
DUBEN 2017 • MĚSÍČNÍK • ROČNÍK XIX. • NEPRODEJNÉ • WWW.STRAKONICE.EU • ZPRAVODAJ@MU–ST.CZ

Farmářské trhy budou  
opět na Velkém náměstí
Oblíbené farmářské trhy se budou konat už 
sedmou sezonu. Velké náměstí pod rampou se 
počínaje 7. dubnem promění každý druhý pátek od 
13.00 do 17.00 hod. v tržiště. Na webu farmarske-
trhy.strakonice.eu můžete sledovat aktualizované 
seznamy prodejců. 

Festival postižených  
hudebníků už potřinácté
Tradiční festival Salve Caritas – Salve  
Vita se ve Strakonicích uskuteční od 19.  
do 21. dubna. Handicapovaní hudebníci  
vystoupí v domě kultury i na hradě a kro-
mě toho vyjedou i do Volyně  
a Horažďovic.  

29. 4. – Strakonické vítání
sportovní a kulturní program pro všechny
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Připravili jsme pro vás pestrou nabídku letních pneumatik se slevou
až 25 %. Samozřejmostí je možnost přezutí od 299 Kč nebo uskladnění 
pneumatik za 399 Kč. V rámci jarní servisní prohlídky zkontrolujeme 
funkčnost vaší klimatizace, provedeme diagnostiku, zkontrolujeme 
podvozek, brzdový systém a mnoho dalšího.
To vše za akční cenu 199 Kč. Myslíme i na vaši bezpečnost. K nové
sadě předních stěračů vám jako bonus přibalíme koncentrát náplně
do ostřikovačů. Sháníte-li nosiče na střechu nebo jiné prvky příslušenství, 
bude se vám hodit až 15% sleva. Vlastníte vůz ŠKODA starší 4 let?
Pak můžete získat ještě výhodnější ceny díky Šekové knížce plné slev, 
 která nabízí až 20% slevy na vybrané opravy a řadu dalších výhod.

Jarní servisní prohlídka za 199 Kč včetně
kontroly klimatizace. Připravíme váš vůz
na letní výlety.

Autoservis Šrachta s.r.o.
Písecká 513
386 01  Strakonice 
Tel.: 383 322 227
www.srachta-autoservis.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

  PEČOVAT 
JE NORMÁLNÍ

Více informací získáte na ŠKODA Infoline 800 600 000
nebo na www.skoda-auto.cz.

Untitled-1181   1 17.3.2017   9:41:39

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

Testy Euro NCAP ohodnotily nový model Tiguan nejvyšším počtem pěti hvězdiček. Rozsáhlá bezpečnostní výbava poskytuje 
maximální ochranu posádce vozu, ale snaží se též chránit chodce v okolí vozu. Funkce rozpoznávání chodců Front Assist, která při 
jízdě využívá signály přední kamery a radarového snímače, dokáže varovat řidiče před hrozící srážkou. Pokud řidič nezareaguje, začne 
vůz sám brzdit. V případě, že řidič zahájí brzdný manévr pozdě, dokáže systém zvýšit brzdnou sílu na požadovanou úroveň a omezit 
tak následky případné srážky.
www.volkswagen.cz/tiguan

Nový Tiguan. 
S funkcí rozpoznávání chodců už v sériové výbavě. 
Nečekáme na budoucnost. Tvoříme ji.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,7–7,4 l/100 km, 123–170 g/km. Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy. 
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Břetislav Hrdlička
STAROSTA

Přátelé - není to apríl! Městský 
úřad prochází dalšími změ-
nami. Nutnost komfortnějšího 
obsloužení vás, občanů města, 
kteří navštívíte úřad za úče-
lem vyřízení své záležitosti, si 
vyžádala zřízení nové recep-
ce. Nachází se v prostorách 
bývalého informačního centra 
v přízemí budovy čp. 3 na Vel-
kém náměstí. V současné chvíli 
vám zde budou poskytnuty 
informační služby, formuláře 
jednotlivých odborů, převzetí 
a potvrzení písemností a služba 
spojovatelky. Jakmile bude pra-
covní pozice obsazena novým 
odborně proškoleným zaměst-
nancem, rozšíří recepce služby 
o Czech point, a připravujeme 
i další služby. Můžete zde stále 
platit poplatky v pokladně. 
Chceme, aby úřad byl čitelným, 
otevřeným a přátelským místem, 
ve kterém se budete cítit dobře 
a bezpečně, a to jak občané, 
tak i zaměstnanci. 

Kvalita činností jednotlivých 
odborů by měla být na takové 
úrovni, abyste vy, naši obča-
né, odcházeli vždy spokojeni. 
Neznamená to ovšem, že vám 
povolíme cokoliv, zákon je zá-
kon, ale „budeme na vás hodní“. 
Myslím, že se úřad již podstatně 
„zlepšil v chování“, pokud ne, 
pište mi. Udělám, co můžu. Přeji 
pěkné jaro.

Začala výstavba obchvatu I/22

Čtvrteční setkání na téma severní půloblouk

Ve čtvrtek 9. 3. byla slavnostně zaháje-
na dlouho očekávaná výstavba severní-
ho dopravního půloblouku I/22.  
Stavbu přijel do Strakonic zahájit ministr 
dopravy Dan Ťok, který vyzdvihl její strate-
gický význam pro město. Při té příležitosti 
vyzval obyvatele Strakonic k trpělivosti, neboť 
s výstavbou budou spojena určitá omezení 
a zvýšená hlučnost i prašnost. To vše ale bude 
kompenzováno novou komunikací, která 
začne sloužit již příští rok v srpnu. 

Starosta města Břetislav Hrdlička při slav-
nostním zahájení zdůraznil potřebu realizace 
této stavby, která značně odlehčí přetížené 
dopravě v centru města. 

Stavba, jejímž investorem je ŘSD, vyjde 
na 225 469 437,26 Kč vč. DPH, podíl, který 
bude spolufinancován z rozpočtu města Stra-
konice, činí 47 349 573,29 vč. DPH.

V souvislosti se zahájením stavby severního 
dopravního půloblouku se ve čtvrtek 9. 3. usku-
tečnilo setkání s občany, jehož tématem bylo 
představení této investiční akce. V úvodu všech-
ny přítomné v sále strakonického domu kultury 
pozdravil a přivítal starosta Břetislav Hrdlička.

Hlavní slovo měla projekční kancelář Zesa, 
její zástupce Jan Kaška z připravené prezen-
tace ukázal hlavní body stavby a především 
protihluková opatření, která zajímala většinu 
přítomných posluchačů. 

Za investora se setkání zúčastnila ředitelka 
českobudějovické správy ŘSD Vladimíra 
Hrušková a vedoucí úseku výstavby Jan 
Kudrle. Své zástupce na setkání měla pro-
váděcí společnost Sdružení I/22 Strakonice. 
Společnost M-silnice zastupoval Petr Novák 
a společnost Robstav Petr Čech.

Pokud by v průběhu stavby měli obyva-
telé jakékoliv dotazy, je možné je směrovat 

na adresu marketa.bucokova@mu-st.cz. Budou 
předány k řešení kompetentní osobě a odeslá-
ny tazateli. 

Markéta Bučoková, PR 

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR 

Starosta města Břetislav Hrdlička diskutuje s ministrem 
dopravy Danem Ťokem  Foto: M. Bučoková

Účastníci diskuze   Foto: M. Bučoková

ČTVRTEČNÍ SETKÁNÍ S OBČANY
6. 4. 2017 OD 16.00 HODIN – VELKÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST MĚÚ

Téma: měsTská policie sTrakonice

Besedovat budou starosta města Břetislav Hrdlička a velitel MP Milan Michálek.

20. 4. 2017 OD 16. 00 HODIN – VELKÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST MĚÚ

Volné Téma pro Vaši diskuzi 
Přijďte vyjádřit, co se vám nelíbí, co byste chtěli změnit. 

Besedovat bude starosta města Břetislav Hrdlička. 
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V dubnu se začne s deratizací
Žádáme občany města Strakonice a všechny 
soukromé osoby a majitele, kteří vlastní 
na území města nemovitost, o součinnost při 
speciální ochranné deratizaci. Tu je nutno 
provést v termínu určeném vyhláškou města, 
a to od 24. 4. do 24. 5. Nedodržením termí-
nu deratizace se populace hlodavců, zejmé-
na potkanů, může přemístit do lokalit nebo 
objektů, kde nebude prováděna, a tudíž 
nebude dosaženo požadovaného účinku (co 
největší snížení populace). Majitelé nemovi-
tostí, kteří deratizaci ještě neprováděli, mohou 
kontaktovat firmu, která zvítězí v poptávko-
vém řízení města Strakonice, popřípadě 
mohou oslovit jinou firmu podnikající v oboru 
deratizace. Dle § 57 zákona č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, v platném 
znění, speciální ochrannou deratizaci je 
povinna podle potřeby ve své provozovně 
zajistit každá fyzická osoba, která je podni-
katelem, právnická osoba a každá osoba 
při likvidaci původců nákaz, při zvýšeném 
výskytu škodlivých a epidemiologicky 
významných členovců, hlodavců a dalších 
živočichů. Jde-li o obytné místnosti, pobytové 
místnosti a nebytové prostory nesloužící 
k podnikání, má povinnost podle věty první 
vlastník nemovitosti nebo společenství vlastní-
ků a u nemovitosti v majetku České republiky 
organizační složka státu nebo příspěvková 
organizace, které přísluší hospodaření s ní.  
Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Bližší informace poskytnou Jaroslav Brůžek, 
vedoucí odboru ŽP MěÚ Strakonice, tel.: 
383 700 317, e-mail: jaroslav.bruzek@mu-st.cz, 
Petr Šťastný, odpovědný pracovník na úse-
ku veterinární péče za odbor ŽP při MěÚ 
Strakonice, tel.: 383 700 336, e-mail:  
petr.stastny@mu-st.cz.

Nabídka bytové jednotky 
k přímému prodeji
Rada města na svém jednání dne 15. 3 roz-
hodla obsadit níže uvedené bytové jednot-
ky přímým prodejem do osobního vlastnictví 
dle zákona č. 72/1994 Sb., v platném 
znění, na základě nejvyšší nabídky:

byt č. 1 o velikosti 1+0 v čp. 406, Ná-
dražní, Strakonice II o výměře 23,85 m2, 
minimální cenová nabídka 290 000 Kč.

Vyhodnocení nabídek se uskuteční 
v pondělí 24. dubna od 15.00 hodin 
v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice. 

Bližší informace na tel.: 383 700 303  
nebo na  úřední desce MěÚ. 

Eva Charvátová, odbor majetku 

Konzultační dny České 
obchodní inspekce
Zástupce České obchodní inspekce bude 
zájemcům odpovídat na dotazy z oblasti 
práv spotřebitelů v úterý 18. 4. od 9.00 
do 12.00 hod. na Obecním živnosten-
ském úřadu Městského úřadu Strakonice, 
Na Stráži 270. Více informací poskytne J. 
Vadlejchová, tel.: 383 700 330.  (red)

Na sport letos půjde přes 42 milionů
Město Strakonice vynaloží letos na pod-
poru sportu více než 42 milionů korun. 
Ve srovnání s rokem 2014 je tato částka 
o 6,3 milionu vyšší. 

Podpora sportu činí téměř devět procent 
z celkového rozpočtu města a je směřová-
na do sportovních zařízení, která spravuje 
STARZ, tedy na jejich provoz, údržbu a in-
vestice, a také přímo sportovním klubům. 

Částkou přesahující šest milionů korun 
podporujeme přímo sportovní kluby a oddíly 
pracující s mládeží, a to prostřednictvím 
dotačního programu. Sportovci mohou žádat 
o peníze například na opravy, provoz či údrž-
bu svých sportovních zařízení nebo na spor-
tovní činnost mládeže. Díky dotaci tak 
mohou koupit například sportovní vybavení 
nebo uhradit část nákladů za startovné nebo 
dopravu k soutěžím dětí a mládeže.

Podporujeme také pořádání jednorázových 
sportovních a volnočasových akcí. Loni jsme 
dali peníze na 50 nejrůznějších akcí, dotaci zís-
kala například TJ ČZ na tradiční Běh městem, 
SKI klub na Běh okolo Kuřidla nebo SH ČMS 
– OSH Strakonice na soutěž Otavský plamínek. 
Letos jsme vypsali nové opatření na podporu 
pořádání akcí k 650. výročí udělení městských 
práv Strakonicím. Doufáme, že se nabídka 
aktivit pro veřejnost díky tomu rozšíří.

Na letošní rok máme naplánované dvě velké 
investice do sportovní infrastruktury, které 
udělají radost hlavně cyklistům. Loni na podzim 
začala výstavba páteřní cyklostezky podél Vo-

lyňky v úseku od mostu Jana Palacha po želez-
niční most u Barvínkova. Náklady na stavbu činí 
téměř šest milionů korun bez DPH a stezka by 
měla začít sloužit cyklistům už na jaře. Na stavbu 
jsme získali dotaci ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury. Strakonice byly úspěšné i se 
žádostí o dotaci na cyklostezku Strakonice – 
Nový Dražejov. Cyklisté díky tomu nebudou 
muset jezdit po rušné silnici I. třídy. Náklady 
na vybudování nové cyklostezky dosáhnou podle 
projektové dokumentace 9,5 milionu korun. 
Dotace může činit až 85 procent.

Stále lepší podmínky mají ve Strakonicích 
příznivci plavání. STARZ loni vyměnil staré 
pískové filtry za výkonnější a má nový celo-
nerezový relaxační bazén. Dílčí rekonstrukce 
se dočkala i sauna. Další investice do plavec-
kého areálu plánuje STARZ i letos, návštěv-
níci by se měli dočkat například vířivky. 
Lepší zázemí mají od minulého roku i spor-
tovci v areálu Na Sídlišti. Tam jsme nechali 
zrekonstruovat sociální zařízení v prvním 
nadzemním podlaží objektu tribuny. 

MILAN JUNGVIRT, MÍSTOSTAROSTA

Budoucnost Velkého náměstí
Tématem čtvrtečního setkání s občany 23. 2. 
byla možná úprava dopravního řešení na Vel-
kém náměstí. Z hojné účasti bylo patrné, že 
tato otázka občany města Strakonice zajímá. 

Přítomné v úvodu přivítal starosta Břetislav 
Hrdlička, který předal slovo členovi rady 
města Rudolfu Oberfalcerovi. Ten zrekapitu-
loval historii rekonstrukce Velkého náměstí 
včetně problémů způsobených pouze jedním 
výjezdem z kruhové křižovatky. Připomněl 
podmínky udržitelnosti dotačního programu, 
ze kterého byla stavba spolufinancována. 
Zároveň zdůraznil snahu vedení města oživit 
centrální část náměstí, což se stalo přesu-
nem tradičních farmářských trhů, které byly 
doposud na nepříliš frekventovaném místě 
hradu, dále pořádáním rozšířených advent-
ních jarmarků, díky kterým se zvýšil počet 
návštěvníků centra. 

Za pozitivní lze pokládat i opatření týkající 
se volného parkování v prvních třiceti mi-
nutách. Návštěvníci města si zvykli na tento 
režim, který se ukázal jako výhodný. Zákaz-
níci obchodů si během této doby nakoupí nebo 
vyřídí potřebné záležitosti, a aniž by zbytečně 
blokovali místa, odjíždějí. Snahou je dosáh-
nout rozšíření parkovacích míst a zároveň 
zamezit tranzitu centrem.

Třetí fáze rekonstrukce Velkého náměstí 
ve Strakonicích by mohla probíhat za pomoci 
poradního sboru architektů, který ve městě pra-
cuje, a jak nastínil Břetislav Hrdlička, za účasti 
studentů architektury, kteří by mohli v rámci 
semestrálních prací navrhnout několik variant 
řešení náměstí nezávislým pohledem. 

Poradní sbor architektů se sešel 17. 3., kdy 
byla otázka dalšího postupu rekonstrukce 
náměstí otevřena. 

V diskuzi se objevily názory jak na zachování 
náměstí jako naprosto klidové zóny bez aut, tak 
naopak oživení prostoru větším nákupním cen-
trem a navýšením parkovacích míst. Retardéry 
před kruhovým objezdem se dočkaly kritiky 
z úst některých zúčastněných, ovšem jak vysvět-
lil radní Oberfalcer, mají zde své opodstatnění, 
které zabrání případným dopravním nehodám. 

Námitce týkající se klidového režimu ná-
městí oponoval radní Rudolf Oberfalcer tím, 
že klidová zóna se nachází na Podskalí, ale 
centrum, kde mají živnostníci své provozov-
ny, naopak musí vykazovat známky pohybu 
obyvatel i návštěvníků města. 

Do diskuze se zapojili téměř všichni zúčast-
nění a byla otevřena i témata, která nesouvi-
sela s programem. To je ale smyslem těchto 
setkání, která nastartovalo nové vedení města, 
aby se otevřela komunikace mezi občany a ve-
dením. Prozatím se zdá, že setkání svůj smysl 
a přínos mají.  Markéta Bučoková, PR 

Otavský plamínek  Foto: redakce
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Linka 156 je tu pro vás

Za svými strážníky stojím

Když slýchávám větu, která začíná slovy: 
„Co dělala městská policie, když...“ vybaví se 
mi vždy zpětná otázka: „Zavolal jsi na linku 
156, když jsi byl toho, či onoho 
svědkem?“ 

Na veřejný pořádek, ochranu 
osob, či majetku dohlížejí při 
plných stavech při denních nebo 
nočních směnách dvě hlídky. Kaž-
dá „na jedné straně řeky“. Obě pak 
provádí kontroly v určitých časech 
a částech města. Pomocníkem nám 
je kamerový systém. Ve spoustě vyřešených 
případů pak největší úlohu hrajete vy, kteří 
jste nás na cokoli upozornili. 

Podíváme-li se na výsledky v loňském 
roce, přes 1700 z celkového počtu 7581 udá-
lostí řešili strážníci na základě vašich poznat-
ků, žádostí, oznámení. Na Policii ČR bylo 
předáno 37 důvodných podezření ze spáchání 

trestného činu. Strážníci předvedli na OO 
PČR deset hledaných či pohřešovaných osob. 
Za tyto „naše“ výsledky chci vám všem, kteří 

jste se na nich svým oznámením 
podíleli, poděkovat.

Hlídky městské policie převezly 
na protialkoholní záchytnou stani-
ci pět osob, tři řidiče, kteří požili 
před jízdou alkohol, předali Policii 
ČR. Během pochůzkové činnosti 
jsme zaregistrovali 3634 přestup-
ků. Ve 20 případech poskytovali 

strážníci městské policie přímo na ulici první 
pomoc. Bylo nalezeno a řešeno 597 komu-
nikačních závad, šest skládek, čtyři vraky, 
76 nezajištěných vozidel. Přes 160 psů jsme 
odvezli do psího útulku. 

Milan Michálek, 
 velitel strážníků městské policie 

Městská policie je tvořena zaměstnanci města 
Strakonice, přesto se jejich práce nedá srov-
nat s úřednickou. Pravomoci máme oproti 
státní PČR (kterou nenahrazujeme!!!) velmi 
omezené. Pracujeme 24 hodin denně a je to 
většinou práce s nepříjemnými lidmi a činy. 

Rozhodně se nezříkáme zodpovědnosti, ale 
ruku na srdce – máte také při práci pauzy 
na oddech? Za svými strážníky rozhodně 
stojím, a pokud byste měli dojem, že něco 
nefunguje, napište mi. Děkuji.

Břetislav Hrdlička, starosta 

6. dubna pro vás otevíráme novou prodejnu ORION,
český obchod pro domácnost. Nabízíme vám nejširší sortiment 

potřeb do kuchyně, koupelen a domácností.

V prodejně na vás čeká malý dárek.

Orion STRAKONICE 
KATOVICKÁ 1303 (U PENNY)

VÍCE  NEŽ 
20%  BYTŮ 

REZERVOVÁNO

POLYFUNKČNÍ OBJEKT  NA OHRADĚ 

STAVBA ZAHÁJENA

Bližší informace: Ciao…Reality,  U Sv. Markéty 58

             Strakonice, tel. 736 643 882 

Ze zápisníku
PORUŠILI TRŽNÍ ŘÁD
Krátce po poledni 2. 2. jsme přijali oznáme-
ní na linku tísňového volání městské policie
156 s informací o tom, že v ulici 
Šumavská se pohybují lidé, kteří zvoní 
na obyvatele, a bez toho, aniž by je 
předem kontaktovali, jim nabízí levnější 
odběr elektrické energie. Svým jedná-
ním jsou dotyční podezřelí z přestupku, 
porušení jednoho z bodů tržního řádu 
města Strakonice. Hlídka nalezla v ulici 
Šumavská muže a ženu odpovídající 
popisu oznamovatele. Jelikož nechtě-
li podezření z přestupku na místě se 
strážníky řešit, bylo sepsáno oznámení 
o přestupku a celá událost předána 
na odbor vnitřních věcí MěÚ Strakonice. 
Oznamovateli děkujeme. 

ZRANĚNÝ MUŽ BYL NALEZEN ZA POMOCI KAMER
Krátce po půlnoci 16. 2. spatřil strážník  
na Palackého náměstí, za pomoci kame-
rového systému, muže ležícího na chodní-
ku. Přivolaná hlídka na místě zjistila, že 
má krvácející zranění na hlavě. Strážníci 
přes stálou službu přivolali na místo zá-
chranku, která jej převezla do nemocnice. 
 Milan Michálek, 

velitel strážníků městské policie
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OHLÉDNUTÍ

Na počátku nového roku bývá 
zvykem provést ohlédnutí za tím, co 
se podařilo, případně nepodařilo 
uskutečnit z plánovaných aktivit 
v roce předcházejícím, a co dalšího 
bylo v minulém roce potřeba vyřešit. 
Jaký tedy byl rok 2016 v Městském 
ústavu sociálních služeb Strakonice 
(MÚSS)?
Mohu konstatovat, že celkově byl rok 2016 
pro  MÚSS poměrně úspěšný. Ráda bych se 
zmínila např. o zavedení nového signali-
začního systému v obou našich domovech 
pro seniory, dále o přípravě prací souvi-
sejících se stavbou pergoly v Domově pro 
seniory v Lidické ulici, o navýšení kapacity 
azylového domu a naopak snížení kapaci-
ty málo využívané noclehárny pro osoby 
bez přístřeší. V našich plánech nechyběly 
ani přípravné práce na revitalizaci zahrad 
v Domově pro seniory v Rybniční ulici, 
která by se měla uskutečnit v průběhu roku 
2017.

SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM
Instalovaný signalizační systém v obou 
zařízeních již delší dobu vykazoval jak 
morální zastarání, tak i technické nedo-
statky. V roce 2016 nastala situace, že 
problém se signalizačním systémem bylo 
nutno neodkladně řešit. Přistoupili jsme 
tedy k vypsání výběrového řízení na zho-
tovení nových signalizačních systémů 
pro oba domovy pro seniory. Hlavním 
kritériem ve výběrovém řízení bylo, aby 
systém byl moderní, vhodný pro podmín-
ky našich domovů a aby splňoval vysoké 
technické požadavky, a to vše za přijatel-
nou cenu. Podle toho byl vybrán doda-
vatel, který realizoval instalaci nového 
systému před koncem roku 2016. Zavedení 
nového signalizačního systému sestra-uži-
vatel v obou našich domovech pro seniory 
přinesl klientům domovů daleko větší 
komfort a bezpečí a v mnohých ohledech 
zlepšil atmosféru v našich domovech. 
Každý uživatel má stále u sebe přenosné 
tlačítko, díky kterému si může kdykoliv 
přivolat pomoc personálu, což např. v DS 
Lidická nebylo možné. V DS Lidická 
byla centrální komunikační jednotka 
signalizace umístěna pouze na sesterně. 
Pokud personál vykonával práci na pokoji 
u klientů, neměl možnost slyšet zvonění ji-
ného klienta. Klient se tak pomoci v daný 
okamžik nedovolal. U nového systému má 
personál k dispozici mobilní komunikač-
ní jednotku, kterou nosí stále při sobě, 
a ihned vidí, který z klientů potřebuje po-
moc, a může tak reagovat okamžitě. Navíc 
nový systém signalizace dokáže evidovat, 
kdy personál ke klientovi po jeho zavolání 
skutečně přišel.  

Rovněž v DS Rybniční byl stávající 
systém nevyhovující. Zde byly umístěny 
centrální jednotky signalizace na rozleh-
lých chodbách domova, což vedlo k tomu, 

že personál po hlasitém upozornění na vo-
lání klienta musel nejprve dojít k centrální 
jednotce, kde zvonění vypnul, a teprve zde 
zjistil, který z klientů potřebuje pomoc. 
Následně se pak vydal na příslušný pokoj 
ke klientovi, který se mezitím mohl 
domnívat, že díky jisté časové prodlevě 
od doby jeho zazvonění nikdo neslyšel, 
zazvonil znovu a vše se opakovalo.

ZAVEDENÍ DRUHÉ VEČEŘE
Počátkem roku 2016 jsme provedli řadu 
úspěšných jednání s jednotlivými doda-
vateli potravin. Tím se podařilo ušetřit 
část finančních prostředků. To nám dalo 
možnost uvažovat o zvýšení komfortu 
pro uživatele našich domovů pro seniory. 
Tyto ušetřené prostředky jsme se rozhodli 
věnovat na nákup minerálních vod pro 
zlepšení pitného režimu seniorů a na zave-
dení možnosti druhých večeří pro všechny 
uživatele, kteří o ně projeví zájem. Do té 
doby klient s diagnózou diabetu měl, 
stejně jako ve zdravotnických zařízeních, 
vždy nárok na druhou večeři. Ostatní kli-
enti, kteří neměli diabetes diagnostikován, 
dostávali pouze jednu večeři. Snažili jsme 
se tímto ještě více přiblížit podmínkám, 
které máme běžně doma.

ROZŠÍŘENÍ KAPACITY  
PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
V listopadu 2015 byla zkušebně rozšířena 
kapacita pečovatelské služby, která reago-
vala na potřeby občanů v našem regionu. 
V roce 2016 MÚSS požádal Krajský úřad 
Jihočeského kraje (KÚ) o akceptaci této 
změny kapacity, což je podmínkou pro 
zajištění finančních prostředků pro provoz 
z dotací KÚ na rok 2017. Náklady spojené 
s navýšením kapacity v roce 2016 bylo nut-
né uhradit z vlastních prostředků MÚSS, 
což se podařilo. I při navýšené kapacitě 
byla pečovatelská služba v průběhu celého 
roku maximálně využita.  

ZMĚNA KAPACITY  
AZYLOVÉHO DOMU A NOCLEHÁRNY
Již od srpna 2016 byla navýšena kapacita  
azylového domu v Budovatelské ulici z 35 
na 45 lůžek. Oproti tomu byla snížena 
kapacita málo využívané noclehárny pro 
osoby bez přístřeší. Úpravou kapacit těchto 
dvou typů sociálních služeb, které byly 
Krajským úřadem Jihočeského kraje plně 
akceptovány, byl hospodárně využit poten-
ciál celého domu v Budovatelské ulici.

BEZBARIÉROVÉ WC V DENNÍM STACIONÁŘI
Denní stacionář pro mentálně postižené 
děti, mládež a dospělé v Ellerově ulici 
(DST) byl v roce 2016 úspěšný v projektu 
„ERA pomáhá regionům“. Prostřednic-
tvím tohoto projektu se podařilo získat 
finanční prostředky na realizaci bezba-
riérového WC a koupelny, která v tomto 
zařízení chyběla. Vybudováním WC 
a koupelny v DST se pro klienty upoutané 
na invalidním vozíku zásadně zlepšily 
podmínky a kvalita poskytované péče 
se tím posunula zase o něco výše. Navíc 
úsměvy na rtech klientů DST nám byly 
odměnou za novou pec pro vypalování 

Rok 2016 v městském ústavu sociálních služeb
DAGMAR PROKOPIUSOVÁ
ŘEDITELKA MÚSS STRAKONICE

DS Rybniční Foto: J. Chalupný

Kapesní jednotka pro pracovníky a zvonek klienta  
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18. 5. 2017 ČESKÉ BUDĚJOVICE
22. 5. 2017 PLZEŇ

HOSTÉ: GIPSY 4 EVER

keramických výrobků, kterou se podařilo 
v roce 2016 do DST pořídit a je v tomto 
zařízení skutečně hodně využívána.

HAVÁRIE VODY
Kromě realizace naplánovaných aktivit 
jsme se potýkali i se spoustou nenadálých 
problémů a událostí. Tou největší nepří-
jemností, se kterou se MÚSS v roce 2016 
potýkal, byla havárie vody, ke které došlo 
v říjnu 2016 ve stravovacím provozu Do-
mova pro seniory (DS) v Rybniční ulici. 
Přestože příčina havárie byla rychle od-
straněna, následky byly obrovské a velkou 
měrou zasáhly do provozu celého domova.  
Situace si vyžádala uzavření jídelny a pak 
i celé kuchyně. Bylo nutné zajistit alter-
nativní řešení.  Pro představu uvádím, že 
stravovací provoz  DS Rybniční zajišťuje 
celodenní stravu pro 120 klientů a k tomu 
navíc 300 obědů denně pro zaměstnance 
DS a pro klienty pečovatelské služby.  
Jedná se tedy o nemalé množství připra-
vovaných pokrmů pochopitelně za před-
pokladu dodržení všech hygienických 
norem i při alternativním způsobu řešení. 
Na základě jednání a díky velmi vstřícné-
mu přístupu vedení ZŠ F. L. Čelakovského 
se nám podařilo celý rozsah stravy zajistit 
v podmínkách stravovacího zařízení výše 
uvedené základní školy, kam byl přesunut 
celý „kuchařský“ tým pracovníků MÚSS. 
Ve stravovacím zařízení školy tedy již 
od 15. 11. 2016 vedle sebe pracují dva 
týmy kuchařů a kuchařek, které se snaží 
spolu maximálně spolupracovat tak, aby 
nebyl nijak narušen stravovací provoz ško-
ly a zároveň mohl být zajištěn i stravovací 
provoz pro MÚSS v potřebném rozsahu. 
Myslím, že všichni dotčení pracovníci si 
zaslouží obdiv. Moje poděkování patří 
také hlavně ředitelce ZŠ F. L. Čelakovské-
ho Jaroslavě Kolesové.  

V současné době probíhají stavební 
práce v prostorách jídelny. Věřím, že již 
v brzké době bude jídelna pro klienty DS 
zase otevřena. Vzhledem k dlouholetým 
problémům se vzduchotechnikou v kuchyni 
DS Rybniční je nutné řešit kromě následků 
havárie také modernizaci vzduchotechniky. 
Z tohoto důvodu zůstane kuchyně zatím 
uzavřena, stravovací provoz bude nadále 
realizován v prostorách základní školy. 
Rada města Strakonice schválila dne 8. 2. 

2017 výzvu k podání nabídek na veřejnou 
zakázku modernizace vzduchotechnické-
ho zařízení v kuchyni MÚSS Strakonice. 
Nastalou situací ve stravovacím provozu se 
od počátku havárie intenzivně zabýváme 
a za významné spolupráce zástupců města 
Strakonice problém řešíme. Po dořešení 
všech záležitostí spojených s havárií vody 
a s problémy se vzduchotechnikou, se 
stravovací provoz vrátí opět do prostor DS 
Rybniční.

AUDITY A KONTROLY
V průběhu roku 2016 proběhla v MÚSS 
řada auditů a kontrol jak ze strany zřizova-
tele, tedy města Strakonice, tak Krajského 
úřadu Jihočeského kraje, zdravotní pojiš-
ťovny, ale i ministerstva práce a sociál-
ních věcí. Mohu konstatovat, že ani jedna 
z kontrol neshledala v našich činnostech 
žádné závažné nedostatky. V mnoha přípa-
dech zazněla v závěrech kontrol pochvala 
na naše zařízení, což bylo pro nás povzbu-
zení pro další činnost.

Na závěr bych si dovolila malé shrnutí. 
V roce 2016 se podařilo uskutečnit většinu 
naplánovaných akcí. Nelze zde uvést celý 
výčet aktivit a záležitostí, kterými jsme se 

v průběhu roku 2016 zabývali. Lze však 
říci, že v každém středisku MÚSS se po-
dařilo během roku 2016 uskutečnit nějaký 
naplánovaný záměr, ať už menšího či vět-
šího charakteru. Pochopitelně jsou zde i zá-
ležitosti, které na svou realizaci zatím ještě 
čekají a které se staly např. součástí našich 
plánů pro rok 2017 nebo plánů do dalších 
let. Přesto mohu hodnotit rok 2016 jako 
velmi úspěšný s tím, že tento výsledek je 
jednoznačně motivací pro realizaci dalších 
záměrů v roce 2017.  

DS Lidická  Foto: R. Malota

Nové lůžko pro klienty  Foto: MÚSS
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PRO RODIČE

Předškolní vzdělávání je organizováno pro děti 
zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti 
od 2 let. Pro děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 
8. 2012 a všechny děti, které mají pro školní 
rok 2017/2018 odloženou povinnou školní 
docházku, je předškolní vzdělávání povinné. 

Město Strakonice, odbor školství a cestov-
ního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednot-
livých mateřských škol zřizovaných městem 
Strakonice oznamuje, že zápis proběhne 
v těchto termínech:

úterý 2. května 2017  
od 9.00 hodin do 16.00 hodin

středa 3. května 2017  
od 9.00 hodin do 16.00 hodin

Školské obvody mateřských škol zřizo-
vaných městem Strakonice jsou stanoveny 
Obecně závaznou vyhláškou města Strakonice 
č. 6/2016 a smlouvami o zajištění předškol-
ního vzdělávání s níže uvedenými obcemi. 
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání, v platném 
znění, je ředitelka spádové mateřské školy 
povinna přednostně přijmout děti s místem 
trvalého pobytu ve školském obvodu spádové 
mateřské školy. 

Mateřská škola Strakonice, A. B. Svojsíka 892
ulice: Arch. Dubského, Blatenská, Borová, 
Březová, Buková, Dr. Jiřího Fifky, Erbenova, 
Jedlová, Krále Jiřího z Poděbrad, Máchova, 
Mezi Lesy, Pod Hájovnou, Pod Hliničnou, Pod 
Lesem, Prof. A. B. Svojsíka, Tisová, U Vo-
dojemu (Strakonice I), V Ráji, Vodárenská, 
Za Rájem, Zvolenská.

Mateřská škola U Parku, Strakonice, Plán-
kova 353, včetně odl. pracoviště Mateřská 
škola Lidická 194, Strakonice
ulice: B. Němcové, Čelakovského, Hrnčířská, 
Husova, Chelčického, Mikoláše Alše, Mírová, 
Myslivecká, Na Stráži, Na Střelnici, P. Bez-
ruče, Pionýrská, Plánkova, Pod Kuřidlem, 
Prof. Skupy, Rybniční, Smetanova, Sokolov-

ská, Sv. Čecha, Šmidingerova, Švandy dudáka, 
Tylova, Zahradní, Želivského, Žižkova

Mateřská škola Čtyřlístek, Strakonice, 
Holečkova 410 
ulice: 5. května, Alf. Šťastného, Bažantni-
ce, Holečkova, Jeronýmova, K Dražejovu, 
Kalvárie, Komenského, Krátká, Lipová, Luční, 
Na Dubovci, Na Hrázi, Na Rozhledech, Nová, 
Otavská, Pod Hradem, Podskalí, Prácheňská, 
Sadová, Skalní, Slunečná, Tovární, U Blat-
ského rybníka, U Větrolamu, U Židovského 
hřbitova, V Holi, V Lipkách, Větrná, Virtova, 
Zámek, Zeyerovo nábřeží
části města: Dražejov, Střela, Virt
obce: Droužetice, Třebohostice, Únice

Mateřská škola Strakonice, Lidická 625
Mateřská škola Holečkova 413, odl. prac.
Mateřská škola Spojařů 1260, odl. prac. 
Mateřská škola Stavbařů 213, odl. pracoviště 
Mateřská škola Školní 80, odl. pracoviště 
ulice: Baarova, Bahenní, Bavorova, Bezdě-
kovská, Budovatelská, Dopravní, Družstevní, 
Dukelská, Ellerova, Havlíčkova, Heydukova, 
Hradební, Jezerní, Jiráskova, Katovická,  Klos-
termannova, Kochana z  Prachové, Kopretino-
vá, Kosatcová, Kosmonautů, Labutí,  Lázeň-
ská, Leknínová, Lidická, Liliová, Mánesova, 
Mládežnická, Mlýnská, MUDr. K. Hradeckého, 
Na Jelence, Na Křemelce, Na Ohradě, Na Os-
trově, Na Výsluní, nábřeží Otavy, Nábřežní, 

Nádražní, Nerudova, Obránců míru, Palackého 
náměstí, Písecká, Podskalská, Pomněnková, 
Radomyšlská, Raisova, Sasanková, Sídliště 1. 
máje, Spojařů, Stavbařů, Školní, Textiláků, Trž-
ní, U Blatenského mostu, U Cihelny, U Nádraží,  
U Náhonu, U Řepické zastávky, U Sv. Markéty, 
U Vrbiček, Velké náměstí, Vodní, Vrchlického, 
Za Pilou, Zvonková.
obce: Drachkov, Libětice, Mutěnice, Pracejo-
vice, Radošovice, Sousedovice

Mateřské školy Strakonice, Šumavská 264
ulice: B. Havlasy, Boubínská, Bučkova, Českých 
lesů, Hallova, Hraniční, Chmelenského, K. Dvo-
řáka, K Hajské, Lesní, Na Muškách, Na Stráni, 
Nad Školou, Nebřehovická, Podsrpenská, Pohra-
niční stráže, Povážská, Přední Ptákovice, Ptáko-
vická, Strojařů, Šumavská, Trachtova, U Hajské, 
U Studánky, U Vodojemu (Přední Ptákovice), 
U Zahrádek, Václavská, Volyňská
části města: Hajská, Modlešovice, Podsrp
obce: Jinín, Miloňovice, Nebřehovice, Přední 
Zborovice, Rovná, Slaník

Rodiče si k zápisu přinesou občanský 
průkaz, rodný list dítěte, již vyplněnou žádost 
o přijetí k předškolnímu vzdělávání a evi-
denční list potvrzený dětským lékařem, které 
si předem vyzvednou v mateřské škole před 
samotným zápisem. 
Bližší informace rodiče získají přímo na jed-
notlivých mateřských školách.

Zápis do mateřských škol pro školní rok 2017/2018

Mateřská škola 3. 7., 4. 7., 7. 7. 10. 7.–14. 7. 17. 7.–21. 7. 24. 7.–28. 7. 31. 7.–4. 8. 7. 8.–11. 8. 14. 8.–18. 8. 21. 8.–25. 8. 28. 8.–1. 9.

A. B. Svojsíka provoz provoz

U Parku provoz provoz provoz

Lidická 194 odl. prac. MŠ U Parku provoz

Čtyřlístek provoz provoz

Lidická 625 provoz provoz

Holečkova odl. prac. MŠ Lidická 625 provoz

Školní odl. prac. MŠ Lidická 625 provoz

Spojařů odl. prac. MŠ Lidická 625 provoz provoz provoz

Stavbařů odl. prac. MŠ Lidická 625 provoz

Šumavská provoz provoz

Letní prázdninový provoz v mateřských školách

Ilustrační foto: redakce
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KALENDÁŘ AKCÍMěKS – 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

RV
17

0
0

42
3/

14

RV
17

0
03

93
/0

1

KINO OKO 
1.–2. 4., 17.30 hod.
Šmoulové: Zapomenutá vesnice 3D
USA, anim., dabing, 90 min., přístupný všem  

1.–2. 4., 20.00 hod.
Ghost in the Shell 3D
USA, akční sci-fi, titulky, přístupný od 12 let

3.–5. 4., 17.30 hod.
Volání netvora: Příběh života
USA/Špa, drama/fantasy, titulky, 108 min., 
přístupný od 12 let

3.–4. 4., 20.00 hod.
Popírání holokaustu
USA/VB, biografický/drama, titulky, 109 min., 
přístupný od 12 let

6.–9. 4., 17.30 hod.
Power Rangers: Strážci zákona
Kanada/USA, akční/dobrodr./fantasy/sci-fi, 
dabing, přístupný všem  

6. 4., 20.00 hod.
Jako z filmu
ČR, experimentální, české podtitulky, 84 min., přístupný všem

Automotive CZ

TECHNIK KVALITY
Požadujeme:

a VŠ/SŠ technického směru,
a praxi v oboru, zkušenosti s metodami řízení

kvality, komunikativní znalost AJ/NJ

Nabízíme:
a Motivující finanční ohodnocení 

(smluvní mzdu + bonusy),
a řadu zaměstnaneckých benefitů  

(příspěvek na dopravu, 5 týdnů dovolené,  
mezinárodní prostředí s možností růstu aj.)

KONTAKTUJTE NÁS:
nabor@duraauto.com
BLATNÁ:
Riegrova 495, tel: 383 451 212
STRAKONICE:
Tovární 202 (areál ČZ), tel.: 383 342 076
Pro bližší informace se obraťte na personální úsek.

HLEDÁME PRACOVNÍKY DO NÁSLEDUJÍCÍCH POZIC

…jsme výrobce dílů
             pro světové
  automobilky…

www.duraauto.jobs.cz

KREDITKU
KTERÁ VRACÍ

Z KAŽDÉ PROVEDENÉ PLATBY.

NEOMEZENĚ.  
1 % ZPĚT

,

Živnostníci si zaslouží

S námi mohou živnostníci počítat

224 444 555 | monetapodnikatelum.cz

Žadateli nevzniká právní nárok na uzavření smlouvy. MONETA Money Bank si vyhrazuje právo nevyhovět žádosti o úvěr.

MONETA_SME_typo_inzerce_92x130mm.indd   3 17. 3. 2017   16:36:09

7.–9. 4., 20.00 hod.
Masaryk
ČR/SR, drama/histor., 106 min., přístupný od 12 let

10.–11. 4., 17.30 hod.
Putování tučňáků: Volání oceánu
Fra, rodinný/dok., dabing, 82 min., přístupný všem  

10.–11. 4., 20.00 hod.
Pátá loď
Slov/ČR/Maď, drama, slovensky, 85 min., 
přístupný všem  

12. 4., 17.30 hod.
Ústava
Chorvatsko/USA, komedie, titulky, 90 min., 
přístupný od 12 let
12.–13. 4., 20.00 hod.
Raw
Fra/Bel, horor, titulky, 99 min., přístupný od 15 let

13.–17. 4., 17.30 hod.
Špunti na vodě 
ČR, komedie, rodinný, 83 min., přístupný všem   
14.–16. 4., 20.00 hod.
Rychle a zběsile 8
USA, akční/krimi/thriller, titulky,136 min., přístupný 
od 12 let

18.–19. 4., 17.30 hod.
Safari
Rak, dokument, titulky, 93 min., přístupný od 15 let

18.–19. 4., 20.00 hod.
Proti vlastní krvi
VB, drama, titulky, 98 min., přístupný od 15 let

21.–23. 4., 17.30 hod.
Mimi šéf  3D 
USA, anim./rodinný/komedie, dabing, 97 min., 
přístupný všem  

VÝSTAVY 
22. 3.–17. 4.
Křehká krása Velikonoc
Výstava představí lidové podmalby na skle, 
kraslice, paličkované krajky, ale i zvyky a tradice. 
Vernisáž se uskuteční 21. 3. v 16.00 hod.
místo: Kapitulní síň, info: MSP

30. 3.–29. 4.
Výstava fotografií Sudety – J. Kučera
Vernisáž se uskuteční 30. 3. od 17.00 hod.
místo: Maltézský sál, info: MěKS

3. 4.–6. 5.
Generálka/VOŠ a SPŠ Volyně
„Stolky“, práce studentů D14. Vernisáž se 
uskuteční 3. 4. v 16.30 hod.
místo: Artwall, Želivského ul., info: Artwall

5. 4.–31. 5.
Střípky minulosti
Výstava otevírající sezonu na strakonickém hradě 
představí slavné osobnosti Strakonicka, kteří mají 
letos  výročí – např. Josef Bosáček, Jarko Dvořák 
Šumavský nebo Rudolf Beran. Místo a info: MSP

5.–29. 4. 
Cesta poutníka
Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ Strakonice, třídy 
Věry Bělochové. Místo: ŠK, vstupní hala, info: ŠK 

2. 5.
Výstava prací žáků MŠ, ZŠ a Praktické 
školy ve Strakonicích
Vernisáž s představením Pohádka o dvanácti 
měsíčkách se koná 2. 5. od 14.00 hod.
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK

3. 5.–28. 5.
Fotografové Strakonice 2017 

Vernisáž se koná 2. 5. v 17.00 hod.
místo: Maltézský sál, info: MěKS

4. 5., 16.30 hod.
Vernisáž výstavy výtvarného oboru ZUŠ 
vystoupí  Ádh Mór. Místo: Kapitulní síň, info: ZUŠ

6. 5.–3. 6.
Zeď 
Veřejná výzva galerie Artwall Strakonice, sedm 
vybraných děl bude vystaveno na vernisáži 6. 5., 
svá díla posílejte na artwallstrakonice@email.cz. 
místo: Artwall, Želivského ul., info: Artwall
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POZVÁNKY
1. 4.
Odemykání řeky Otavy
info: Půjčovna lodí Slavík, tel. 604 460 493

1. 4., 20.00 hod.
Koncert – Cocotte Minute, Hentai Corpora-
tion a Prago Union
místo: dům kultury, info: MěKS

1.–2. 4., 9.00–17.00 hod.
Hormonální jóga pro ženy
víkendový kurz s Danielou Uhlíkovou, přihlášky 
na lektorka@hjdaniela, tel. 723 414 220
místo a info: RC Beruška

3. 4., 18.00 hod.
S gymnáziem na cestách – s Jakubem  
Vilánkem na daleký Nový Zéland
místo: promítací sál gymnázia, info: gymnázium

4. 4.
Zahájení sezony na strakonickém hradě
místo: strakonický hrad, info: MSP
Vystoupení žáků P. Bedřichové k zahájení sezony 
v MSP. Místo: Jelenka strakonického hradu, info: ZUŠ

4. 4., 9.00–10.30 hod. 
Kurzy počítačové gramotnosti
Internet I – první e-mail – základní vyhledávání,  
e-mailová pošta. Místo: studovna ŠK, info: ŠK

4. 4., 17.00 hod.
Základy péče o ovocné stromy
Teoretické i praktické poznatky vám předá Franti-
šek Langmajer. Sraz: u restaurace Lovecká bašta, 
info: ŠK

4. 4., 16.00 hod.
Fotokurz – cesta k lepším fotografiím
Kapacita kurzu je omezena, přihlášky na  
www.knih-st.cz/fotokurz. Sraz: 3. hradní nádvoří

4. 4., 19.00 hod.
Divadelní předplatné B – Divadlo Palace
Stará dobrá kapela
hrají: V. Postránecký, S. Skopal, N. Konvalinková 
a další. Místo: dům kultury, info: MěKS

5. 4., 15.00 hod.
Odhalení pamětní desky J. Dvořákovi 
Šumavskému
místo: před domem v ul. Podskalská 59,  
info: Jednota K. H. Borovského

5. 4., 16.30 hod.
Zastavení v čase
Krátké setkání, ztišení, verše – Dalibor Pešek, 
poetická próza – Rabíndranáth Thákur. 
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem 

5. 4., 19.00 hod.
FJC – koncert skupiny Šafrán
místo: Rytířský sál, info: MěKS

6. 4., 16.00 hod.
Představení žáků LDO (Pavel Šrut „SAM“)
místo: divadelní sálek, info: ZUŠ

6. 4., 17.00 hod. 
Historie města Strakonice ve staletích, 1. část
přednáší Josef Kalbáč
místo: společenský sál ŠK, info: MSP

7. 4., 13.00–17.00 hod.
Farmářské trhy
místo: Velké nám., info: Jan Juráš, tel. 721 658 244

8. 4., sraz 6.55 hod.
Ornitologická akce s kroužkováním v Čes-
kých Budějovicích
Sraz v 6.55 hod. před nádražím ČD, odjezd 
v 7.07 hod. do Č. Budějovic, v 9.00 hod. se 
připojíme k akci vedené Petrem Veselým (PřF JU) 
a Jiřím Řehounkem (Calla) na území bývalého 
tankodromu. Info: pobočka ŠK Za Parkem

8. 4., 10.00–16.00 hod.
Velikonoce – vítání jara v Hoslovicích
místo: Hoslovický mlýn, info: MSP

8. 4., od 10.00 hod.
TATTOO JAM
celostátní tetovací show, součástí bude bohatý do-
provodný program, koncerty, soutěže v tetování, křest 
nové publikace Tattoo Jam Strakonice 2003–2016
místo: dům kultury, místo: MěKS

9. 4., 14.30 a 16.30 hod.
Dlouhý, Široký a Bystrozraký
klasická loutková pohádka K. J. Erbena, hrají 
rodiče a přátelé MŠ Lidická Strakonice
místo: KZ U Mravenčí skály, info: MěKS

10. 4., 9.00 hod.
Krajská postupová přehlídka školních 
dětských pěveckých sborů
místo: dům kultury, info: MěKS

10. 4., mezi 17.00 a 19.00 hod.
Tvořivý podvečer s Hanou Taschnerovou – 
Drobné velikonoční dekorace
Pomůcky a materiál budou připraveny, ale bylo 
by dobře přinést si i vlastní (papír, nůžky, lepidlo, 
bílá a popř. i jiná vlna, vyfouknutá vejce).
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem

10. 4., 19.00 hod.
Divadelní předplatné A – Divadlo Kalich
Božská Sarah
hrají: I. Janžurová, K. Hádek. 
místo: dům kultury, info: MěKS

11. 4., 8.00–17.00 hod.
Velikonoční trhy
od 14.00 hod. ukázky zdobení kraslic
místo: dopoledne vestibul ZŠ Dukelská, od 14.00 
jídelna, info: školní družina 

11. 4., 19.00 hod.
KPH – Panorama Czech Brass
koncert dechové kapely
místo: dům kultury, info: MěKS

PLAVECKÝ STADION 
KRYTÝ BAZÉN
Po
  6.00–8.00 kondiční plavání
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
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
12.00–22.00 (15.30–20.00 ½ bazénu)
So a Ne
13.00–20.00

Změny v otevírací době
  8. 4. –  13.00–17.00
14. 4. –  13.00–20.00
17., 22. 4.  ZAVŘENO

SAUNA
Út, pá 10.00–22.00   ženy     
St 10.00–22.00   muži    
Čt 10.00–22.00   společná 
So      10.00–17.00   společná 
FITNESS
Po    8.00–12.00, 14.30–19.30
Út, st, čt, pá   8.00–12.00, 14.30–21.00
So, ne  14.00–19.00

20.–21. 4., 17.30 hod.
Špína 
SR/ČR, drama, 87 min., přístupný od 15 let

22.–24. 4., 20.00 hod.
Přes kosti mrtvých
Pol/ČR, drama/thriller, titulky, 128 min., přístupný od 12 let

24.–26. 4., 17.30 hod.
Ztracené město Z 
USA, biografický/dobrodr./drama/histor., titulky, 
140 min., přístupný od 12 let

25.–26. 4., 20.00 hod.
Loupež ve velkém stylu 
USA, krimikomedie, titulky, přístupný od 12 let

27.–28. 4., 17.30 hod.
The Circle
USA, sci-fi/thriller, titulky, 90 min., přístupný od 12 let

27.–30. 4., 20.00 hod. 
Zahradnictví: Rodinný přítel
ČR, drama

29.–30. 4., 17.30 hod.
Kráska a zvíře 3D 
USA, fantasy/hudební/rodinný/romant., dabing, 
123 min., přístupný všem  

SENIORSKÁ STŘEDA

19. 4., 9.30 hod.
Všechno nebo nic
Slovensko/ČR, komedie/romantický, 107 min.

FILMOVÝ KLUB – KINO OKO

5. 4., 20.00 hod.
Jeden německý život
Rakousko, biografický/dok., titulky, 113 min., 
přístupný od 12 let

Během dubna se modlíme za Strakonice – zvlášť 
za dar víry a naděje pro všechny obyvatele.
Nedělní bohoslužby
8.00 Podsrp, 9.30 sv. Markéta
Neděle 2. 4., 9.30 sv. Markéta
Nedělní eucharistie s promluvou pro děti
Neděle 2. 4., 15.30 hod., RC Beruška
Setkání rodin s dětmi
Pátek 7. 4., Panna Maria bolestná – kostel 
Podsrp
bohoslužby od 9.30, 11.00, 17.30 hod., sv. 
smíření od 8.30; růženec v 9.00; tichá adorace 
15.00–16.45; křížová cesta 17.00; procesí 
od kostela sv. Václava v 8.00 hod.
Květná neděle 9. 4., 8.00 hod. Podsrp;  
9.30 hod. sv. Markéta – začátek Svatého 
týdne, žehnání ratolestí
Zelený čtvrtek 13. 4., 18.00 hod. sv. Prokop – 
mše na památku Poslední večeře Páně
Velký pátek 14. 4., 9.00 hod. sv. Prokop –
křížová cesta; 18.00 hod. sv. Prokop – 
Velkopáteční obřady
Bílá sobota 15. 4., 9.00–16.00 hod. sv. Prokop 
– možnost soukromé modlitby u Božího hrobu
Sobota 15. 4., 21.00 hod. sv. Markéta –
Velikonoční vigilie s udílením křtu dospělým
Neděle 16. 4., 8.00 hod. Podsrp; 9.30 hod. 
sv. Markéta – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Pondělí 17. 4., 9.30 hod. sv. Markéta – 
Pondělí velikonočního oktávu
Pátek 21. 4., 19.00 hod. sv. Markéta – 
Večer chval; hudba, zpěv, možnost přímluvy 
na konkrétní úmysly
Neděle 7. 5., 9.30 hod. sv. Markéta – 
nedělní eucharistie s promluvou pro děti
Více na: www.farnost-strakonice.cz

MANA
www.manacirkev.cz
Zamyšlení nad Biblí
Každý čtvrtek, 17.00 hod., Lidická 194

BOHOSLUŽBY

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
www.farnost-strakonice.cz
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12. 4., 10.15 hod.
Velikonoční putování do pohádky
v rámci programu s prvky Montessori pedagogiky 
barvení a zdobení vajíček. Místo a info: RC Beruška

12. 4., 18.00 hod.
Jiří Zemánek – Gregory Bateson – o ekolo-
gii mysli a vzorech, které spojují
Přednáška o významném mysliteli, který ovlivnil 
mnoho vědních oborů. 
místo: společenský sál ŠK, info: www.spona-os.cz

13. 4., 19.00 hod.
Fashion show – Strakonice město hvězd
Galavečer plný módních přehlídek a známých hostů 
pocházejících ze Strakonic. Místo: dům kultury, 
info: MěKS

14. 4., 20.20–23.00 hod.
Pecha Kucha Night Strako:nice vol. 1
prezentace zajímavých osobností nejen z regionu
info: FB Pecha Kucha Night Strako:nice 

17. 4., 15.00 hod.
Velikonoční GOSPEL koncert
vystoupí sbor Gospel Limited (Praha), doprovodný 
program, občerstvení
místo: Rytířský sál, info: Mana AC Strakonice

17. 4., od 18.00 hod.
Velikonoční hraní na kantely
K hraní, zpěvu nebo jen k poslechu zveme širo-
kou veřejnost. Koná se ve spolupráci se spolkem 
Spona. Místo a info: ŠK Za Parkem

18. 4., 9.00–10.30 hod.
Kurzy počítačové gramotnosti
Internet II – cestování s internetem – počasí, jízdní 
řády, mapy, ubytování, pojištění. Přednostně pro 
čtenáře ŠK. Místo: studovna ŠK, info: ŠK 
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18. 4., 16.00 hod. 
Fotokurz – cesta k lepším fotografiím
Kapacita kurzu je omezena, přihlášky na  
www.knih-st.cz/fotokurz. Sraz: 3. hradní nádvoří

18. 4., 18.00 hod.
Kurzy zdravého veg(etari)ánského  
vaření – pokročilí
Účast hlaste na jan.juras@knih-st.cz nebo 
721 658 244. Kurzovné 80 Kč. Místo: ZŠ Povážská 

19.–21. 4.
Salve Caritas – Salve Vita
13. ročník mezinárodního festivalu zdravot-
ně postižených hudebníků
19. 4., 20.00–22.00 hod., dům kultury
Společenský večer – k poslechu i tanci zahraje 
kapela Osečanka a kapela z Domova U Rybníka 
Víceměřice, doprovodný program. 
20. 4., 8.30 a 10.00 hod., dům kultury
zahájení a veřejné vystoupení jednotlivých souborů
16.00 hod., Rytířský sál
Divadelní představení  „SAM“ 
příběh o mořských pannách, hrají: děti LDO ZUŠ Stra-
konice, autor: P. Šrut, dramatizace, režie: I. Křešnička
20.00 hod., dům kultury
Galavečer – představí se všechny zúčastněné soubory
součástí je doprovodný program
Pátek 21. 4. 
dopolední vystoupení účastníků v okolních měs-
tech – Volyně, Horažďovice.

19. 4., 16.00 hod.
Zelené otazníky: Exkurze do Teplárny Strakonice
Jak teplárna ovlivňuje životní prostředí města 
a jeho okolí? Vzhledem k omezené kapacitě je 
nutné nahlásit účast předem na jan.juras@knih-st.
cz nebo 721 658 244.

INZERCE

RV
16

01
39

7/
0

4

5,9 %
ÚVĚR
S GARANTOVANÝM

BEZ RUČENÍ NEMOVITOSTÍ

ÚROKEM

Živnostníci si zaslouží

S námi mohou živnostníci počítat

Podnikatelský splátkový úvěr Expres Business. Žadateli nevzniká právní nárok na uzavření smlouvy.  
MONETA Money Bank si vyhrazuje právo nevyhovět žádosti o úvěr. Nabídka platí do 14. 6. 2017.

224 444 555 | monetapodnikatelum.cz

MONETA_SME_typo_inzerce_92x130mm.indd   1 17. 3. 2017   16:36:09

sraz: u hlavní vrátnice teplárny

19. 4., 17.00 hod. 
Krvavé jaro 1945
Hostem besedy z cyklu Akademie volného času 
bude ředitel nakladatelství Academia, spisovatel 
a držitel ceny Magnesia Litera pan Jiří Padevět.
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK 

19. 4., 17.15 hod.
Žákovský koncert 
místo: zámecký sálek, info: ZUŠ

20. 4., 18.00 hod.
Kurzy zdravého veg(etari)ánského vaření 
– začátečníci
Účast hlaste na jan.juras@knih-st.cz nebo 
721 658 244. Kurzovné 80 Kč. Místo: ZŠ Povážská

21. 4., 13.00–17.00 hod.
Farmářské trhy
místo: Velké nám., info: Jan Juráš, tel. 721 658 244
Info: MěKS

21. 4., 18.00 hod.
Tematický večer pro ženy: Miluj své tělo, 
miluj sám sebe
místo: RC Beruška, rezervace: tel. 773 165 696

23. 4., 15,00 hod.
Strollering: Závody kočárků
sraz: před Caffé Jezárky, info: RC Beruška

23. 4., 15.00  hod.
Taneční odpoledne s písničkou
k poslechu a tanci hraje Antonín Talafous z Protivína
místo: dům kultury, info: MěKS

25. 4., 18.00 hod.
Strakonické příběhy XXXX.:  
Bžundová se modlí za Bžundu. 
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KULTURA

Silnější než smrt

Strakonický blešák
Rada seniorů města Strakonice ve spolu-
práci se STARZ Strakonice pořádají blešák 
v sobotu 13. 5. od 8.00 do 11.00 hod. 
v letním plaveckém areálu. Prodej sortimentu 
je bez omezení. Více informací získáte na tel.: 
602 811 600 nebo na e-mailu: iparkoso-
va@seznam.cz. Přihlášky jsou přijímány 
od 3. 5. Vstup pro prodejce je od 7.30 hod.

Tábor pro seniory 55+  
v rekreačním zařízení Olšina
Oblastní spolek Českého červeného kříže 
ve spolupráci se Svazem diabetiků ČR 
a Radou seniorů města Strakonice pořádají 
2. ročník letního retro tábora pro seniory 
55+ v termínu od 5. 8. do 12. 8. Program 
v rekreačním zařízení Olšina, 7 km od Černé 
v Pošumaví, bude zaměřen na společen-
ské hry, soutěže a malé sportovní nebo 
vědomostní disciplíny. Nebude chybět 
táborák a posezení s kytarou. Více informací 
a přihlášky: Obl. spolek Českého červeného 
kříže, Helena Mocová, tel.: 602 492 413, 
předsedkyně Rady seniorů města Strakonice 
Marcela Štveráková, tel.: 602 340 099, 
Infocentrum pro seniory, U Sv. Markéty 58, 
tel.: 380 422 745, 720 043 670.

Zájezd do Sušice a okolí
Svaz diabetiků Strakonice pořádá v úterý  
11. 7. autobusový výlet do Sušice a okolí. 
Ce na místenky je 150 Kč. Více informací 
a přihlášky u Marcely Štverákové, tel.: 
602 340 099. Navštívíte např. kostel sv. 
Václava v Sušici, muzeum Lamberské stezky 
v Žihobcích nebo Lamberskou hrobku v Ne-
zamyslicích. Marie Žiláková, 

Infocentrum pro seniory Strakonice

Opuštěná Voříškovna, rozpustilé kuželky v pivovar-
ské zahradě Oskořince, Vít Vokáč a oslí můstek 
mezi strakonickým 16. a 19. stoletím. Další vyprávě-
ní regionálního historika K. Skalického. 
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK Za Parkem

26. 4., 17.00 hod.
26 let Národního parku Šumava
přednáška s promítáním – Jiří Kadoch
místo: sál gymnázia, info: ŠK Za Parkem

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

26. 4., 18.30 hod.
Jarní rozezpívání – koncert pěveckých sborů
účinkují: Pěvecký sbor Gymnázia Strakonice, 
Unique Rokycany, PUK Strakonice
místo: dům kultury, info: MěKS

27. 4., 8.00–11.00 hod.
Tvořivá dílnička pro děti – třpytivá kouzel-
nická hůlka
místo: oddělení pro děti ŠK, info: ŠK

27. 4., 9.00 a 10.00 hod.
Pořady pro strakonické předškoláčky
místo: Rytířský sál, info: ZUŠ

27. 4., 17.00 hod.
Maltézské sanitní vlaky ve Strakonicích, na fron-
tách 1. světové války i za prvních let republiky

přednáší Miroslav Žitný
místo: přednáškový sál ŠK, info: MSP

28. 4., 9.00 a 10.00 hod.
Pořady pro strakonické předškoláčky 
místo: Rytířský sál, info: ZUŠ

28. 4., 20.00 hod.
Koncert DOG EAT DOG
support: Herdek Filek. Místo: dům kultury, info: MěKS

29. 4., 10.00–16.00 hod.
Stavění máje
místo: Hoslovický mlýn, info: MSP
29. 4., 19.00 hod.
Mongol Rally 2016 
přednáška spojená s promítáním a povídáním 
Ondřeje Kozáka. Místo: Rytířský sál, info: MěKS
30. 4.
Čarodějnický rej
hudební a soutěžní program pro děti i dospělé
místo a info: kemp na Podskalí, tel. 602 140 000

Neformální skupina Jsme Strakonice letos 
poprvé v našem městě představí akci Pecha 
Kucha Night (PKN). Je to večer plný osob-
ností z různých oborů, které v omezeném 
čase (formát 20x20 - dvacet snímků prezen-
tace po dvaceti vteřinách) představují své 
aktivity. Tato akce je vzájemnou výměnou 
zkušeností i sdílení pohledu na svět očima 
prezentujících. A především je kulturní udá-

lostí a setkání v netradičních prostorech. 
První strakonická PKN bude na (zatím) 

tajném místě 14. dubna od 20.20 hod. Před-
staví se zde jak lidé ze Strakonic a okolí, tak 
přespolní. Informace o lokaci a prezentujících 
osobnostech budou postupně přibývat na webu 
www.pknst.cz a na facebookové události 
Pecha Kucha Strako:nice vol.1.

Martin Vadlejch, Jsme Strakonice

Pecha Kucha Night Strako:nice vol. 1.

Žijeme v době a v části planety, kde se máme 
ve srovnání s dějinami a dalšími regiony velice 
dobře. Přesto se každého z nás dotýká realita 
bolesti, lidského utrpení, zrady, lži. K tomu 
přistupuje nemoc, ztráta blízkého i smrt. Člověk 
od nepaměti hledá nejen vysvětlení, ale i řešení 
těchto aspektů. Můžeme před tím utíkat, mů-
žeme upadat do bezmoci, můžeme dělat jakoby 
nic, můžeme rezignovat. Přece nám ale vždy 
nějak vychází, že na něco je člověk krátký.

Přece se v dějinách lidstva objevil mimo-
řádný okamžik. Ježíš Nazaretský, kterého 
mnozí rádi poslouchali, jiní zakusili jeho 
mimořádnou moc, a dalším byl trnem v oku, 
naplňuje předpovědi Starého zákona o záchra-
ně, kterou Bůh lidem slíbil. Znovu ubezpečuje, 
že výše vyjmenované skutečnosti nemají 
poslední slovo, že Bůh touží pro člověka 

po lepším údělu a připravil cestu. Tou cestou 
je láska, kterou projevuje Ježíš lidem nejen 
tím, co pro ně dělá, ale tím, že je ochoten za ně 
zemřít – dát vše.

Řeknete: „Takových hrdinů, co položili 
za někoho život, tu bylo!“ Je to pravda, ale 
jedinečné je to, že Ježíš nezůstal v poutech 
smrti, ale vstal z mrtvých! Učedníci, kteří 
před jeho smrtí byli ustrašeni, nyní s odvahou 
vydávají o této realitě svědectví. Zde je možné 
hledat klíč a nacházet mnohé odpovědi. Ano, 
utrpení a smrt vyplývající z lidské nepravosti 
okupují náš svět, ale nemají poslední slovo! 
V Kristu život zvítězil nad smrtí a toto vítěz-
ství může prožívat každý člověk.

Přeji a vyprošuji všem čtenářům a spoluob-
čanům Velikonoce plné naděje a radosti z daru 
života! Roman Dvořák, farář

2. 5., 18.00 hod.
Vícehlasy
Hosty budou perníkářka a lektorka lidových řeme-
sel Julie Chadimová a pedagožka a sbormistryně 
Marcela Miková. Místo: společenský sál ŠK, 
info: ŠK
3. 5., 17.15 hod.
2. absolventský koncert
místo: zámecký sálek, info: ZUŠ
4. 5., 19.00 hod.
Divadelní představení – Shirley Valentine
hraje: Simona Stašová, místo: dům kultury, info: 
MěKS
6. 5.
Slavnostní shromáždění u příležitosti  
72. výročí ukončení II. Světové války 
hudební produkce od 14.30 hod., kladení věnců
místo: památník Na Dubovci

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

16.00 hod. 
Páteční schůzky kroužku MOP pro 
předškolní a mladší školní děti (i v kočárku) 
s rodiči, ale případně i pro starší školáky. 
Termíny schůzek: 7. 4. si ukážeme pletení pomlázky 
a kouzla s vajíčky, 21. 4. si pohrajeme na zahrádce 
u Taschnerových a uvidíme jarní práce na záhonech, 
28. 4. vyčistíme studánku Skleněnku na Podskalí a za-
hrajeme si kuličky. Sraz: před hradem u vývěsky ŠK

PRO CYKLISTY
9. 4.
Odemykání cyklistických studánek
místo: Buzice u Blatné, info: V. Šavrda,  
v.savrda@seznam.cz
22. 4.
Probouzející se přírodou Milevska 
a Kovářovska
místo: Milevsko, info: J. Mácha,  
macha.jar@seznam.cz

7. 5.
Oficiální zahájení jihočeské cykloturistické 
sezony 2017
Setkání tří pelotonů tří řek nad hradem Zvíkov
Peloton Otava (Strakonice – Písek – Zvíkov)
info: nadace@jihoceske-cyklostezky.cz

Zdroj: Nadace jihočeské cyklostezky

29. 4.
Strakonické vítání
Zahájení turistické sezony a cyklovýlet Po stopách 
strakonických pánů (trasy 15, 40 a 60 km) a 
nordic-walking. Od 13.00 hod. kulturní program 
s doprovodnými aktivitami, tvořivými dílnami pro 
děti a hravými úkoly a kvízy. 
místo: strakonický hrad, info: odd. CR MěÚ
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Harmonogram strojního čištění města 1. díl Ukliďme si Strakonice!
Již několik úspěšných ročníků jarního 
úklidu našeho města, zejména v místech 
nepřístupných strojové technice, se díky 
pomoci dobrovolníků vydařilo. Letos 
se Strakonice zapojí do ekologické akce 
„Ukliďme svět, ukliďme Česko!“ ve čtvr-
tek 6. 4. od 14.30 hod. Pro úklid veřejných 
prostranství ve městě máme pro zájemce 
připraveno 15 lokalit, ovšem uklízet můžete 
i ve svém nejbližším okolí. 

Pokud nemůžete ve čtvrtek 6. 4., můžete 
se připojit k již známým akcím ve Strako-
nicích a okolí, a to například: Čištění řeky 
Otavy – celý duben bude probíhat již 10. 
ročník čištění řeky Otavy, kdy dobrovolníci 
z řad tábornické unie, strakonických skautů 
či dobrovolných hasičů budou čistit převáž-
ně úsek Střelské Hoštice – Slaník.  O úklid 
Podskalí se jako každoročně postarají 
vyznavači geocachingu, a to v sobotu 22. 4.

Pokud budete organizovat svou vlastní 
úklidovou akci, kontaktujte prosím odbor 
životního prostředí na tel. 383 700 334 nebo 
383 700 333. Prostředky na úklid, tj. pytle 
na odpad a rukavice, vám poskytneme. 
Zároveň si dohodnete místo, kde zanecháte 
pytle s nasbíraným odpadem, abychom 
mohli včas zajistit jejich odvoz.

Každá pomocná ruka bude proto vítána 
a všem, kteří se zapojí, patří náš dík.

Radka Mrkvičková, 
odbor životního prostředí

Datum den lokalita 

4. 4. úterý Na Stráži, Čelakovského, Pionýrská, Hrnčířská, Sokolovská, Hradební

5. 4. středa Velké náměstí (vč. přídlažby, rampa MěÚ), U Sv. Markéty, Podskalská až k poště č.1, Kochana z Pra-
chové, parkoviště u Bati a u hlavní pošty

6. 4. čtvrtek Ellerova, celé sídliště Mlýnská, parkoviště pod nemocnicí

7. 4. pátek Na Ohradě, Nábřežní, Holečkova, Bezděkovská od JČE až k mostu, parkoviště U Bílého vlka, Luční, Krátká

10. 4. pondělí parkoviště Švandy dudáka, Bezděkovská až k JČE, Školní, Dukelská ke škole, vnitroblok „podkova“ 
parkoviště za domy čp. 427-433

11. 4. úterý Stavbařů, Družstevní, Klostermannova, Dukelská

12. 4. středa Dopravní, Textiláků, Heydukova k VAK, Heydukova slepá + sídliště

13. 4. čtvrtek Palackého náměstí, sídl. Tržní, chodník kolem plavec. stadionu, Křemelka 

18. 4. úterý Tovární + viadukt, Prácheňská k mostu Mutěnice, Jeronýmova, Zeyerovo nábřeží

19. 4. středa Sídl. 1. máje, MUDr. K. Hradeckého

20. 4. čtvrtek Arch. Dubského, Šmidingerova, Prof. A. B. Svojsíka, Erbenova, Dr. Jiřího Fifky

21. 4. pátek Zvolenská, parkoviště Zvolenská u Ráje, Havlíčkova, Máchova, kolem sportovní haly k učilišti, parkoviš-
tě za domem čp. 805

24. 4. pondělí Zahradní, B. Němcové, Chelčického, dvůr + parkoviště u domu čp. 800-803

25. 4 úterý Mírová, Bavorova, Želivského, Sv. Čecha

26. 4. středa Smetanova, Žižkova, Plánkova, Tylova, Bezručova, Krále Jiřího z Poděbrad

27. 4. čtvrtek Jiráskova, Mánesova, Vrchlického, Baarova

2. 5. úterý Prof. Skupy, Švandy dudáka, točna MHD, Mikoláše Alše

3. 5. středa Rybniční, Jezerní, Labutí, Vodní, Bahenní, Leknínová I.

4. 5. čtvrtek U Vrbiček, Leknínová II., Labutí, Bahenní, Pod Kuřidlem

5. 5. pátek Za Stínadly

9. 5. úterý Lesní od Ptákovické na konec lesa, Ptákovická, Strojařů, U Zahrádek, Hraniční horní část  
po ul. Povážská, U Studánky, Na Muškách

10. 5. středa Povážská po ul. Hraniční, Pohraniční stráže, Šumavská po ul. Hraniční, Boubínská
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došlo k další etapě 
přístavby obchodních prostor

V novém objektu jsou k dispozici 2 neobsazené nájemní 
jednotky, které bychom tímto rádi nabídli k pronájmu.

Volné nájemní jednotky o rozloze 100 m2 a 150 m2 
se nachází v přízemí budovy.

V případě zájmu se prosím  
obracejte na pana Haralda Buchingera
e-mail: buchinger@saller.cz 
tel.: +420 602 452 455

Ve strakonickém nákupním 
středisku v Katovické ulici Živnostníci si zaslouží

NA DANĚ
PŘÍSPĚVEK
MOŽNOST ZÍSKAT

S námi mohou živnostníci počítat
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VÝROČÍ MĚSTA

V roce 650. výročí města je vhodné připo-
menout i jeho stavební vývoj, neboť ač byly 
Strakonice zejména v druhé polovině 20. století 
výrazně přeměněny a řada starobylých struktur 
byla zcela setřena, zanechala dodnes jednotlivá 
staletí v obraze města své rozpoznatelné stopy. 

Osídlení strakonické kotliny sahá hlubo-
ko do minulosti. Souvisí i s rýžováním zlata 
na Otavě a s příznivými přírodními podmín-
kami v široké a vzdušné kotlině při soutoku 
Otavy a Volyňky. Ačkoli existují četné stopy 
přítomnosti člověka na území dnešního města 
i z doby před založením hradu, budovaného 
od konce 12. století v mnoha stavebních fázích, 
můžeme říci, že bez hradu by nebylo vzniklo 
město a že bez města by se nebyl zase dodnes 
zachoval hrad. Na území dnešních Strakonic, 
které v té době ještě zdaleka nepřipomínaly 
město, existovalo v raném středověku něko-
lik osad jednoduchých poddanských stavení, 
z nichž některé časem zanikly, další se spojily 
a jiné byly rostoucím městem pohlceny. 

Popsat podrobněji genezi této prvotní 
aglomerace v průběhu 13. století stejně jako 
případnou návaznost osídlení na starší osady 
však již není možné. Ve 14. století bylo toto 
nekompaktní osídlení strakonické kotliny již 
jednoznačně považováno za město. Přímo pod 
hradem, na levém břehu Volyňky, ležela malá 
kolonie hradních služebníků Žabokrty (Žabo-
krky). Na druhé straně Volyňky se rozvinula 
dlouhá vesnice Bezděkov (od 19. století Nové 
Strakonice), kterou tvořila neuspořádaná zástav-
ba spíš zemědělského rázu, postupně obklo-
pující přirozeně vzniklou cestu k osadě Lom. 
Severní část Bezděkova zvaná Ohrada byla snad 
původně samostatným ostrovem, což si dnes lze 
již jen těžko představit. Naproti hradu za ře-
kou povstaly Velké a Menší město, oddělené 

vedlejším ramenem Otavy. Starší Menší (Malé) 
město (okolo Palackého náměstí) vzniklo 
na ostrově mezi ramenem a hlavním korytem 
řeky. Tato lokalita, vytvořená naplaveninami 
řeky Otavy, však nebyla pro zástavbu příliš 
vhodná a mnohokrát během staletí poznali její 
obyvatelé ničivou sílu povodní. Pro Velké město 
(okolo Velkého náměstí) proto bylo zvoleno 
výhodnější místo, které nabízí nezaplavované 
území s možností dalšího rozvoje. 

Nedaleko Strakonic stávala starobylá 
osada Lom doložená již na listině z roku 1243, 
ve které byl jako farní středisko celé strakonic-
ké aglomerace již na konci 13. století postaven 
kostel svatého Václava se hřbitovem. Založení 
farního kostela v takto odlehlé končině lze 
možná vysvětlit tím, že osady Lom a Bezděkov 

v té době byly zřejmě lidnatější než osídlení 
severně od hradu. 

Taková volná sídelní struktura s těžištěm 
okolo dvou náměstí se udržela prakticky 
po celý středověk, přičemž lze předpokládat, 
že na území dnešního města se kromě zástavby 
nacházely i pole a louky, v blízkosti osad 
užitkové zahrady. Situaci osídlení doplňovaly 
dva velké rybníky, Blatský u hradu (dnes plošně 
redukovaný) a již neexistující Svatováclavský 
v blízkosti obce Lom. Je zřejmé, že objekty z té 
doby, kterými byly zejména dřevěné domy, se 
kromě jednotlivých významných staveb, pře-
devším hradního areálu a kostela sv. Václava, 
nedochovaly, zvlášť když bylo město v průběhu 
středověku několikrát postiženo rozsáhlým 
požárem. Struktura města jako taková se však 
s dílčími úpravami udržela po další staletí. 
Postupně se začaly objevovat také první zděné 
domy bohatších měšťanů a drobné šlechty 
z okolí. U několika městských domů, které 
byly mnohokrát přestavovány podle soudobého 
vkusu a potřeb, je dodnes uchováno středověké 
jádro, které vypovídá o tehdejší uliční čáře 
a niveletě města (masné krámy, Papežovy domy 
či dům U Hroznu). Dovršením středověkého 
vývoje města byla v první polovině 16. století 
výstavba městských hradeb, jejichž fragmenty 
se dodnes dochovaly v blízkosti Rennerových 
sadů. Tím bylo uspořádání středověkých Stra-
konic dovršeno.

V 17. a 18. století nedošlo ve městě k mno-
ha velkým změnám. Ačkoli se umělecký 
vkus a následně vzhled řady objektů změnil, 
z hlediska prostorového uspořádání k mnoha 
změnám nedošlo. Renesanční a barokní urba-
nismus se ve Strakonicích prakticky neprojevil. 
Zejména 17. století totiž nebylo pro město 
příznivé. Třicetiletá válka zasáhla velmi ničivě 
a tentokrát neodolal ani hrad. Baroko přesto 
zanechalo ve Strakonicích několik stop, vedle 
nových fasád několika domů včetně reliéfního 
štítu masných krámů a upraveného východního 
průčelí kostela sv. Markéty byla vztyčena domi-
nanta Mariánského sloupu na Velkém náměstí, 
založen špitál s kostelíkem sv. Martina, posta-

Stavební vývoj města

Strakonický hrad 1610, Jan Willenberg  Foto: Wikimedia Commons

JIŘÍ KUPKA, ARCHITEKT

Strakonice v polovině 18. století  Foto: archiv MSP Strakonice
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vena nová velkopřevorská rezidence u hradu či 
poutní kostel Panny Marie na Podsrpu. Okruh 
městských hradeb byl zatím výrazněji překro-
čen jen v místech hlavních bran, kde postupně 
vzniklo Pražské (Písecké) předměstí, dosahující 
až k hostinci U Města Prahy, a Horažďovické 
předměstí (dnešní Bavorova ulice). Různými 
hospodářskými kolnami a stodolami se začalo 
zaplňovat i předpolí Malého města (dnešní 
Tržní), kam se vcházelo brankou z dnešního 
Palackého náměstí. Naopak o vsi Lomu se 
v tomto období ztrácí veškeré zprávy, zřejmě již 
neexistovala. 

Původní, prakticky středověká struktura měs-
ta, se začala dynamicky proměňovat až v prů-
běhu 19. století, zejména v jeho druhé polovině, 
kdy Strakonice procházely překotným rozvojem 
spojeným s rychlou industrializací. Symbolem 
této změny může být stržení hradeb i obou hlav-
ních bran, dosud vytyčujících středověký obvod 
města. Provinční poddanské městečko se začalo 
měnit v průmyslové, správní a obchodní středis-
ko. Strakonice 19. století jsou spjaty především 
s rozvojem fezárenské výroby. Město bylo 
rychle obklopováno a prostupováno výrobními 
objekty. Po roce 1850 začal růst velký tovární 
komplex na levém břehu Volyňky a zcela pohltil 
bývalou osadu Žabokrty  (továrna „S“). Další 
továrenské výrobní haly se objevily na Ostrově 
(továrny „Z“ a „F“), který byl postupně zcela 
zastavěn. Pozoruhodným objektem z té doby 
je zachovaný úřednický dům v ulici Kochana 
z Prachové z poloviny 19. století. Do konce sto-
letí bylo ve městě již pět velkých továren na vý-
robu fezů. Řada továrních objektů se dochovala 
a vesměs čeká na další využití. Rozvoj města 
byl silně ovlivněn i příchodem železnice. V roce 
1868 byla zprovozněna trať dráhy Františka 
Josefa I. z Českých Budějovic do Plzně, později 
pak byly vybudovány lokální trati do Vimperka 
(1893) a Březnice (1899). Na ně byly vlečkami 
napojeny strakonické továrny. Významným 
počinem pro budoucí rozvoj bylo otevření 
všeobecné a veřejné nemocnice Františka Josefa 
I. na Pražském předměstí v roce 1892. Výrazně 
se změnil i Bezděkov, který v roce 1869 dostal 
jako Nové Strakonice městská práva, což svědčí 
o jeho významu. Řada realizací z této doby 
(např. v okolí Husovy třídy) dodnes vykazuje 
architektonické i urbanistické hodnoty.

Rychlý plošný růst města pokračoval i v první 
polovině 20. století. Město se rozšiřovalo severně 
od centra za Rennerovými sady jak podél 
Husovy ulice (hospodářská škola, chorobinec 
a sirotčinec, stávkařská škola), tak při silnici 
k Ráji a při silnici k Radomyšli. Dělnické domky 
se stavěly na Medové kaši (Družstevní čtvrť, 
dnes sídliště Stavbařů) a Na Jízdárně (Heyduko-
va). Další rodinná výstavba začala u kostela sv. 
Václava (čtvrť Na Magistrále) a za tratí k Mutě-
nicům (Volyňské předměstí tzv. Barvínkov). Při 
silnici na Volyni, jižně od města, se začal vytvá-
řet průmyslový areál České zbrojovky (1919), 
která se v průběhu 20. století změnila na veliký 
strojírenský podnik, jižně od ní se nacházely Po-
šumavské závody pro impregnaci dřeva (součást 
areálu ČZ) a závod Sportovia vyrábějící kožené 
zboží. Nelze pominout ani výstavbu velkých 
veřejných budov (okresní úřad, okresní soud, 
městská spořitelna, Masarykovy školy), regulaci 
řeky Otavy, výstavbu nového letiště V Lipkách či 
sokolského sportoviště Na Křemelce.

Jestliže vývoj v první polovině 20. století, ač 
dynamický a plošně rozsáhlý, probíhal více či 
méně s ohledem na staletý urbanistický vývoj 

města, pak druhá polovina 20. století zna-
menala razantní změny, jež svým měřítkem 
původní charakter Strakonic téměř setřely. 
Dále se rychle rozvíjel průmysl. Na východě 
byly postaveny nové závody podniku Fezko, 
Sítos, pekárna či mlékárna, další průmyslová 
zóna pak vznikla na severovýchodě města. 
Významně se změnila i dopravní situace, byly 
postaveny nové komunikace i nové mosty. 
V roce 1955 byla dokončena stavba nového 
železobetonového mostu u jatek, v roce 1978 
byl uveden do provozu most Na Křemelce, ale 
především bylo v letech 1970 až 1976 realizo-
váno nové přemostění soutoku (dnes most Jana 
Palacha), které bohužel zcela setřelo původní 
ráz samého centra Strakonic a proměnilo 
předpolí Strakonického hradu. Toto období 
však bylo především ve znamení nové bytové 
výstavby. V roce 1950 bylo severozápadně 
od města započato se stavbou nového sídliště 
ČZ pod Kuřidlem sestávajícího z rodinných 
domů, bytových domů ve stylu socialistického 
realismu, ale i domova mládeže. Nové bytové 

domy se v 50. letech stavěly i jinde ve městě, 
v 60. letech pak bylo postaveno systémem 
„prší“ několik dalších bytových domů v sever-
ní části města. Roku 1961 byl dokončen první 
panelový dům v dnešní Bezděkovské ulici. 
Od poloviny 60. let a zejména v letech 
70. a 80. se pak stavěly bytové domy už pře-
devším panelové a posléze celá sídliště. Kromě 
jednotlivých objektů a jejich skupin byla ve 
Strakonicích postavena sídliště v ulici Heyduko-
va, Na Stráži, Mlýnská, Šumavská, sídliště  
1. máje,  a sídliště Mír, u kterého lze vidět snahu 
o překonání neduhů starších sídlišť. Kromě 
toho se na okrajích města mohutně rozvíjela 
individuální rodinná výstavba (při Radomyšlské 
a v Předních Ptákovicích). Byly postaveny nové 
objekty pro rekreaci, nová sportoviště, stavby pro 
kulturu a školství. Nová výstavba se nezastavila 
ani po roce 1989 a rozvoj Strakonic není zdaleka 
ukončen ani dnes. Množství nových záměrů 
realizovaných od 90. let je průřezově představe-
no v knize Strakonice v proměnách času aneb 
Strakonice od sametové revoluce (2014).

Strakonice na konci 18. století  Foto: archiv MSP Strakonice

Strakonice v 1. polovině 19. století, Felix Hájek  Foto: archiv MSP Strakonice
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ZVEME VÁS DO NAŠÍ PRODEJNY

BAREV A LAKŮ 
(v sídlišti Stavbařů)

Nabízíme kompletní sortiment materiálů pro malíře 
a natěrače. Tónujeme interiérové a fasádní barvy 
mnoha tisíc odstínů. Mícháme autolaky (metalízy, 
akryláty) včetně plnění do sprejů. Nabízíme 
vysokou kvalitu za příznivou cenu. 

BAREV A LAKŮ 

BARVY Strakonice, Stavbařů 226, 386 01 Strakonice, tel.: 730 890 925
Po–Pá 8:00–17:00, So 8:00–12:00

Interiérová 
barva 
VISTA DISTEMPER 

MIMOŘÁDNÁAKCE

3 l/209 Kč  9 l/531 Kč 15 l/869 Kč

Staňte se součástí světa, ve kterém klíčové technologie vždy fungují.

Program:
Představení firmy
Prohlídky závodu s kvalifikovaným průvodcem
Prezentace volných pracovních míst

Pro nové projekty a rozšiřující se výrobu hledáme:
technika kvality,  techniky přípravy práce, zaměstnance zákaznického servisu
operátory: elektromontáže, montáže, skladu, svařování, lakovny, CNC stroje
elektrikáře s platnou vyhláškou 50, min. § 5

Naše technologie:
Lisování, ohýbání, svařování, práškové lakování, sítotisk,
broušení, svařování, mechanické a elektrické montování,

Naše produkty:
Serverové, síťové a klimatizační skříně pro datová centra

Přijďte, těšíme se na vás!

Knürr, s.r.o. – součást společnosti VERTIV  – globálního lídra v oblasti  
klíčových technologií pro datová centra  a komunikační sítě

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Kdy: sobota 8. 4. 2017 9,00–12,00 hod. Kde: Nišovice 9, 387 01 Volyně

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


