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Změna volební místnosti 
v okrsku č. 3 – Habeš
Volební místnost ve volebním okrsku č. 3 – 
Habeš je z důvodu konání jiné akce v restauraci 
v termínu prezidentských voleb 12.–13. 1. 
a 26.–27. 1. 2018 přesunuta z Restaurace Habeš, 
Vodárenská, do klubovny vedle bývalé prodejny 
potravin p. Hynka, Tisová 246. 

Zastupitelstvo  
v prosinci schválilo rozpočet
Rozpočet města pro letošní rok počítá s in-
vesticemi do vodohospodářského majetku, 
vybudováním parkoviště u zimního stadionu 
nebo rekonstrukcí kulturního domu. V plánu je 
také výstavba nové haly pro florbal a počítá se 
s rozvojem oblasti Podskalí. Více na straně 4.

Reprezentační ples  
města s Olgou Lounovou
Město Strakonice pořádá v pátek 26. ledna 
v kulturním domě reprezentační ples. K tanci 
bude hrát orchestr Miroslava Novotného Plzeň, 
vystoupí taneční klub swingových tanců, hosté 
se mohou těšit i na burlesku a speciálního hosta, 
jímž bude Olga Lounová.

Šťastný nový rok 2018
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    TEĎ NA
TO MÁTE 
Nabídka, které
    propadne každý

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozu ŠKODA FABIA: 
4,4 – 4,6 l/ 100 km, 101-107 g/km

 vozu ŠKODA FABIA: 
4,4 – 4,6 l/ 100 km, 101-107 g/km

Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

Na nový vůz má teď každý.
Vybírejte z celé modelové řady ŠKODA FABIA a získejte skvěle 
vybavený vůz. S výhodným fi nancováním ŠKODA Financial 
Services ho můžete mít již od 2 999 Kč měsíčně včetně 
pětileté záruky a s výkupním bonusem 10 000 Kč za váš 
stávající vůz. To vše s garantovaným úrokem úrokem 
od 0 % p.  a. do maximálně 4,99 % p. a.
ŠKODA. Simply Clever

tednatomam.cz

Vzorový příklad úvěru na vůz FABIA TRUMF 1.0 TSI 70kW v ceně 298 400 Kč, splátka předem 106 350 Kč (36,88 %), 
výše úvěru 182 050 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 206 581 Kč, celkové platby 
za úvěr vč. pojištění 237 601 Kč, RPSN vč. pojištění 9,224 %, délka úvěru 60 měsíců, poslední nerovnoměrná splátka 
57 680 Kč, měsíční splátka úvěru 2 482 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 2 999 Kč, úroková sazba p. a. 3,99 %. 
ŠKODA Pojištění Standard obsahuje havarijní pojištění, povinné ručení (10% spoluúčast) s uznáním bonusů za 
bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců) a pojištění skla (limit plnění 10 000). Další parametry klienta 
jsou věk 50 let a běžné použití vozu. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

Untitled-218   1 18.12.2017   10:16:04

Nečekáme na budoucnost. Tvoříme ji.
www.volkswagen.cz/polo

Pro nové začátky.

Již od 

292 900 Kč
nebo 4 500 Kč měsíčně*

POtřebujete lehké ovládání?
Jednodušeji už to udělat nešLO.
Nové Polo se snadno ovladatelným 
Infotainment systémem.

* Operativní leasing s dobou pronájmu 36 měsíců a ročním nájezdem 15 000 km. Uvedená pravidelná měsíční splátka obsahuje kompletní servis po celou dobu 
pronájmu vozidla včetně pojištění a předpokládá alespoň 48 měsíců předchozího bezeškodního průběhu havarijního pojištění. Tato individuální 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. Vůz je možné individuálně vybavit příplatkovou výbavou, v tomto případě se výše splátky úměrně zvýší (více informací získáte u autorizovaného prodejce 
Volkswagen). Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Polo: 3,8–6,4 l/100 km, 87–144 g/km. Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

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
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Břetislav Hrdlička
STAROSTA

Dnešní uspěchaná doba má 
za následek, že čas nějak rychleji 
plyne, a nežli se nadějeme, rok 
proklouzne mezi prsty. 

Vánoční čas, kdy jsme, jak pevně 
doufám, všichni dokázali alespoň 
na malou chvíli zpomalit a zastavit 
se v blízkosti svých rodin a přátel, 
v nás pomaličku doznívá a věřím, 
že z těchto vzácných chvil budeme 
ještě dlouho čerpat síly do další 
práce, která nás čeká. 

Nový rok bude ve znamení 
důležitých událostí. V lednu bychom 
měli již ve druhých přímých volbách 
rozhodnout o osobnosti, která 
povede Českou republiku. Přeji 
nám všem, aby naše rozhodnutí 
byla správná a v čele státu stanul 
muž, který  bude hrdý český národ 
důstojně reprezentovat.

Na podzim nás čekají volby 
do obecních zastupitelstev. Celý 
rok se ponese v duchu 100. výročí 
vzniku samostatného českosloven-
ského státu. 

Vážení Strakoničtí, dovolte 
mně popřát vám do nového roku 
především tolik skloňované zdraví 
a zároveň kapičku pověstného 
štěstí. Pokud se nám těchto dvou 
věcí bude dostávat, o to ostatní se 
svou pílí zasadíme. 

Vážení přátelé, na závěr si 
dovolím pozvat vás na Reprezen-
tační ples města Strakonice v pátek 
26. 1. Bude mi ctí potkat se s vámi 
a připít na šťastný nový rok. 

Po 150 dnech byla Poděbradova ulice otevřena

Řidiči se ve středu 6. prosince po sto 
padesáti dnech vrátili do ulice Krále 
Jiřího z Poděbrad. Přesně sto padesát 
dnů byl smluvní termín, kterým se doda-
vatelská firma zavázala ke zhotovení 
a předání díla rekonstrukce ulice Krále 
Jiřího z Poděbrad.

Přestože se mohl termín obyvatelům zdát 
dlouhý, vzhledem k rozsahu investiční akce 
se jednalo o zcela běžnou dodací lhůtu, 
která byla i přes vícepráce na kanalizaci 
a vodovodu, které se ukázaly nezbytné až 
po odkrytí zeminy, přesně dodržena. 

Jak při slavnostním otevření podotkl 
místostarosta Rudolf Oberfalcer, jde 
o první vlaštovku. V tomto roce proběhne 

oprava ulice Švandy dudáka a následovat 
budou další. 

Investiční akce za 16 milionů korun 
byla zcela hrazena z prostředků rozpočtu 
města. Staveniště bylo předáno 7. července 
minulého roku. Během rekonstrukce došlo 
k celkové výměně páteřního kanalizační-
ho a vodovodního systému, byly položeny 
nové asfaltové povrchy, došlo k předláž-
dění chodníků. Pro lepší komfort cestují-
cích vznikla nová, zastřešená autobusová 
zastávka. 

Slavnostního otevření se zúčastnili sta-
rosta města Břetislav Hrdlička, místosta-
rostové Josef Štrébl a Rudolf Oberfalcer, 
zástupci dodavatelské firmy Robstav stavby 
Písek, k. s., pánové Čechal a Korec. Z čest-
ných hostů emeritní senátor Josef Kalbáč.

Děkujeme občanům za trpělivost při ome-
zení, které ke stavbám zkrátka patří.

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR 

Slavnostní zprovoznění ulice Krále Jiřího z Poděbrad  Foto: redakce

DŮM KULTURY · OD 20:00 HOD.
Taneční orchestr Miroslava Novotného Plzeň

Vystoupení tanečního klubu swingových tanců Groovy Cats
(tanec Boogie Woogie a Collegiate Shag)

Burleska – tanec v obří číši
Speciální host Olga Lounová

Zrcadlový sál od 23:00 hod. Pangea – The Beatles revival Band
Diskotéka

PŘEDPRODEJ: 383 311 535 · WWW.MEKS-ST.CZ

FORVojtovi
Strakonice

Elektro
Jankovský
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MHD v prvním pásmu zdarma

Jízda strakonickou městskou hromadnou 
dopravou je od 1. ledna v prvním pásmu 
zdarma. Změnu jízdného schválilo v pro-
sinci zastupitelstvo města. Dosud jezdili 
zdarma senioři nad 65 let, děti a studenti 
do 26 let, kteří měli průkaz vystavený 
dopravcem. Cestující od 15 let zaplatili 
za jednu jízdu v prvním pásmu 8 Kč.  (red)

Městská policie seniorům  
nabízí bezpečnostní řetízky
Rádi bychom vás informovali o tom, že 
Městská policie Strakonice letos opět rea-
lizuje projekt Strakonice – stáří v bezpečí. 
Tento projekt byl spolufinancován za po-
moci dotace ministerstva vnitra v rámci 
sociální prevence a umožňuje seniorům 
a osamělým osobám žijícím v katastru 
města Strakonice získat zcela zdarma bez-
pečnostní řetízek na dveře jako primární 
ochranu bydliště. 

Jste-li senior žijící osaměle, trpící zdra-
votními problémy, nebo chcete-li zvýšit 
pocit bezpečí ve svém obydlí, neváhejte 
a kontaktujte Městskou policii Strakonice. 
Montáže bezpečnostních řetízků budou 
provádět strážníci městské policie po vzá-
jemné domluvě. Nedejte šanci podvodní-
kům, kteří zazvoní u vašich dveří a vydávají 
se za pracovníka elektrárny, či dalším ne-
poctivcům, a nechte si bezplatně pomoci. 
Věříme, že využijete nabízenou možnost. 
Budeme se těšit na vaše telefonáty. 

Milan Michálek, velitel městské policie

Vodné a stočné  
od ledna mírně podraží

Cena vodného a stočného ve Strakonicích 
od Nového roku mírně vzrostla. Zastupitel-
stvo na svém prosincovém jednání schválilo 
nový ceník. Obyvatelé za vodné a stočné 
za m3 vody zaplatí 94,50 Kč včetně DPH, 
v roce 2017 to bylo o 3,39 Kč méně. Vod-
né za m3 vody bude nově stát 58,72 Kč 
včetně DPH a stočné bude 35,78 Kč 
včetně DPH za m3.  (red)

Na prosincovém zastupitelstvu byl 
zastupiteli schválen rozpočet města 
Strakonice na rok 2018. I pro tento rok 
je sestaven v souladu se zákonem č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů v členění dle 
rozpočtové skladby.

Celkové příjmy jsou navrženy ve výši 
cca 504 mil. Kč, výdaje pak ve výši cca 
566 mil. Kč. Splátky úvěrů jsou stanoveny 
ve výši 43 mil. Kč. Rozpočet pro rok 2018 
je tedy navržen jako schodkový. Důležité je 
však to, že tento navržený schodek ve výši 
cca 105 mil. Kč bude hrazen nikoliv ban-
kovními úvěry, tedy nikoliv na dluh, ale 
v celé výši bude kryt úsporami z loňského 
roku. 

Při stanovení příjmů se vycházelo ze 
skutečnosti loňského roku a předpokláda-
ného vývoje pro rok 2018. Příjmy jsou tak 
navrženy oproti roku 2017 vyšší o cca 57 
mil. Kč, a to především díky vyššímu výbě-
ru daní do státního rozpočtu. V průběhu 
letošního roku očekáváme také transfery 
dotací na akce realizované v loňském roce. 
Předpokládáme tedy, že celkový schodek 
rozpočtu bude na konci roku ve skutečnosti 
nižší, než jaký byl schválený. 

Celkové výdaje rozpočtu byly oproti loň-
skému roku navrženy vyšší o cca 90 mil. 
Kč. Z toho běžné výdaje jsou vyšší o cca 34 
mil. Kč, kapitálové výdaje, tedy investice, 
jsou vyšší o 56 mil Kč. 

U běžných výdajů jde značná část navý-
šení na vrub zvyšování mzdových tarifů 
pracovníkům ve státní správě schválených 
vládou, tedy úředníkům, strážníkům, pra-
covníkům v sociálních službách, v kultuře 
a podobně. Dále jsou běžné výdaje navr-
ženy vyšší na údržbu a opravy městského 
majetku, tedy např. opravy chodníků, nebo 
také konečně na opravu střechy budovy 
bývalého Fezka Na Ostrově. 

INVESTIČNÍ VÝDAJE JSOU TĚMI 
HLAVNÍMI, KTERÉ SI KAŽDÁ 
RADNICE URČÍ JAKO SVÉ PRIORITY. 
DOVOLÍM SI PROTO KRÁTKOU 
REKAPITULACI HLAVNÍCH INVESTIC 
PRO ROK 2018 ZA SOUČASNÉHO 
VEDENÍ RADNICE:

Navýšené investiční výdaje slouží přede-
vším k dokončení některých významných 
investic, jako je stavba severního obchva-
tu, stavba nového kanalizačního sběrače 
na Sídlišti 1. máje a rekonstrukce ulice 
Švandy dudáka. V rozpočtu se také počítá 
s rekonstrukcí Šmidingerovy ulice. Součás-
tí této rekonstrukce je rozšíření ulice a také 
nový chodník. 

Pokračujeme v investicích do vodo-
hospodářského majetku města, proto je 
v rozpočtu schválena částka 40 mil. Kč 
na vybudování jímiště vody ÚV Pracejovi-
ce a také rekonstrukce kanalizace v areálu 
nemocnice a v lokalitě před pivovarem. 

Velkou investicí ve výši 17 mil. Kč je 
také vybudování komfortního parkoviště 
v místě zvaném Beranův dvůr před zim-
ním stadionem. To by mělo být vybaveno 
bezbariérovým WC a také dobíjecí stanicí 

pro elektromobily. 
Připravili jsme plán na postupnou re-

konstrukci kulturního domu. Pro rok 2018 
jsme schválili zahájení I. etapy rekon-
strukce a vyčlenili jsme na ni 10 mil. Kč. 
Cílem všech etap je dostat postupně úroveň 
kulturního domu na požadavky dnešní 
doby a vylepšit fungování pro kulturní ak-
tivity. Měla by se zároveň navýšit kapacita 
návštěvníků, zajistit bezbariérový přístup 
a další. Připravujeme představení konceptu 
širší veřejnosti.

Rekonstruovat chceme postupně také 
plavecký stadion, v rozpočtu je vyčleněno 
na I. etapu 5 mil. Kč. Cílem je opět dostat 
především zázemí – převlékárnu a sprchy 
na dnešní standard a zatraktivnit plavecký 
stadion novými prvky.

V rámci podpory sportu mládeže v le-
tošním roce také zahájíme stavbu nové 
haly pro florbal v Máchově ulici vedle 
stávající házenkářské haly. Předpokládáme, 
že po jejím dokončení na přelomu roku 
2018/19 bude zahájena výstavba společ-
ných šaten pro obě sportovní haly, čímž by 
vznikl sportovní komplex pro v současné 
době nejdynamičtěji se rozvíjející sportov-
ní oddíly ve městě. 

Kultura a sport jsou pro radnici také 
jedněmi z hlavních priorit, proto zastupitel-
stvo schválilo významné navýšení roz-
počtových výdajů do dotačního programu 
na sport a na kulturní akce. V letošním 
roce proběhne nejvýznamnější strakonická 
kulturní akce MDF, rozpočet počítá s jeho 
financováním ve výši 4,5 mil. Kč. 

Rozpočet samozřejmě také počítá s fi-
nancováním celé řady dalších záležitostí, 
jako je rozvoj osad, příprava rozvojových 
projektů města, obnova městského mobiliá-
ře, tzn. laviček a dětských hřišť. 

Samostatnou kapitolou je pak oblast 
Podskalí, kde rozpočet počítá s dalším roz-
vojem této vyhledávané lokality ve výši 2 
mil. Kč. Převážná část půjde na nové herní 
prvky pro děti a dospělé.

Rozpočet města Strakonice pro rok 2018 
také obsahuje bonus pro své obyvatele 
v podobě jízdného v MHD zdarma, a to pro 
všechny bez rozdílu věku. Chceme tak pod-
pořit mobilitu v rámci města bez nutnosti 
jízdy autem. 

Dalším významným bonusem je snížení 
ročního poplatku za svoz odpadu ze stá-
vajících 460 Kč na novou částku 260 Kč 
na osobu. 

Chystanými protipovodňovými opatře-
ními v oblasti lokality Šumavská radnice 
podporuje jak ochranu místního životního 
prostředí, tak ochranu obydlí před přívalo-
vými lijáky.

Tolik alespoň ve zkratce k výčtu nejvidi-
telnějších akcí v roce 2018.

Sestavením rozpočtu pro letošní rok 
radnice sleduje jediný cíl, a tím je vytvořit 
ze Strakonic místo příjemné pro život pro 
všechny své obyvatele ve všech oblastech. 
Proto je rozpočet navržen vyváženě jak 
v oblasti rozvoje a správy města, tak v oblasti 
volnočasového vyžití strakonických obyvatel.

Rudolf Oberfalcer, místostarosta

Rozpočet města pro rok 2018
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Poslední dvě ceny starosty města loňského roku znají své majitele

Na udílení cen starosty města jsme 
si už zvykli. Většinou probíhají v uza-
vřeném kruhu a ocenění jsou zváni 
na malé posezení na městský úřad. 
Ocenění, které bylo předáno v sobotu  
8. 12., poněkud vybočovalo ze zaběhnu-
tých pravidel a v tom nejvyšším utajení. 
Oceněným byl Jiří Dobeš, dlouholetý 
činovník strakonické házené, člověk, který 
značnou část svého života věnoval mláde-

ži, kterou vedl k lásce ke sportu s míčem 
v ruce. A protože v tento den měli há-
zenkáři ples, bylo rozhodnuto. Cena bude 
předána při této příležitosti tak, aby o tom 
neměl nikdo ani sebemenší tušení. Tak se 
také stalo, chvíle nepředstíraného dojetí 
na obou stranách provázely okamžik, kdy 
starosta Hrdlička pozval na pódium Jiřího 
Dobeše, aby mu předal cenu. Ačkoliv 
chlapi přece nepláčou, tady se snad i malá 

slzička dojetí zaleskla v oku. Tím ale 
zdaleka nejsme u konce. Dalším prosinco-
vým oceněným byl Zdeněk Polánka. Muž, 
jemuž učarovala vůně benzinu a rychlých 
strojů na dvou kolech. Muž, který Strako-
nice reprezentoval v pověstné Mezinárod-
ní motocyklové šestidenní. 

S oběma pány přinese rozhovor únorové 
číslo Zpravodaje města Strakonice.

Markéta Bučoková, PR 

Cena starosty města udělena Jiřímu Dobešovi  Foto: Jindřich Kosák Dalším oceněným byl Zdeněk Polánka Foto: Markéta Bučoková
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Darujte pod 
stromeček 
štíhlou linii  
a zdraví

Balíčky od 300–1 800 Kč

        Dobrá snídaně
        Při vánočním hřešení
        Pro dobré zažívání
        Nestíhám vařit
        Když mě honí mlsná
        Pro hladkou pokožku
        Chci být krásná

www.naturhouse-cz.cz

A4-vanocni-balicky.indd   1 30.11.2015   17:10:41

DITETICKÉ CENTRUM NATURHOUSE , Kochanka 119, Strakonice, 
parkovište U Bati vedle Hudy sportu, tel.: 383 134 384

POTŘEBUJETE MOTIVACI PRO HUBNUTÍ? 
CHTĚLI BYSTE ZMĚNU A NEVÍTE JAK ZAČÍT? 
CHCETE BÝT SE SEBOU SPOKOJENI? 

ZKUSTE TO S NÁMI!!!

ZDARMA Vám uděláme analýzu 
Vašeho těla, prokonzultujeme 
Vaše stravování a ZDARMA si 
odnesete vyvážený jídelníček 
podle NATURHOUSE na 3 dny. 

Stačí se jen objednat 
na tel. č. 735 753 208 
na 15minutovou 
konzultaci.
Těšíme se na vás 
Eva a Eva
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Město vyhláškou omezuje 
hazardní hry
Zastupitelstvo města na prosincovém jed-
nání schválilo i obecně závaznou vyhlášku 
o regulaci provozování hazardních her. 
Cílem této vyhlášky je omezení nárůstu ha-
zardu ve městě a minimalizace průvodních 
negativních jevů spojených s hazardem. 
Vyhláškou je snížen počet míst, kde lze 
provozovat hazard z původních 21 na 17 
míst. Herna nesmí být v provozu v době 
od 3.00 do 10.00 hodin.

Jitka Šochmanová,  
vedoucí finančního odboru

Klienti MÚSS mají  
nová polohovací lůžka a křesla
Městský ústav sociálních služeb se neustále 
snaží zkvalitňovat životní standard svým 
klientům a vytvářet bezpečné a důstojné 
prostředí. I loni se nám podařilo mnoho věcí, 
z kterých mají radost jak klienti, tak personál 
městského ústavu sociálních služeb. Nejvíce 
oceňujeme nová lůžka a polohovací křesla.

Nová lůžka jsou plně elektricky poloho-
vatelná a jednoduše ovladatelná. Uživatel 
má možnost zvolit polohu dle vlastních po-
třeb. Lůžka jsou vybavena postranicemi tak, 
aby v případě požadavku byla zajištěna 
bezpečnost. Dalším vybavením je hrazdička 
s rukojetí, která umožňuje snadněji změnit 
polohu, a důležitou součástí je kvalitní 
pasivní antidekubitní matrace. Je navržena 
pro uživatele s vysokým stupněm rizika 
vzniku dekubitů, aby bylo zabezpečeno 
rovnoměrné rozložení hmotnosti, a zároveň 
chrání před vlhkostí a přehřátím. Lůžka 
jsou vybavena otočnými kolečky s brzdou, 
abychom mohli uživatele kamkoli dopravit 
dle jeho přání.

Polohovací křesla mají pevnou dřevěnou 
konstrukci z masivního buku, čtyři otočná 
kola s brzdou, polohovatelný opěrák ušá-
kového typu a podnožku. Jejich konstrukce 
umožňuje polohování jak od sedící osoby, 
tak i stojící obsluhy za křeslem. Polohování 
je zajištěno plynovou pružinou, aby každá 
změna polohy byla pro uživatele co nejply-
nulejší. Podnožka poskytuje komfort a rela-
xaci a je vybavena protiskluzovou vrstvou. 
Materiál pod čalouněním je nepropustný 
tekutinám, ale zároveň prodyšný. Čalounění 
opěráku i sedáku je snímatelné a pratelné.

I nadále se budeme snažit plnit poslání 
a cíle městského ústavu sociálních služeb, 
poskytovat sociální služby v co možná nej-
vyšší možné kvalitě, aby všichni naši klienti 
žili plnohodnotným životem. 
 Městský ústav sociálních služeb Strakonice

Veřejné bruslení
 Rodiče s dětmi            společné
1., 20. 1.  13.00–14.00 14.30–15.30

2., 9., 16.,  16.15–17.15 17.30–18.30 
23., 30. 1. 

7. 1. 13.30–14.30 15.00–16.00

14. 1. 14.15–15.15 15.45–16.45

Soutěž o návrh západní části  
Velkého náměstí 

Město Strakonice připravilo soutěž 
na podobu dosud nezrekonstruova-
né západní části Velkého náměstí. 
Urbanisticko-architektonická soutěž 
je připravovaná dle soutěžního řádu 
České komory architektů. Jedná se 
o otevřenou, jednofázovou projekto-
vou soutěž.
Architektonické a urbanistické soutěže 
všeobecně napomáhají investorům řešit 
konkrétní záměr otevřeným a profesionál-
ním přístupem. Vyhlašovatel tak získává 
množství konkrétních návrhů, ze kterých 
může vybírat ve spolupráci s odbornou 
porotou ten optimální.

Radou města Strakonice byla jmenována 
soutěžní porota složená ze zástupců města 
a nezávislých odborníků. Město budou 
v porotě zastupovat starosta Břetislav 
Hrdlička a místostarosta Rudolf Oberfal-
cer. Odbornou část poroty budou tvořit 
autorizovaní architekti, Vladimír Krajíc, 
Václav Zůna a Marek Janatka. Náhradní-
ky poroty jsou místostarosta Josef Štrébl 
a Josef Zábranský, architekt města Písku.

Na ustavujícím jednání soutěžní po-
roty byly schváleny soutěžní podmínky 
a předsedou komise byl zvolen architekt 
Marek Janatka. Regulérnost soutěže byla 
následně potvrzena Českou komorou 
architektů. Soutěž byla vyhlášena 27. 11. 

2017 po schválení soutěžních podmínek 
Zastupitelstvem města Strakonice.

Území, které bude soutěž řešit, zahrnu-
je okružní křižovatku ve středu Velkého 
náměstí, prostor západní části náměstí 
po kruhovou křižovatku v Bavorově ulici. 
Součástí řešeného území je napojení 
Velkého náměstí k podchodu pod komu-
nikací Katovickou směrem k řece Otavě. 
Zpracovatelé soutěžních návrhů se budou 
rovněž zabývat prověřením širších vztahů. 
Zde budou především navrhovat návaznost 
řešeného území na ulici Katovickou (kři-
žovatka u měšťanského pivovaru) a na uli-
ci U Sv. Markéty.

Záměrem soutěže je nalézt co nej-
vhodnější ztvárnění daného prostoru 
jak po stránce estetické, tak po stránce 
funkční, které vytvoří podmínky pro plno-
hodnotné využití jednoho z nejvýznamněj-
ších veřejných prostranství ve městě. Nová 
podoba by měla zvýšit atraktivitu tohoto 
území pro občany i návštěvníky a součas-
ně podpořit další rozvoj centra města. 

Soutěžní návrhy bude možno odevzdat 
do 9. 3. 2018. Vyhodnocení proběhne 
v druhé polovině března. Nejpozději do tří 
měsíců od oznámení rozhodnutí o výbě-
ru nejvhodnějšího návrhu bude zahájena 
veřejná výstava soutěžních návrhů.

Veškeré soutěžní podklady jsou k dis-
pozici na webových stránkách města 
Strakonice http://www.strakonice.eu/
content/urbanisticko-architektonicka-sou-
tez-zapadni-cast-velkeho-namesti-ve-stra-
konicich. 

Pohled na západní část Velkého náměstí, která je předmětem architektonické soutěže

MARTA SLÁMOVÁ,  
VEDOUCÍ ODBORU ROZVOJE
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Licencovaná metoda výuky Direktes Deutsch. 
UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA!
www.jazykystrakonice.cz

tel.: 605 833 849
www.jazykystrakonice.cz

tel.: 605 833 849

Licencovaná metoda výuky Direct Method for Englisch.  
UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA!
www.jazykystrakonice.cz

tel.: 605 833 849

NAUČÍME VÁS NĚMECKY I MYSLET! NAUČÍME VÁS ANGLICKY I MYSLET!

Licencovaná metoda výuky Direktes Deutsch. 
UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA!
www.jazykystrakonice.cz

tel.: 605 833 849
www.jazykystrakonice.cz

tel.: 605 833 849

Licencovaná metoda výuky Direct Method for Englisch.  
UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA!
www.jazykystrakonice.cz

tel.: 605 833 849

NAUČÍME VÁS NĚMECKY I MYSLET! NAUČÍME VÁS ANGLICKY I MYSLET!

Licencovaná metoda výuky Direktes Deutsch. 
UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA! 
www.jazykystrakonice.cz

tel.: 605 833 849
www.jazykystrakonice.cz

tel.: 605 833 849

Licencovaná metoda výuky Direct Method for Englisch.  
UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA! Rodilý mluvčí!

www.jazykystrakonice.cz
tel.: 605 833 849

NAUČÍME VÁS NĚMECKY I MYSLET! NAUČÍME VÁS ANGLICKY I MYSLET!

Boříme bariéry
Na samém začátku stál e-mail odeslaný 
Jaroslavem Suchanem. Pánem upoutaným 
na invalidní vozík a denně se setkávajícím 
s realitou, kterou ti, co nikdy kolečkové 
křeslo neokusili, jen stěží mohou chápat. 
Řeč je o nerovnostech a překážkách, které 
vozíčkáři na ulicích a chodnících zdolávají 
s velkými obtížemi, nebo je zkrátka překo-
nat bez pomoci druhých ani nemohou. Pro 
někoho bezvýznamných několik centimetrů, 
pro jiné komplikace.
Tehdy starosta města Břetislav Hrdlička společně 
s Jaroslavem Suchanem prošli část města a dnes 
se může směle říci, že se věci daly do pohybu. 
Prvotně se začalo s opravami nájezdů na chod-
níky. I samotná budova městského úřadu na Vel-
kém náměstí byla pro vozíčkáře komfortněji 
zpřístupněna. Ne, že by tady nájezd nebyl. Ale 
byl vybudovaný poněkud nesmyslně ve vzdále-
nosti několika metrů od vchodu do budovy. Pro 
nás zdravé to nic neznamená, pár metrů, ale pro 
člověka na vozíčku je to další námaha a vynalo-
žené síly, než k nájezdu dojede. 

Také přístup do kostela sv. Markéty je nyní 
bez větších obtíží a bariér. Právě sem zavítají pro 
posilu, ale třeba i pro chvíle zklidnění a nabrání 
nových sil nejen vozíčkáři, ale i starší občané, je-

jichž pohybové schopnosti mohou být omezené. 
K vybudování sjezdu z chodníku na přechod 

přes vozovku došlo u prodejny COOP v blízkosti 
kostela sv. Markéty. 

V opravách se bude samozřejmě pokračovat 
i letos tak, aby město bylo místem pro všechny, 
aby nesmyslné bariéry neomezovaly život a ne-
bránily v jeho plnohodnotném prožívání. 

text a foto Markéta Bučoková, PR 

Nový chodník u kostela sv. Markéty

Skončil rok oslav

Téměř na samém sklonku minulého roku 
jsme završili čas, ve kterém si celé město 
připomínalo významné výročí – udělení 
městských privilegií Bavorem IV. městu 
Strakonice. Událo se tak 8. prosince, kdy 
na den přesně před šesti sty padesáti lety 
obdržely Strakonice výsadu a staly se 
městem. 

Důstojnou tečkou za loňskými slavnost-
mi byla přednáška Miroslava Žitného 
na téma dějiny městských práv od Bavorů 
a johanitů, na kterou navazovala děkovná 
bohoslužba za město celebrovaná Otcem 
Romanem Dvořákem. 

„Privilegia nelze chápat jako něco, co 
nás odlišuje a vede k povýšenosti, ale 
naopak musíme k této výsadě přistupovat 
s respektem a pokorou,“ zmínil Otec Ro-
man v promluvě, při které zazněly přímluvy 
za město a lid, který v něm žije a pracuje. 

Slavnostní bohoslužby se zúčastnil 
starosta města Břetislav Hrdlička, Johannes 
Lobkowicz, hlavní představený Suverén-
ního řádu maltézských rytířů v Čechách, 
členové řádu maltézských rytířů z Českých 
Budějovic, senátor Karel Kratochvíle 
a emeritní senátor Josef Kalbáč.

„Myslím, že slavnostní ceremonie byla 
plnohodnotným zakončením roku, v němž 
jsme si připomněli tak zásadní změnu, 
kterou udělení práv městu dozajista bylo,“ 
sdělil na závěr oslav starosta Hrdlička. 

Děkovnou bohoslužbu zakončil Sva-
továclavský chorál, který rozezněl kostel 
svatého Prokopa. 

text a foto Markéta Bučoková, PR 

INZERCE

Už poosmnácté budete moci v ulicích města 
potkat malé koledníky, kteří budou chodit 
s kasičkou Tříkrálové sbírky. Koledovat budou 
od 1. do 14. ledna. Sbírku pořádá Charita ČR, 
v našem městě ji má na starosti Oblastní charita 
Strakonice.

Výtěžek sbírky je vždy určen na pomoc 
nemocným, handicapovaným, seniorům 
a sociálně potřebným zejména v regionu, kde 
se peníze vybraly. V případě Oblastní charity 
Strakonice budou peníze určeny na moderni-
zaci vybavení kuchyně Domu klidného stáří 
sv. Anny v Sousedovicích. Nejméně desetina 
z celkového výtěžku je určena také na huma-
nitární pomoc v zahraničí.

Skupinku koledníků tvoří zpravidla tři děti 
převlečené za bájné krále (mudrce z Východu), 
kteří se podle tradice přišli poklonit do Betlé-
ma novorozenému Ježíškovi. Skupinka chodí 
od domu k domu nebo koleduje v ulicích, lidi 
obdarovává drobnou pozorností. Vedoucím 
skupiny je vždy dospělá osoba vybavená 
průkazem koledníka. Kasička, do které 
koledníci vybírají, musí být úředně zapečetěná 
městským úřadem. Její číslo musí souhlasit 
s číslem průkazky. Na kasičce je umístěna 
také nálepka se znakem. 

Tříkrálová sbírka je největší dobrovol-
nickou akcí v ČR. Více informací naleznete 
na www.trikralovasbirka.cz.  (red)

Tříkrálové koledníky opět potkáte v ulicích města

Významní hosté děkovné bohoslužby
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PRO OBČANY
Dárkový poukaz  
k životnímu jubileu
Město Strakonice bude i tento rok obdaro-
vávat své občany, kteří se dožívají význam-
ného životního jubilea. Dárkový poukaz 
v hodnotě 200 Kč potěší jubilanty ve věku 
75, 80, 85 a pak v každém následujícím 
roce. Roznos zajišťuje infocentrum pro 
seniory, kontakt: 383 422 745. 

(red) 

Technické služby poskytují 
posypový materiál
Posypový materiál a hrablo potřebné pro 
zimní údržbu poskytují technické služby 
obyvatelům města stejně jako minulou zimu 
zdarma. Zájemci si ho mohou vyzvednout 
v hlavním skladu v ul. Raisova 274. Výdej 
probíhá v pracovních dnech v čase 7.00–
10.00 a 12.00–14.00 hod. Jiný termín lze 
dohodnout na tel. 380 420 454.

Po městě je také rozmístěno devět po-
sypových nádob naplněných inertním po-
sypovým materiálem. Ty jsou na jednotlivá 
stanoviště umístěny po oficiálním začátku 
zimní pohotovosti, což bylo tuto zimu  
13. 11. 2017. Odváží se při jarním čištění 
města. Posypový materiál slouží jako zá-
soba posypu pro čety, které odklízí ručně 
sníh např. ze schodů, mostů a jiných míst, 
které se nedají udržovat technikou. Proto 
by z nich občané města posyp brát neměli. 
Nádoby se podle potřeby průběžně 
doplňují.  (red)

Likvidace vánočních stromků 

Doporučujeme občanům, aby k odložení 
řádně odstrojených vánočních stromků vy-
užívali především sběrný dvůr U Blatenské-
ho mostu nebo velkoobjemové kontejnery 
určené pro sběr biologicky rozložitelných 
odpadů rozmístěné v osadách, zahrád-
kářských koloniích a v zástavbě rodinných 
domů. Sběrný dvůr je pro vás v zimním 
období otevřen každý den, včetně soboty 
a neděle, od 8.30 do 17.00 hod. Vánoční 
stromky prosím nevhazujte do kontejnerů 
na komunální odpad. Stromky budou dále 
využity k dalšímu zpracování štěpkováním. 
Vánoční stromky odložené na stanovištích 
odpadových nádob budou jako každoroč-
ně sváženy technickými službami v průbě-
hu ledna a až do poloviny února. 

Radka Mrkvičková, 
odbor životního prostředí

Již devatenáctý ročník plaveckých závodů 
denních stacionářů Jihočeského kraje 
proběhl na plaveckém stadionu ve Strako-
nicích 6. 12. Pořadatelem byl strakonický 
denní stacionář pro mentálně postižené 
děti, mládež a dospělé. Necelá stovka 
soutěžících z jedenácti stacionářů se sešla 
na startu závodu, jehož smyslem není ani 
tak zvítězit, jako mít chuť a kuráž překo-
nat sám sebe. Zahájení se vedle ředitel-
ky městského ústavu sociálních služeb 
Dagmar Prokopiusové zúčastnil i starosta 
města Břetislav Hrdlička, který přišel zá-
vodníky pozdravit a především podpořit. 

A přestože bylo těsně po čertovském 
reji, jeden pekelný opozdilec v doprovodu 
anděla a Mikuláše přišel odhodlání závod-
níků podpořit. 

Denní stacionář Strakonice obsadil 
stříbrnou příčku. „Moc jim to přeji a při-
dávám obrovskou gratulaci, protože tihle 
závodníci sportují srdcem,“ dodal na závěr 
starosta Hrdlička. 

text a foto Markéta Bučoková, PR 

Plavecké závody denních stacionářů

Plánované kácení v souvislosti  
s výstavbou nového dopravního terminálu

V souvislosti se zahájením stavby 
dopravního terminálu ve Strakonicích 
byly zahájeny přípravy celého stave-
niště. Stavba byla započata demo-
licí nádražních budov a v další fázi 
bude nutné vykácet dřeviny, které se 
nacházejí v prostoru mezi vlakovým 
nádražím a prodejnou Billa. 

Kácení dřevin předcházelo správní řízení, 
ve kterém bylo povoleno porazit stro-
my, u kterých projektová dokumentace 
předpokládala kolizi s budoucím doprav-
ním terminálem. Několik stromů bylo 
v rámci příprav pokáceno již v minulém 

období, na začátku ledna se však počítá 
s vykácením dřevin na celé ploše stavby. 
Pokáceno bude téměř 30 stromů, za které 
byla uložena náhradní výsadba v celkovém 
počtu více než 60 stromů. Výsadba bude 
primárně směřována do okolí dopravního 
terminálu a ostatních navazujících ploch 
zeleně. Předpokládá se, že několik dřevin 
bude také vysázeno v parku u restaurace 
Švanda dudák. V centrální části terminálu 
se počítá s výsadbou kvalitních stromů 
větší velikosti, které by se zde měly velmi 
rychle zapojit a zajistit tak příjemné pro-
středí pro cestující autobusem i vlakem.

Ondřej Kofroň, 
odbor životního prostředí

GSPublisherEngine 9.66.86.23

Zodp. projektant:

Vypracoval:

FACT s.r.o.

Ing. arch. Vladimír Krajíc

Ing. arch. Martin Křenek

Ing. František Stráský - ATELIER S I S
U Malše 20, 370 01 České Budějovice

Razítko:

Datum: Podpis:

Ověřil:

06/2016

Generální projektant stavby:

Kraj:

Kat. území:

Objednatel:

Stavba:

Souprava:Stupeň:

Arch. číslo:

Čís. akce:

Datum:

Formát:

Měřítko:

JIHOČESKÝ

STRAKONICE

Část:Příloha:

DÚR

Čís. přílohy:

D3 3.2PROSTOROVÉ ZOBRAZENÍ

ČSAD STTRANS a.s. 06/2016

DOPRAVNÍ TERMINÁL STRAKONICE

16019

16019-11

Podolská 401/50, Praha 4, 147 00 - tel. 777 755 754, IČ: 26187094

4xA4

PERSPEKTIVA

PERSPEKTIVA

AXONOMETRIE

AXONOMETRIE

Vizualizace nového terminálu  Zdroj: ČSAD STTRANS
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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

KINO OKO 
1. 1., 17.30 hod.
Největší  showman  
USA, biogr./drama/hudební, titulky, 97 min., 
přístupný všem

1.–3. 1., 20.00 hod.
Ztracen v džungli
Austrálie/Kolumbie, dobrodr./akční/drama, 
titulky, 118 min., přístupný od 12 let

2.–3. 1., 17.30 hod.
Borg/McEnroe
Švé/Dán/Fin, životopisné drama, titulky, 107 
min., přístupný všem

4.–8. 1., 17.30 hod.
Čertoviny  
ČR, fantasy/komedie/rodinný, 101 min., 
přístupný všem

4.–6. 1., 20.00 hod.  
Kolo zázraků     
USA, drama, titulky, 101 min., přístupný od 12 let

7.–8. 1., 20.00 hod.      
Insidious 3: Poslední klíč  
USA/Kan, horor/mysteriozní, titulky, přístupný 
od 12 let  

9.–10. 1., 17.30 hod.     
Ladíme 3  
USA, komedie/hudební, titulky, 93 min., přístupný 
od 12 let 

9.–10. 1., 20.00 hod.
Velká hra
USA, drama/životopisný, titulky, 140 min., 
přístupný od 15 let

11.–12. 1., 17.30 a 20.00 hod.
Zmenšování
USA, komedie, titulky, 135 min., přístupný od 12 let, 
11. 1. od  17.30  a 20.00, 12. 1. od 20.00 hod.
12.– 14. 1., 17.30  hod.
Ferdinand
USA, anim. komedie, dabing, 99 min., přístupný 
všem

13.–15. 1., 20.00  hod.
Nejtemnější hodina
VB, histor./drama, titulky, 125 min., přístupný od 12 let

15.–17. 1., 17.00 hod.
Star Wars: Poslední z Jediů 2D + 3D
USA, akční/dobrodr./fantasy/sci-fi, dabing, 150 
min., přístupný všem, 15.–16. 1 ve 2D, 17. 1. ve 3D

16. 1., 20.00 hod.
Milada
ČR, biogr./drama/histor., 133 min., přístupný 
od 12 let

VÝSTAVY 
3. 1.–9. 2.
Knižní obálky nakladatelství ODEON 
1953–1995
Práce předních českých typografů, ilustrátorů 
a výtvarníků.
místo: vstupní hala ŠK, info: ŠK

do 30. 1.
16. mezinárodní fotografické bienále Žena 
Woman Strakonice 2017
místo: Maltézský sál, sál U Kata, info: MěKS

do 31. 1.
Strakonický pivovar a právovárečné 
měšťanstvo v letech 1867–1945
místo a info: Státní okresní archiv Strakonice, 
Smetanova 531

18.–21. 1., 17.30 hod.
Coco 3D 
USA, anim./rodinný, dabing, přístupný všem

18.–22. 1., 20.00 hod.
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
ČR, komedie, 83 min., přístupný od 12 let

22.–24. 1., 17.30 hod. 
Jumanji: Vítejte v džungli    
USA, dobrodr./fantasy/rodinný, dabing,  
111 min., přístupný všem

23.–24. 1., 20.00 hod.
Cizinec ve vlaku
USA/UK/FR, akční/thriller/mysteriózní/titulky, 
104 min., přístupný od 12 let

25.–28. 1., 17.30 hod.
Dukátová skála .
ČR, pohádka, 106 min., přístupný všem

25.–26. 1., 20.00 hod.
Labyrint: vražedná léčba 3D
USA, akční/sci-fi, titulky, 140 min., přístupný 
od 12 let

27.–29. 1., 20.00 hod.
Všechny prachy světa 
USA, drama/krimi/mysteriózní/thriller, titulky, 
přístupný od 15 let

29.–30. 1., 17.30 hod.
S láskou Vincent
UK/Polsko, animace/drama/životopisný/
mystery, titulky, 95 min.

31. 1., 17.30 hod.
Špindl  
ČR, komedie, dabing, 98 min., přístupný  
od 12 let

RV
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01

RV
17
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01

Jednoleté obory – zkrácené studium (nové obory):
(pro uchazeče s výučním listem nebo s maturitním vysvědčením)
• Cukrář
• Zahradník

SOUs Vodňany nabízí ve školním roce 2017/2018  
místa v tříletých a jednoletých učebních oborech s výučním listem:

Tříleté obory:
• Řezník-uzenář řada výhod pro žáky
• Cukrář
• Zahradník
• Kuchař
• Kuchař – číšník zdarma barmanský kurz
• Strojní mechanik zdarma svářečský kurz
• Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce)
• Potravinářská výroba (Řeznicko-uzenářské práce) výhody pro žáky 
ZDARMA PRACOVNÍ ODĚV A OBUV pro 1. ročníky tříletých oborů!
ZÁJEMCE O UVEDENÉ OBORY ZVEME K NÁVŠTĚVĚ
tel.: 383 390 516, mob.: 721 724 707, e-mail: sousvodnany@sousvodnany.cz, www.sousvodnany.cz

Dny otevřených dveří: 12. 1. 2018   8.00–18.002. 2. 2018     8.00–18.00

25

MASO UZENINY Písek, a.s. 
podporuje učební obor 

Středního odborného učiliště služeb 
Vodňany

„ŘEZNÍK – UZENÁŘ“ (29-56-H/01) 
od školního roku 2018/2019:

• Zdarma tablet v ceně 5000 Kč pro prvních 10 žáků, kteří 
nastoupí k 1. 9. 2018

• Pracovní oděv a obuv zdarma včetně praní a žehlení 
• Dobré odměny za produktivní práci v 1. – 3. ročníku
• Podnikový stipendijní program:
   400 – 600 Kč/měsíc v 1. - 3. ročníku

Za vyznamenání na konci školního roku 
1000 – 2000 Kč; 

u závěrečné zkoušky 3500 Kč.
www.sousvodnany.cz   www.muuupisek.cz

Stadion – Jawetta – 
Pařez – Pionýr – 
Jawa – CZ …atd,

 v původním 
nálezovém stavu: 

koroze, nekompletní, 
popřípadě pouze

 díly k těmto 
motocyklům.

Děkuji za nabídku.
Tel: 775 623 723

Koupím moto 
československé 

výroby:

Koupím moto
československé výroby:

Stadion – Jawetta – Pařez – Pionýr 
Jawa – CZ …atd,

v původním nálezovém stavu:
koroze, nekompletní, popřípadě  

pouze díly k těmto motocyklům.

Děkuji za nabídku.
Tel: 775 623 723

Koupím moto československé výroby:

Stadion – Jawetta – Pařez – Pionýr – Jawa – CZ ...atd.
v původním nálezovém stavu:

koroze, nekompletní, popřípadě pouze díly  
k těmto motocyklům. 

Děkuji za nabídku.
Tel.: 775 623 723
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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
12.30–13.30 (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 
(15.30–19.00 ½ bazénu)
So a Ne
13.00–20.00
ZMĚNY V OTEVÍRACÍ DOBĚ: 1. 1. ZAVŘENO, 
2. 1. 9.00-22.00 hod.
SAUNA 
Po  ZAVŘENO
Út, Pá  10.00–22.00 ženy
St  10.00–22.00 muži
Čt  10.00–22.00 společná
So  10.00–17.00 společná
Ne 13.00–20.00
ZMĚNY V OTEVÍRACÍ DOBĚ: 1. 1. ZAVŘENO
FITNESS F2
Po  8.00–12.00, 14.30–19.30
Út–Pá  8.00–12.00, 14.30–21.00
So  ZAVŘENO 
Ne  14.00–19.00

POZVÁNKY
1. 1., 18.00 hod.
Novoroční ohňostroj
od 15.00 plavání v řece Otavě
místo: strakonický hrad

3. 1., 9.30 hod.
Baby masáže
kurz pro rodiče s dětmi od 0 do 2 let, 
přihlášky a více informací tel. 601 560 928, 
JitkaKoresova@seznam.cz. Místo: RC Beruška

5. 1., 18.30 hod.
Tříkrálový koncert
Účinkují sbory Fere Angeli ZUŠ Strakonice a smíše-
ný sbor Hlasoň pod vedením M. Mikové a Mladá 
dudácká muzika. Vstupné dobrovolné, většina 
výtěžku bude použita na dovybavení kuchyně 
v Domě klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích.
místo: kostel sv. Markéty, info: Obl. charita Strakonice

7. 1., 14.30 a 16.30 hod.
Sněhová královna
loutková pohádka v podání LS Radost
místo: KZ U Mravenčí skály, info: MěKS

7. 1., 19.00 hod.
Divadelní předplatné A – Skleněný 
zvěřinec
rodinná tragikomedie, hrají: S. Stašová, J. Nosek, 
F. Cíl, A. Daňková, K. Trnková, K. Heřmánek ml., 
A. Vacula, Z. Piškula
místo: dům kultury, info: MěKS

8. 1., 16.00 hod.
Kouzelník v Berušce
program kouzelníka Michala Kohoutka pro děti
místo a info: RC Beruška

9. 1., 9.00–10.30 hod.
Kurzy počítačové gramotnosti
PC I – základy práce s počítačem – programy, 
soubory, složky, přednostně pro čtenáře ŠK
místo: studovna ŠK, info: ŠK

9. 1., 16.30–18.00 hod.
Kroužek zdravého vaření
snadné vaření pro děti od 5 let, přihlášky na tel. 
773 165 696, info@rcberuska.cz
místo: RC Beruška

9. 1., 18.00 hod.
Kurzy zdravého veg(etari)ánského vaření I.
kurzy budou doplněny teoretickým povídáním 
o surovinách a postupech, účast je třeba hlásit 
předem na e-mail jan.juras@knih-st.cz
místo: ZŠ Povážská, info: ŠK

10. 1., 17.00 hod.
Šachy pro děti
pro začátečníky a mírně pokročilé, od 6 let
místo a info: RC Beruška

10. 1., 17.00 hod.
Lesy a jejich kulturní hodnota
přednáška s promítáním architekta Jiřího Kupky
místo: promítací sál gymnázia, info: pobočka ŠK 
Za Parkem

10. 1., 19.00 hod.
Výstava Žena Woman Strakonice 2017
promítání spojené s komentovanou prohlídkou 
nejlepších fotografií 
místo: Rytířský sál, info: MěKS

11. 1., 18.00 hod.
Kurzy zdravého veg(etari)ánského vaření II.
určeno i pro ty, kdo kurzy v minulých letech 
nenavštěvovali, účast je třeba hlásit předem 
na e-mail jan.juras@knih-st.cz
místo: ZŠ Povážská, info: ŠK

11. 1., 19.00 hod.
KPH – DUO TERES, Pražský kaleidoskop
účinkují: Lucia Fulka Kopsová – housle, Tomáš 
Honěk – kytara. Místo: dům kultury, info: MěKS

12. 1., 20.00 hod.
Maturitní ples 4. B Gymnázia Strakonice
místo: dům kultury, info: MěKS

13. 1., 20.00 hod.
Myslivecký ples MS Banín Dražejov
místo: sokolovna

13.–14. 1. 
Setkání – XI. ročník přehlídky divadelních 
amatérských souborů
13. 1.
11.00 – Divadelní soubor „bezNO“ Praha – 
veselohra Bláznivé námluvy
15.30 – Divadelní spolek PIKI Volyně – 
pohádkový příběh Bubu, bu
19.00 – VODVAS Volyně – absurdní fraška Ať 
žijou Hoštice 
14. 1.
9.00 – Divadlo Čejetice – Tři bratři v nesnázích
13.30 – Tyjátr Horažďovice – komedie Agentura 
Drahoušek
16.30 – DS Čelakovský Strakonice – hořká 
komedie Chodí Pešek okolo
19.30 – DS Skupa Mladějovice – komedie 
Nejlepší jsou studený
místo: dům kultury, info: MěKS

14. 1., 18.00 hod.
Hraní na kantely, případně další nástroje
k hraní, zpěvu nebo jen k poslechu zveme širokou 
veřejnost, koná se ve spolupráci se spolkem Spona
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem

15. 1., 17.00 hod.
Hubnutí aneb Zbavujeme se krunýře z kil
beseda Milady Koutenské – proč, jak a jestli 
vůbec hubnout, přihlášky na info@rcberuska.cz, 
tel. 773 165 696. Místo: RC Beruška 

BOHOSLUŽBY
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
www.farnoststrakonice.cz 

Nedělní bohoslužby:
8.00 hod. Podsrp, 9.30 hod. sv. Markéta
Pondělí 1. ledna, 8.00 Podsrp, 17.00 sv. 
Markéta – po večerní bohoslužbě možnost 

přijmout individuální požehnání do nového roku 
Pondělí 1. ledna – Novoroční pěší putování 
ke sv. Janu Křtiteli do Radomyšle – 
odchod v 10.00 od kostela sv. Markéty, 11.00 
od přejezdu u vlakové zastávky Řepice, 14.00 
novoroční bohoslužba v kostele sv. Jana Křtitele 
v Radomyšli
Pátek 5. ledna, 18.30 sv. Markéta – Tříkrálový 
koncert na podporu charitativní sbírky, vystoupí 
Fere Angeli, Hlasoň, Mladá dudácká muzika
Neděle 7. ledna, 9.30 sv. Markéta – nedělní 
eucharistie s promluvou pro děti
Neděle 7. ledna, 15.00 fara. Velké nám. 4 – 
setkání manželů a rodin s dětmi
Sobota 13. ledna, 19.00 sv. Markéta – 
Večer chval – hudba, zpěv, možnost přímluvy 
na konkrétní úmysly
Středa 24. ledna, 18.00 sál Šmidingerovy 
knihovny – přednáška o hospicové péči – 
ředitel prachatického hospice sv. J. N. Neumanna  
Robert Huneš
Pátek 2. února, Svátek Uvedení Páně 
do chrámu, 17.30 Podsrp – bohoslužba se 
žehnáním svící
Neděle 4. února, 9. 30 sv. Markéta – 
nedělní eucharistie s promluvou pro děti
Neděle 4. února, 15.00 fara Velké nám. 4 – 
setkání manželů a rodin s dětmi 
Více na: www.farnost-strakonice.cz

MANA, APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Lidická 194, Strakonice
www.manacirkev.cz 
Bohoslužba – každou neděli v 9.30

Každý pátek, 16.00 hod.
EXIT KLUB
kreativní klub pro mládež cca od 12 let, 
zábavné hry, moderní hudba, tanec, ankety, 
příběhy, zamyšlení na aktuální etická témata 
(láska, konflikty, víra, strach, image, smysl života, 
předsudky, kluci a holky), info: 774 151 868

30.–31. 1., 20.00 hod.
Tři billboardy kousek za Ebbingem 
USA/VB, komedie/drama, titulky, 115 min., 
přístupný od 15 let

DĚTSKÉ SOBOTY
6. 1., 15.30 hod.
Kocourek Mňouk 
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 71 min.

13. 1., 15.30 hod.
Za kamarády z televize IV
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 63 min.

20. 1., 15.30 hod.  
Dobrodružství na pasece II  
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 64 min.

27. 1., 15.30 hod.
Do pohádky za zvířátky II
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 62 min.

SENIORSKÉ STŘEDY
10. 1., 9.30 hod. 
Zahradnictví: Rodinný přítel 
ČR, milostné drama,115 min., promítání pro 
seniory a handicapované

FILMOVÝ KLUB – KINO OKO
17. 1., 20.00 hod.
Thelma   
Norsko, drama,  titulky, 116 min., přístupný od 15 let
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15. 1., 18.00 hod.
Heligonky Aleše Rusňáka
lidové písničky v podání čtyř muzikantů a dvou 
zpěvaček. Místo: Rytířský sál, info: MěKS

16. 1., 17.00 hod.
Skvělý zrak bez brýlí aneb Jak znovu 
přirozeně vidět
přednáška Jany Pozlovské s praktickými ukázkami
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK

17. 1, 16.00 hod.
Program pro děti v solné jeskyni
pro děti do 4 let, rezervace na tel. 773 165 696

17. 1., 16.30 hod.
Zastavení v čase
krátké setkání, ztišení, verše – Josef Kostohryz, 
poetická próza – Bohuslav Reynek
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem

17. 1., 19.00 hod.
FJC – Jan Spálený Trio
Účinkují: Jan Spálený – elektrické piano, kornet, 
zpěv, Michal Gera – trubka, křídlovka, zpěv, Filip 
Spálený – kontrabasová tuba, basová kytara. 
Trio muzikanta Jana Spáleného se pohybuje 
na pomezí žánrů blues, jazz, gumbo a folk.
místo: Rytířský sál, info: MěKS

17. 1., 18.00 hod.
Zelené otazníky – Jak využít v domě 
energii Slunce?
Kdy ji využívat pasivně a kdy aktivně?  
Dá se sluncem topit? Proč mít sluneční 
elektrárnu?
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK

18. 1., 17.00 hod.
Spisovatelé do knihoven: Petr Hruška
český básník, scénárista, literární historik a vědec, 
autorské čtení s debatou
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK

19.–20. 1.
Seminář hormonální jógy
lektorka Marcela Velková, přihlášky a více info 
na tel. 777 067 047, www.hormonalnijoga.cz, 
www.poslouchejse.cz
místo: RC Beruška 

19. 1., 20.00 hod.
Maturitní ples 4 Sb SPŠ Strakonice
místo: dům kultury, info: MěKS

20. 1., 20.00 hod.
Maturitní ples SOU Strakonice
místo: dům kultury, info: MěKS

21. 1., 11.00 hod.
Výlet k památnému buku J. Velenovského
Sraz v 11.00 před nádražím ČD, v 11.10 jede vlak 
do Mačkova. Odtud půjdeme k 200 let starému 
buku J. Velenovského ke kapličce u Čekanic 
a na další zajímavá místa (cca 10 km). Zpět 
jede vlak ze Sedlice např. v 16.17. Cestou si 
můžeme povídat mj. o J. Velenovském, událostech 
uplynulého roku a plánech na rok 2018.
info: pobočka ŠK Za Parkem

21. 1., 15.00 hod.
Taneční odpoledne s písničkou
k poslechu a tanci hraje Malá Muzika Nauše 
Pepíka. Místo: dům kultury, info: MěKS

21. 1., 14.30, 16.30 hod.
Ostrov splněných přání
loutkové představení v podání LS Radost
místo: KZ U Mravenčí skály, info: MěKS

22. 1., 18.00 hod.
African čundr
přednáška Jana Wiesera o jeho cestě 
po zemích jižní Afriky – JAR, Botswaně, Namibii 
a Zimbabwe
místo: promítací sál gymnázia, info: gymnázium

22. 1., 18.00 hod.
Workshop: Domácí výroba pleťových 
krémů
místo: RC Beruška, info: info@rcberuska.cz,  
tel. 773 165 696

23. 1., 9.00–10.30 hod.
Kurzy počítačové gramotnosti
PC II – základy psaní textu – klávesnice, 
klávesové zkratky, MS Word, přednostně pro 
čtenáře ŠK. Místo: studovna ŠK, info: ŠK

23. 1., 16.30–18.00 hod.
Kroužek zdravého vaření
snadné vaření pro děti od 5 let, přihlášky na tel. 
773 165 696, info@rcberuska.cz
místo: RC Beruška

23. 1., 19.00 hod.
Koncert 4TET
vokální seskupení – Jiří Korn, Jiří Škorpík, Dušan 
Kollár, David Uličník
místo: dům kultury, info: MěKS

24. 1., 17.00 hod.
Šachy pro děti
pro začátečníky a mírně pokročilé, od 6 let
místo a info: RC Beruška

24. 1., 18.00 hod.
Mýty a skutečnosti v hospicové péči
beseda s Robertem Hunešem, ředitelem 
prachatického Hospice sv. Jana N. Neumanna 
a strakonickým farářem Romanem Dvořákem
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK

24. 1., 19.00 hod.
Výstava Žena Woman Strakonice 2017
promítání spojené s komentovanou prohlídkou 
nejlepších fotografií 
místo: Rytířský sál, info: MěKS

25. 1., 8.00–11.00 hod.
Tvořivá dílnička – medvědí rodinka
místo: oddělení pro děti ŠK, info: ŠK

26. 1., 16.00 hod.
Setkání rodin s dětmi s postižením
program pro rodiče s hlídáním dětí
místo a info: RC Beruška 

26. 1., 20.00 hod.
Reprezentační ples města Strakonice
Zahraje orchestr Miroslava Novotného Plzeň, 
vystoupí taneční klub swingových tanců Groovy Cats, 
Burlesky v obří číši, zahraje Pangea The Beatles 
revival, hostem bude Olga Lounová, diskotéka
místo: dům kultury, info: MěKS

27. 1., 15.00–18.00.00 hod.
Maškarní karneval
Program pro děti do cca 6 let, soutěže, disco, 
slosování, předprodej vstupenek v RC Beruška
místo: RC Beruška

27. 1., 20.00 hod.
Maturitní ples 4Sa SPŠ Strakonice
místo: dům kultury, info: MěKS

29. 1., 9.30 hod.
Poznáváme svět – hravá škola pro batolata
ukázková hodina zdarma, interaktivní kurz pro 
děti od 1 do 2 let, od února, přihlášky na tel. 
606 782 583
místo a info: RC Beruška

29. 1., mezi 17.00–19.00 hod.
Ozdobné krabičky
Tvořivý podvečer s Janou Lebedovou, pomůcky 
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KALENDÁŘ AKCÍ
Beseda pro seniory 
Rada seniorů města Strakonice ve spolu-
práci s infocentrem pro seniory, Územním 
odborem Policie ČR a Městskou policií 
ve Strakonicích zve v úterý 16. 1. od 13.00 
hod. na besedu spojenou s krátkým diva-
delním představením, ukázkou policejní 
práce, výstroje a výzbroje. Místo konání: 
zasedací místnost Policie ČR, Plánkova uli-
ce 629. Více informací o besedě poskytne 
předsedkyně Rady seniorů města Strakoni-
ce Marcela Štveráková, tel. 602 340 099, 
infocentrum pro seniory, tel. 380 422 745, 
tisková mluvčí PČR por. Jaromíra Nováko-
vá, tel. 724 250 841.

Rekreační pobyt pro seniory
Rada seniorů města Strakonice a Svaz 
diabetiků Strakonice pořádají 19.–26. 5. 
pobyt v penzionu Hejtman na břehu 
rybníka stejného jména v uzavřeném areálu 
uprostřed Chlumu u Třeboně. Cena pobytu 
je 3850 Kč za osobu na sedm nocí včetně 
plné penze, dopravy autobusem a po-
jištění. Přihlášky do 28. 2. 2018. Výběr 
peněz v úterý 13. 3. 2018 od 14.00 hod. 
v restauraci domu kultury. Více informací 
poskytne Marcela Štveráková,  
tel. 602 340 099.

Autobusový zájezd
Rada seniorů ve spolupráci s infocentrem 
pro seniory pořádá pro seniory auto-
busový zájezd ve čtvrtek 26. 4. Tábor 
– Klokoty, Chýnov – Bílkův dům a hřbitov 
– Chýnovské jeskyně, Čapí hnízdo. Cena 
zájezdu je 250 Kč za osobu. Výběr peněz 
ve čtvrtek 22. 3. od 10.00 do 12.00 hod. 
v infocentru pro seniory. Odjezd v 7.00 
hod. z autobusové zastávky MHD Tržnice. 
Přihlášky a více informací u Marcely Štve-
rákové, tel. 602 340 099.

Marie Žiláková,  
infocentrum pro seniory

Významné události budou i letos
Po roce, v němž jsme oslavili 650 let strako-
nických městských privilegií, přichází rok, kdy 
nás čekají další jubilea. Kromě 100. výročí 
vzniku Československa si konkrétně ve Stra-
konicích již v únoru připomeneme událost, 
která naše město ozdobila skutečností překra-
čující jeho rámec, dokonce rámec regionu. 

Jedná se o záchranu malé Rozálie Hodánko-
vé, která se odehrála před 350 lety. Tento případ 
byl zevrubně prozkoumán a následně uznán 
jako zázrak spojený s přímluvou Jana Nepo-
muckého a poté uznán i použit pro kanonizační 
proces. Jan Nepomucký se stal nejen jedním 
z nejznámějších českých světců u nás, ale jeho 

úcta je velice rozšířena v mnoha zemích po ce-
lém světě, zvláště v Latinské Americe.

Samozřejmě budu rád, když se setkáme 
během únorových připomínek uvedené udá-
losti. Nicméně věřím, že v tomto roce prožije 
každý z nás něco, na co budeme rádi vzpo-
mínat. Jsem si jist, že prožijeme i něco, co si 
rádi zařadíme do našeho osobního přehledu 
významných událostí a výročí. Přeji vám 
všem, aby se jednalo ve větší míře o okamži-
ky radostné a pozitivní, které pro vás budou 
povzbuzení do chvil náročných a obtížných.

 
Roman Dvořák, farář

a materiál na ukázku a vyzkoušení budou 
připraveny, ale hodilo by se přinést vlastní (čtvrtky 
bílé i barevné, ozdobný papír, lepidlo, nůžky, 
provázek, pastelky)
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem

30. 1., 19.00 hod.
Lesní panna a Toman aneb Hody divých žen
Rozpustilá komedie se zpěvy na motivy balady 
F. L. Čelakovského; gymnaziální soubor DOGA; 
autor: Lenka Kubelková, režie: František Kos
místo: dům kultury, info: MěKS

31. 1., 18.00 hod.
Strakonické příběhy XLIX., Karel 
Skalický: Od klavíru k tambuře. Výuka 
hudby, hudební ústavy a učitelé hudby 
ve Strakonicích na přelomu 19. a 20. století.
Další vyprávění regionálního historika 
v rámci rozsáhlejšího strakonického cyklu, 
doprovázené projekcí různých dokumentů 
a vyobrazení. Místo: společenský sál ŠK, info: 
pobočka ŠK Za Parkem

31. 1., 19.00 hod.
Divadelní předplatné B – Práskni do bot
Divadlo Na Jezerce, Divadelní společnost Jana 
Hrušínského, hrají: J. Hrušínský, V. Zavřel, M. Sitta, 
V. Liška
místo: dům kultury, info: MěKS

1. 2., 19.00 hod.
Koncert Václava Nováka a hostů
místo: Rytířský sál, info: MěKS

2. 2., 20.00 hod.
Maturitní ples Euroškoly Strakonice
místo: dům kultury, info: MěKS

3. 2., 20.00 hod.
Trubačský myslivecký ples
místo: sokolovna

4. 2., 14.30 a 16.30 hod.
Vodníkova Hanička
loutková pohádka v podání LS Radost
místo: KZ U Mravenčí skály, info: MěKS

7. 2., 17.00 hod.
Radkin Honzák: Humor v životě a medicíně
beseda s českým psychiatrem, publicistou 
a vysokoškolským pedagogem
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Páteční schůzky Ledňáčků od 16.00 hod.
Schůzky rodin se zájmem o přírodu, tradice 
a lidové hry. Chodit lze i nepravidelně. Sraz 
vždy v 16.00 hod. před zámkem u vývěsky 
ŠK – více na pobočce Za Parkem (Husova č. 
380, 380 422 720). 5. 1. – navštívíme zvířátka 
v hradním příkopu (dostaneme se i dovnitř),  
12. 1. – připravíme si semena na klíčení a výrobu 
“ojíněných” větviček do vázy, 19. 1. – půjdeme 
do lesa ke krmelci a pak do tepla, 26. 1. – 
budeme pátrat dalekohledem v okolí řeky. 

Adventní tisková konference s Dudákem
Čtvrteční dopoledne (7. 12. 2017) ve stra-
konickém pivovaru Dudák nabídlo setkání 
se zástupci mediálních skupin. Nejenže byl 
přítomným novinářům představen Vánoční 
světlý speciál připravený na vánoční trh 2017, 
ale vedení pivovaru zveřejnilo své záměry 
pro následující rok. Novinkou, kterou by stra-
konický pivovar chtěl obohatit trh a potěšit 
příznivce, je pivo v plechovkách. Pivovar 
prozatím neuvažuje, vzhledem k výši poři-
zovacích nákladů, o zakoupení stáčecí linky 
na plechovky, ale chystá se využít spolupráce 
s kralupským pivovarem, kam by bylo pivo 
od Dudáka přepravováno a plněno do plecho-
vek. „Prodej plechovkového piva v Čechách 
obecně roste. V letošním roce to bylo  
o 46 procent,“ sdělil sládek Dušan Krankus. 

To, že český konzument dává přednost 
plechovkám a lahvovému pivu, je už cel-
kem známá věc. Statistiky ročně zazna-

menávají bilanční poměr mezi lahvovým 
a kegovým pivem v poměru, který je 
příznivější lahvím. Pro letošní rok činí po-
měr 61 % : 39 % ve prospěch lahví. I proto 
se pivovar rozhodl zatraktivnit lahve tím, 
že zadní strana etikety bude obohacena 
příběhem z dobových novin inzerujících 
pivo v prvorepublikových letech. Každé tři 
měsíce budou etikety měněny. „Jedná se 
o čtyři druhy etiket, ty využívají inzeráty 
na pivo z roku 1925, jejich texty a kresby 
jsou z dnešního pohledu možná humorné, 
ale zároveň i poučné. Každopádně jsme 
pravděpodobně první pivovar, který zákaz-
níkům přináší malé počtení tím, že zadní 
etiketu využil pro připomínku dobových 
inzerátů,“ dodal Dušan Krankus. Legis-
lativní údaje, které každá lahev piva musí 
bezpodmínečně obsahovat, našly místo 
na nových krčkových etiketách.

Neočekávané podloží pro základy nové 
prodejny způsobilo, že stavba se protáhne 
až do února. To však nemění nic na faktu, 
že pivo z Dudáka zakoupíte v podnikové 
prodejně uvnitř pivovaru. O to se budeme 
více těšit na konec zimy, který přinese novou, 
atraktivní prodejnu. 

V pivovaru se podávala vánoční třináctka 
a musím konstatovat, že je opravdu chutná!

text a foto Markéta Bučoková, PR
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Lídr na trhu s materiálem na výrobu 
nábytku a interiéry hledá na pobočku 
ve Strakonicích 

PROFESIONÁLNÍHO  
ŘIDIČE S OPRÁVNĚNÍM C
Pracoviště: 
Kili, s.r.o., Písecká 284, Strakonice / Kontakt: +420 725 398 961, 
personalni@kili.cz

Nabízíme:  
Práci v jednosměnném režimu od pondělí do pátku na plný úvazek / 
Zázemí silné a stabilní společnosti/ Adekvátní mzdové ohodnocení / 
Zaměstnaneckou slevu na zboží, stravenky a další výhody 

Náplň práce:  
Vychystávání auta na rozvoz zboží k zákazníkům / Rozvážení 
nachystaného zboží k zákazníkům v regionu / Pomoc s manipulací 
s materiálem u zákazníků / Práce s hotovostí a doklady

Požadujeme:   
Předchozí praxi na pozici řidiče / Řidičský průkaz skupiny C, platný 
profesní průkaz, digitální kartu a psychotesty / Dobrý fyzický stav 
a manuální zručnost 

www.kili.cz
…zázemí pro nábytek a interiér

Alespoň jednu dobrou zprávu denně 
po celý rok 2018 přeje celý tým

Z čeho se naše strakonické pivo vyrábí? 
Pěkné pozdravení z pivovaru Dudák. 
Ve druhém díle našeho povídání se dozví-
te, jaké suroviny je zapotřebí použít, aby 
z nich nakonec vznikl zlatý nápoj. Pivo 
se v současnosti vyrábí většinou ze tří 
hlavních surovin: ječných sladů, chmele 
a pitné vody. Za další surovinu se mohou 
považovat i kulturní pivovarské kvasinky, 
které proměňují přítomné sacharidy na al-
kohol a oxid uhličitý. 

Slad 
České slady patří mezi nejkvalitnější 
na světě. Vyrábí se téměř výhradně  z jar-
ních odrůd sladovnického ječmene. Slad 
pro pivovarské účely musí splňovat něko-
lik základních kritérií, jako je například 
vlhkost, stupeň rozluštění, extraktivnost. 
Tyto parametry pak ovlivňují celý proces 
výroby piva, a to od přípravy mladiny 
na varně přes hlavní kvašení a dokvašo-
vání, až po filtraci. Proto je důležité mít 
slad v požadované kvalitě od osvědčených 
výrobců. Pivovar Dudák používá dlouho-
době moravské slady, které má nasmlouva-
né vždy s ročním předstihem. 

Dnes je známo mnoho druhů ječných 
sladů, například světlý, karamelový, 
barevný, bavorský a jiné, používají se ale 
i slady pšeničné. 

Chmel 
Značně populární je náš český žatecký poloraný 
červeňák, který má velmi dobrý zvuk po celém 
světě. Červeňák se vyznačuje jemnou a aroma-
tickou hořkostí, díky níž se přidává většinou 
až ke konci chmelovaru.  Obecně chmel vnáší 
do piva hořké látky, má antioxidační účinky 
a může rovněž podporovat pěnivost. Chmel 
se dnes používá hlavně ve formě granulí nebo 
extraktu. Ve strakonickém pivovaru vaříme 
pouze z českých odrůd chmele, většinou Sládka, 
Premianta a Žateckého poloraného červeňáku, 
anebo výrobků z nich. 

Voda 
Má obrovský vliv na výslednou chuť piva. 
Podle zdrojů ji můžeme rozdělit na vodu 
povrchovou a podzemní.  Oba druhy těchto 
vod mají své výhody i nevýhody. Pro piva 
českého typu je vhodnější měkčí voda. Tvrdší 
voda se hodí spíše pro tmavá piva. Náš pivovar 
využívá povrchovou vodu, kterou si sám upra-
vuje v poměrně složité úpravně, která je poté 
schopna poskytovat kvalitní a měkkou vodu 
pro výrobu našeho nepasterovaného piva. 

V dalším díle našeho seriálu si něco poví-
me o výrobě mladiny, která vzniká varním 
procesem a následně tak poskytuje základní 
živiny pro kulturní pivovarské kvasinky.

Váš pivovar DudákSládek ukazuje tři druhy sladu a chmelové granule
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TEPLÁRNA
Teplárna Strakonice klade důraz na ochranu životního prostředí

Tradiční energetika založená na spa-
lování fosilních paliv, například 
hnědého uhlí, s sebou pochopitelně 
přináší i nežádoucí efekty, např. 
vznik emisí a vedlejších energetic-
kých produktů, zejména popílku. Při 
používání moderních technologií je 
možné dopady na životní prostředí 
významně eliminovat. 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO  
PROSTŘEDÍ V ČÍSLECH
Strakonická teplárna patří svým technolo-
gickým vybavením mezi nejpokrokovější 
zařízení oboru. Díky zrekonstruovaným 
kotlům, denitrifikačním a odsiřovacím za-
řízením splňuje v oblasti ochrany ovzduší 
zákonem předepsané limity s velkou re-
zervou. U nejvíce sledovaných emisí oxidu 
siřičitého (SO2) má teplárna stanovený 
strop 1450 tun ročně, v roce 2017 ale vy-
produkovala cca 750 tun při spálení takřka 
90 000 tun uhlí. Ještě lepších výsledků 
bylo dosaženo u emisí tuhých znečišťu-
jících látek (TZL), kde bylo do ovzduší 
vypuštěno cca 7 tun, když roční strop 
činní 20 tun. Emisí oxidů dusíku (NOx) 
bylo vypuštěno cca 120 tun, přičemž po-
voleno je 530 tun. Zjednodušeně lze uvést, 
že přísné legislativní nároky teplárna 
plní s velkou rezervou a hmotnostní úlety 
znečišťujících látek se pohybují na jedné 
čtvrtině až jedné polovině povolených 
množství. 

I koncentrace škodlivin jsou dlouhodobě  
pod hodnotami emisních limitů, větši-
nou na 10 až 40 procentech povolených 
hodnot, pouze u SO2, jehož odstraňování 
je velmi nákladné, se dosahované koncen-
trace k limitu přibližují. Výsledky za rok 
2017 uvádí následující tabulka (údaje jsou 
v mg/m3):

CO NOx SO2 TZL

Limit 250 650 1700 100

Skutečnost 50 250 1500 10

 

Popílek ze spalování uhlí je certifikován 
jako stavební materiál a využíván jako 
přísada při výrobě cihel, betonu či cemen-
tu, případně při rekultivačních pracích, 

a není tedy ukládán na skládky odpadů. 
V roce 2017 bylo cca 50 % vyproduko-
vaného popílku využito v cihelnách, ce-
mentárnách či betonárnách, z toho je část 
produkce dopravována odběrateli do Ra-
kouska. Druhá polovina popílku byla vyu-
žita při odstraňování starých ekologických 
zátěží v oblasti bývalé úpravny rud v okolí 
Mydlovar či při rekultivaci bývalé skládky 
teplárny.

Podrobné informace týkající se dopadů 
teplárny na životní prostředí jsou uvedeny 
v Prohlášení k životnímu prostředí, které 
je k dispozici na internetových stránkách 
společnosti www.tst.cz.

TEPLÁRNA PŘISPÍVÁ KE SNÍŽENÍ 
ŠKODLIVÝCH DOPADŮ SMOGU
Ačkoliv by obyvatelé a návštěvníci Stra-
konic mohli vnímat teplárenský komín 
jako jednu z příčin znečištěného ovzduší 
a případné smogové situace, skutečnost je 
jiná. Kromě toho, že teplárna plní s velkou 
rezervou předepsané limity, vypouští spali-
ny do nadinverzních vrstev. Ještě důleži-
tější ale je, že teplárna nahrazuje stovky 
případných lokálních topenišť, jejichž ko-
míny by chrlily tuny škodlivin do nízkých 
vrstev atmosféry, do dýchací zóny obyvatel, 
a výrazně by kvalitu ovzduší zhoršovaly. 
Odborníci se shodují, že potenciál dalšího 
snižování emisí tkví v regulaci dopra-
vy a v ekologizaci domácích lokálních 
topenišť, která jsou významným viníkem 
případného smogu. Stačí opustit okresní 
město a vyjet do okolních vesnic, v nichž 
převládá vytápění uhlím, a v odpoledních 
hodinách, kdy se lidé vrací ze zaměstnání 
a zatápí, je kvalita ovzduší na zdánlivě čis-
tém venkově výrazně horší než ve městě. Je 
to logické, jeden rodinný domek se starým 
kotlem na pevná paliva vypustí do ovzduší 

stejně prachu jako modernizovaná teplárna 
při výrobě tepla pro tři sta bytů. Situaci 
ještě zhoršuje nekázeň provozovatelů lo-
kálních topenišť, ve kterých jsou spalovány 
i materiály, které nejsou výrobci kotlů jako 
paliva určeny – ať už jde o odpady, nebo 
jiné druhy uhlí, které v kotli „nehoří“. Úlet 
škodlivin se potom dramaticky zhoršuje 
a štiplavý dým obsahující řadu nebezpeč-
ných látek ohrožuje lidské zdraví.

SOKOLÍ HNÍZDO NA KOMÍNĚ
Dalším příspěvkem teplárny v oblasti 
životního prostředí bude instalace hnízdní 
budky pro sokola stěhovavého. Kriticky 
ohrožený druh v posledních letech za-
chraňují právě umělá hnízda na komínech 
energetických provozů – loni pocházela 
třetina odchovaných sokolích mláďat 
v ČR právě z těchto umělých hnízdišť. 
Umělá hnízda na výškových budovách 
v průmyslových areálech jsou navíc pro 
sokoly bezpečnější než přírodní hnízdiště. 
Na komínech a jiných vysokých stavbách je 
neohrožují přirození dravci ani nevyrušují 
turisté či horolezci. Jsou chráněni i v pří-
padě nepříznivých klimatických podmínek 
a díky tomu snáší průměrně více vajec. 
I počet odchovaných mláďat je v umělých 
hnízdech vyšší než v přírodě. Může za to 
i dostatek potravy, sokoli mimo jiné přiro-
zenou cestou snižují počty holubů. Holubi 
ve městech působí řadu problémů, kvůli 
dostupné potravě a vhodným podmínkám 
ke hnízdění se stahují do blízkosti lidských 
příbytků, rychle se množí a svými výkaly 
škodí a přenášejí infekční nemoci, např. 
salmonelózu, chlamydie nebo encefalitidu. 

Věříme, že i do naší budky si sokolí 
párek najde cestu, přispěje k udržení eko-
logické rovnováhy a zdárně zde vyvede 
mladé.

Budka pro sokola stěhovavého  Ilustrační foto: archiv Teplárny Strakonice

Mláďata sokola Foto: archiv Teplárny Strakonice

JAN FILIP, TEPLÁRNA STRAKONICE, A.S.
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DOTACE
Město Strakonice vyhlásilo dotační programy pro rok 2018
Zastupitelstvo města Strakonice na svém prosincovém zasedání schválilo dotační programy na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočaso-
vých aktivit, na spolufinancování kultury a na dotace v sociální oblasti v roce 2018. Celé znění programů včetně formulářů pro podání žádosti je 
na www.strakonice.eu – samospráva – dotace.

DOTAČNÍ PROGRAM MĚSTA STRAKONICE NA PODPORU KULTURY

Název Alokovaná částka Termín podání žádosti

Opatření 1 Podpora celoroční činnosti v oblasti kultury 420 000 20. 1.–20. 2. 2018

Opatření 2 Podpora jednorázových kulturních akcí a projektů 250 000 (1. výzva) 20. 1.–20. 2. 2018

100 000 (2. výzva) 1.–29. 6. 2018

Název Alokovaná částka Termín podání žádosti

Opatření 1 Podpora na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice pro mládež – 
spravovaných STARZem Strakonice

5 380 000 20. 1.–20. 2. 2018

Opatření 2 Podpora na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice pro mládež – 
v tělocvičnách základních škol zřizovaných městem Strakonice 

370 000 20. 1.–20. 2. 2018

Opatření 3 Podpora provozu, oprav a údržby sportovišť ve vlastnictví žadatele 250 000 20. 1.–20. 2. 2018

Opatření 4 Podpora sportovní činnosti mládeže do 18 let (včetně) 810 000 20. 1.–20. 2. 2018

Opatření 5 Podpora volnočasové činnosti mládeže do 18 let (včetně) 100 000 20. 1.–20. 2. 2018

Opatření 6 Podpora jednorázových sportovních a volnočasových akcí (dvě výzvy) 160 000 (1. výzva) 20. 1.–20. 2. 2018

130 000 (2. výzva) 1.–29. 6. 2018

Název Alokovaná částka Termín podání 
žádosti

Podpora registrovaných služeb poskytovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Podpora jednorázových nebo dlouhodobých služeb a programů, které se sociálními službami souvisejí, navazují 
na ně nebo s nimi úzce spolupracují, tj. služeb a programů nedefinovaných zákonem o sociálních službách

600 000 5.–23. 2. 2018

DOTAČNÍ PROGRAM MĚSTA STRAKONICE NA PODPORU TĚLOVÝCHOVY, SPORTU A OSTATNÍCH VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

DOTAČNÍ PROGRAM MĚSTA STRAKONICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V SOCIÁLNÍ OBLASTI

Vyhlášení dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2018
Jihočeský kraj zveřejnil dne 17. 11. 2017 
dotační programy pro rok 2018 
n  Podpora oprav místních komunikací
n  Opatření Podpora výstavby a obnovy 

vodohospodářské infrastruktury
n  Podpora prevence kriminality v Jihočes-

kém kraji
n  Podpora a rozvoj protidrogové politiky 

Jihočeského kraje v roce 2018
n  Podpora bezpříspěvkového dárcovství 

krve v Jihočeském kraji
n  Podpora rodinné politiky
n  Podpora sociálního začleňování osob 

ohrožených sociálním vyloučením 
na území Jihočeského kraje

n  Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo 
oblast sportu)

n  Podpora sportu
n  Podpora kultury
n  Podpora muzeí a galerií

n  Dotace na reprezentaci Jihočeského kra-
je v oblasti vědy, mládeže a sportu

n  Dotace na reprezentaci Jihočeského 
kraje v oblasti kultury – 1. výzva pro 
rok 2018

n  Investiční dotace pro jednotky sborů 
dobrovolných hasičů obcí Jihočeského 
kraje

n  Kulturní dědictví
n  Úcta k předkům
n  RVK, Podopatření 1 Zelená infrastruk-

tura
n  RVK, Podopatření 2 Ochrana druhů
n  RVK, Podopatření 3 Chov ryb ve vod-

ních tocích
n  RVK, Podopatření 4 Chov včel
n  RVK, Podopatření 5 Ekologická výcho-

va, vzdělávání a osvěta
Prostřednictvím dotačních programů 

mohou na své projekty čerpat podporu 

obce, neziskové organizace, ale i fyzické 
a právnické osoby. 

Termín pro podávání žádostí o poskyt-
nutí dotace do výše uvedených dotačních 
programů je od 18. 12. 2017 do 8. 1. 2018. 

Kompletní soubor dokumentů potřeb-
ných k podání žádosti včetně elektronické 
žádosti a veškeré další informace nalezne-
te na internetových stránkách Jihočeského 
kraje www.kraj-jihocesky.cz – Dotace, 
fondy EU – Programové dotace Jihočes-
kého kraje – Aktuální výzvy – dotace 
Jihočeského kraje.

Bližší informace poskytne:
Městský úřad Strakonice – odbor roz-

voje, Pavla Němcová, tel.: 383 700 842, 
e-mail: pavla.nemcova@mu-st.cz. 

Bližší informace poskytne: MěÚ, odbor školství a CR, Martina Dubová, tel. 383 700 847, e-mail: martina.dubova@mu-st.cz

Bližší informace poskytne: MěÚ, odbor školství a CR, Petra Měšťanová, tel. 383 700 844, e-mail: petra.mestanova@mu-st.cz

Bližší informace poskytne: MěÚ, odbor sociální, Šárka Vávrová, tel. 383 700 273, e-mail: sarka.vavrova@mu-st.cz  (red)



Ručně vyráběné pralinky a čokolády dle francouzských receptur

NAŠE BONBONIÉRY...
...VÁŠ ORIGINÁLNÍ DÁREK

• originální dárek pro zákazníky či obchodní partnery
• pralinky v obalech s designem podle vašeho přání 
• při dohodnutém odběru jsme schopni vyrobit také  

originální krabičky

CHOCO BONTÉ 
Krakovská 14, 779 00 Olomouc
Telefon | +420 736 642 766; e-mail | obchod@chocobonte.cz; web | www.chocobonte.cz
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Studuj obory, se kterými se v praxi 
neztratíš! Více na www.VSTECB.cz


