončení nájemního vztahu je tedy 
od úřadu práce odůvodněné požadovat po kli-
entovi potvrzení, v jaké výši mu byla částka 
vrácena. Poskytnutou MOP lze po klientovi 
vyžadovat zpět, pokud ji nevyužije na úhradu 
jistoty.

 Marie Kalbáčová, úřad práce

Dávky mimořádné okamžité pomoci

Výkopové práce a uzavírky – Strakonice II

Problémy s doručováním  
písemností fyzickým osobám 
jako účastníkům řízení 

Vzhledem k tomu, 
že neustále 
dochází k nedo-
rozuměním a zby-
tečným dohadům 
účastníků řízení či 
podatelů stížností 

(jde o fyzické osoby) o tom, zda byla či neby-
la doručena písemnost ze strany MěÚ Strako-
nice jako doručujícího správního orgánu (dále 
jen „správní orgán“), chceme znovu zopakovat 
několik pravidel pro doručování písemností, 
které jsou dané zákonem č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „správní řád“).

Předně platí, že písemnosti jsou doručovány 
do vlastních rukou účastníka řízení (zpravidla 
obálka s modrým pruhem), a to proto, aby 
správní orgán mohl prokázat vrácenou doru-
čenkou od poštovního úřadu, že písemnost 
byla účastníkem řízení převzata.

Písemnosti se doručují na adresu trvalého 
pobytu, dále na kontaktní adresu výslovně 
uvedenou účastníkem v řízení, nebo také 
na adresu ohlašovny, pokud je místem trvalého 
pobytu sídlo ohlašovny – MěÚ Strakonice.

Stává se, že podatel podnětu či účastník 
řízení není zastižen poštovním doručovatelem 
v místě pro doručení písemnosti. Pak je mu 
vhozena do poštovní schránky písemná výzva 
o tom, že adresát nebyl v místě doručování 
zastižen a má danou písemnost od správního 
orgánu uloženu na poštovním úřadu, a to 
po dobu 10 dnů. Pokud si v této úložní době 
zásilku nevyzvedne, nastává fikce doručení 
dle ust. § 24 odst. 1 správního řádu a taková 
písemnost se považuje za doručenou. Při 
doručování písemností správní orgán navíc 
používá ještě další alternativu s tím, že označí 
na obálce poštovnímu úřadu, aby po uplynutí 
desetidenní lhůty pro uložení tuto písemnost 
vhodil do schránky adresátovi, pokud je to 
možné (je zřízena poštovní schránka či jiné 
vhodné místo pro zanechání písemnosti) tak, 
aby i přesto byl účastník řízení alespoň sezná-
men s obsahem písemnosti, a to i v době, kdy 
lhůta pro převzetí marně uplynula. 

Bohužel, někteří občané si stěžují na správní 
orgán, že žádnou písemnost buď neobdrželi, 
nebo o ní neví, a pak správní orgán obviňují 
z nečinnosti. Pokud ale správní orgán prokáže, 
že obdržel náležitě vyplněnou doručenku 
od poštovního úřadu, pak doručování 
písemnosti proběhlo v souladu se zákonem, 
písemnost byla doručena a je na účastníku ří-
zení, aby jednoznačně prokázal, že se v místě 
doručování dlouhodobě nezdržoval (pobyt 
v zahraničí, pobyt v nemocnici apod.), a po-
kusil se účinky fikce doručení zvrátit postupem 
dle ust. § 24 odst. 2 správního řádu ve spojení 
s ust. § 41 téhož právního předpisu (požá-
dání o prominutí zmeškání úkonu). Musí však 
prokázat, z jakého vážného důvodu si nemohl 
písemnost na poštovním úřadu ve stanovené 
lhůtě převzít.

Vladimír Stroner, tajemník MěÚ 

Cena starosty města
MUDr. Josef Vávra, bývalý dlouholetý člen zastupitelstva města, se stal prvním držitelem Ceny 
starosty města Strakonice. Srdečné přijetí na radnici vyjádřilo především dík za jeho obětavou 
a vždy precizní práci pro město, které si členové rady města zvláště váží. Z rukou starosty pan 
Vávra převzal grafické listy od Jiřího Kubelky a plastiku Alegorie životní cesty, která v sobě skrý-
vá volnost, nadhled, čistotu a čestné jednání. Autorkou je Miloslava Laiblová ze strakonické dílny 
Umkera, známá výrobou keramických uměleckých předmětů.  (red)
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Akční nabídka platí do 30. 6. 2016. Cenové zvýhodnění modelu Maraton Edition vzhledem k výbavové linii Comfortline činí 88 700 Kč. Volkswagen 
Golf Maraton Edition, cena 465 900 Kč, akontace: 186 360 Kč (40 %), poslední nerovnoměrná splátka: 186 360 Kč, 36x měs. splátka vč. pojištění vozu 
4 334 Kč, úroková sazba: 2,99 % p. a., RPSN vč. poj.: 9,24 %. Poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 300 613 Kč, celkové 
platby za úvěr vč. pojištění 342 373 Kč. Pojištění obsahuje značkové Volkswagen havarijní pojištění s nadstandardním krytím (5% spoluúčast) a povinné 
ručení s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců), věk pojistníka 46 let. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve 
smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. 
Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 3,4–7,1 l/100 km, 89–165 g/km. Vyobrazení vozu je ilustrativní a vůz může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Cenové zvýhodnění až 88 700 Kč.

Volkswagen  
Golf Maraton Edition.
Nabídka, která u Vás zvítězí. 
Dlouhodobě podporujeme vytrvalostní běhání v Česku. Zároveň 
věříme, že Vám přinese radost i jízda v perfektně vybavených 
vozech up!, Polo, Golf, Golf Variant nebo Golf Sportsvan z řady 
Maraton Edition, navíc s prodlouženou zárukou na 5 let nebo 
100 000 km. Díky financování od Volkswagen Financial Services 
získáte garanční prohlídku zdarma a komplexní pojištění včetně 
dalších výhod. Při výkupu starého vozu na protiúčet v programu 
Das WeltAuto navíc ušetříte až 30 000 Kč.

Měsíční splátka  

již za 4 334 Kč

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

INZERCE

Již posedmé starosta města pozval zástupce 
jednotlivých složek integrovaného záchranné-
ho systému. Ve čtvrtek 10. března se v domě 
kultury potkali hasiči dobrovolní i profesio-
nální, policie, lékaři, vojáci, pracovníci odboru 
životního prostředí MěÚ, technických služeb, 
Českého červeného kříže nebo civilní obrany, 
kteří svou celoroční činnost věnují záchraně 
lidských životů a ochraně majetku obyvatel. 

Slavnostní atmosféře večera přispěla 
přítomnost čestných hostů, senátora Karla 
Kratochvíleho, bývalého senátora Josefa Kal-
báče a tajemnice krizového štábu JčK Marty 
Spálenkové, kteří svou pozornost věnovali 
všem přítomným. 

Za své činy byli oceněni:  

Jan Chládek – inicioval pátrání po pohře-
šované ženě a nakonec ji sám nalezl

Michael Šnajdar – za záchranu života 
muži při srdeční zástavě 

Petr Michek – za záchranu života mladé 
řidičce při dopravní nehodě 

Zdeňka Pletková – za celoživotní dlou-
holetou činnost ve vedení zdravotnického 
kroužku a výchovu mládeže 

Petr Šanda – za naplňování hasičského poslání 
Pokora před lidmi dennodenně bojujícími 

o lidské životy se nesla celým večerem a právě 
zvláštní hodnotu získávaly životy zachráněných. 
S uznáním všem odvážným, kteří se nebojí 
riskovat svůj život pro druhé.  

 (red) 

Ocenění, kterým patřil večer, se starostou.  Foto: archiv města 

Společenský večer pro záchranáře Novinky ze sportovišť STARZ
V průběhu března se opět otevřel pro veřej-
nost sportovní areál Na Muškách. Jeho 
provozní doba je do konce dubna po–pá 
od 8.00 do 19.00 hod., so–ne od 9.00 
do 17.00 hod. Využívání sportoviště je 
nově zpoplatněno. Ceny činí pro jednotliv-
ce 10 Kč/hod., pro skupiny 6–10 osob  
50 Kč/hod., pro skupiny 11 a více osob 
100 Kč/hod., pro školy 50 Kč/hod. Děti 
do 10 let v doprovodu rodičů mají vstup 
zdarma. 

Víceúčelové hřiště je možné využít pro mí-
čové hry – fotbal, volejbal, nohejbal, tenis, 
florbal a basketbal. Vhodné je i využití pro 
atletické disciplíny a pro individuální spor-
tovní činnost. Příjemné, klidné a upravené 
prostředí je rovněž ideální pro sportování 
rodičů s dětmi. Návštěvníkům areálu jsou 
k dispozici moderní šatny včetně sprch.

POZVÁNKA
na jedenácté veřejné zasedání 

zastupitelstva města dne 20. 4. 2016 
od 15 hodin ve velké zasedací místnosti 

MěÚ Strakonice
Program jednání naleznete na 

 www.strakonice.eu nebo ve vývěskách města. 
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AKTUÁLNĚ
Oblečení  
s reflexními prvky
Od 20. února 2016 nabývá účinnosti 
novela zákona č. 361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních komunika-
cích, která mimo jiné zavádí novou po-
vinnost pro chodce, a to mít na sobě 
reflexní prvky. 

§ 53 odst. 9 zák. č. 361/2000 Sb., zní:
„Pohybuje- li se chodec mimo obec 
za snížené viditelnosti po krajnici  
nebo po okraji vozovky v místě, které 
není osvětleno veřejným osvětlením,  
je povinen mít na sobě prvky z retrore-
flexního materiálu umístěné tak,  
aby byly viditelné pro ostatní  
účastníky provozu na pozemních 
komunikacích.“

Při pohybu na silnicích jsou nejzranitel-
nější právě chodci a cyklisté. Chodci 
by proto měli dbát na to, aby byli 
dobře vidět na dostatečnou vzdálenost, 
což jim umožní právě reflexní prvky, 
které zvýší jejich viditelnost až na 200 
metrů. Porušením daného pravidla se 
neoznačený chodec dopouští přestup-
ku, který může policista na místě vyřešit 
domluvou či uložením blokové pokuty 
až do výše 2 000 korun. Hlavním smys-
lem nového pravidla však není represe, 
ale prevence. 

Na zviditelňování chodců Policie ČR 
spolupracuje s oddělením BESIP Mini-
sterstva dopravy ČR v rámci kampaně 
„Vidíme se?“ Reflexní materiály jsou 
však výhradně určeny do přímého vý-
konu služby, aby je dopravní policisté 
v terénu měli k dispozici a mohli hned 
reagovat na nevybaveného chodce 
a přispět tak k ochraně jeho zdraví 
a života. Reflexní materiály jsou běžně 
dostupné v obchodní síti. 

Jaromíra Nováková, Policie ČR

Změny v komisích města 
O jednoho člena byla 27. ledna rozší-
řena komise pro sport města Strakoni-
ce. Stal se jím Karel Dvořák, který je 
v současné době vedoucím plaveckého 
stadionu. 

Na jednání rady města 10. února byla 
členka komise pro rozvoj osad Renata 
Uhlíková Vrchlavská nahrazena nově 
jmenovanou Janou Kopencovou.   (red)

Názvy ulic 
Orientačními tabulemi bude v nejbližší 
době označena nová ulice Na Jelence, 
jejíž název byl schválen na březnovém 
zasedání zastupitelstva. Ulici naleznete 
v průmyslové lokalitě Na Jelence v se-
verovýchodní části města. Spojuje ulici 
Raisovu s ulicí Za Pilou.  (red)

Technické služby čistí město
Jarní úklid města Strakonice bude zahájen 
v úterý 5. 4. 2016. V případě příznivého 
počasí se některé ulice začnou připravovat 
s mírným předstihem pro strojní čištění ruč-
ně. Město je rozděleno do 36 bloků soustře-
děných do osmi týdnů.

V terénu bude nasazena speciální technika 
na čištění ulic a chodníků, současně bude 
prováděna údržba uličních vpustí, kterých je 
na území města zhruba 1 800.  

Jako každý rok bude zejména na ruční 
čištění využívána pomoc sezonních zaměst-

nanců s podporou z úřadu práce. 
Úklid nezahrnuje práce na veřejných 

komunikacích – tzv. průtazích městem, které 
jsou ve správě ŘSD (Radomyšlská, Husova, 
Lidická, Volyňská, 5. května, Komenského, 
Katovická, V Lipkách, Nádražní, Podsrpen-
ská, Pod Hradem, Blatenská a silnice 1/4), 
zde uklízí správce těchto komunikací – SÚS 
Strakonice. 

Aktuální harmonogram a případné změny 
budou zveřejněny na www.tsst.cz. 

Ludvík Němejc, ředitel 

datum den lokalita

5. 4 . úterý Na Stráži, Čelakovského, Pionýrská, Hrnčířská, Sokolovská, Hradební
6. 4. středa Velké náměstí (vč. přídlažby rampa MěÚ), U Sv. Markéty, Podskalská až 

k poště č.1, Kochana z Prachové, parkoviště u Bati a u hlavní pošty
7. 4. čtvrtek Ellerova, celé sídliště Mlýnská, parkoviště pod nemocnicí
8. 4. pátek Na Ohradě, Nábřežní, Holečkova, Bezděkovská od JČE až k mostu, parkoviš-

tě Bílý vlk, Luční, Krátká
11. 4. pondělí parkoviště Švandy dudáka, Bezděkovská až k JČE, Školní, Dukelská ke škole, 

vnitroblok „Podkova“, parkoviště za domy čp. 427-433
12. 4. úterý Stavbařů, Družstevní, Klostermannova, Dukelská
13. 4. středa Dopravní, Textiláků, Heydukova k VAK, Heydukova slepá + sídliště
14. 4. čtvrtek Palackého náměstí, sídl. Tržní, chodník kolem plavec. stadionu, Křemelka 
15. 4. pátek Tovární + viadukt, Prácheňská k mostu Mutěnice, Jeronýmova, Zeyerovo nábřeží
18. 4. pondělí Sídl. 1. máje, MUDr. K. Hradeckého
19. 4. úterý Arch. Dubského, Šmidingerova, Prof. A. B. Svojsíka, Erbenova, Dr. Jiřího Fifky
20. 4. středa Zvolenská, parkoviště Zvolenská u Ráje, Havlíčkova, Máchova, kolem sportovní 

haly k učilišti, parkoviště za domem čp. 805
21. 4. čtvrtek Zahradní, B. Němcové, Chelčického, dvůr + parkoviště u domu čp. 800–803
25. 4. pondělí Mírová, Bavorova, Želivského, Sv. Čecha
26. 4. úterý Smetanova, Žižkova, Plánkova, Tylova, Bezručova, Krále Jiřího z Poděbrad
27. 4. středa Jiráskova, Mánesova, Vrchlického, Baarova
28. 4. čtvrtek Prof. Skupy, Švandy dudáka, točna MHD, Mikoláše Alše
29. 4. pátek Rybniční, Jezerní, Labutí, Vodní, Bahenní, Leknínová I.
2. 5. pondělí U Vrbiček, Leknínová II., Labutí, Bahenní, Pod Kuřidlem
3. 5. úterý Za Stínadly
4. 5. středa Lesní od Ptákovické na konec lesa, Ptákovická, Strojařů, U Zahrádek, 

Hraniční horní část po ul. Povážská, U Studánky, Na Muškách
5. 5. čtvrtek Povážská po ul. Hraniční, Pohraniční stráže, Šumavská po ul. Hraniční, Boubínská
6. 5. pátek Nad Školou, Na Stráni, Povážská od ul. Hraniční, B. Havlasy
9. 5. pondělí Hallova, Šumavská stará část, Václavská, Českých lesů, Hraniční dolní část
10. 5. úterý Přední Ptákovice, Lesní (zast. část), Trachtova, Bučkova, K. Dvořáka

Pokračování v dalším čísle Zpravodaje.

Dobrovolníci uklízí Strakonice
Již řadu let provádí zaměstnanci měst-
ského úřadu, odboru životního prostředí 
i odboru školství a cestovního ruchu 
a zaměstnanci technických služeb jarní 
dobrovolnický úklid v místech nepřístup-
ných strojové technice. 
V letošním roce se svým termínem 14. 4. připojí 
k celorepublikové kampani „Ukliďme svět, 
ukliďme Česko!“ Stejný den se letos rozhodl pro 
úklid ve svém okolí i 25. protiletadlový raketový 
pluk Strakonice. Před šesti lety se k této akci při-
pojili i další zaměstnanci městského úřadu a před 
třemi lety i občané města. Jenom v loňském roce 
se tímto způsobem podařilo sebrat téměř 10 tun 

odpadu, který by pravděpodobně bez přispění 
dobrovolníků zůstal v přírodě, a to by byla 
rozhodně škoda. 

Zároveň bude probíhat čištění řeky Otavy 
v úseku od Střelských Hoštic až do Štěkně. 
Zájemci o pomoc se mohou přihlásit na odboru 
školství a cestovního ruchu (pro čištění řeky): 
martina.dubova@mu-st.cz, tel.: 724 848 538.

Pravidelně se i se svými dětskými kolekti-
vy zapojují tábornická unie nebo strakoničtí 
skauti. Rukavice a pytle na odpad budou před 
každou akcí k dispozici. Navrhnout můžete 
také lokalitu, kterou byste rádi sami vyčistili, 
neboť vás trápí její neutěšený stav. 
Radka Mrkvičková, odbor životního prostředí
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Ekonomika podniku
Bakalářský obor, prezenční i kombinované studium

Konstrukce staveb
Magisterský i bakalářský obor, prezenční studium

Pozemní stavby
Bakalářský obor, prezenční i kombinované studium

Strojírenství
Bakalářský obor, prezenční studium

Technologie dopravy a přepravy
Bakalářský obor, prezenční i kombinované studium

Logisti cké technologie
Magisterský obor, prezenční i kombinované studium

Obory s uplatněním 
více na www.VSTECB.cz

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích - první profesně zaměřená veřejná vysoká škola v ČR

185x130-kam_po_maturite.indd   1 21.12.15   14:36

INZERCE

ŽIVOT VE MĚSTĚ
Místní farmářské trhy již pošesté
Sezona trhů ve Strakonicích začne v pátek  
8. dubna od 13 do 17 hodin na prvním hrad-
ním nádvoří a pokračuje každý sudý pátek. 
Těšit se můžete opět na bohatou nabídku 
farmářských a regionálních potravin s dů-
slednou kontrolou původu (zboží ze super-
marketu u nás nekoupíte). Chybět nebudou 
ani řemeslné výrobky, zdravé občerstvení 
a prostor před ZUŠ bude opět bezplatně 
poskytnut k prodeji drobných přebytků. Více 
informací a seznamy prodejců před každým 
termínem můžete sledovat na www.farmar-
sketrhy.strakonice.eu. Kontakt pro přihla-

šování prodejců: jan.juras@knih-st.cz nebo 
721 658 244. Akci pořádá Ekoporadna při ŠK 
ve spolupráci s městem Strakonice.

Městské informační centrum 
Rok 2016 je spojen především s mezinárod-
ním dudáckým festivalem, na který se v rámci 
veletrhů cestovního ruchu dotazovalo nejvíce 
zájemců. Město se s krajským úřadem a Jiho - 
českou centrálou cestovního ruchu ve společ-
né expozici zúčastnilo veletrhu Regiontour 
v Br ně a Holiday World v Praze. Díky velkole-
pé show ve znamení celoročního projektu 
Již ní Čechy olympijské 2016 byl o expozici vi - 
ditelně větší zájem. Samostatným stánkem se 
město bude prezentovat na regionálním vele-
tr hu Jihočeský kompas, který se uskuteční ještě 
v dubnu v Českých Budějovicích.  

Přímo v kanceláři na Velkém náměstí jsou 
návštěvníkům celoročně k dispozici tištěné 
materiály propagující město a jeho tradice, 
které nejsou zaváženy jen na veletrhy, ale 
také do informačních center v okolí. 

V loňském roce prošlo kanceláří na Vel-
kém náměstí 7 218 návštěvníků. U rodin 
s dětmi se velké oblibě stále těšila zábavná 
questingová hra Strakonická šifra. 

Dubnem končí v centru jeho zimní sezona 
a od následujícího měsíce bude po–pá ote-
vřeno od 8.00 do 18.00 hodin a v sobotu 
od 9.00 do 13.00 hodin. 

Aktuální informace jsou k dispozici na 
www.strakonice.eu, ale také na facebooko-
vém profilu.  (red)

„Horkou novinkou ve spolupráci komunální 
samosprávy, zřizovaných institucí, příspěvko-
vých organizací kraje či obcí a soukromého 
podnikání je založení nově zapsané společ-
nosti tzv. destinačního managementu, ke kte-
rému došlo právě ve Strakonicích, se sídlem 
na strakonickém zámku,“ sděluje Ladislav 
Havel, předseda společnosti. 

Cílem činnosti a prioritou je podpora a roz-
voj cestovního ruchu v regionu. Destinační 
společnost byla založena místními akčními 
skupinami Strakonicko, Blatensko a Vodňan-
ská ryba. Projekt s námi realizuje partnerská 

MAS Pošumaví. Jako první v republice byla 
Jihočeským krajem po splnění stanovených 
podmínek certifikována turistická oblast 
Prácheňsko a Pošumaví. Název Prácheňsko 
jsme zvolili záměrně jako vžitý název. Definice 
vychází z historického území, které zaujímalo 
část Jihočeského, Plzeňského i Středočeského 
kraje. Hrad Prácheň (nyní už zřícenina) se 
nachází u Horažďovic. 

Nabízíme široké možnosti propagace měst, 
obcí a především jednotlivých firem v oblasti 
cestovního ruchu. 

Vendula Hanzlíková, produktová manažerka

Vznikla turistická oblast Prácheňsko a Pošumaví 

Pestrý výběr zboží.   Foto: archiv ŠK
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VÝSTAVY
Do 10. 4.
Velikonoční příběh
plastiky, obrazy, příběh Ježíšovy smrti a vzkříšení
místo: kapitulní síň, info: MSP

Do 23. 4.
Dál a vejš – Jakub Pádecký
fotografie
místo: ArtWall, Želivského ulice

5.–30. 4.
Výstava evropského projektu: 
NEKONEČNÉ PLÁTNO
Vernisáž 4. 4. v 17.00 hod., Maltézský sál
místo: Maltézský sál, sál U Kata, info: MěKS

2. 4.–29. 5.
Řeka Otava vypráví
zvláště střední Pootaví – proměna jeho toku a okolí, 
mlynářství, ledování, velká voda a život kolem řeky
Vernisáž 1. 4. v 17.00 hod.
místo: hradní palác, info: MSP

7. 4.–26. 5. 
Impresionismus – Karolína Borecká
Přívětivé krajiny střída experimentální tvorba, 
rozšíření malby o nové inovativní prvky  
a 3D efekty.
Vernisáž 6. 4. v 16.00 hod.
místo: Zámecká galerie, info: MSP

6. 4.–2. 5.
Olympionici a sportovní příležitosti města 
Strakonice – výstava
místo: vstupní hala ŠK

23. 4.–21. 5.
My View – Petr Beneš
portrétní fotografie, vernisáž 23. 4., 17.00 hod.
místo: ArtWall, Želivského ulice

KALENDÁŘ AKCÍ

KINO OKO
1.–2. 4., 17.30 hod.
Barbie: Tajná agentka
USA/CAN, animovaná pohádka, dabing,  
75 minut, 2D, přístupný všem

1.–3. 4., 20.00 hod.
Teorie tygra
ČR, komedie/drama, 101 minut, 2D, přístupný všem

3.–5. 4., 17.30 hod.
Pat a Mat ve filmu
ČR, animovaný/dětský/rodinný, 80 minut, 2D, 
přístupný všem

4.–6. 4., 20.00 hod.
Deadpool
USA, akční/komedie, titulky, 104 minut, 2D, 
přístupný od 15 let

6.–7. 4., 17.30 hod.
Trabantem do posledního dechu
ČR, dokumentární, 95 minut, 2D, přístupný všem

7.–9. 4., 20.00 hod.
Spotlight
USA, biografický/drama/historický/thriller, titulky, 
128 minut, 2D, přístupný od 12 let

8.–10. 4., 17.30 hod.
Řachanda
ČR, pohádková komedie, 104 minut, 2D, 
přístupný všem

10.–11. 4., 20.00 hod.
Ulice Cloverfield 10
USA, sci-fi/thriller, titulky, 105 minut, 2D, přístupný 
od 12 let

11.–13. 4., 17.30 hod.
Moje tlustá řecká svatba 2
USA, komedie/romantický, titulky, 93 minut, 2D, 
přístupný od 12 let

12.–13. 4., 20.00 hod.
Pád Londýna

USA, akční/krimi/thriller, titulky, 99 minut, 2D, 
přístupný od 12 let

14.–18. 4., čt a po 17.30 a 20.00 hod.,  
pá–ne 20.00 hod.
Jak básníci čekají na zázrak
ČR, komedie, 120 minut, 2D, přístupný všem

15.–17. 4., 17.30 hod.
Kung Fu Panda 3 3D
USA/Čína, animovaný/rodinný/komedie, 
dabing, 94 minut, přístupný všem

19.–20. 4., 17.30 hod.
Girl Power
ČR, dokumentární, 92 minut, 2D, přístupný všem

19.–20. 4., 20.00 hod.
Zlo nikdy nespí
USA, horor/thriller, titulky, 118 minut, 2D, 
přístupný od 12 let

21.–23. 4., 17.30 hod.
Kniha džunglí 3D
USA, dobrodružný/drama/fantasy, dabing, 
přístupný všem

21.–23. 4., 20.00 hod.
Nikdy nejsme sami
ČR, drama, 105 minut, 2D, přístupný všem

24.–27. 4., 17.30 hod.
Lovec: Zimní válka 3D
USA, dobrodružný/fantasy, dabing, 114 minut, 
přístupný od 12 let

24.–26. 4., 20.00 hod.
Hardcore Henry
USA/Rusko, ultra akční, titulky, 90 minut, 2D, 
přístupný od 15 let

28.–30. 4., 17.30 hod.
Bella a Sebastian 2: Dobrodružství pokračuje
FRA, dobrodružný/rodinný, dabing, 97 minut, 2D, 
přístupný všem

28.–30. 4., 20.00 hod.
Jak se zbavit nevěsty
ČR, komedie/rodinný, 89 minut, 2D, přístupný 
od 12 let

SENIORSKÉ STŘEDY
13. 4., 9.30 hod.
Lída Baarová
ČR, životopisný/drama/historický, 110 minut, 2D, 
přístupný všem

FILMOVÝ KLUB – KINO OKO
27. 4., 20.00 hod.
Zkáza krásou
ČR, dokument, titulky, 90 minut, 2D, přístupný všem

POZVÁNKY
1. 4., 16.00 hod.
Přírodovědný kroužek MOP – povídání 
o ptačím putování z teplých krajin
sraz: před hradem u Zámecké galerie
info: pobočka ŠK Za Parkem

4. 4., 10.00 hod.
Beseda o výživě pro těhotné a kojící matky
místo a info: RC Beruška

4. 4., mezi 17.00 a 19.00 hod. 
Tvořivý podvečer s Hanou Taschnerovou: 
Jarní dekorace
materiál připraven, vhodné přinést i vlastní (papíry 
různých barev, nůžky, lepidlo)
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem

5. 4., 18.00 hod.
S gymnáziem na cestách – Malawi
přednáší: Markéta Hajná
místo: promítací sál gymnázia

6. 4., 17.00 hod.
V kraji pod sv. Vojtěchem – Ing. Josef Pecka
přednáška s promítáním
místo: sál gymnázia, info: ŠK

6. 4., 17.00 hod.
Šachy pro děti – začátečníci, mírně pokročilí
přihlášky: RC Beruška, tel.: 773 165 696

6. 4., 19.00 hod.
Beseda s PhDr. Zuzanou Bubílkovou 
novinářkou, publicistkou, spisovatelkou, 
moderátorkou a první dámou české satiry, 
s ukázkou pletení šálů na prstech
místo: Rytířský sál, info: MěKS

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 

So
2. 4. 13.00–20.00 
9. 4. 14.00–19.00
23. 4. 13.00–19.00

Ne
13.00–20.00 (10. 4. otevřeno 15.00–20.00)

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

PLAVECKÝ STADION 
KRYTÝ BAZÉN
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

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

BOHOSLUŽBY
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
www.farnost-strakonice.cz

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

1. 4., 19.30 hod., kostel sv. Markéty
Večer chval: skupina BEDRS z Bělčic, hudba, 
zpěv, možnost děkovat, chválit i prosit

3. 4., 9.30 hod., kostel sv. Markéty
Nedělní eucharistie s promluvou pro děti

4. 4., 17.30 hod., kostel Podsrp
Slavnost Zvěstování Páně

23. 4., 17.30 hod., kostel sv. Markéty
bohoslužba za maturanty a letošní maturity

MANA, APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
www.manacirkev.cz

Nedělní bohoslužby
9.30 hod., Lidická 194

Zamyšlení nad Biblí
každý čtvrtek, 17.00 hod., Lidická 194
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KALENDÁŘ AKCÍ
7. 4., 16.00 hod.
O bosých nohách, zdravých nohách 
a bosých botách
přednáška Janky Tóthové, přihlášky do 6. 4.: 
info@rcberuska.cz, tel.: 773 165 696
místo: RC Beruška

8. 4., 13.00–17.00 hod.
Farmářské trhy
místo: I. nádvoří strakonického hradu
přihlášky: jan.juras@knih-st.cz, tel.: 721 658 244, info: 
Ekoporadna ŠK, www.farmarsketrhy.strakonice.eu

8. 4., 16.00 hod.
Přírodovědný kroužek MOP – vyčistíme 
studánku Skleněnku a zahrajeme si kuličky
sraz: před hradem u Zámecké galerie
info: pobočka ŠK Za Parkem

9. 4., 7.45 hod.
Přírodovědný výlet – Praha
exkurze s odborným komentářem po unikátních 
lokalitách (Podhoří, Kalvárie, Bohnické údolí, 
Zámky, Čimické údolí)
sraz: 7.45 hod. u mapy na autobusovém nádraží
info: pobočka ŠK Za Parkem

9. 4., 10.00 hod.
TATTOO JAM
Celostátní tetovací show, módní přehlídka 
Lucky Hazzard, Fly High Tribe suspension crew 
(věšení se za háky), vyhlášení výsledků soutěže 
v tetování, koncert (Debustrol, Delikvence 11, 
Zputnik, The Train Robbers).
místo: dům kultury, info: MěKS

10. 4., 14.00 hod.
Výsadba stromů ve strakonických 
větrolamech
sraz: u restaurace Lovecká bašta, info: ŠK Za Parkem

10. 4., 15.00 hod.
Závody kočárků
přihlášky: www.zavodykocarku.cz
místo: před Caffé Jezárky, info: RC Beruška

10. 4., 18.00 hod.
Hraní na kantely, případně další nástroje. 
Hraní, zpěv, poslech i pro veřejnost ve spolupráci 
se spolkem Spona.
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem

11. 4., 9.00 hod.
Krajská postupová přehlídka školních 
dětských pěveckých sborů
místo: dům kultury, info: MěKS

11. 4., 17.00 hod.
Promítání Jaroslav Landsinger uvádí… filmy 
z archivu Muzea středního Pootaví a Strakonické 
televize. Vodní mlýn Hoslovice (časosběrný 
dokument o rekonstrukci) film Nemelem, 
nemelem (historie vodních mlýnů na Strakonicku)
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK

12. 4., 9.00–10.30 hod., 13.00–14.30 hod.
Kurzy počítačové gramotnosti – základy 
práce s internetem, MS Excel
místo: studovna ŠK, info: ŠK

12. 4., 18.00 hod.
Kurzy zdravého veg(etari)ánského vaření 
– pokročilí
místo: ZŠ Povážská, přihlášky: jan.juras@knih-st.cz, 
tel.: 721 658 244

12. 4., 19.00 hod.
KPH – Ensemble Lucis & Lucie Sedláková 
Hůlová, Čtvero ročních dob – Antonio Vivaldi, 
Johann Sebastian Bach, Johann Pachelbel
účinkují: Lucie Sedláková Hůlová – housle, Ensemble 
Lucis: Adéla Štajnochrová – 1. housle, Jan Marek 
– 2. housle, Pavel Hořejší – viola, Martin Sedlák 
– violoncello, Ondřej Štajnochr – kontrabas, Jiřina 
Dvořáková Marešová – varhanní pozitiv
místo: dům kultury, info: MěKS

13. 4., 17.00 hod.
Nad jihočeskými Kořeny – zajímavosti 
o historii obcí, gruntů a usedlostí na Strakonicku
přednáší: Mgr. Alois Sassman – historik genealog, 
bývalý římskokatolický duchovní na Strakonicku, 
autor rozhlasového pořadu Kořeny
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK

13. 4., 17.00 hod.
Voroplavba na Otavě a Vltavě – 
Ing. Radka Velková, historie vorařského 
řemesla – točení houžví, vázání vorů apod. 
místo: strakonický hrad – Jelenka, info: MSP

14. 4., 16.00 hod.
Setkání rodin dětí s postižením
místo a info: RC Beruška

14. 4., 18.00 hod.
Kurzy zdravého veg(etari)ánského vaření 
– začátečníci
místo: ZŠ Povážská, přihlášky: jan.juras@knih-st.cz, 
tel.: 721 658 244

15. 4., 16.00 hod.
Přírodovědný kroužek MOP – pozvánka 

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

RV
16

00
05

1/
03

na zahrádku ke Skalickým
sraz: před hradem u Zámecké galerie
info: pobočka ŠK Za Parkem

15. 4., 18.00 hod.
Léčíme se bylinkami s Renatou Jarošovou
přihlášky: RC Beruška, tel.: 773 165 696

15. 4., 19.30 hod.
BAGS – křest nového CD „MYŠLENKA“
hosté: When It Rains, Class of 17
místo: dům kultury, info: MěKS

16. 4., 10.00–16.00 hod.
Jaro na mlýně – Hoslovice
jarní zvyky, tradiční řemesla, znamení medu, dětské 
dílničky, ochutnávky čerstvě pečeného chleba
místo: Vodní mlýn Hoslovice, info: MSP

16. 4., 18.00 hod.
Výroční koncert dětského folklorního 
souboru Prácheňáček – 35 let
místo: dům kultury, info: MěKS

17. 4., 15.00 hod.
Taneční odpoledne s písničkou
K poslechu a tanci hraje Kladenská heligonka 
z Chyňavy.
místo: dům kultury, info: MěKS

18. 4., 17.00 hod.
Vícehlasy – setkání
hosté: Táňa Fischerová – herečka,  
spisovatelka, moderátorka a politička,  
Jan Konfršt – filosof a autor knih s duchovním 
zaměřením
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK

19. 4., 10.00 hod.
Látkové pleny – beseda
místo a info: RC Beruška

19. 4., 17.00 hod.
Hedvábnou stezkou po Střední Asii 
a Afghánistánu – Lucie Drbohlavová  
přednáška s promítáním, autogramiádou 
strakonické rodačky, autorky nové knihy o zemích, 
kde dva roky pracovala a cestovala
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK

20. 4., 14.00 hod.
Den země
přírodovědná vědomostní soutěž pro dvojice ze 
4.–9. tříd
místo: CEV Podskalí,  
přihlášky a info: www.ddmstrakonice.cz



10 duben 2016  Zpravodaj města Strakonice

KALENDÁŘ AKCÍ 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 

20. 4., 17.15 hod.
Žákovský koncert – ZUŠ
místo: zámecký sálek ZUŠ, info: ZUŠ

20. 4., 19.00 hod.
Koncert Petry Janů se skupinou Amsterdam
místo: dům kultury, info: MěKS

21. 4., 15.30 a 19.30 hod.
Divadelní předplatné „A“
agentura Harlekýn
Renato Giordano a Rodolfo Sonego – VÍM,  
ŽE VÍŠ, ŽE VÍM...
Hořko-sladká komedie o tom, jak si udržet živé 
manželství.
hrají: Simona Stašová, Michal Dlouhý, Andrea 
Daňková, Vasil Fridrich nebo Petr Vančura
místo: dům kultury, info: MěKS

21. 4., 16.00 hod.
Na slovíčko s dulou – těhotenství, porod, šestinedělí
přihlášky: RC Beruška, tel.: 607 686 017

21. 4., 18.00 hod.
Beseda s Petrou Procházkovou (novinářkou, 
spisovatelkou)
Co si představit pod pojmy integrace, islám, 
migrace? Chápeme je správně?
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK

22. 4., 16.00 hod.
Přírodovědný kroužek MOP – výlet 
do Řepice, oslava Dne Země
sraz: před hradem u Zámecké galerie
info: pobočka ŠK Za Parkem

22. 4., 13.00–17.00 hod.
Farmářské trhy
místo: I. nádvoří strakonického hradu
přihlášky: jan.juras@knih-st.cz, tel.: 721 658 244, info: 
Ekoporadna ŠK, www.farmarsketrhy.strakonice.eu

22. 4.
Open air – koncert kapel – Z Ničeho Nic, 
Herdek Filek, Delikvence 11
místo: kemp Podskalí

24. 4.
Autobusový zájezd na Rakovnicko: Skryje, 
mlýn Šlovice, Rakovník, Pavlíkov
přihlášky: hrdlickova@knih-st.cz,  
tel.: 380 422 720, info: pobočka ŠK Za Parkem

24. 4., 15.00 hod.
Pohádka O šíleně statečném Ivánkovi 
Volyňské divadelní studio VODVAS
autor: Vladislav Kracík
místo: dům kultury, info: MěKS

25. 4., 18.00 hod.
Koncert – Jarní rozezpívání
účinkují: Pěvecký sbor Gymnázia Strakonice,  
PUK a hosté
místo: dům kultury, info: MěKS

26. 4., 10.45 hod.
Jak ženy vnímají krásu – beseda
místo a info: RC Beruška

26. 4., 17.15 hod.
1. absolventský koncert
místo: zámecký sálek ZUŠ, info: ZUŠ

26. 4., 18.00 hod.
Karel Skalický: Strakonické příběhy 
XXVIII. Vylákané obilní pytle. O někdejších 
strakonických mlýnech a jejich mlynářích. 
místo: společenský sál ŠK, info: pobočka ŠK Za Parkem

26. 4., 19.00 hod.
Koncert jazzového tria WUH
účinkují: Skip Wilkins – pianista, František Uhlíř – 
kontrabasista, Jaromír Helešic – bubeník
místo: Rytířský sál, info: MěKS

27. 4., 16.00 hod.
Zelené otazníky – exkurze do Úpravny 
vody Pracejovice
sraz: u Úpravny vody v Pracejovicích  
info: Ekoporadna ŠK

27. 4., 17.00 hod.
Promítání Otava a Strakonice
Jaroslav Landsinger promítne dobové filmové 
záběry toku řeky Otavy skrz město.
místo: strakonický hrad – Jelenka, info: MSP

27. 4., 17.15 hod.
2. absolventský koncert
místo: zámecký sálek ZUŠ, info: ZUŠ

27. 4., 19.00 hod.
Přednáška Moniky a Jirky Vackových – 
Jamajka ze sedel skládacích kol
místo: Rytířský sál, info: MěKS

28. 4., 8.00–11.00 hod.
Tvořivá dílnička pro děti – Heboučká 
ovečka
místo: oddělení pro děti ŠK, info: ŠK

29. 4., 16.00 hod.
Přírodovědný kroužek MOP – jarní lidové zvyky
sraz: před hradem u Zámecké galerie
info: pobočka ŠK Za Parkem

29. 4., 18.00 hod.
Beseda o přádelně
o budoucnosti přádelny, plánech města i vašich 
nápadech na využití této budovy
pořádá: z. s. Strakapud
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK

KVĚTNOVÉ OSLAVY
4. 5., 13.50–15.00 hod.
Kolona historických vozidel
Klub 3. Armády Plzeň a Old Car Rangers Praha

7. 5., 13.00 hod.
Otavský plamínek
9. ročník soutěže v požárním sportu pro kolektivy 
mladých hasičů
místo: plavecký stadion Strakonice
info: HZS JčK-ÚO Strakonice,  
tel.: 950 215 111

8. 5., 15.00 hod.
Oslavy 71. výročí ukončení II. světové války 
Na Dubovci
hudební produkce od 14.30 hod.
doprovodný program: ZŠ Dukelská, dobová 
módní přehlídka, koncert orchestru Ježkovy stopy
info: MěKS

zahájení 
turistické 
sezony

strakonický hrad
23. 4. 2016 

9.00 registrace – cyklistický a turistický výlet 
(trasy: cyklo směr Hoštice u Volyně, Helfenburk 
– 20, 40 a 53 km; nordic walking směr Střela – Habeš)
10.00 START
15.00 slosování o ceny (nordic walking a cyklo 20 km)
17.00 slosování o ceny (cyklo 40 km a 53 km)

12.45 zahájení odpoledního programu 
13.00 JAROSLAV UHLÍŘ s kapelou – koncert
14.30 taneční vystoupení DDM
15.30 Divadélko KOS – O milostném psaníčku 
16.30 taneční vystoupení Capoeira
      taneční vystoupení DDM
17.00 slosování o ceny – dětské soutěže 
17.15 HAMR – koncert

          Vstupné se nevybírá. 

DOPROVODNÝ PROGRAM (od 12.00 hod.)
TRAMPOLÍNY – euro bungee, TVOŘIVÉ DÍLNY 
SOUTĚŽE – Pochod kapra Jakuba
MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ (od 14.00 hod.) 

VÝSTAVY
Šmidingerova knihovna 
Olympionici a sportovní příležitosti města Strakonice
Muzeum středního Pootaví 
Řeka Otava vypráví (výstavní prostory muzea)
Impresionismus – Karolína Borecká – obrazy 
(Zámecká galerie)
Bývalý panský pivovar 
ORBIS PICTUS: EUROPA, Největší obraz světa 
– nekonečné plátno (Maltézský sál, sál U Kata)

MĚSTSKÉ 
INFORMAČNÍ 
CENTRUM

STRAKONICE

Jaroslav 

Uhlíř s kapelou
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AKCE SE KONÁ ZA KAŽDÉHO POČASÍ. ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. MIC STRAKONICE, tel.: 383 700 700 www.strakonice.eu

vítáníStrakonické

30. 4., 17.00 hod.
Čarodějnický rej
hry a soutěže o ceny, diskotéka
místo: kemp Podskalí, info: RC Beruška

Změna programu vyhrazena.
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VE ZKRATCE

Ředitelky mateřských škol zřizovaných městem 
Strakonice po dohodě s městem Strakonice, od-
borem školství a cestovního ruchu, oznamují, že 
ve dnech 11. dubna 2016 (pondělí) a 12. dubna 
2016 (úterý) od 9.00 hodin do 16.00 hodin
budou přijímány žádosti o přijetí dítěte k  před-
školnímu vzdělávání pro školní rok 2016/2017, 
a to přímo v jednotlivých mateřských školách:
n    MŠ U Parku, Plánkova 353,  

tel.: 380 422 800
n    v MŠ U Parku budou současně přijímány 

žádosti pro MŠ Lidická 194,  
tel.: 380 422 805 
n    MŠ Čtyřlístek, Holečkova 410,  

tel.: 380 422 860
n    MŠ Strakonice, A. B. Svojsíka 892,  

tel.: 380 422 870
n    MŠ Šumavská 264, tel.: 380 422 810, 

380 422 816

n    MŠ Strakonice, Lidická 625,  
tel.: 380 422 820 
n    MŠ Holečkova 413, tel.: 380 422 850 – odlou-

čené pracoviště MŠ Strakonice, Lidická 625
n    MŠ Školní 80, tel.: 380 422 880, 380 422 883 

– odloučené pracoviště MŠ Strakonice,  
Lidická 625
n    MŠ Spojařů 1260, tel.: 380 422 830 –  

odloučené pracoviště MŠ Strakonice,  
Lidická 625
n    MŠ Stavbařů 213, tel.: 380 422 840 – odlou-

čené pracoviště MŠ Strakonice, Lidická 625
Rodiče, kteří se spolu s dětmi dostaví na jednot-
livé mateřské školy, prosíme, aby s sebou přinesli 
občanský průkaz, rodný list dítěte a zároveň již 
vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdě-
lávání a evidenční list s potvrzením dětského 
lékaře, které si předem vyzvednou v mateřské 
škole před samotným zápisem.

Zápisy do mateřských škol 2016/2017

Zápis a den otevřených dveří MŠ speciální
Uskuteční se dne 25. a 26. dubna 2016 v Plánkově ulici čp. 430 ve Strakonicích. Do mateřské školy 
speciální jsou přijímány děti s opožděným vývojem nebo se zdravotním postižením na základě do-
poručení speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny. Přednostně 
budou přijímány děti rok před nástupem povinné školní docházky, děti s odkladem školní docházky 
a též děti zaměstnaných rodičů a děti pro své sociální potřeby. Martina Košťálová 

Práce „žabích hlídek“
Jak je psáno v březnovém 
Zpravodaji, můžete se 
i vy zapojit do tzv. 
transferu žab přes 
silnice k rybníkům 
– a vaše pomoc 
bude velmi vítá-
na. Někdo po-
máhá jednou 
za celé jaro, 
někdo čas-
těji, uplatní 
se dokonce i ti, kdo se žab štítí (a zjistí, že 
je to vlastně zajímavý zážitek). Začáteč-
níci se na tel.: 721 658 244 domluví, kdy 
a k jaké skupince dobrovolníků se přidají, 
v určený den za soumraku se vypraví 
s baterkou na místo (mohou se i s někým 
svézt) a tam se dozvědí, co a jak. Domů 
se dostanou asi tak za hodinu, za dvě. 
Žáby táhnou hlavně za vlahých, teplých 
nocí, nejraději v dešti. Hrozí jim přejetí 
auty (nebo zranění a dlouhé trápení, než 
uhynou). Díky šetrnému transferu se každý 
rok daří zachránit na mnoha místech 
stovky těchto nenápadných, užitečných 
tvorů, kteří čistí vodu, chrání úrodu před 
hmyzem, slouží jako potrava pro čápy 
a další druhy živočichů.

Alena Hrdličková, ČSOP

INZERCE

Aplikace šetří  
podnikatelům peníze a čas
Význam nových technologií roste s tím, jak se 
vyvíjí česká legislativa. Aplikace na míru mohou 
podnikatelům významně usnadnit práci.
„Jsem majitelkou rodinné restaurace a od ledna 
i spolumajitelkou penzionu. Abych zvládla nové 
povinnosti, potřebovala jsem práci v restauraci 
co nejvíc zautomatizovat. Hledala jsem řešení, 
které by mi umožnilo vést si přehled o tržbách, 
a  také jsem chtěla zavést platby kartou. Ze 
současné nabídky byla ePokadna od Vodafonu 
jasná volba. Zvládá vše, co potřebuji, a je velmi 
jednoduchá na ovládání,“ říká čtyřiatřicetiletá 
paní Radka.
Vodafone ePokladna umožňuje evidovat data 
o  tržbách, vystavovat elektronické účtenky 
i sledovat pohyb zásob na skladě. Aplikace je 
uzpůsobena k přijímání stravenek a je možné 
k ní připojit mobilní platební terminál a kapesní 
tiskárnu. Navíc je schopná objednávky evidovat 
pod jednotlivými stoly v restauraci.
„Vybrala jsem si verzi ePokladna Komplet pro 
restauraci a verzi Standard pro penzion. Obě 
mě přijdou na 720 korun měsíčně. Chytrý 
telefon i tablet už jsem měla, dokoupila jsem 
jen mobilní tiskárnu na účtenky a pronajala si 
u  banky terminál pro bezhotovostní platby,“ 
vysvětluje podnikatelka.
A  výsledek? „Práce v  restauraci se zjednodušila, neztrácíme čas 
luštěním papírových účtenek a počítáním skladových zásob. Zbývá mi 
víc času na penzion. Populární jsou platby kartou. Zákazník nemusí 
hlídat hotovost v peněžence a víc utrácí. Mile mě překvapilo, že díky 
aplikaci jsem v  podstatě připravená k  přechodu na elektronickou 
evidenci tržeb,“ dodává.

DÁREK ZA NÁKUP nad 300 Kč a 500 Kč

www.ryor.cz

Navštivte Drogerii TETA, 
kde nakoupíte kvalitní českou kosmetiku RYOR! 
Na prodejně Vám rádi poradí s výběrem 
vhodných přípravků.
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Po předložení kupónu dostanete 

k nákupu kosmetiky RYOR  

nad 300 Kč nebo 500 Kč

 DÁREK!

Platnost k
upónu 

do 30.4.2016

nebo do 

nebo do vydání
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ROZHOVOR
Představujeme strakonické mateřské školy
V minulém Zpravodaji jsme 
přinesli medailonek mateřské 
školy v ulici Lidické. Řekne-li se 
A, zákonitě musí následovat 
B. Lidická mateřinka má čtyři 
odloučená pracoviště. Jsou 
jimi mateřské školy Holečkova, 
Stavbařů, Spojařů a Školní. 

Aby ani jedna z nich nebyla 
zapomenuta, můžete se spo-
lu s námi vydat na prohlídku 
právě oněch odloučených 
pracovišť. 

Ředitelkou celého právního 
subjektu je paní Miloslava 
Vozábalová.  

MŠ Holečkova 

Je jedním z odloučených pracovišť práv-
ního subjektu MŠ Strakonice – Lidická. 
Historie této mateřské školy se začala psát 
v září roku 1954. Budova stojí v klidné 
části města, okolí tvoří rozlehlá zahrada  
v přírodním stylu.
Právě zahradou bychom mohli začít. Od my-
šlenky byl už jen krok k realizaci, ke které 
se ochotně přidali rodiče i ostatní učitelky. 
Proto se mohla v roce 2015 otevřít zrevita-
lizovaná a přírodně upravená zahrada, která 
dnes slouží nejen pro potěšení, ale přede-
vším k environmentální výuce dětí. 

Škola ve své koncepci upřednostňuje 
zaměření právě environmentální výchovy, 
kladného vztahu k přírodě, což dokládá 
její zapojení do celostátní sítě Mrkvička. 
Ostatně to je krédo každého ekologa, začít 
s osvětou a výchovou v co možná nejútlej-
ším věku. V „Holečkovce“ se to daří a mo-
hou na své aktivity být právem hrdi. Děti 
jsou zde vedeny k zdravému životnímu stylu 
a způsobu života, což v sobě zahrnuje osob-
ní hygienu, zdravé mlsání, ale i psychickou 
spokojenost a zdravé sebevědomí. To někdy 
dětem v menších městech chybí a v pozděj-

ším věku se může projevit jako hendikep. 
Nezapomíná se zde ani na bezpečnost, a to 
zejména v silničním provozu, ale i v oblasti 
prevence sociálně patologických jevů. Uči-
telky dbají i na rozšiřování slovní zásoby, 
péči o správnou výslovnost a logopedickou 
prevenci, kterou zajišťuje logopedka.  

Děti jsou rozděleny podle věku ve čtyřech 
třídách: Sluníčka, Berušky, Motýlci, Žabky. 

Každá třída je vybavena moderním ná-
bytkem, hudebním nástrojem a na výzdobě 
se podílejí samy děti. Nechybí interaktivní 
tabule.

MŠ Spojařů 

MŠ Spojařů je sice také odloučeným praco-
vištěm mateřské školy Lidická, ale s kratší 
historií, byla otevřena v roce 1990.

Škola je čtyřtřídní s uspořádáním:  
1.–2. třídu Motýlků a Koťat navštěvují ti 
nejmenší, tedy děti ve věku 3–4 let, 3. třídu 
Sluníčka děti pětileté a poslední 4. třídu 
Berušky předškoláci. 

Budova školy se nachází v klidné okra-
jové části Strakonic uprostřed sídliště Mír. 
Je obklopena rozsáhlou zahradou a v roce 
2009 byl instalován pro zvýšení bezpečnosti 
kamerový systém. 

Velkou předností je dostupnost přírodního 
areálu Podskalí, kam paní učitelky směřují 
procházky s dětmi. Odpočinek a pohybovou 
aktivitu spojují se vzděláváním v oblasti 
ochrany a poznání přírody.  

Rámcový vzdělávací program se zaměřuje 
na prevenci sociopatologických jevů a rozvoj 
sociálního chování. Dětem je nabízena 
pestrá škála individuálních, ale i skupino-
vých činností, při kterých se neobejdou bez 
kontaktu a spolupráce s ostatními dětmi, 
a zároveň mohou poznávat samy sebe. Jak 
reagují v určitých situacích, jak se dokáží 
orientovat v lidských morálních hodnotách. 
Ani tady nechybí prožitkové učení. Na zákla-
dě vlastních aktivit, experimentů a zkušeností 
se rozhodují samy, nejsou pouhými pasivními 
uživateli sdělených poznatků. Vlastní pro-
žitky vedou k dlouhodobému zapamatování, 
z kterého lze v budoucnu čerpat. 

Snahou pedagogického sboru je individu-
ální přístup ke každému dítěti. Stejná péče je 
věnována nejen nadaným dětem, ale i dětem 
s drobnými vývojovými poruchami. Jak říká 
sama vedoucí učitelka Alena Barborková: 

„Dítě musí bezpodmínečně uspět bez psy-
chické a fyzické boule.“

V nadstandardních činnostech škola nabízí 
pohybové aktivity, angličtinu, plavecký vý-
cvik a saunu se solnou jeskyní.

Z nespočtu akcí, besídek, divadelních 
představení, které škola pořádá, mě osobně 
zaujalo každoroční setkávání s bývalými 
„Berušáky“. Jde o velmi milou akci, při 
které do školky na návštěvu přijdou děti, 
které sem chodily dříve a nyní jsou už ško-
láci. Jde o vytvoření pocitu sounáležitosti 
a přátelství přetrvávajícího i přes roční 
odloučení. 

 
MŠ Stavbařů 

I tato škola je součástí příspěvkové organiza-
ce patřící do Lidické ulice. 

Učitelkou řídící její chod je Alena Cha-
lupská. V letošním školním roce je součástí 
pracovního týmu asistentka pedagoga, která 
se stará o dítě se zdravotním postižením. 

Školka se nachází uprostřed sídliště v blíz-
kosti autobusového a vlakového nádraží. Je tedy 
velmi dobře dostupná pro děti z okolních obcí. 

O tom, že každá ze dvou tříd Rybiček 
a Šnečků je plnohodnotně vybavena množ-
stvím hraček, učebními pomůckami, že 
každá třída má svou šatnu, sociální zařízení, 
už ani není nutné se rozepisovat. Rodiče jistě 
ocení zrekonstruovanou školní zahradu, která 
byla v roce 2010 vybavena novými herními 
prvky a osázena stromy a keři.

I tady jsou děti věkově rozděleny do tříd. 
Rybičky navštěvují děti od tří let až po čtyř 
a půlleté, Šnečci jsou starší. 

Školní vzdělávací program, podle kterého 
se pracuje, má romantický a v této uplakané 
předjarní době hřejivý název Cestujeme se 
sluníčkem. Cílem jsou optimální podmínky 
pro rozvoj osobnosti, tvořivost, zvídavost, zá-
jem poznávat nové věci a získávat zkušenosti 
prožitkem. Děti jsou vedeny k samostatnosti, 
k vytváření vlastních postojů a mínění, což 
vede k rozvoji zdravého sebevědomí. 

Tak jako cestuje sluneční kotouč po ob-
loze, cestují děti společně s ním. Pozná-
vají hrou roční období a zvyklosti s nimi 
spojené.

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

 Foto: archiv města

 Foto: archiv města

 Foto: archiv města
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ROZHOVOR
Důležitou součástí programu je rodina. Jak 

potvrdila vedoucí učitelka Alena Chalup-
ská, respektování úlohy rodiny při výchově 
dítěte je prioritou. „Snažíme se rodiče zapojit 
do dění v mateřské škole a vhodně doplňovat 
funkci rodiny.“ 

MŠ Školní

Posledním odloučeným pracovištěm školy 
v Lidické je mateřská škola Školní. Vedoucí 
učitelkou je Zdeňka Havlíková. Ve školce 
pavilonového typu jsou čtyři třídy s kapaci-
tou sto dvanácti dětí. 

Školu hledejte v blízkosti základní školy 
Dukelská, což někdy rodičům pomáhá při 
rozhodování, kam umístit své dítě do před-
školního zařízení. Mnohdy právě blízkost 
základní školy a znalost prostředí rozho-
dují, jakou školku zvolit. Děti si nemusí 
zvykat na nové prostředí a přestup je pak 
snazší. Když už jsme u přechodu dětí 
do školy, nesmíme zapomenout na zajíma-
vý program, který školka nabízí rodičům, 
jejichž děti mají odklad školní docházky. 
Jde o cvičení Z předškoláka prvňáčkem 
aneb Jak usnadnit dítěti nástup do školy. 
S dětmi pracuje učitelka z mateřské školy 
společně s odborníkem z pedagogicko-psy-
chologické poradny.

Škola pracuje podle vlastního vzděláva-
cího programu, který vychází z rámcového 
vzdělávacího programu. Jeho heslem je 
Jaro, léto, podzim, zima, v naší školce je 
nám prima.

Jednou ze zajímavých zájmových činností 
je zdravé pískání, které vede paní učitelka, 
jež absolvovala kurz u nejlepšího z nejlepších 
v tomto oboru, pana profesora Žilky. 

Mateřská škola nabízí a zajišťuje výuku 
anglického jazyka hrou. Cílem je rozvíjení 
slovní zásoby, dbá se na správnou výslovnost 
a intonaci, stejně tak jako na porozumění jed-
noduchým pokynům a na reakce k nim. U nej-
starších dětí dochází k propojení anglického 
jazyka s činností běžného denního režimu. 

Obdobně jako v ostatních školkách i zde je 
kladen důraz na kulturní rozvoj osobnosti dí-
těte, a proto jsou hojně navštěvována divadelní 
představení, výstavy a koncerty. Pro předško-
láky je připraven každoročně plavecký výcvik 
a mladší navštěvují solnou jeskyni.  

MŠ Čtyřlístek 
Ředitelka: Jitka Hanušová
http://www.skolstvi.strakonice.eu

Čtyřlístek je symbolem štěstí. 
Moje návštěva v této školce 
jenom potvrdila, že radost 
a šťastné chvilky provázejí děti 
po celou dobu jejich docházky. 
Koneckonců cílem školky je, aby 
se děti cítily spokojeně a to dob-
ré si odnášely do dalšího života. 

Osmdesát osm dětí ve čtyřech třídách má 
možnost využít velkou zahradu s množstvím 
prolézaček, s pískovištěm, altánky, průlezka-
mi, houpačkami a bazénem. 

Čtyřlístková školka má ve svém mottu Ať 
jsi holka nebo kluk, u nás je to přece fuk! 
Jasně vyjadřuje svůj postoj, nezáleží na tom, 
kdo jsi a co jsi. Vyjadřuje rovné možnosti pro 
všechny, ukazuje, že nic není nemožné, a že 
když se chce, všechno jde.

Jak se vám daří v dětech tyto myšlenky 
realizovat?

„Především prožitkovým učením. V naší 
školce probíhá poměrně masivní dramatická 
výchova, při které se do činnosti zapojují 
jindy tiché a méně průbojné děti, které touto 
nenásilnou formou dojdou k naplnění svých 
vlastních snů a představ. Vezměte si napří-
klad dnešní den. Máme tady housličky, aby 
je děti poznaly, nestačí si o nich jen povídat, 
musí si je osahat, zabrnkat si na ně, a nako-
nec jim na ně zahrajeme. Třeba se v někte-
rém z nich probudí láska k tomuto nástroji. 
To jsou drobné střípky, ze kterých se skládá 
mozaika toho, co jsou schopné dokázat.“ 

Paní ředitelko, často se setkáváme ve škol-
kách s dosti malými dětmi, sotva dvoule-
tými. Je v pořádku, aby tak malé dítě bylo 
v kolektivu starších?

„Je i není. Dítě samotné vnímá společnost 
jako celek. Spíše je problém na druhé straně. 
Ti mladší mnohdy zdržují a brzdí starší, 
odrostlejší děti. Paní učitelka, která takové 
dítě ve třídě má, musí věnovat značnou péči 
právě jemu a je to na úkor těch větších, samo-
statnějších. Ale chápu, že nastavený systém 
maminkám mnoho možností nenabízí. Když 
si chtějí udržet práci, mnohdy jsou nucené 
své tolik vytoužené dítě dát do školky již 
v tak nízkém věku. Osobně si myslím, že to 
pro dítě není dobré.“ 

Napadá mě, mohou se dospělí od dětí 
něčemu přiučit?

„Jistěže mohou. Děti svou bezprostředností 
a tím, že nejsou ovlivněny obavami z bu-
doucnosti, stresem, se neustále radují, takže 
je-li dospělý dostatečně vnímavý, může si 
od dětí vzít právě kousek jejich až naivní 
spokojenosti. Stejně tak jsou mistry v do-
cílení svého. I to některý dospělý využije, 
umět si říci, co chci, co si přeji, a neschová-
vat se za přetvářku.“ 

O tom, že každé z předškolních zařízení se snaží 
dětem dát to nejlepší a rozvíjet zdravě sebevědo-
mého člověka s notnou dávkou empatie a poro-
zumění, není myslím potřeba pochybovat. Záleží 
jen na vás, rodičích, kterou školku zvolíte. 
Přeji vám šťastnou ruku při výběru.

INZERCE
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Máme řešení pro všechny, kteří chtějí nejen zhubnout, ale zároveň detoxikovat 
své tělo! Užijte si jaro naplno! Nabízíme jarní detoxikační balíček na 3 týdny.
Balíček na 3 týdny obsahuje:
 Výživový plán na 3 týdny
 Cílové potravinové doplňky
 10 rad pro hubnutí a detoxikaci
 Exkluzivní recept

Proteinovou tyčinku SLIMBEL SYSTEM jako dárek zdarma
Kromě exkluzivních produktů na bylinné bázi získáte také cenné rady 
co konzumovat, abyste podpořili očistu vašeho organismu a cítili se 
plni sil a energie. Dle dohody vás bude každý týden telefonicky 
kontaktovat výživová poradkyně NATURHOUSE. S výživovou poradkyní 
se můžete podělit o své úspěchy, probrat aktuální stav a zkonzultovat 
další kroky k vysněné postavě.

Přijďte si pro balíček Hubnutí a detoxikace do DITETICKÉHO CENTRA NATURHOUSE, 
Kochanka 119, Strakonice, parkoviště U Bati vedle Hudy sportu, tel.: 383 134 384

JARNÍ DETOXIKACE S NATURHOUSE
TRÁPÍ VÁS JARNÍ ÚNAVA? CHYBÍ VÁM ELÁN A ENERGIE? CHTĚLI BYSTE PO ZIMĚ OČISTIT SVÉ TĚLO A PŘIPRAVIT HO NA JARNÍ SEZÓNU PLNOU 
ZÁŽITKŮ A AKTIVIT? NEBO JEN TOUŽÍTE SHODIT NĚJAKÉ TO KILO NAVÍC, KTERÉ JSTE BĚHEM ROKU NABRALI A NEVÍTE, JAK ZAČÍT? SLYŠELI JSTE 
POJEM DETOXIKACE A OČISTA ORGANISMU?

 Foto: archiv města

 Foto: archiv města
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NEJEN PRO SENIORY

Na letišti.  Foto: archiv klubu

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

Prvním lednem 2016 započala již  
60. sezona strakonických leteckých mo-
delářů, a to tradiční Novoroční soutěží 
házedel. Tomuto zajímavému hobby pro-
padla spousta různorodých lidí, v řadách 
Letecko-modelářského klubu Strakonice 
najdeme nejen mistry republiky, ale 
dokonce i mistra světa. 

I přes dosažené úspěchy a kontinuální práci 
s mládeží se tento koníček a vášeň pro volný let 
spíše dědily a dědí v rodinných společenstvích 
a jeho základna nebyla a ani v současnosti 
není z nejpočetnějších. Kombinace řemeslné 
zručnosti a trpělivosti při stavbě modelu, fyzické 
kondice při soutěžích a schopnosti umět „přečíst 
luft“ dělá z leteckého modelářství zajímavé, ale 
převážně časově náročné hobby.

Ustavující schůze klubu ve Strakonicích 
proběhla 23. dubna 1956, ačkoliv zmínky o mo-
delářích na Strakonicku registrujeme už během 

2. světové války a počátkem 50. let. Byl založen 
v rámci Aeroklubu Svazarmu a jeho prvním 
předsedou byl zvolen Karel Jonáš. 

Klubem „prolétlo“ za šedesát let několik sto-
vek členů ze Strakonic, Volyně, Bavorova nebo 
Blatné. Jmenujme například nestora strakonic-
kých modelářů Karla Bače, průkopníka rádiem 
řízených modelů vrtulníků a rovněž letošního 
jubilanta Aloise Nepeřeného či nejúspěšnějšího 
člena klubu, dlouholetého reprezentanta ČSSR 
a ČR v kategorii volných motorových modelů 
F1C, mistra světa družstev v roce 1997 ze Sa-
zené a mistra Evropy z roku 1982 z německého 
Züllpichu, Václava Paťka. Bronzovou medaili 
z MS družstev v USA vlastní v kategorii volných 
větroňů F1A Luboš Slavíček, medailových umís-
tění ve Světovém poháru dosáhl Roman Volf 
v roce 2005. Titulem mistra republiky se mohou 
pyšnit kromě již jmenovaných Josef Švrček, 
další reprezentant Karel Hlouček nebo Michal 
Pán. Strakoničtí modeláři rovněž pravidelně 
a na vysoké úrovni organizují regionální soutěže 
pro mládež i dospělé.

Jako vše, prošlo i letecké modelářství za šede-
sát let překotným vývojem. Nejen na poli dostup-
nosti a využití nových materiálů a technologií při 
stavbě rozličných modelů, ale i po své sportovní 
stránce. 

Popřejme proto všem těmto báječným mužům 
s létajícími stroji do jejich dalšího působení dosta-
tek úspěšných startů i přistání, neutuchající elán 
a radost z létání. Snad blízká budoucnost přinese 
následovníky a pokračovatele úspěšné letecko-
-modelářské tradice ve městě. Ačkoliv zvednout 
děti od herních simulátorů a konzolí a přivést 
je k manuální činnosti a pohybu na čerstvém 
vzduchu nebude úkol vůbec snadný. Ovšem ne 
nemožný.  Jan Raus, volný novinář SN ČR

Letečtí modeláři šedesátiletí

Promítání s besedou
Územní sdružení zdravotně postižených 
a Rada seniorů města Strakonice ve spolu-
práci s Muzeem středního Pootaví a STTV 
srdečně zvou na promítání Jaroslava 
Landsingera v úterý 5. 4. od 13.00 hodin 
v klubovně Stavbařů 213 na téma Historie 
mlýnů na Strakonicku a rekonstrukce ho-
slovického mlýna. Info: pí Kohelová,  
tel.: 723 006 608. Promítání je zdarma.

Konzultační dny České 
obchodní inspekce
Zástupce České obchodní inspekce 
bude připraven zodpovídat vaše dotazy 
i v oblasti mimosoudního řešení spotře-
bitelských sporů v úterý 19. 4. od 9.00 
do 12.00 hod. na obecním živnostenském 
úřadu Městského úřadu Strakonice, 
Na Stráži čp. 270. Info: Bc. Vadlejchová, 
tel.: 383 700 330. 

Písničky, které  
ani čas neodvál...
V městském informačním centru 
zakoupíte nově všechny dostupné díly 
zpěvníků lidových písní, které posbírali 
a upravili Josef Kalbáč a Jiří Nestřeba. 
Do současné doby vyšlo zatím devět 
dílů, první v roce 2008 a poslední teprve 
před několika týdny. 

Jihočeští senioři šlapou do Ria
Krajská rada seniorů společně s Klubem 
českých turistů a Rekondičním centrem Medi-
pont České Budějovice pořádají od dubna 
do srpna 2016 zdravé soutěžení pro seniory. 
Zapojit se mohou organizace a jednotlivci 
prostřednictvím hlavních organizátorů nebo 
nahlášených organizací. Soutěžit se bude 
v cyklistické a pěší turistice a přidat se můžete 
i kdykoli v průběhu akce. Výsledky budou vy-
hlášeny na podzim v Českých Budějovicích.

Podrobné informace naleznete přímo 
v Infocentru pro seniory, U Sv. Markéty 58, 
Strakonice, tel.: 383 700 777.

Dočasné uzavření  
intervenčního centra 
Intervenční centrum pro osoby ohrožené 
domácím násilím ve Smetanově ulici je pro 
pracovní neschopnost do odvolání uzavřeno, 
obracejte se nyní na pracoviště na adrese 
Kanovnická ulice 11/390, České Budějovice, 
tel.: 603 281 300 nebo 731 619 844.

Hledáme látky na kostýmy
Oblastní charita Strakonice žádá veřejnost, 
zda by někdo mohl darovat látky na kostýmy 
tří králů. Jedná se o bílé látky na klasické kos-
týmy (starší prostěradla, povlečení). Dále pak 
o látky na korunky (mohou být i menší zbytky), 
nejlépe satén nebo brokát, látky na pláště 
(plyš, umělá vlasová tkanina, samet atd.). Látky 
můžete přinést do kanceláře terénních služeb 
ve Strakonicích, ulice Krále Jiřího z Poděbrad 
772, tel.: 383 325 808. Děkujeme.   
 Olga Medlínová, ředitelka

Informace z komise  
pro sociální věci a zdravotnictví 
Na jednání komise 16. 3. byla žadatelům 
o dotaci v sociální oblasti rozdělena částka 
300 000 Kč, sešlo se 14 žádostí, celkem 
činily požadavky 866 246 Kč. Sociální sféru 
nyní po bývalé paní místostarostce převzal 
starosta Břetislav Hrdlička. 

Zastupitelé na svém jednání dne 2. 3. schválili 
zrušení účasti Strakonic v síti Zdravých měst 
České republiky. Vedením města bylo přislíbe-
no pokračování jinou formou. 

Lenka Scheinostová, předsedkyně

Začalo již čtvrté putování ZAHRADOU 
POZNÁNÍ - Putování dramatickou krajinou 
2016 země zamyšlené, znovu inspirova-
né spisovatelem Ladislavem Stehlíkem. 
Nahlédneme do dílny známých i méně 
známých českých dramatiků, herců, zpěváků 
i skladatelů, opojených krásou a poetikou 
naší rodné krajiny. Připomeneme si kočovná 
loutková divadla, se Švandou dudákem 
projdeme trnitou cestou J. K. Tyla, s jiho-
českými furianty se budeme dohadovat 

nad sklenicemi punče, Hurvínka s taťuldou 
Spejblem navštívíme v rodném městě jejich 
otce, nahlédneme i pod cirkusové šapitó 
pošumavských muzikantských světáků 
a skončíme při dudáckých tancích…

Do soutěže se můžete zapojit nebo 
sledovat otázky i odpovědi s historickým 
vysvětlením na www.souteze.strakonice.eu, 
probíhá od března do začátku května.  

Miroslav Šobr, odbor životního prostředí

Oblíbená vědomostní soutěž 
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Prácheňáček nestárne

V roce 1981 jsem se jako desetiletý kluk přihlásil 
do tehdy nově založeného dětského folklorního 
souboru Prácheňáček. Důvod byl prostý – holka, 
o kterou jsme s kamarádem soupeřili a která už 
pár týdnů do souboru chodila. Tehdy nás zaklá-
dajících bylo kolem pětadvaceti a jen okrajově 
jsme tušili, co je to vlastně folklor. S bezvadnou 
partou a pod vedením kamarádských, ale přesto 
náročných vedoucích, manželů Němejcových, 
jsme tu nasbírali spoustu zážitků, a to jak při 
domácích i zahraničních vystoupeních, tak také 
na každoročních letních táborech v Albrechticích 
nebo na Zálesí. V úplných začátcích jsme neměli 
ani kroje, ani muziku, která by nás doprovázela. 

Když bylo mé působení v souboru v roce 1989 
přerušeno základní vojenskou službou, měl  
už Prácheňáček dostatečný repertoár pro celove-

černí vystoupení, na kterém se mohly podílet tři 
věkově různé skupiny souboru, tedy přibližně  
70 dětí. Po mém dvouletém návratu bylo vše 
jinak. Revoluce hodně změnila. Pro soubor bo-
hužel v té době nikoli k lepšímu, protože mnohé 
festivaly byly zrušeny, mnohé navázané kontakty 
zpřetrhány a rovněž ve vedení souboru došlo 
k rozkolu. 

Prácheňáček byl moje srdeční záležitost a roz-
hodně jsem ho nechtěl nechat padnout, jenže vést 
ho bylo nad mé síly, na to mi chyběly zkušenosti. 
Naštěstí jsme se domluvili s původní vedoucí Syl-
vou (dnes Svobodovou) a Ivou Šrámkovou, která 
se souborem vždy úzce spolupracovala, a začali 
jsme doslova od začátku. Iva později odešla ředi-
telovat do DDM Strakonice, a tak jsme se Sylvou 
zůstali ve dvou a celkem nám to klape.

Prácheňáčku se již dlouho opět daří. Úspěchy 
souboru přičítáme zejména šikovnosti a praco-
vitosti našich členů, ale nemalou zásluhu na tom 
má i naše hospodářka Jitka, která se nám stará 
o shánění finančních prostředků, bez kterých to 
v dnešní době prostě nejde. Díky tomu všemu 
můžeme jezdit na soutěže a festivaly po Čechách 
i do zahraničí, pořídili jsme nové kroje i zimní 
doplňky. 

V letošním roce nám odrůstá další generace 
členů, někteří z nich byli v souboru jedenáct let. 
Zůstává nám tedy „jen“ skupinka mladších dětí 
ve věku kolem dvanácti let a budeme muset zase 
omladit. V příštím školním roce tedy před-
pokládáme nábor nových členů. Prácheňáček 
prostě nestárne a my vedoucí si užíváme stále 
život mezi dětmi a díky tomu máme pocit, že 
nestárneme ani my.

Letos na jaře je to už 35 let od doby, kdy se se-
šli první Prácheňáčci. A něco z toho, co se od té 
doby na jevištích tančilo, zpívalo a hrálo, vám 
předvede několik generací souboru v sobotu  
16. 4. 2016 na svém výročním koncertu, který 
se bude konat v domě kultury. A těšit se můžete 
i na našeho hosta, jímž bude soubor Hradišťánek 
z Uherského Hradiště.  Jaroslav Bašta, vedoucí

Prácheňáček v Polabském národopisném muzeu v roce 2005.  Foto: archiv města

Mladým nohejbalistům
Oddíl TJ ČZ pořádá pro chlapce a dívky 
nábor, který se bude konat 24. 4. od  
10.00 hod. na nohejbalovém hřišti v Habeši 
ve Strakonicích. Informace poskytne: 
 rejzekfranta@seznam.cz, 728 386 741.  
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těšíme se
na Vás V noVém
showroomu šKoDa

Vážení zákazníci, 
od 
Vás přivítáme v novém.

1. 5. 2016
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PRODEJ A SERVIS NEPŘERUŠEN!

SIMPLY CLEVER

Dopravní 35, 386 01 Strakonice,  
tel.: 777 207 318, 383 311 047

e-mail: info@verold-st.cz,  
www.verold-st.cz

skoda-auto.cz

ŠKODA usnadňuje život 
svým zákazníkům každý 
den.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Citigo: 4,4 m3 CNG/100 km a 79 g/km, resp. 4,5–4,6 l benzinu/100 km a 105–106 g/km

Poznejte dokonalou práci s prostorem. Nasedněte do vozu ŠKODA Citigo a neuvěříte, kolik místa se podařilo vytvořit na
délce necelých 3,6 metru. K tomu přidává úsporné motory, vysokou úroveň bezpečnosti a řadu prvků vyspělé techniky.
Vy i Vaši spolucestující si tak můžete užívat spoustu komfortu nejen při jízdách po městě, ale i na dlouhých víkendových
výletech. Seznamte se s vozem ŠKODA Citigo přímo u nás.

Pohon na CNG šetří přírodu i Vaši 
peněženku.

Panoramatické střešní okno pro 
jízdu s větrem ve vlasech.

City Safe Drive s automatickou 
brzdou zvyšuje bezpečnost.

Se sklopným opěradlem 
spolujezdce můžete odvézt 
náklad dlouhý až 1,75 m.

ŠKODA Citigo. Navržená pro velké věci.

MALÝ VŮZ 
S VELKÝMI MOŽNOSTMI

/skodacz /skodacz /skodacz /skodacr

AUTO - POLY PŘÍBRAM
Novohospodská 148, Příbram
Tel.: 318 626 936
autosalon@auto-poly.cz
www.auto-poly.cz

AUTO - POLY PRAHA
Pod Harfou 1, Praha 9
Tel.: 266 311 608
autosalon@auto-poly.cz
www.auto-poly.cz
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Verold Strakonice s. r. o. se mění na  
AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o.
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