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Na slovíčko s tajemníkem
Rada seniorů města Strakonice vás zve na se-
tkání s tajemníkem Městského úřadu Strakonice 
Vladimírem Stronerem ve středu 18. 5. 2016 
od 10.00 hodin do 12.00 hodin. Přijďte se zeptat 
na záležitosti spojené s chodem městského úřadu 
do Infocentra pro seniory,  U Sv. Markéty 58. Více 
informací na tel.: 383 700 777 nebo 720 043 670. 

Konzultační dny  
České obchodní inspekce
Zástupce České obchodní inspekce bude 
připraven zodpovídat vaše dotazy z oblasti práv 
spotřebitelů v úterý 17. 5. od 9.00 do 12.00 hodin 
na obecním živnostenském úřadu Městského 
úřadu Strakonice, Na Stráži čp. 270. 
Info: Jana Vadlejchová, tel.: 383 700 330. 

Komise rady města
Od dubna byly zřízeny dvě nové komise – bytová 
a majetková. Tyto komise nahradí jednu původní, 
majetkovou a bytovou. Členy komisí jsou: majet
ková – Ludvík Němejc (předseda), Karel Vlasák, 
Jan Pašava, Jaroslav Horejš, Václav Drhovský; by-
tová – Josef Hradský (předseda), Vlastimil Lenz, 
Václav Marek, Eva Charvátová, Jana Hůdová.

Oslavy 71. výročí ukončení II. světové války 8. 5.
Den s 25. protiletadlovým raketovým plukem 15. 5.
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vyzkoušejte pestrou
paletu vozů škoda

dNy testovaCÍCH jÍzd škoda 2016

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Citigo, Yeti, Octavia
a Fabia Monte Carlo: 4,4 m3/100 km–6,4 l/100 km, 79–149 g/km

Navštivte Dny testovacích jízd ŠKODA 2016 
a hrajte o zájezd do Monte Carla.

Nasedněte do některého z vozů ŠKODA a podívejte se až 
do Monte Carla! Pro malé i velké motoristy jsme přichystali 
spoustu skvělých zážitků – od testovacích jízd s vozy ŠKODA 
až po zábavné doprovodné aktivity. Navíc si můžete odnést 
některou z atraktivních cen a za testovací jízdu Kofola zdarma.

Těšíme se na Vás!

testovacijizdyskoda.cz

Oficiální partneři projektu:

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

15. 5. 2016 od 9:00 do 15:00 hod
Na Strakonickém letišťi V Lipkách

Untitled-193   1 13.4.2016   13:54:05

RV
15

00
84

9/
05

RV
16

00
07

2/
05

Zhubněte i vy 
Kontaktujte svého osobního 

dietologa Naturhouse 
Tel.: 383 134 384

Využijte svůj kupon.
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ÚVOD

Břetislav Hrdlička
STAROSTA

První máj... byl lásky čas,
všichni si to pamatujeme. Má-

cha naplnil tuto velmi dlouhou 
báseň drsnou poezií, líčí tragic-
ky končící milostný trojúhelník, 
zoufání, a přece se z básně 
láska nevytrácí. Je spolu s ne-
rozlučnou protivou – nenávistí 
a všudypřítomnou smrtí stočena 
do spirály života tak, že po pře-
čtení celé básně nevíte, čí jste. 
Hlavně pokud nemáte s poezií 
zkušenost, stejně jako já. Proto 
se snažím myslet jen na začátek 
básně.

Láska, co s ní, je to těžké? 
Když jsem vychovával své děti, 
říkal jsem jim, aby byly slušné, 
zdravily, měly rády lidi a nejvíce 
své blízké. Nejbližší člověk je 
ale člověk sám, což bylo dětem 
divné, a mluvily o sobectví. Řekl 
jsem jim, že pokud nebudou mít 
rády sebe, nebudou mít rády 
nikoho. Myslím ale, že i dnes, 
když se samy na sebe dívají 
do zrcadla, se někdy stydí 
říci „mám tě rád/a“. Doufám, 
že až ještě zmoudří, stydět se 
nebudou a budou se sebou 
žít v klidu, míru a lásce, stejně 
tak s ostatními. Přál bych jim 
to, i vám všem, protože láska 
začíná námi a nesmíme se ji bát 
dávat najevo. Nevyřčena pak 
třeba těm kolem vás chybí. Tak 
si vzpomeňte: Večerní máj – byl 
lásky čas.

Přeji vám tedy máj po celý rok. 
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Je nutné propojení na čtyřproudový 
obchvat a do Mírové ulice?

Propojovací komunikace od obchod-
ního centra (OC) Katovická směrem 
do ulice Mírová je navržena v územním 
plánu již od roku 1978, do územního 
plánu sídelního útvaru Strakonice byla 
převzata v roce 1992. Roku 1998 byl 
tento územní plán novelizován včetně 
znovu zakreslené propojovací komu-
nikace. Nový územní plán sestavený 
v roce 2012 s propojením počítá také. 
Dnes jde tedy o skutečnost, kterou 
schválilo několik generací občanů.
Ještě jednou bychom rádi celou situaci 
podrobně vysvětlili, aby nevznikala nepří-
jemná nedorozumění pro 
nedostatečné informa-
ce. V současné době 
je stavební realizace 
propojovací komunikace 
připravena a schválena. 
V plánu je nyní zajištění dostupnosti obchod-
ního centra městskou hromadnou dopravou, 
která by tudy mohla projíždět především 
v dopoledních hodinách, v časovém pásmu, 
které je nejpříhodnější pro seniory. Poptávka 
po tomto spojení je především z velkých 
okrajových sídlišť. Obchodní centrum 
na Katovické ulici je jedním z největších 
obchodních center ve Strakonicích, jezdí sem 
nakupovat drtivá část strakonických obyvatel, 
z toho právě velká část občanů v důchodovém 
věku, ze všech sídlišť, z Povážské a celých 
Předních Ptákovic. Propojovací komunikace 
bude po svém uvedení do provozu sloužit 
především pěším, cyklistům a městské 
hromadné dopravě. Osobní dopravě bude dle 
dohody s místními obyvateli silnice uzavře-
na. S tímto modelem se počítá a pro osobní 

dopravu se bude hledat vhodné řešení, nejlé-
pe severním dopravním půlobloukem. 

Nikdo asi nebude zpochybňovat, že 
město musí být plně dopravně propoje-
né. Množství připomínek k MHD je toho 
jasným svědectvím. Je nutné najít vhodný 
kompromis. 

Mějme na paměti, že život ve městě přináší 
nesporná pozitiva, například v dostupnosti 
lékařské pomoci, kultury, obchodů, volnoča-
sových aktivit, škol a minimálních vzdále-
ností. Ale bohužel s sebou nese i negativa 
v podobě ztráty soukromí, zvýšené prašnosti 
i hlučnosti, která také k městu patří. Pokud 
tedy někdo argumentuje tím, že se po vybu-
dování silnice zvýší hlučnost v nejbližším 
okolí, určitě má pravdu, ale město, které žije, 
v sobě dávku hluku má. Každý člověk si 

však může vybrat mezi 
klidným modelem života 
na vesnici, ovšem bez 
plnohodnotné občanské 
vybavenosti, a komfor-
tem spojeným s hlukem 

a smogem ve městě. Obojí mít nemůžeme. 
Ostrůvky velebného klidu byste ve městech 
hledali jen těžko, už vůbec ne tam, kde se 
bydlí ve vícepodlažní zástavbě. 

V době právě chystané přestavby obchod-
ního centra investorská firma, kterou je 
Sallerova výstavba, vybudování komunikace 
zaplatí ze svých finančních prostředků. Po-
kud dnes tuto možnost nevyužijeme, silnice 
tak jako tak v budoucnu vznikne, avšak 
s hendikepem financování mnoha milionů 
na účet města Strakonice. Je tedy na vás, 
vážení obyvatelé, co si vyberete. Pokud se 
bude výstavba propojovací komunikace nyní 
blokovat, pak ji budeme v budoucnu muset 
zaplatit my všichni na úkor jiné, možná více 
potřebné věci občanské vybavenosti, prospěš-
né pro všechny. 

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

Komunikace dnes končí v polích.  Foto: archiv města

„ve městě 
nesporná pozitiva“ 
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Podpora sportu z městského rozpočtuTechnologický park Strakonice
Vedení města Strakonice si vás dovoluje 
pozvat na veřejné představení projektu, 
jedná se o účelné využití bývalé přádelny 
Na Dubovci pro budoucnost. 

Přijďte diskutovat a seznámit se s plány 
a vizí, které jsou připraveny.

11. 5. 2016 od 18.00 hodin ve velkém 
sálu domu kultury.

 Na setkání se těší  
 Břetislav Hrdlička, starosta  
 a Milan Jungvirt, místostarosta. 

POVÍDÁ SE…
… že Strakonice prodají pivovar
Město Strakonice je majoritním vlastníkem 
pivovaru. Současné vedení města nikdy neu-
važovalo o jeho prodeji a po dobu volebního 
období, tj. do r. 2018, bude pivovar i nadále 
nejen v majetku města, ale bude i zároveň 
postupnými kroky modernizován. Město 
vždy připomínalo, že tradice vaření piva, 
která se datuje v našem městě od r. 1308, se 
neprodává. 

Činnost pivovaru město pečlivě dozoruje 
a postupuje tak, aby pivovar přicházel 
na vysoce konkurenční trh s novými produkty, 
s novými nápady a svou činností přispěl k roz-
voji strakonického regionu. Pro ilustraci, pivovar 
začíná s novinkou a tou je tanková technologie 
čepování piva. Pivo bude tedy čepováno ne 
ze sudů, ale z nerezových výčepních tanků, 
a nepřijde tak do styku s tlačným médiem, 
čímž si uchová původní charakter z přetlačné-
ho tanku. Z této informace jasně vyplývá, že 
v zájmu je pivovar rozvíjet, nikoliv ho prodávat. 

V současné době se prodej strakonického 
piva dále rozšiřuje na Slovensku, na Moravě, 
ale především nejrychleji v Praze, kde díky no-
vým chutím piva dosahuje strakonický pivovar 
velkých úspěchů. 

Všechny informace týkající se podobně 
zaručených zpráv jsou jen účelově vykonstruo-
vanými a mají za cíl pošpinění dobrého jména 
pivovaru a vedení města.  

S bližšími dotazy se můžete obracet  
na management pivovaru – ředitele  
Marka Pohanku, tel.: 383 312 414,  
e-mail: m.pohanka@pivovar-strakonice.cz. 

Břetislav Hrdlička, starosta

Nabídka bytové jednotky
Rada města na svém jednání dne 13. 4. 2016 
rozhodla obsadit níže uvedenou bytovou 
jednotku přímým prodejem do osobního vlast-
nictví dle zákona č. 72/1994 Sb., v platném 
znění, na základě nejvyšší nabídky: byt č. 011 
o velikosti 1+1 v čp. 988, ul. Ellerova, Strako-
nice I o výměře 54,43 m2, minimální cenová 
nabídka 450 000 Kč.

Vyhodnocení nabídek se uskuteční 
v pondělí 16. května 2016 od 15.00 hodin 
v malé zasedací síni MěÚ Strakonice. 
Bližší informace na tel.: 383 700 303 
nebo na úřední desce MěÚ.

Sport – je anglosaského původu, 
odvozující se od slova disport, což je 
v doslovném překladu útěk od povin-
ností a práce k zábavě, k rozptýlení. 
Ve sportu by především mělo bezpod-
mínečně platit pravidlo fair play. 
Obávám se, že ve Strakonicích je sport 
útěkem do velké neznámé a bolestné propasti, 
kterou si ale systematicky budujeme sami 
a férová pravidla se ztratila neznámo kam. 
Jako smysluplné se jeví podpora sportování 
dětí a mládeže, a to hned z několika důvodů. 
Jednak se mladí méně pohybují v důsledku 
nepřeberné nabídky pasivní zábavy u po-
čítačů, jednak z důvodu pomoci rodinám 
ve financování aktivit jejich dětí.  

Naproti tomu jsme neustále osočováni, že 
na sport, a podotýkám sport dospělých, se 
vynakládají nízké finanční prostředky. Ze-
jména tedy na hokej, fotbal, házenou, vodní 
pólo, plavání, basketbal… Zatímco například 
sportovní střelci a rybáři, šachisté, judisté, 
nežádají město o nic, hokejisté, fotbalisté, 
házenkáři, basketbalisté, vodní pólisté v se-
vřené formaci křičí, že prostředky vyplácené 
městem jsou nedostatečné, a píší důrazné 
žádosti radě a zastupitelstvu města. 

Jako příklad uvádím házenkáře. Peníze, které 
jim na činnost chybí, by „spravila“ částka 45 Kč 
měsíčně na jednoho člena! To je neslýchané, že? 
Zatížit rozpočet rodiny takovou částkou. 

Dovolím si malé srovnání: v roce 2013 šel 
z celkového rozpočtu města 7,8% podíl, což 
činilo částku 28 685 000 Kč. V roce 2014 už 
procentní podíl činil 8,1 z rozpočtu města, 
v částce 31 594 000 Kč. V roce 2015 došlo 
ke skokovému nárůstu na celých 11 procent-
ních bodů čítajících částku 48 593 000 Kč. 
Rok 2016, který s sebou přinesl celkové 
finanční úspory ve všech městských složkách, 
sport nevyjímaje, přesto zajišťuje sportovní 
aktivity finanční částkou 42 763 870 Kč, jde 
o 10,8% část z celkového rozpočtu města. 

S politováním musím podotknout, že 
sportovci, kteří v minulých dnech doručili 
k rukám vedení města žádost za zvýšení 
finančních prostředků plynoucích z měst-
ské kasy směrem k jejich oddílům, se staví 
ve 100% případů pouze a jenom za finan-
cování oddílů zajišťujících volnočasové 
aktivity dospělých. Tak nějak se nemohu 
dopočítat. Pokud jsem dospělý, vydělávající 
jedinec, proč tedy neustále žádám o zvy-
šování příspěvků na svou zábavu? Z této 
rovnice mně vychází, že je město povinno 
podporovat aktivity všech a všeho druhu. 
Pak se tedy za nějaký čas mohou ozvat sbě-
ratelé veteránů, že by rádi podporu, sběrate-
lé známek, zda by se i pro ně nenašly drobné 
v rozpočtu, a tak bych mohl pokračovat dál. 
Zájmů je mezi lidmi opravu široké spektrum 
a všichni mají právo…

Ale, kam se ztratila povinnost? Uvědomuje 
si každý z oněch ublížených, že jsou i pravi-
dla, a ta se jaksi nerespektují? 

Budoucnost vidím a myslím, že v tomto 
názoru nejsem sám, především v dětech 
a mládeži. To ony si na svou zábavu nemají 
možnost vydělat a ne každý rodič je natolik 
solventní, aby mohl svým několika potom-
kům zajistit sport nebo jakoukoliv jinou akti-
vitu. Tady vidím rezervy a tady se nebráníme 
podpoře. Dokonce i individuální. 

Ale podporovat zábavu dospělých? V tom 
opravdu smysl nevidím. 

V prostorách plaveckého stadionu bylo 
zútulněno a zmodernizováno prostředí sauny, 

které je nyní komfortnější a rychleji navodí 
pocit uklidnění a relaxace, který návštěvníci 
v dnešní době čím dál častěji vyhledávají. 

Pod relaxační lehátka bylo instalováno 
LED RGBW osvětlení, které mění plynule 
barvy, vyměněny byly přikrývky, doplněny 
polštáře a k dispozici je také wifi. V odpočí-
várně je plochá televize určená pro relaxační 
filmy, ale je také připravena na televizní 
vysílání různých sportovních přenosů, aby 
návštěvníci nemuseli pospíchat domů a mohli 
je sledovat při odpočinku. Dále byly vymě-
něny závěsy, záclony, obměněny pokojové 
rostliny a přidány elektrické skleněné svíčky 
v celých prostorách sauny. Zároveň můžeme 
prozradit, že navíc od nové saunovací sezony 
v září 2016 přibude zrekonstruovaný ochlazo-
vací bazének.

Karel Dvořák, vedoucí plaveckého stadionu

MILAN JUNGVIRT, MÍSTOSTAROSTA MĚSTA

Hokejový zápas.  Foto: archiv města

Saunování proti stresu a pro relaxaci 

Odpočívárna s lehátky.  Foto: archiv města
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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 Variant 
Maraton Edition, cena 495 900 Kč, akontace: 198 360 Kč (40 %), poslední nerovnoměrná splátka: 198 360 Kč, 36x měs. splátka vč. pojištění vozu 4 588 Kč, 
úroková sazba: 2,99 % p. a., RPSN vč. poj.: 9,11 %. Poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 319 970 Kč, celkové platby za úvěr 
vč. pojištění 363 530 Kč. Pojištění obsahuje značkové Volkswagen havarijní pojištění s nadstandardním krytím (10% spoluúčast) a povinné ručení s uznáním 
bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců), věk pojistníka 46 let. Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 3,5–7,0 l/100 km, 92–162 g/km. 
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 ilustrativní a vůz může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Cenové zvýhodnění až 88 700 Kč.

Volkswagen Golf Variant 
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 4 588 Kč

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

INZERCE

V souvislosti s blížícím se termínem pro 
provedení prvních kontrol technického 
stavu kotlů na pevná paliva přinášíme 
stručný výtah z platné legislativy Mini-
sterstva životního prostředí ČR, odboru 
ochrany ovzduší. 
TERMÍN PRO PROVEDENÍ PRVNÍ KONTROLY 

Každý provozovatel spalovacího zdroje na  
pevná paliva (tzn. kotle, krbová kamna, krbové 
vložky s výměníkem) o jmenovitém tepel-
ném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který 
slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu 
ústředního vytápění, je povinen provádět 
jednou za dva kalendářní roky kontrolu tech-
nického stavu a provozu svého zdroje odborně 
způsobilou osobou. Termín pro provedení 
první kontroly je stanoven do 31. 12. 2016.
ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ OSOBA

Osoba proškolená výrobcem tepelného zdroje 
má udělené oprávnění k instalaci, provozu 
a údržbě. O proškolení odborně způsobilé 
osoby by měl výrobce tepelného zdroje vy-
stavit doklad s uvedením svého názvu a sídla. 
Součástí dokladu budou rovněž identifikační 
údaje o oprávněné osobě, seznam typů spalo-
vacích tepelných zdrojů, na které se oprávnění 

vztahuje, a doba jeho platnosti. Tímto dokla-
dem bude obvykle odborně způsobilá osoba 
prokazovat provozovateli tepelného zdroje své 
oprávnění k požadované činnosti. 
SEZNAM ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB

Je doporučeno, aby výrobci zveřejňovali se-
znam proškolených osob na svých webových 
stránkách (v případě zahraničních výrobců 
např. prostřednictvím svých dodavatelů). 
Seznam osob proškolených pod dohledem 
Hospodářské komory ČR bude zveřejňován 
na jejích webových stránkách www.hkcr.cz, 
nebo přímo na odkaze http://www.aptt.cz/
opravneniozo.php. 
DOKLAD O KONTROLE

Provozovatel předkládá na vyžádání obecní-
mu úřadu obce s rozšířenou působností,  
tj. MěÚ Strakonice, odboru životního pro-
středí, doklad o provedení kontroly vystavený 
odborně způsobilou osobou potvrzující, že 
tepelný zdroj je instalován, provozován a udr-
žován v souladu s pokyny výrobce a záko-
nem o ochraně ovzduší.

Pokud provozovatel neprovede kontrolu nebo 
nepředloží na vyžádání obecnímu úřadu obce 
s rozšířenou působností potvrzení o kontrole tak, 
jak je zákonem vyžadováno, vystavuje se riziku 
uložení pokuty až do výše 20 000  Kč, jdeli o fy-

zickou osobu nepodnikající (např. domácnosti), 
anebo až do výše 50 000  Kč, jdeli o podnikající 
fyzickou osobu nebo osobu právnickou.

Doporučený vzor dokladu o kontrole lze 
nalézt na stránkách www.strakonice.eu. Bližší 
informace poskytneme na odboru životního 
prostředí MěÚ Strakonice.

STANISLAV MRKVIČKA, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Kontroly kotlů a povinnosti provozovatelů

Kde se ekologicky netopí. Foto: archiv města 
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AKTUÁLNĚ
Den otevřených dveří 
Ve středu 1. června oslaví ZŠ Dukelská 
Strakonice 60. výročí svého vzniku. V rámci 
oslav od 8.00 do 13.00 hod. proběhne  
i Den řemesel. 

Žáci 2. stupně představí nejen svým 
mladším spolužákům, ale i veřejnosti tato 
řemesla: zedník, sklář, zemědělec, kovář, 
zámečník, kuchař, číšník, řezník, elektrikář, 
cukrář, kadeřník, aranžer, malíř, instalatér, 
zahradník a kominík. Prezentovat své 
obory budou u nás i střední školy, VOŠ, 
SPŠ a střední škola řemesel a služeb Stra-
konice, VOŠ a SPŠ Volyně, SŠ a jazyková 
škola Volyně, SŠ Oselce a další. V pro-
stranství před školou se uskuteční stánkový 
prodej, návštěvníci si budou moci zakoupit 
cukrářské výrobky, košťata, perníky, dřevě-
né hračky, krajky, marmelády, fotografie, 
košíky a další výrobky. Ve vestibulu vystaví-
me historické fotografie naší školy, k vidění 
budou i starší učebnice. Poslechnout si 
bude možné pěvecký sbor naší školy, 
zhlédnout ukázky společenského tance 
a stepu. Starší žáci naší školy připravují pro 
své mladší spolužáky divadelní hru Naši 
furianti, kterou sehrají v Rytířském sále. Svou 
zručnost si žáci vyzkouší ve výtvarných 
dílničkách, kde si budou moci vyrobit třeba 
keramiku, šperky, drátovat a plést z papíru. 
Všichni žáci naší školy si tento den i zaspor-
tují. Od rána až do odpoledních hodin se 
bude běhat štafeta na 60 metrů. Na odpo-
lední hodiny je také plánován volejbalový 
turnaj mezi učiteli strakonických škol. 

 Václav Vlček, ředitel

Technické služby  
čistí město 
pokračování z dubnového čísla Zpravodaje

9. 5.  Hallova, Šumavská – stará 
část, Václavská, Českých lesů, 
Hraniční – dolní část

10. 5.  Přední Ptákovice, Lesní (zast. 
část), Trachtova, Bučkova,  
K. Dvořáka

11. 5.   Sídliště Mír – Obránců míru, 
Kosmonautů, Mládežnická

12. 5.  Sídliště Mír – Spojařů, parkoviště 
u Telecomu, Rennerovy sady

16. 5.  Pod Hradem, Na Dubovci, 
špýchar, pivovar, Lázeňská

17. 5.  hřbitov – parkoviště + ke 
garážím, Nádražní – dvůr  
čp. 400

18. 5.  Borová, Jedlová, Tisová, Pod 
Hájovnou, Buková, Březová, Pod 
Hliničnou

19. 5.  Vodárenská a dolní část ulic, 
Mezi Lesy

20. 5.  Starý Dražejov, Virt, Střela
23. 5.  Nový Dražejov
24. 5.  Modlešovice, Hajská
25. 5.   Písecká podél f. Protom, JČE, 

podjezd k velkoobchodu  
f. Pecha, jatka Hradský

26. 5.   Budovatelská, Raisova, 
Nerudova

V lesích hrozí kůrovcová kalamita
V roce 2015 došlo vlivem dlouhotrvajícího 
sucha k silné gradaci podkorního hmyzu 
(kůrovců) v našich lesích. Situace je bohu-
žel velmi vážná. Letošní zima opět nebyla 
na srážky bohatá a vyrovnat vláhový deficit 
z loňského roku bude velice obtížné. Pokud 
bude letošní rok, co se průběhu počasí týká, 
podobný tomu minulému, můžeme očekávat 
rozsáhlou kůrovcovou kalamitu.

Městský úřad Strakonice, odbor život-
ního prostředí, v této souvislosti upozor-
ňuje všechny vlastníky lesů na zákonnou 
povinnost předcházet a bránit vývoji, šíření 
a přemnožení škodlivých organismů, tedy 
i jednotlivých druhů podkorního hmyzu 
poškozujícího les, a to kůrovců (lýkožrout 
smrkový, lýkožrout severský, lýkožrout lesk-
lý), vyskytujících se především na smrku.

Ke splnění této povinnosti je nezbytné, aby 
jednotliví vlastníci lesů (především se smrko-
vými porosty) podnikli následující kroky:

1) Nejdříve osobně prověřili stav svých 
lesů. To v praxi znamená, že veškeré suché 
stromy, usychající, zrezivělé, s opadající ků-
rou, popř. jinak podezřelé musí být neprodle-
ně asanovány, nejlépe pokáceny a okamžitě 
odvezeny z lesa. Kontrolu stavu lesů je třeba 
opakovat po 10–14 dnech.

2) Kontaktovali svého odborného lesního 
hospodáře, který upřesní rozsah nahodilé 
těžby včetně termínů asanace a zpracování 
(informace o osobách, které vykonávají funk-
ci odborného lesního hospodáře na lesních 
pozemcích, lze získat na odboru životního 
prostředí Městského úřadu Strakonice, 
od pracovníka státní správy lesů Anny  
Sekyrové, tel.: 383 700 345, email:  
anna.sekyrova@must.cz).

3) Neprodleně zajistili a realizovali 
nahodilou těžbu – likvidaci kůrovcem napa-
deného dříví spočívající v pokácení a účinné 
asanaci, odvezení kůrovcem napadené hmoty 
z lesa před ukončením vývoje brouků. Nelzeli 
toto splnit, využít chemické asanace či asana-
ce ručním odkorněním. Asanaci odkorněním 
je nejlépe provést ve stadiu larev.  

Jsouli v požercích již kukly nebo žlutí brou-
ci, je při ručním odkornění nutné sloupanou 
kůru spálit nebo chemicky ošetřit.

Apelujeme na veškeré vlastníky lesů, aby 
v součinnosti s odborným lesním hospo-
dářem realizovali shora uvedené kroky 
a zabránili tak dalšímu šíření kalamitních 
škůdců, kteří jinak způsobí další významné 
škody nejen na vlastních lesích, ale i na sou-
sedních. Jedná se o velice závažný stav, 
který by se svým rozsahem mohl vyrovnat 
poslední velké kůrovcové kalamitě z polovi-
ny 90. let minulého století. Navíc nesplněním 
zákonných povinností v ochraně lesa, daných 
ustanovením § 32 lesního zákona, se vlastník 
lesa vystavuje nebezpečí správního řízení 
a finančního postihu.

Děkujeme za pochopení mimořádné situa-
ce při ochraně lesa proti kůrovcům.

 Anna Sekyrová a Jaroslav Brůžek,
odbor životního prostředí  

Napadené smrky.  Foto: archiv města

Nenasytná církev
„Na co církev potřebuje majetek, restituce a mili-
ony!?“ Takových otázek se objevuje v souvislosti 
s částečným narovnáním majetkových křivd vůči 
církvi mnoho.

Mnozí politici se předhánějí ve výrocích 
o tom, jak církev přichází k neodpovídajícím 
částkám či komplikuje spolupráci žalobami 
na určení vlastnictví. Čeho se týkají? Jedná 
se pouze o majetek, u kterého je pochybnost, 
zda nepovinným osobám (obcím, krajům, fy-
zickým či právnickým osobám) nebyl připsán 
v rozporu s platným zákonem č. 172/1991 Sb. 
Totiž od tohoto roku byl historický církev-
ní majetek blokován a zákon jej zakazoval 
převádět. Nicméně se tak dělo – protizákon-
ně! Ve stovkách případů se od těchto žalob 
upustilo, zůstaly desítky těch, kde se zdálo, že 
nespravedlnost (někdy až arogance) je do  
očí bijící.

Náhrady jako takové se týkají jednak toho, že 
církev nerestituuje tzv. živý a mrtvý inventář, jak 
tomu bylo v případě fyzických osob v 90. letech, 
a dále především majetků (pozemků, staveb atd.), 
které jí byly zabrány již před rokem 1991.

V této otázce ministr Babiš hovoří o pře-
mrštěné ceně, kterou byla půda ohodnocena 
na 44 Kč/m2. Nesmíme zapomenout, že nemalá 
část těchto zabraných pozemků není klasická 
orná půda, ale jedná se o místa, kde dnes stojí 
rodinné či bytové domy. Stačí si uvědomit cenu 
m2 stavební parcely. Konkrétně ve Strakonicích 
takové pozemky byly pod sídlištěm Mír, v prů-
myslových částech a jinde. 

I na Strakonicku se různé farnosti zřekly žalob 
s ohledem na vztahy s obcemi. Není tedy možné  
zobecnění, které učinil pan hejtman Zimola, že 
žalobami narušuje církev dobrou spolupráci, 
protože většina farností žádné žaloby nepodává 
(diecéze má 354 farností, žalob z českobudějo-
vické diecéze je cca 90, obcí v kraji je 623, navíc 
 pokračování na str. 10 
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ŽIVOT VE MĚSTĚ
Úspěšně získané dotace 
z Ministerstva pro  
místní rozvoj ČR 
a Jihočeského kraje 
Městu Strakonice byla schválena dotace 
z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, 
Programu Podpora bydlení, Podprogramu 
Regenerace sídlišť pro rok 2016 ve výši 
2 903 364 Kč na akci Regenerace sídliště 
Stavbařů, Strakonice – vnitroblok Dukelská 
mezi čp. 490–493 a 481–484, VI. etapa.

Z Jihočeského kraje získalo město 
Strakonice dotaci ve výši 450 tisíc korun 
na opravu jižní fasády čp. 1 na Velkém 
náměstí, dále 98 tisíc korun na rekonstrukci 
sociálních zařízení v objektu tribuny pro 
diváky ve sportovním areálu Na Sídlišti. 
Jihočeský kraj rovněž přispěje městu 
Strakonice na opravu výklenkové 
kapličky u Volyňky částkou 50 tisíc 
korun a na restaurování obrazu v této 
kapličce částkou 30 tis. Kč. Dále budou 
Jihočeským krajem podpořeny kulturní akce 
organizované oddělením cestovního ruchu: 
Strakonické vítání částkou 30 tis. Kč, noční 
prohlídka městem částkou 20 tisíc korun 
a sportovní hry seniorů částkou 20 tis. Kč.

Pavla Němcová, odbor rozvoje

Rozšíření otevírací doby
městského informačního centra
na Velkém náměstí
květen-září (hlavní turistická sezona)
pondělí-pátek        8.00–18.00 hod.
sobota                   9.00–13.00 hod.
Infocentrum nabízí tipy na výlety a aktivity 
pro volný čas v našem městě a jeho okolí. 
Pravidelně aktualizuje internetové stránky 
www.strakonice.eu, www.hradstrakonice.cz 
či facebook. V prodeji zde naleznete 
turistické průvodce, mapy, knihy a upo-
mínkové předměty. Návštěvníkům jsou 
k dispozici také tištěné propagační materiály 
ve třech jazykových mutacích. (red)

Kultura města podpořena
Rada města na svém 49. jednání dne 13. 4. 2016 schválila dotace dle podaných žádostí vyhláše-
ného Dotačního programu města Strakonice na podporu kultury v roce 2016. Podrobný přehled 
s konkrétní specifikací účelů poskytnutých dotací je dostupný na www.strakonice.eu v portále 
občan pod odkazem dotace.  Martina Dubová, odbor školství a cestovního ruchu

Opatření 1 – Podpora celoroční činnosti v oblasti kultury 

Částka 
(Kč)

Příjemce Částka 
(Kč)

Příjemce

11 000 Loutková scéna Radost Strakonice, z. s. 20 000 Prácheňáček, z. s.

16 000 Nadační fond Gymnázia Strakonice 15 000 Rodinné centrum Beruška, z. s.

5 500 Jiří Záhorský (Nektarka) 4 000 Mladá dudácká muzika

5 000 Občanské sdružení STRAKOBAND 9 000 Taneční skupina ROZÁLIE Strakonice

6 000 Skupina historického šermu Vendetta, z. s. 11 500 Divadelní soubor Čelakovský Strakonice

16 000 Klub přátel ZUŠ ve Strakonicích, z. s. 8 000 CTS Sluníčko Strakonice

35 000 Martina Bílková (RM Dance) 7 000 Dům dětí a mládeže, Strakonice

3 000 Miloš Vondrášek (Pootavští trubači) 20 000 Prácheňský soubor písní a tanců Strakonice

4 000 Jednota Karla Havlíčka Borovského 4 000 Skupina historického šermu Markýz ze 
Strakonic 

Částka 
(Kč)

Příjemce Částka 
(Kč)

Příjemce

4 000 Skupina historického šermu Vendetta, z. s. 3 500 Osm a půl Opice

7 000 Základní umělecká škola, Strakonice 2 000 Apoštolská církev, sbor bez hranic Praha

6 000 Základní umělecká škola, Strakonice 3 000 Dům dětí a mládeže, Strakonice

2 000 Základní umělecká škola, Strakonice 15 000 CTS Sluníčko Strakonice

2 000 Základní umělecká škola, Strakonice 3 000 Jednota Karla Havlíčka Borovského

20 000 Jiří Záhorský (Nektarka) 26 000 Michal Polata (kemp Podskalí)

5 000 Občanské sdružení STRAKOBAND 10 000 Michal Polata (kemp Podskalí)

9 000 Muzeum středního Pootaví Strakonice 3 500 Martin Chylík (kemp Podskalí)

2 500 Adventor, o. s. 5 000 Taneční skupina ROZÁLIE Strakonice

4 500 Iveta Homolková (osada Modlešovice) 15 000 Mladá dudácká muzika

13 000 Prácheňáček, z. s. 5 000 Mladá dudácká muzika

15 000 Prostor pro historii techniky, o. p. s. 9 000 Štěpánka Suchelová (čajovna Pod Stolem)

6 000 SH ČMS – SDH Starý Dražejov 4 000 SH ČMS – OSH Strakonice

Opatření 2 – Podpora jednorázových kulturních akcí a projektů
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VÝSTAVY 
Do 21. 5.
My View – Petr Beneš
portrétní fotografie
místo: ArtWall, Želivského ulice

Do 26. 5.
Impresionismus – Karolína Borecká
Přívětivé krajiny střídá experimentální tvorba, 
rozšíření malby o nové inovativní prvky a 3D 
efekty.
místo: Zámecká galerie, info: MSP

Do 29. 5.
Řeka Otava vypráví
zvláště střední Pootaví – proměna jeho toku 
a okolí, mlynářství, ledování, velká voda a život 
kolem řeky
místo: hradní palác, info: MSP

4.–20. 5. 
Výstava prací žáků MŠ, ZŠ a Praktické 
školy ve Strakonicích
místo: vstupní hala ŠK

4.–29. 5. 
Výstava fotografií z Indie – Čísi svět
Kamila Berndorffová – fotografka, 
dokumentaristka a publicistka
Vernisáž 3. 5. v 17.00 hod.
místo: Maltézský sál, info: MěKS

5.–27. 5. 
Výstava prací žáků výtvarného oboru
Vernisáž 5. 5. v 16.30 hod., vystoupení Kvarteta.
místo: kapitulní síň, info: ZUŠ

21. 5.–25. 6.
Sady 180
180. výročí založení Rennerových sadů
Vernisáž 21. 5. v 17.00 hod.
místo: ArtWall, Želivského ulice

KALENDÁŘ AKCÍ

KINO OKO
1. 5., 17.30 hod.
Bella a Sebastian 2: Dobrodružství 
pokračuje
FRA, dobrodružný/rodinný, dabing, 97 minut, 2D, 
přístupný všem

1. 5., 20.00 hod.
Jak se zbavit nevěsty
ČR, komedie/rodinný, 89 minut, 2D, přístupný 
od 12 let

2.–3. 5., 17.30 hod.
Ani ve snu
ČR/SR/BUL, romantický/sportovní, 79 minut, 2D, 
přístupný všem

2.–4. 5., 20.00 hod.
Kolonie
Něm/Luc/Fra, thriller, titulky, 110 minut, 2D, 
přístupný od 12 let

4.–5. 5., 17.30 hod.
Příběh lesa
Fra/Něm, dokument, 97 minut, přístupný všem

5.–8. 5., 20.00 hod.
Captain America: Občanská válka 3D
USA, akční/sci-fi/thriller, přístupný od 12 let

6.–8. 5., 17.30 hod.
Zootropolis: Město zvířat 3D
USA, animovaný/dobrodružný/komedie/
rodinný, 108 minut, přístupný všem

9.–11. 5., 17.30 hod.
Jak přežít single
USA, komedie/romantický, titulky, 109 minut, 2D, 
přístupný od 12 let

9.–11. 5., 20.00 hod.
Čistič
SR, drama, 94 minut, 2D, přístupný od 15 let

12.–14. 5., 20.00 hod.
Sousedi 2
USA, komedie, titulky, 104 minut, 2D,  
přístupný od 15 let

12.–15. 5., 17.30 hod.
Angry Birds ve filmu 3D
Fin/USA, animovaný/rodinný, 100 minut, 
přístupný všem

15.–16. 5., 20.00 hod.
Vzpomeň si!
Kan/Něm, drama/thriller, titulky, 95 minut, 
přístupný od 12 let

16.–17. 5., 17.30 hod.
Tajemství Divadla Sklep  
aneb Manuál na záchranu světa
ČR, dokument, 90 minut, 2D,  
přístupný všem

17.–18. 5., 20.00 hod.
Já, Olga Hepnarová
ČR, drama, 105 minut, 2D, přístupný od 15 let

18.–19. 5., 17.30 hod.
Orel Eddie
USA/VB/Něm, komedie/drama/životopisný, 
titulky, 106 minut, 2D, přístupný všem

19.–21. 5., 20.00 hod.
Svátek matek
USA, komedie, titulky, přístupný od 12 let

20.–23. 5., 17.30 hod.
Kniha džunglí 3D
USA, dobrodružný/drama/fantasy, 100 minut, 
přístupný všem

22.–24. 5., 20.00 hod.
X-Men: Apokalypsa 3D
USA, akční/dobrodružný/fantasy/sci-fi, titulky, 
přístupný od 12 let

24.–25. 5., 17.30 hod.
V paprscích slunce
ČR/Rusko/Něm/Sev. Korea, dokument, titulky, 
106 minut, 2D, přístupný všem

26.–29. 5., 17.30 hod.
Alenka v říši divů 3D
USA, doborodružný/fantasy/rodinný, přístupný 
všem

26.–28. 5., 20.00 hod.
Maggie má plán
USA, komedie, titulky, 92 minut, 2D,  
přístupný od 12 let

29.–30. 5, 20.00 hod.
Návštěvníci 3. revoluce
Fra, komedie, 109 minut, 2D,  
přístupný od 12 let

30.–31. 5., 17.30 hod.
Básníci čekají na zázrak 
ČR, komedie, 120 minut, 2D
přístupný všem 

31. 5., 20.00 hod.
Pátá vlna
USA, akční, titulky, 111 minut, 2D,  
přístupný od 12 let

SENIORSKÉ STŘEDY

11. 5., 9.30 hod.
Decibely lásky
ČR, romantický hudební film, 85 minut, 2D

FILMOVÝ KLUB – KINO OKO

25. 5., 20.00 hod.
Mlčení jehňátek
USA, psychothriller, titulky, 118 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.rcberuska.cz | http://zus.strakonice.cz | www.starz.cz 

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

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

Pá
6.00–8.00 – kondiční plavání bez parní lázně
12.00–22.00 (15.30–19.00 – ½ bazénu)

So
13.00–20.00

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

BOHOSLUŽBY

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
www.farnost-strakonice.cz

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

7. 5. Pouť do Číhoště
přihlášky: kostel sv. Markéty

8. 5., 9.30 hod., kostel sv. Markéty
Nedělní eucharistie s promluvou pro děti

15. 5., 17.00 hod., kaple sv. Jana 
Nepomuckého (Rennerovy sady)
Modlitba o přímluvu světce, který je spjat se 
Strakonicemi, prosba za vodáky a všechny 
události spojené s Otavou.

31. 5., 17.30 hod., kostel Podsrp
Svátek Navštívení Panny Marie

MANA, APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
www.manacirkev.cz

Nedělní bohoslužby
9.30 hod., Lidická 194

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



9Zpravodaj města Strakonice  květen 2016

KALENDÁŘ AKCÍ
POZVÁNKY
2. 5., 9.00 hod.
Výživová poradna s Vladěnou Hruškovou
místo a info: RC Beruška

3. 5., 14.00 hod.
Čert a Káča
vystoupení žáků MŠ, ZŠ a Praktické školy 
ve Strakonicích
místo: společenský sál ŠK

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

4. 5., 14.00 hod.
Setkání rodin s dětmi se sluchovým 
postižením
místo: RC Beruška, info a přihlášky:  
tel.: 251 510 744

4. 5., 17.15 hod.
3. absolventský koncert
místo: zámecký sálek ZUŠ, info: ZUŠ

5. 5, mezi 17.00–19.00 hod. 
Tvořivý podvečer s Alenou Šimáčkovou: 
Květinové srdce pro maminku
materiál připraven, vhodné přinést i vlastní  
(karton, nůžky, zásobníky na vejce, třpytky apod., 
barvy – nejlépe tempery)
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem

6. 5., 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

6. 5., 16.00 hod.
Přírodovědný kroužek MOP – výlet 
do Domanic
sraz: před hradem u Zámecké galerie
info: pobočka ŠK Za Parkem

6. 5., 18.00–21.00 hod.
Meditační večer vědomého doteku
místo: RC Beruška, info a přihlášky: 
nesvadbovakaterina@seznam.cz,  
tel.: 603 571 980

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., 6.55 hod.
Přírodovědný výlet – Blatná
pozorování ptáků velkými stativovými 
dalekohledy, určování druhů podle zpěvu,  
ukázky kroužkování, odborný komentář
sraz: 6.55 hod. před nádražím ČD
info: pobočka ŠK Za Parkem

8. 5., 10.00–16.00 hod.
Vyhánění dobytka na pastvu
pečení chleba, ukázky zpracování vlny
místo: Vodní mlýn Hoslovice, info: MSP

8. 5., 15.00 hod.
Oslavy 71. výročí ukončení II. světové války 
Na Dubovci
14.30 hod. orchestr Ježkovy stopy
15.00 hod. slavnostní zahájení,  
kapela Nektarka
15.30 hod. První republika – dobová módní 
přehlídka 
16.00 hod. orchestr Ježkovy stopy
po celou dobu konání výstava historických 
motocyklů ČZ a JAWA do r. v. 1945
info: MěKS

8. 5., 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

9. 5., 18.00 hod.
Beseda s tvůrci filmu Strakonice dnes aneb 
Veselé příhody z natáčení
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK

10. 5., 9.00–10.30 hod., 13.00–14.30 hod.
Kurzy počítačové gramotnosti – posíláme 
první e-mail, MS PowerPoint
místo: studovna ŠK, info: ŠK

11. 5., 17.00 hod.
František Langmajer: Stromky pro potomky 
– výběr, sázení, péče
přednáška s promítáním
místo: promítací sál gymnázia, info: pobočka ŠK 
Za Parkem

11. 5., 17.15 hod.
Koncert ke Dni matek
místo: zámecký sálek ZUŠ, info: ZUŠ

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

INZERCE
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11. 5., 19.00 hod.
Butch Cassidy a Sundance Kid – divadlo 
Komediograf
Slavný příběh z Divokého západu. 
hrají: Tomáš Matonoha, Josef Polášek,  
Eva Leimbergerová nebo Mariana Chmelařová
místo: dům kultury, info: MěKS 

12. 5., 16.00 hod.
Setkání rodin s dětmi s postižením 
místo: RC Beruška, info a přihlášky:  
tel.: 773 165 696

12. 5., 17.00 hod.
Zlatá cesta. Historie a výzkum obchodní 
komunikace Karla IV.
přednáška s PhDr. Františkem Kubů  
a PhDr. Petrem Zavřelem
místo: kaplanka Vojtěška (areál strakonického 
hradu), info: MSP

13. 5., 9.00–18.00 hod.
Seminář – Kvantová svoboda v Matrixu
místo: RC Beruška, info a přihlášky:  
www.kvantovacesta.cz

13. 5., 16.00 hod.
Přírodovědný kroužek MOP – pozorování 
jarní přírody, hry
sraz: před hradem u Zámecké galerie
info: pobočka ŠK Za Parkem

13. 5., 18.00 hod.
Pátek třináctýho – literárně hudební pásmo
autorské čtení – Jiří Němčík, David Zábranský, 
Anna Militz, hudba – Martin Patras
místo: černá kuchyně strakonického hradu,  
info: ArtWall, www.artwallstrakonice.cz

13. 5., 20.00 hod.
Koncert Verona + DJ Basslicker
místo: dům kultury, info: MěKS

14. 5., 13.00–18.00 hod.
Westernový den
westernové soutěže, indiáni, jízda na koni, 
vystoupení kovboji Jimmyho Magury
místo: CEV Podskalí, info: DDM

14. 5., 20.30 hod.
Koncert skupiny Parkán
místo a info: Podskalí – Ostrov

15. 5., 9.00–13.00 hod.
Den s 25. protiletadlovým raketovým plukem
den otevřených dveří s programem  
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a ukázkou techniky
místo: letiště Strakonice, info: Armáda ČR, 
tel.: 973 323 211

15. 5., 15.00 hod.
Taneční odpoledne s písničkou
K poslechu a tanci hraje kapela Scéna.
místo: dům kultury, info: MěKS

16. 5., 18.00 hod.
Přednáška Martina Moravce – Divoká 
Afrika, jak ji (ne)znáte
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK

16. 5., 19.00 hod.
Barma – Za lovci lebek
přednáška Tomáše Kubeše
místo: Rytířský sál, info: MěKS

17. 5., 17.00 hod.
Květnový koncert ZUŠ
místo: dům kultury, info: ZUŠ

17. 5., 18.00 hod.
Karel Skalický: Strakonické příběhy XXIX. 
Z radnice, ulice i kořalny. Poněkud nevážné 
rozprávění o vážném strakonickém konci 
století
místo: společenský sál ŠK, info: pobočka ŠK 
Za Parkem

18. 5., 9.00–16.00 hod.
Den otevřených dveří – Muzeum středního 
Pootaví a Vodní mlýn Hoslovice
místo: II. nádvoří strakonického hradu, Vodní mlýn 
Hoslovice, info: MSP

18. 5., 17.00 hod.
Šachy pro děti
místo a info: RC Beruška

19. 5., 9.30 hod.
Mazané dopoledne – tvoření s dětmi
výroba netradičních pomazánek, zdobení chlebíčků
místo a info: RC Beruška

19. 5., 16.00 hod., 17.15 hod.
Klavírní koncerty třídy J. Míčkové  
a L. Drábkové – ZUŠ
místo: zámecký sálek ZUŠ, info: ZUŠ

20. 5., 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

20. 5., 16.00 hod.
Přírodovědný kroužek MOP – pozorování 
jarní přírody, hry
sraz: před hradem u Zámecké galerie
info: pobočka ŠK Za Parkem

20. 5., 18.00 hod.
Meditační večer s V. Hruškovou
místo: RC Beruška, info a přihlášky:  
tel.: 725 059 676

21. 5., 16.00 hod.
Hrad žije tancem a muzikou
místo: II. nádvoří strakonického hradu, info: DDM

21. 5., 18.00 hod.
Drumcircle – bubnování pro všechny
místo: Gloriet v Rennerových sadech,  
info: Jsme Strakonice, ŠK
přihlášky: www.knih-st.cz

24. 5., 10.30 hod.
Beseda – ochrana kůže před vlivy prostředí
jak chránit pokožku dětí před nepříznivými vlivy 
prostředí
místo a info: RC Beruška

24. 5., 17.15 hod.
4. absolventský koncert
místo: zámecký sálek ZUŠ, info: ZUŠ

24. 5., 18.00 hod.
Vege grilovačka – společný závěrečný kurz 

zdravého veg(etari)ánského vaření
místo: hospůdka Habeš,  
přihlášky: jan.juras@knih-st.cz, tel.: 721 658 244

26. 5., 8.00–11.00 hod.
Tvořivá dílnička pro děti – Motýlek prsty 
malovaný
místo: oddělení pro děti ŠK, info: ŠK

26. 5., 16.00 hod.
Kytarový koncert žáků J. Pelána – ZUŠ
místo: zámecký sálek ZUŠ, info: ZUŠ

26. 5., 17.00 hod.
Hrad Helfenburk, paní ze Strakonic, 
Rožmberkové a Karel IV.
přednáška Mgr. Miroslava Svobody, Ph.D.
místo: kaplanka Vojtěška (areál strakonického hradu),  
info: MSP

26. 5., 17.00 hod.
Představení žáků literárně dramatického 
oboru
místo: KZ U Mravenčí skály, info: ZUŠ

26. 5., 19.00 hod.
Besídka 2016 – Divadlo Sklep
Pásmo nejnovějších scének, skečů, písní a tanců.
hrají: David Vávra, Milan Šteindler,  
Jiří Fero Burda, František Váša, Jana Hanáková, 
Tereza Kučerová, Marta Marinová,  
Hana Navarová, Lenka Vychodilová,  
Roman Fojtíček, David Noll, Jiří Podzimek 
a Vladimír Vytiska
místo: dům kultury, info: MěKS

27. 5., 16.00 hod.
Přírodovědný kroužek MOP – Mezinárodní 
den dětí
sraz: před hradem u Zámecké galerie
info: pobočka ŠK Za Parkem

27. 5., 18.00 hod.
Koncert Hamr
místo a info: kemp Podskalí

30. 5., 17.00 hod.
Potápky a bedly aneb Jak se žilo mládeži 
v protektorátu
beseda s promítáním fotografií, karikatur  
a ukázky dobové jazzové hudby
host: PhDr. Petr Koura
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK

30. 5., mezi 17.00-19.00 hod.
Utkání pro hráče dixitu a scrabblu  
(i pro úplné začátečníky) aj.
hrací potřeby připraveny, lze přinést vlastní
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem

31. 5., 10.00 hod.
Vystoupení žáků I. Křešničky
místo: dům kultury, info: ZUŠ

31. 5., 13.00 hod.
Ombudsman pro zdraví – seminář
ředitelka Kanceláře ombudsmana pro zdraví 
K. Havelcová bude přednášet o právech 
ve zdravotnictví a sociální sféře
místo: klubovna SZdP, Stavbařů 213
info: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené 
a seniory, o. p. s., tel.: 724 707 312

1. 6., 14.00–17.00 hod.
Den dětí
soutěže pro děti  
místo: Rennerovy sady, info: DDM

1. 6., 8.00–13.00 hod. 
Den otevřených dveří a Den řemesel 
Oslavy 60. výročí ZŠ Dukelská 
místo a info: ZŠ Dukelská 

2. 6., 14.00–18.00 hod.
Den dětí se zvířátky
hry a soutěže o ceny, prohlídka zvířátek
místo: CEV Podskalí, info: kulhova@ddmstrakonice.cz, 
tel.: 383 322 956

Změna programu vyhrazena.

Nenasytná církev 
pokračování ze str. 6  

ne všechny žaloby spadají do Jihočeského kraje), 
takže tímto postupem je poznamenáno maxi-
málně 1015 % obcí našeho kraje. Není možné 
pominout ani důležitý fakt, že jeli žalovaná 
strana v právu, pak se nemusí bát rozsudku.

Naopak postoj Jihočeského kraje k žádostem 
o dotace na obnovu památek, z nichž nedostala 
příspěvek žádná z farností, vnáší do spolupráce 
s obcemi nejistotu. Např. v Radomyšli, kde se 
farnost vzdala svého nároku a probíhá výborná 
spolupráce s obcí, v uvedené logice nedosáh-
neme na krajskou dotaci, kterou jsme žádali. 
Ve Strakonicích se nám nejspíše nepodaří do-
končit rekonstrukci oltáře Panny Marie Vítězné. 

Argument, že církev má majetek a může se 
o památky starat ze svých prostředků, je lichý, 
dokonce ukazuje nerovný přístup k žadatelům. 
Při jednoduchých kupeckých počtech dojdeme 
k tomu, že je atraktivní hovořit o milionech 
a miliardách do chvíle, než si náklady vynáso-
bíme počtem objektů. Druhá věc je ještě důle-
žitější, totiž církev ke své činnosti nepotřebuje 
udržovat památky! To je zájem státu a společ-
nosti, aby příští generace měly co obdivovat. 
Proto stát i další samosprávné celky přispívají 
na opravy památek různým právnickým i fy-
zickým osobám, přičemž všechny mají svůj 
zdroj příjmů a svůj majetek. Čili naopak by se 
dalo říci, že se situace začíná rovnat – církev 
dostává majetek, aby mohla hradit své podíly 
při opravách a údržbě.

Ačkoli se v médiích objevily zprávy, že 
bývalé děkanství na strakonickém hradu bylo 
prodáno pro nemožnost údržby, musím po-
znamenat, že celá situace se měla ještě jinak. 
Tak jako Muzeum středního Pootaví bude 
na rekonstrukci žádat dotaci z EU, podobně 
by to činila i církev. Zdaleka nebylo jisté, že 
k prodeji dojde za podmínek, které se nezdály 
pro církev výhodné. Objevil se však poměrně 
velký tlak, že jedině tímto způsobem zde 
může vzniknout nadregionální muzeum, pro 
které by prostory bývalé komendy byly pří-
hodné. Po jednáních, do kterých přispěli různí 
lidé včetně starosty Břetislava Hrdličky, bylo 
rozhodnuto, že církev tento objekt s vysokou 
hodnotou prodá za cenu pro Jihočeský kraj 
výhodnou (5 mil. Kč), aby umožnila rozvoj 
Strakonic ve prospěch cestovního ruchu.

Na co církev potřebuje majetek? Když chce-
me něco opravit, musíme zaplatit už správní 
poplatek a nestačí říct, že církev přece majetek 
nepotřebuje. Protože když přicházíme do koste-
la (půlnoční, křest, pohřeb, turisticky…), před-
pokládáme, že bude opravený a čistý, a každá 
údržba něco stojí, tím spíše jednáli se o památ-
ky, varhany a další cenné artefakty. Přestože 
kněz a mnozí další věnují svůj čas a síly lidem 
různých věkových kategorií, sociálních vrstev, 
a ačkoliv čas každého člověka je drahý, přece 
jej nevěnují zištně. Církev vždy věděla, že 
někdo prostě nemá co dát, tak jsem rád, že díky 
velkorysosti některých mohu posloužit i těm, 
kteří nepřispějí třeba vůbec. Někdy ani nejsou 
sociálně slabí či chudí, jen berou církev jako in-
stituci, která peníze nepotřebuje. Ale co energie, 
kdo ji uhradí? A když oprava jedné sochy stojí 
desetitisíce? Ať už byly politické a společenské 
okolnosti jakékoli, většina věřících žila, žije 
a bude žít ve víře, že má cenu usilovat o pravdu, 
čestnost, poctivost, vzájemnost i milosrdenství.

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

Zdravotní 
pedikúra
Zdravotní 
pedikúra
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OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ & PODLAH
Strakonice, ul. Písecká (výpadovka na Prahu –budova Garantstav)
tel.: 777 594 930, vzorkovna 739 657 450
www.dverepodlahy.com, e-mail: info@dverepodlahy.com

NIČIL CIZÍ MAJETEK
Mladý muž z Kladenska rozbil 4. 3. večer 
na Velkém náměstí výlohu, hlídka ho identifi-
kovala dle popisu. Zranění odmítl ošetřit, 
choval se agresivně. S nasazenými pouty byl 
předán Policii ČR.

NALEZENÉ INJEKČNÍ STŘÍKAČKY BYLY ZLIKVIDOVÁNY 
V březnu byly opět nalezeny použité injekční 
stříkačky, a to na Podskalí a na cyklostezce 
v ulici Písecké, díky všímavým občanům 
došlo k odborné likvidaci nebezpečného 
materiálu.

SPOLEČNĚ KRADLI, SPOLEČNĚ POTRESTÁNI
V místním marketu v ulici Ellerově se 
v odpoledních hodinách dne 8. 3. snažili 
projít přes pokladnu bez zaplacení zbo-
ží žena a muž, byli při krádeži přistiženi 
ostrahou. Na obvodním oddělení Police ČR 
bylo zjištěno, že u muže se jedná o spáchá-
ní trestného činu, žena byla za přestupek 
pokutována. 

V dopoledních hodinách dne 20. 3. opět 
strážníci v jednom ze strakonických marketů 
zadrželi ženu a muže, kteří se snažili odcizit 
zboží za více než 2 300 Kč. Ani jeden neměl 
u sebe žádný doklad totožnosti. Po lustraci 
obou osob bylo zjištěno, že se dopouštěli již 
v minulosti majetkové trestné činnosti, a pro-
to celou věc řeší Policie ČR jako podezření 
ze spáchání trestného činu.

STRÁŽNÍCI VÝTEČNÍKY 
VYPÁTRALI A PŘEDALI POLICII ČR
„V parčíku v ulici Žižkova došlo zřejmě 
k přepadení ženy.“ Oznámení jsme přijali 
krátce po jedenadvacáté hodině dne 19. 3. 
Strážníci zde přepadenou nalezli. Podle její-
ho popisu krátce poté dopadli oba násilníky 
v jednom z barů a předali Policii ČR.

HLEDANÉ DÍVKY BYLY   
STRÁŽNÍKY PŘEDÁNY NA POLICII ČR
26. 3. nalezli strážníci dvě dívky, které utekly 
z výchovného ústavu, předali je Policii ČR. 
Tentýž den před půlnocí dostihli v ulici 
Podskalské pacienta v nemocničním oble-
čení, který utekl z nemocnice, tento den již 
podruhé. 

PŘEVRÁCENÍ KONTEJNERU  
BUDE VYSVĚTLOVAT U SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Večer dne 18. 3. oznámila na linku městské 
policie (156) žena, že ulicí Čelakovského 
jdou tři mladí lidé, z nichž jeden převrátil 
na chodník modrý kontejner na odpad. 
Mladík vše popíral, bude své jednání 
obhajovat na přestupkovém oddělení MěÚ 
Strakonice.

KDOSI PONECHAL ŠTĚŇATA NAPOSPAS OSUDU
V ulici U Hajské nalezl muž u tržnice cho-
vatelů převázanou krabici se štěňaty, hlídka 
je převezla do psího útulku ve Strakonicích.

ASISTENCE STRÁŽNÍKŮ PŘI OTEVÍRÁNÍ BYTU
7. 3. dopoledne jsme asistovali v ulici Miko-
láše Alše s kolegy hasičského záchranného 
sboru z u otevření bytu, kde zůstaly klíče 
uvnitř. 

 Milan Michálek, velitel strážníků MP

Některé události ze zápisníku městské policie

INZERCE

Jarní strakonický blešák 
v sobotu 21. května

Rada seniorů města Strakonice  
ve spolupráci se STARZ Strakonice 
pořádá další strakonický bleší trh  
od 8.00 do 11.00 hodin v letním 
plaveckém areálu Na Křemelce.  
Prodej sortimentu je bez omezení. 
Máte doma něco, co už neupotřebíte? 
Prodejte krásné zbytečnosti, někdo je 
třeba rád koupí. Více informací získáte 
na tel.: 602 811 600 nebo na e-mailu: 
iparkosova@seznam.cz. Přihlášky jsou 
přijímány od 12. května 2016. Ubrus 
nebo prostěradlo s sebou. Vstup  
pro prodejce je od 7.30 hodin.  
Další trh je plánován až po letních 
prázdninách

Ivana Parkosová
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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

KAREL DOBIÁŠ
tel.: 739 300 390

e-mail: dobias@regvyd.cz

ANDREA HEMBEROVÁ 
tel.: 777 663 795   

e-mail: hemberova@regvyd.cz

KONTAKT PRO INZERCI:

Následující vydání: ČERVEN
Uzávěrka: 17. 5. 2016
Vychází: 30. 5. 2016
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ŠKOLSTVÍ
Představujeme strakonické mateřské školy
MŠ U Parku
Ředitelka: Jana Čechová 
http://www.ms-uparku.strakonice.eu 

Mateřská škola U Parku píše dlouholetou 
historii. Vznikla totiž jako první mateřská škola 
ve Strakonicích, a to již v roce 1949. Původně 
sídlila v budově dnešní ZUŠ v ulici Kochana 
z Prachové. V roce 1966 následovalo stěhování 
a jejím novým sídlem se stala budova hospo-
dářské školy v Plánkově ulici, kde sídlí dodnes. 
Stojí v severní části města poblíž Rennerových 
sadů, na rohu Plánkovy a Husovy ulice. Děti 
to nemají daleko do městské přírody k nově 
zrekonstruovanému hřišti právě v Rennerových 
sadech. 

Školka má v budově u parku kapacitu  
95 míst se čtyřmi třídami. Od nejmenších Beru-
šek věkově se rozlišují další Motýlci, Sluníčka, 
až po třídu Dráčat, jak příznačný název pro 
nejstarší děti. Odloučené pracoviště v Lidické 
ulici má třídu Hvězdiček s kapacitou 28 míst.

Při našem setkání s paní ředitelkou zazněla 
spousta zajímavých informací. Například i to, 
že ač nemají velký prostor pro školní zahradu, 
umí si vystačit i se skromným místem. Naopak 
lze tento na první pohled hendikep velmi 
účinně použít při výchově dětí. Ne všichni se 
na zahradu vejdou, a proto se děti nenásilnou 
formou učí ohleduplnosti a skromnosti. Mnoh-
dy můžeme slyšet: „My jsme přece velcí, takže 
můžeme bez problémů vyrazit na procházku, 
zatímco dětičky z Berušek jsou ještě malé, tak 
jim necháme zahradu a půjdeme ven.“ 

Paní ředitelko, jaké aktivity dětem nabízíte?
V dnešní době v podstatě ani nelze vybočo-
vat z řady. Nabídek na rozptýlení, zábavu, ale 
i vzdělání je tolik, že vlastně ani nevíte, co sa-
mou radostí vybrat. Máme, ostatně jako většina 
školek, keramickou pec, která se těší obrovské 
oblibě mezi dětmi. Všeobecně jakákoliv tvořivá 
manuální práce děti velmi baví a se zájmem se jí 
nechají zaměstnat. Dále máme interaktivní tabu-
li, na které se děti postupně vystřídají, tak aby si 
užily i moderních technologií pro svůj rozvoj. 

Protože vaše venkovní prostory nejsou velké, 
kam vyrážíte za přírodou? 
Začnu výlety, které pořádáme už sedmým 

rokem. Jezdíme s dětmi na šumavské Srní 
do zimoviště jelenů. Je to něco neuvěřitelně 
překrásného. V oboře je na sto padesát jelenů, 
a když před sebou vidíte majestátně vzhlížející 
pány lesů, bere vám to dech a děti to vnímají 
snad ještě mnohonásobně intenzivněji, než my 

dospělí. V letošním roce jsme nad rámec plánu 
stihli navštívit zbrusu novou vlčí stezku. Měli 
jsme obrovské štěstí, protože jsme viděli tři 
vlky, což byl naprosto nevídaný jev, jak nám po-
tvrdil náš průvodce. Takové štěstí málokdo má. 
Všem vřele doporučuji návštěvu těchto míst. 

Raději vyhledáváme přírodu, než bychom 
trávili čas procházkami po městě. Ticho a klid 
těchto míst je nám zkrátka bližší než ruch 
města. 

Co cvičební aktivity, baví dnešní děti tělocvik?
To byste se divila jak. Máme již léta skvělou 
spolupráci s Čelakovského školou. Každý pátek 
chodí předškoláci cvičit do velkých prostor 
školní tělocvičny, a když vidím, jaké dělají po-
kroky, mám ohromnou radost. Když přijdeme 
na začátku školního roku poprvé, někteří nedo-
káží vyšplhat ani sebemenší kousek a na konci 
roku je musíme vyhánět, aby se nedostaly skoro 
až na střechu. 

Děti baví cvičení, jen jim k tomu musíte dát 
prostor a čas. 

Poslední otázka bude mířit na konec školního 
roku, jaký je ten váš? 

Jsme tady jedna velká rodina. Všichni se 
sejdeme, zpíváme, grilujeme, a to včetně rodičů. 
Vždy je to velká legrace a děti si to užívají, 
protože jsou mezi svými a s těmi, kdo je milují. 

MŠ U Parku  
třída Hvězdičky
Mateřská škola U Parku má jedno odloučené 
pracoviště, kterým je třída Hvězdiček s vedoucí 
učitelkou Bc. Miroslavou Veselou. V provozu je 
od srpna roku 2012 a nachází se na křižovatce 
ulic Lidická – Radomyšlská. Její lokalizace se 
může zdát poněkud nešťastná, ale opak je prav-
dou. Ráno, když rodiče vedou děti do školky, 
mají kde pohodlně zaparkovat, neboť naproti 
školce je velké parkoviště, které v současné 
chvíli funguje v režimu půlhodinového volného 
parkování, kdy rodiče pohodlně dovedou dítě 
do školky, převléknou ho, aniž by měli obavu, 
zda auto blokuje provoz či nikoliv.

Pominemeli waldorfskou třídu v mateřské 
škole Lidická, je třída Hvězdiček jedinou třídou 
se smíšeným obsazením dětí. Věkové spektrum 
zahrnuje děti od 3–6 let. 

Paní učitelko, jaká je práce  
ve třídě s dětmi rozdílného věku? 
Jde o nespornou výhodu. Mohou a většinou 
tomu tak i je, že do naší třídy chodí společně 
sourozenci a kamarádi. Děti neztratí kontakt se 
svou rodinou a kamarády, na které jsou zvyklé, 
což z mého pohledu vede k větší spokojenosti, 
děti jsou vyrovnanější. Stejně tak se nenásil-
nou formou učí pomoci druhým. Starší děti 
pomáhají těm mladším například s oblékáním, 
přípravou jídla, ale i ve chvílích, kdy tvoří různé 
výrobky. 

Vaše odloučené pracoviště má pouze  
jedinou třídu. Vnímáte to jako pozitivum? 
Bezesporu. Máme zde jen 28 dětí. Období peri-
odických vln nemocnosti nám nehrozí, protože 
nemáme velkou koncentraci dětí. Bacily se nám 
vyhýbají, nebo se alespoň tak masivně nešíří. 

Jsme tady ve všech směrech spíše jedna 
velká rodina než školní instituce, navzájem se 
velmi dobře známe. Spokojenost jak dětí, tak 
rodičů je patrná na každém kroku. 

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

MŠ U Parku.  Foto: archiv města

Třída Hvězdiček.  Foto: archiv města
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Už k zápisu chodí kamarádi a sourozenci a stej-

ně tak od nás většinou odcházejí do jedné školy. 
Školka má nadstandardně velké prostory, 

uvnitř je dvůr s rozlehlou zahradou, chráněnou 
ze všech stran, kde si děti mohou hrát. Zahrada 
se neustále dovybavuje a buduje, aby pobyt v ní 
byl pro děti co nejpříznivější a nejzajímavější.
Do přírody vyrážejí k nedaleké řece Otavě, po-
dél níž jsou v každém ročním období kouzelné 
procházky. 

Další nespornou výhodou, kterou tato třída 
má, je neustálý dozor logopeda. (Paní učitelka 
Veselá je diplomovaný logoped, a i když se 
právě nevěnují speciálně pouze správné vý-
slovnosti, řeč svých dětí neustále hlídá a chyby 
opravuje.) 

Speciální zájmové kroužky tady nenajdete. 
S dětmi se průběžně v rámci výuky a školského 
vzdělávacího programu jednotlivé aktivity za-
hrnují do celodenního programu. Děti rozhodně 
nejsou ochuzené o zájmové činnosti. 

Společně chodí plavat, a to dokonce i ty 
nejmenší, tří a čtyřleté, využitá je keramická 
pec v mateřské školce U Parku, kam si děti své 
výrobky nosí vypálit. 

MŠ A. B. Svojsíka 
Ředitelka: Bc. Jana Lišková
http://www.ms-svojsika.strakonice.eu/ 
Škola obklopená zelení je dvoupodlažní budova 
se čtyřmi třídami. A protože příroda je tady 
všudypřítomná, ani názvy tříd nemohou být 
jiné: Myšky, Krtečci, Ježci, Zajíčci. Kapacita 
školky je 112 dětí, ty jsou rozděleny do tříd 
podle věku. Ty menší jsou v prvním patře, větší 
si to vyšlápnou do patra druhého. Budova byla 
o loňských letních prázdninách zateplena a do-
stala novou veselou fasádu a plastová okna. 

Paní ředitelko, vaše školka nese název zaklada-
tele skautingu A. B. Svojsíka, odrážejí se ve vaší 
pedagogické praxi myšlenky skautingu? 
Myslím, že se nám daří budovat základy zásad, 
kterými se skauti řídí. 

Jde o pěstování kladného vztahu k přírodě, 
děti pečují o své „kamarády“ strašilky, pozorují 
živou i neživou přírodu na vycházkách, výle-
tech a školní zahradě, učí se v přírodě chovat 
šetrně. Dalšími zásadami jsou: kamarádství, 
pomáhání druhým, ale i základní pravidla 
slušného chování, jako je pozdrav, přivítání 
a rozloučení spojené s podáním ruky a očním 
kontaktem. 

Vedeme děti k péči o své zdraví jak zdravou 
stravou, o kterou se starají naše paní kuchař-
ky, tak pravidelným pohybem ve třídě, venku 
a nově i v pronajaté tělocvičně.

Pro rodiče vyvěšujeme zajímavé recepty, které 
mohou doma vyzkoušet.

Rodiče, sourozenci a prarodiče se zapojují 
i do našich společných akcí, tradiční už je 
drakiáda, čekání na Martina, zpívání u betléma, 
rej čarodějnic. Většina těchto akcí se odehrává 
na školní zahradě.

V letošním roce nás čeká velká zahradní 
slavnost. V pátek 20. května oslaví školka již 
padesáté narozeniny, s dětmi připravujeme 
program, paní kuchařky spolu s ostatními za-
městnankyněmi a maminkami připraví pohoš-
tění, nebude chybět narozeninový dort, soutěže 
a další překvapení. Srdečně zveme i všechny 
bývalé zaměstnance školky a děti, zároveň 
prosíme o zapůjčení fotografií ze školky. 

V jedné ze zpráv píšete, že byste rádi získali 
prostředky na interaktivní tabuli. Podařilo se? 
Ano, interaktivní tabuli již máme, pracují s ní 
nejvíce předškolní děti ze Zajíčků a Ježečků. 
Pod vedením paní učitelky slouží IT k doplnění 
výchovně vzdělávací práce s dětmi. Využí-
váme výborných programů a nové metodiky 
Veselá školka. Další novinkou v oblasti IT je 
i robotická včela, s kterou se děti učí základům 
programování.

Můžete nám prosím robotickou včelu  
představit?
Jde o maketu včelky Máji, kterou si děti dle 
pokynů naprogramují, aby došla k danému cíli. 
Tato hračka měla obrovský úspěch i u našich  
tatínků, kteří si ji vyzkoušeli při Dnu pro tatínka.

Vím, že máte v plánu přebudovat zahradu 
na výukovou. Daří se i tento plán realizovat?
Zatím jsme v přípravné fázi, projekt, kterým 
byla naše zahrada revitalizována, má udržitel-
nost do roku 2019. Ale už dnes typujeme dotač-
ní tituly, které bude možné k našemu záměru 
využít, navštěvujeme podobně zařízené školní 
zahrady, odborné semináře. 

Zatím bychom rádi zakoupili mobilní mlho-
viště. Jde o velmi užitečný doplněk pro horké 
dny. Děti se ochladí a vzhledem k mobilitě zaří-
zení je možné vodu využívat i jako zavlažování 
zahrady. Našim sponzorům patří opravdu 
upřímné poděkování za každou finanční pomoc 
pro splnění dětských přání.  

Náš seriál o školách a školkách končí. Každé 
setkání a povídání bylo velmi milé a obohacují-
cí. Najednou se člověk začne na svět dívat zcela 
jinýma očima. A těma dětskýma je svět úplně 
jiný – barevný, veselý, bezstarostný. Děkujeme. 

Velký úspěch malých finančníků ze ZŠ Dukelská Strakonice
Po vítězství v okresním kole soutěže Finanč-
ní gramotnost zvítězilo tříčlenné družstvo  
ZŠ Dukelská i v kole krajském s maximem 
15 bodů ve výborném čase 01:48 min. 
Na druhém místě v kraji skončila ZŠ Sobě-
slav (14 bodů, čas 03:28 min.), na 3. místě ZŠ 
Třeboň (10 bodů, čas 07:28 min.). 

ZŠ Dukelská je v této soutěži úspěšná dlou-
hodobě, pyšní se i celorepublikovým vítězstvím 
z roku 2009 z 1. ročníku soutěže ve starší ka-
tegorii. Letos byla poprvé soutěž vypsána i pro 
nižší stupeň ZŠ. Družstvo pátých tříd ve složení 

Vendula Karasová (5.B), Lukáš Polívka a Filip 
Lopatka (oba z 5.C) si nejlépe poradilo s otáz-
kami ze světa financí v okresním i v krajském 
kole a postoupilo do kola celostátního. 

Ve školních kolech soutěží žáci jako jed-
notlivci. Tři nejlepší se stávají členy školního 
družstva, které pak soutěží týmově v okres-
ním, případně v krajském kole prostřed-
nictvím online soutěžního systému (PC). 
Celostátní kolo probíhá prezenčně. Postupuje 
do něj pouze pět nejlepších družstev z kraj-
ských kol.  Lenka Hejlková 

MŠ A. B. Svojsíka.  Foto: archiv města

Výběr žáků na ZUŠ
Pro školní rok 2016/17 bude výběr žáků 
do hudebního oboru dvoukolový: 1. kolo 
pro žáky v MŠ a individuálně v ZUŠ v do-
mluvených termínech, 2. kolo pro pozvané 
děti přímo na ZUŠ. Žáci do vyšších ročníků 
všech oborů budou přijímáni výjimečně 
dle kapacity. Škola nebude přijímat žáky 
do nejvyšších ročníků pro „rychlou přípra-
vu“ na přijímací zkoušky na SŠ a VŠ. Více 
na http://zus.strakonice.cz

Hudební obor: v budově zámku – 2. kolo 
(30. 5., 1. 6. a 3. 6. od 13.00 do 16.30 hod., 
náhradní termín: 7. 6. od 13.00 do 16.30 hod.)

Výtvarný obor: v budově v ul. Kochana 
z Prachové (30. 5., 2. 6. od 15.00 
do 17.30 hod., náhradní termín:  
9. 6. od 15.00 do 17.30 hod.)

Taneční obor: v budově v ul. Kochana 
z Prachové (od 30. 5. do 3. 6. od 15.00 
do 16.00 hod., náhradní termín:  
9. 6. od 15.00 do 16.00 hod.)

Literárně dramatický obor: v budově 
v ul. Kochana z Prachové (2. 6. a 3. 6. 
od 14.00 do 17.00 hod., náhradní termín: 
9. 6. od 14.00 do 17.00 hod.)
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 Jindřich Vágner.  Foto: archiv města

Narodil se ve Strakonicích 19. 9. 1943. 
V ten čas si určitě nikdo nemyslel, že právě 
on bude prvním olympionikem z tohoto 
jihočeského města. 
Dílem díky všestranně sportovně založenému 
otci, dílem díky svému osobitému naturelu 
neměl čas na nudu a každou jeho volnou chvíli 
vyplňoval sport. 

V roce 1964 odjíždí na olympijské hry 
na asijský kontinent do Tokia. Tam v roz-
plavbách s časem 0:55:5 obsadil 11. místo 
a probojoval se do semifinále, kde v konečném 
umístění obsadil 12. a 13. místo se stejným 
časem jako v rozplavbách. 

Šarmantní pán s vytříbenou češtinou, 
která nenesla ani nepatrnou známku téměř 
padesátiletého odloučení od rodného jazyka, 
čekal v jedné z pražských kaváren, kde jsme si 
společně povídali.

Pane Vágnere, před chvílí jste dotelefonoval 
se svou manželkou, řekl jste: „Volala manželka 
z domova.“ Pro upřesnění, hovor byl z Austrá-
lie. Kde jste doma, v Čechách nebo v Austrálii?
No, víte, já jsem jedináček a moji rodiče 
za mnou po mé emigraci celkem brzy odjeli, 
takže veškeré vazby do Čech se postupem 
času ztratily. Svou rodinu mám v Austrálii 
a tam jsem doma, ale Čechy mám velmi rád…

Vraťme se k tématu a tím je váš celoživotní 
koníček – plavání. Jaké byly začátky vaší 
plavecké kariéry?
Pokud chci vzpomenout na samý začátek, pak se 
musíme v čase vrátit někam do roku 1946, kdy 
jsem jako malý chodíval se svým otcem na Pod-
skalí. Tehdy mne tatínek vozil na zádech, potápěl 
se se mnou, zkrátka mě učil mít rád vodu. 

Jako žáci jsme začínali na tak zvané prvore-
publikové plovárně, která byla ale neuvěřitelně 
mělká. Na jedné straně, té hlubší, se startovalo, 
což už by dnes neprošlo. 

Někdo tehdy vytvořil klub, tuším Fezko Stra-
konice, a já jsem se zúčastnil prvních závodů, 

a to krajského přeboru v Českých Budějovicích. 
Tam jsme jako žáci plavali pětadvacítku. Bylo 
to naprosto bez tréninku, od Boha naděleno. 
Vyhrál jsem tam v kategorii dvacet pět metrů 
volný způsob – znak. To byl takový už trochu 
velký skok, který na mě upozornil národně.

To byly úplné začátky, Podskalí, plovárna… 
Kam dál směřovaly vaše kroky?
Tehdy bývalo ve Zlíně – tehdejším Gottwal-
dově žákovské soustředění talentovaných žáků 
z celé České republiky a já jsem se tam dostal 
za podpory Mildy Hocha. Nevím, zda vám 
to jméno něco říká, ale on byl tehdy šéfem 
katedry plavání na fakultě tělesné výchovy 
a Strakoničák samozřejmě. Ten mě tam dostal 
jako nadějného talenta. Tam jsem byl opravdo-
vý zelenáč. 

Prošel jsem závody v Táboře, Olomouci, už 
pod krajským oddílem. 

Jak vypadaly tréninky před více než  
padesáti lety? 
Jezdil jsem z průmyslovky z Volyně do Stra-
konic, kde na mě čekala na nádraží maminka 
s rendlíkem jídla, a já jsem jel jednou za týden 
do Českých Budějovic trénovat do sedmimetro-
vého bazénu. Tam byl krytý bazén a mohlo se 
trénovat i v zimě. Tehdy tam byl pan doktor Po-
tužník, který v Budějovicích řídil plavecký klub. 
V sedmimetrovém bazénu mně dal pás na gumě, 
to bylo, jako kdybyste plavala proti proudu. Takto 
jsem trénoval dvě sezony během zimy. 

Jak se trénování slučovalo s docházkou 
do školy? Dnes mají sportovci většinou indivi-
duální vyučovací plán. Jak to bylo tehdy? 
Už tenkrát jsem měl výjimky ve škole. Ostatní 
spolužáci jezdili na brigády, na chmel, já jsem 
jel na soustředění do Piešťan. To víte, že se to 
moc nelíbilo. 

V době, kdy jste v létě chodil trénovat na Pod-
skalí, se po Strakonicích tradovalo, že se na vás 
chodili lidé dívat, protože už tehdy bylo jasné, 
že máte zcela jiný styl plavání. Kluci tam raději 
nevodili svá děvčata, abyste jim je nepřebral.
(smích) kvůli plavání…

To je asi to, o čem jsem mluvil. Můj vztah 
k vodě se začal utvářet hodně brzy. Říkali, 
že můj táta, jak byl sportovní, tak si mě dal 

na záda a skákal se mnou šipky do vody. To 
mně byly dva roky. 

Zhruba po dvou letech studia ve Volyni přišla 
zlomová změna. Přešel jste z volyňské průmyslo-
vé školy na stejnou, ale do Hradce Králové. 
Ano, to bylo osudové rozhodnutí, jak vás 
někdy momenty v životě mohou změnit. Asi 
kdybych zůstal, kde jsem byl, nevím, co by 
bylo i s mým talentem.

Odešel jsem na internát, ale vazby se Stra-
konicemi jsem neztratil. 

V Hradci jsem pak trénoval každý den 
a poměrně za krátkou dobu jsem vyhrál 
dorostenecké závody České republiky. V této 
kategorii jsem překonal rekord, byl jsem první, 
kdo zaplaval 100 m pod minutu, což tenkrát 
byla taková bariéra. 

Jakmile jsem skončil školu v Hradci, to 
mně ještě nebylo osmnáct, tak za mnou přišli, 
abych přestoupil do Dukly. Odešel jsem 
na vojnu o rok dříve.

Odtud už byl jenom krůček na Olympijské hry 
v Tokiu. Jaké byly pocity jednadvacetiletého 
muže, reprezentujícího svou zemi?
Už jako kluk, když jsme jezdili závody na ko-
lech na skládce škváry Na Křemelce, jsem snil 
o tom, že budu jako Honza Veselý (cyklista ze 
Závodu míru) a později při trénincích na Pod-
skalí jsem snil o tom, že jednou budu jako 
Johny Weismiller (olympijský vítěz v plavání 
OH 1924–1928). Když jsem v červnu 1964 
na Mistrovství ČR v Brně splnil kvalifikační li-
mit na OH, bylo to pro mě splnění velkého snu.

V roce 1968 jste se rozhodl opustit Českoslo-
vensko, co vás k tomu vedlo?
Na jaře roku 1968 jsme byli všichni plni 
očekávání změn, které se rýsovaly. Bohužel 
nakonec vše dopadlo jinak a vzhledem k tomu, 
že rodina mé první manželky byla v Austrálii 
již od padesátých let, v podstatě nebylo moc 
nad čím se rozhodovat. Tím pádem pro nás byla 
Austrálie jaksi přirozeným cílem. Z olympiády 
jsem měl nějaké kontakty s australskými trené-
ry. Přišel jsem tedy za jedním z nich. Nevěřil 
jsem vlastním očím, co vidím. Jeden pětadva-
cetimetrový bazén, který nevypadal o nic lépe, 
než tehdy bazén na strakonických sádkách, 
v něm dvě dráhy, v první lajně trénovaly ty 
největší hvězdy. Z Julisky jsem byl zvyklý 
na svou vlastní dráhu a tady v jedné dráze 
trénovaly společně opravdové hvězdy, Shane 
Gouldová nebo Karen Morasová... Podmínky 
byly překvapivě primitivní. S trenérem jsme se 
domluvili, ale problém byla angličtina. Já jsem 
mluvil pouze německy, což nestačilo, takže 
mně řekl: „Nauč se anglicky a přijď.“ Přihlásil 
jsem se na placený kurz, přitom jsem chodil 
umývat podlahy do supermarketu a zhruba tak 
po devíti měsících jsem přišel zpátky a začal 
jsem trénovat. To jsem dělal asi tři roky. Potom 
přišla další nabídka, která mě zavedla do ka-
tolické školy. Tehdy v Austrálii nebyly hodiny 
tělesné výchovy, jak je známe u nás. Pan ředitel 
mě znal jako olympionika a nabídl mně, zda 
bych na oné škole nechtěl pracovat jako učitel 
tělocviku. Škola byla poměrně dobře ekonomic-
ky situovaná, měla dvůr, na který by se vešlo 
basketbalové hřiště, měla halu. Tam jsem  

Jindřich Vágner s plaváním začal na řece Otavě

Cyklovýlet k Žižkově  
mohyle u Sudoměře
Územní organizace svazu diabetiků Stra-
konice zve všechny příznivce cykloturistiky 
ve čtvrtek 26. 5. na cyklovýlet k Žižkově 
mohyle u Sudoměře. Celková délka výletu 
je 30 km a sraz bude v 9.00 hodin u vlako-
vého nádraží. Trasa povede přes Hajskou, 
Modlešovice, Přeborovice, Čejetice 
do Sudoměře. Zpáteční cesta je plánována 
skrz Lhotu u Kestřan, Staré Kestřany, Nové 
Kestřany se zastávkou ve Štěkni, kde pro-
běhne prohlídka místního zámku. Ze Štěkně 
se bude pokračovat do Čejetic a po cyk-
lostezce směrem na Hajskou do Strakonic. 
Více informací podá paní Marcela Štverá-
ková, tel.: 602 340 099.

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR
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zabudoval ribstole, kladinu, hrazdu a začali 
jsme  vyučovat tělesnou výchovu. Což bylo 
na tamní poměry něco zcela nového.

Říkáte, že jste měl jistou reputaci jako olympio-
nik. Chápu to tak, že si Austrálie váží úspěchu?
Bezesporu. Tam platí, že se úspěch odpouští, 
a naopak otevírá dveře. Což bohužel neplatí 
mnohdy v Čechách. 

Stal se z vás tedy učitel. Vydržel jste u tohoto 
povolání celý život?
Ale kdepak. Můj další osud se v duchu mého 
naturelu ubíral po čase naprosto jiným smě-
rem. Chtěl jsem podnikat, dokázat něco víc, 
mít se lépe. Přešel jsem do sdružení YMCA, 
což je křesťanské sdružení katolické mládeže, 
které se mimo jiné zabývá sportem. Začal 
jsem pro ně pracovat a postupně si zřídil vlast-
ní výrobu sportovního oblečení. 

To bylo v roce 2002, ale od té doby, jak vím, 
nezahálíte. Znovu závodíte, a to ve veteránské 
kategorii, kde sbíráte jeden titul za druhým, 
a přitom ještě stihnete dále podnikat. 
S manželkou jsme se přestěhovali do Queenslan-
du, kde je příhodné podnebí pro plavání. Do té 
doby jsem se plavání příliš nevěnoval, ale díky 

přátelům a mému dvojímu občanství reprezentuji 
od roku 2004 jak Austrálii, tak Českou republiku 
v kategorii veteránů. Návrat ale nebyl úplně 
jednoduchý. Myslel jsem si o sobě, že jsem lepší, 
musel jsem se vrátit do formy. Začal jsem to tedy 
brát vážně a chodil třikrát týdně trénovat. Dnes 
jsem zpátky, vyhráváme. A já si to užívám…

Co vaše další podnikání, prozradíte, v jakém 
oboru se pohybujete nyní?
Jednou jsem do Čech na závody přivezl dvanáct 
lahví australského vína. Kamarád, když jej 
ochutnal, navrhl, že takovou dobrotu je hřích 
nenabídnout do prodeje v Čechách. Od té doby 
zásobuji český trh australským a novozéland-
ským vínem. Díky tomu někdy v Čechách 
trávím více času, než jsem kdy plánoval.

Čas vymezený našemu rozhovoru se na-
chýlil, nezbývá nežli poděkovat, popřát pevné 
zdraví, životní elán a optimizmus, ještě hodně 
úspěchů v závodní dráze.  

A vyslovit přání, setkání ve Strakonicích…

V rámci práce v komisi pro sociální věci a zdra-
votnictví jsme se shodli na podpoře programu 
péče o zdraví. Jako lékařka jsem prvních několik 
otázek položila kolegům – praktickým lékařům.   
1.  JAKÝ JE VÝZNAM PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY?

Prevence je odvozeno od latinského slova „prae-
venire“, což znamená předcházet, z toho vychází 
pojem „preaventia“ – prevence. Označuje tedy 
předcházení nemoci, včasnou ochranu před 
onemocněním. Což je také základní význam 
takové prohlídky. 
2.  CO VŠE LÉKAŘ PROVĚŘÍ A JAK DLOUHO PROHLÍDKA TRVÁ? 

Součástí prohlídky je vyšetření lékařem, osobní 
a rodinná anamnéza, laboratorní vyšetření krve 
a moče se zaměřením na rizikové faktory dle 

věku a právě dle výskytu různých onemocnění 
v rodině, provádí se většinou také EKG a rentgen 
srdce a plic. Ve věkové skupině 45–50 let a výše 
je již nutno pomýšlet a cílit vyšetření na včasné 
odhalení nádorových onemocnění, u mužů se 
jedná o možnost onemocnění prostaty, u žen 
např. objednání mamografického vyšetření. 
Základní prohlídka není časově náročná, vět-
šinou zabere asi 60 minut, část z tohoto času je 
věnována odběru krve.  
3.  KOLIK ZÁVAŽNÝCH PŘÍPADŮ SE DÍKY PREVENTIVNÍ 

PROHLÍDCE ODHALÍ V JEDNOM OBVODU ZA ROK?  
Časté je odhalení „ běžných“ civilizačních cho-
rob – týká se záchytu vysokého krevního tlaku, 
zvýšené hladiny krevních tuků či vyšší hladiny 
cukru v krvi. Bohužel, není zdaleka ojedinělé, že 

„začíná jít opravdu o život“ – máme např. k dis-
pozici údaj o čtrnácti nádorech plic odhalených 
během roku a půl v jednom jediném odvodu 
praktického lékaře. 
4.  JAK ČASTO CHODIT NA PREVENTIVNÍ PROHLÍDKU?

Preventivní prohlídku je možno od 19 let věku 
absolvovat u praktického lékaře pro dospělé kaž
dé dva roky. Zkrátka je dobré jít k lékaři, i když 
nás nic netrápí. Lenka Scheinostová

Péče věnovaná zdraví je naší prioritou 

  Foto: archiv města

INZERCE

Bratislava 1967.  Foto: archiv J. Vágnera
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Třísměnný až nepřetržitý provoz.

Nástup ihned! 

Mzda od 85 - 90 Kč/h - 
možnost čistého 
výdělku až 25 000 Kč.

Obráběč CNC
Operátor lití a ostřihu

PRÁCE VE STRAKONICÍCH!

Bližší informace: 
tel.: 739 343 024
e-mail: pisek@manpower.cz

Další aktuální nabídky práce najdete na: 
www.manpower.cz

www.manpower.cz
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ZOBALOVÁ NÁBYTEK s. r. o. / 606 484 580
NOVÁ KOLEKCE KVALITNÍCH 

ČESKÝCH SEDACÍCH SOUPRAV 
SLEVA NA VYSTAVENÉ OBÝVACÍ STĚNY A STOLKY.
Strakonice / Dopravní 34/ tel.: 734 155 180

Uváděno na základě exkluzivní smlouvy s Music � eatre International. www.MTIshows.com

NOVÝ HIT

AUTORA 

MUZIKÁLU

CARMEN!

LIBRETO 
IVAN 

MENCHELL

TEXTY

DON 
BLACK

HUDBA

FRANK 
WILDHORN

AMERICKÝ MUZIKÁL

PREMIÉRA ŘÍJEN 2016

Vstupenky v pokladně divadla, 
Křižíkova 10, Praha 8, tel.: 221 868 666, 
obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999, 
e-mail: objednavky@hdk.cz a v síti TicketArt 
vč. všech poboček CK Čedok.  

www.hdk.cz
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