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Přehlídka amatérských  
divadelních souborů Setkání

V domě kultury se od 11. do 13. led-
na uskuteční už XII. ročník přehlídky 
amatérských divadelních souborů Setkání. 
Na programu je šest představení, například 
Dva muži v šachu v podání DS Čelakovský 
nebo Tvrdohlavá žena souboru z Tábora.

Reprezentační ples města

V pátek 25. ledna od 20.00 hodin se 
v domě kultury uskuteční Reprezentační 
ples města Strakonice. K tanci a poslechu 
bude hrát Taneční orchestr Miroslava 
Novotného z Plzně, hostem plesu bude zpě-
vák Pavel Vítek. Vystoupí i Taneční škola 
Astra Praha.

Opakované volby  
do zastupitelstva 

Zřejmě v sobotu 30. března se od 7.00 
do 22.00 hod. ve Strakonicích uskuteční 
opakované volby do zastupitelstva města. 
Volební strany mohou své kandidátní listiny 
podávat do 23. ledna. Více informací nalez-
nete na straně 7.

Tříkrálový koncert 4. 1.
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Touareg: 6,6–6,9 l/100 km, 173–182 g/km. 
Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

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

Volkswagen Touareg krásně zapadne do vašich rodinných i business plánů. Výbava, kterou od něj očekáváte, 
je pro něj samozřejmostí. Navíc nabízí zcela novou digitální přístrojovou desku Innovision Cockpit, asistenta 
nočního vidění Night Vision, LED-Matrix světlomety IQ. Light nebo systém aktivní stabilizace náklonu. 
Takže s přehledem ustojíte jakékoliv dobrodružství, do kterého se pustíte.

Nový Touareg.
Podnikejte s rodinou velké věci.

Zaručený způsob, 
jak ochránit svou 
největší investici.

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

Vážení strakoničtí spoluobčané,
ocitáme se na začátku nového 

roku. Každý z nás má svá 
očekávání, touhy a předsevzetí, 
která se někdy splní, občas se 
podaří je dodržet, a jindy se věci 
zkrátka vyvinou zcela jinak, než jak 
bychom si přáli. To ale ještě není 
důvod propadat panice, protože 
překážky a problémy jsou od toho, 
abychom se je snažili znovu 
a znovu překonávat. Obrovským 
štěstím je, máme-li ve své blízkosti 
lidi, kterým můžeme důvěřovat, 
kteří se s námi dovedou radovat, 
ale i sdílet bolest a nezdary. Umí 
konejšit a povzbudit. To je obraz 
obrovské síly uvnitř každého z nás. 

S upřímností vám přeji, abyste 
v novém roce zachovávali úctu 
nejen sami k sobě, ale i ke svým 
blízkým, aby žádná hádka nezničila 
partnerství ani přátelství, abychom 
se všichni oprostili od nenávisti, 
hněvu a rozčilování. Jsou to 
zbytečnosti, které jen ubírají sílu 
a v důsledku škodí nám samotným. 
Dovoluji si psát tato slova, protože 
v mé blízkosti je takových lidí 
několik, a věřte, je mi jich líto. 
Ztrácejí drahocenné dny v utápění 
se v ublíženosti a domnělé křivdě. 

Milí Strakoničtí, silvestrovská noc 
je jako stvořená, abychom udělali 
čáru za tím, co je za námi, a s chutí 
vstoupili sice do neznáma, ale plni 
odhodlání a očekávání. Šťastný 
nový rok!

Nový dopravní terminál je již v provozu 

Téměř na den přesně rok od předá-
ní staveniště se v úterý 4. prosince 
cestující dočkali nového moderní-
ho autobusového terminálu. Jeho 
slavnostního otevření se zúčastnili 
členové nejužšího vedení města Stra-
konice, místostarostové Josef Štrébl 
a Rudolf Oberfalcer, za dodavatele 
a investora stavby vedení společností 
HOCHTIEF CZ a ČSAD STTRANS. 

Město Strakonice stálo u samého po-
čátku stavby. Rada města v roce 2016 

ustanovila odborný pracovní tým, který 
koordinoval zájmy města a dotčených 
subjektů a který byl zárukou kvalitní-
ho, komplexního a nadčasového řešení 
dotčeného prostoru.
Na ploše o rozloze 1,2 ha investor 

ČSAD STTRANS vybudoval deset 
autobusových stání pro výstup a nástup 
cestujících, manipulační plochu umož-
ňující příjezd a odjezd autobusů k ná-
stupištím, 53 nových parkovacích míst, 
26 hlídaných parkovacích stání, která 
jsou součástí areálu ČSAD STTRANS, 
a stání pro taxi.
Podle návrhu architekta Vladimíra 

Krajíce je nový terminál vybaven velko-
formátovou dlažbou na nástupišti a pro-
světlenými hvězdicovitými a lomenými 
lavičkami. Dominantou celého terminá-
lu je zastřešené nástupiště, přispívající 
ke komfortu cestujících, kteří doslova 
suchou nohou přejdou z vlakového ná-
draží na autobusové. Ve výbavě nechybí 
kamerový a informační systém.
První cestující byli odbaveni z nového 

terminálu v neděli 9. prosince. 

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

MěÚSS modernizuje své vybavení 
Městský ústav sociálních služeb Stra-
konice je poskytovatelem komplexních 
služeb sociální péče pro občany města 
i širokého okolí. Zajišťuje například 
péči seniorům, kteří se pro svůj věk či 
zdravotní problémy a hendikepy nedoká-
ží sami o sebe postarat a rodina a jejich 
blízcí tuto péči nezvládají. Práce s těmito 
klienty je dozajista záslužnou činností 
a všem, kteří ji vykonávají, patří adekvát-
ní ocenění. 
V péči o tyto občany pomáhají různé 

zdravotnické pomůcky. Aktuálně strako-
nický ústav sociálních služeb zakoupil 
třicet kusů polohovacích křesel, která 
mají široké uplatnění. Obsluhující perso-
nál klienta, kterého potřebuje přesunout 

na vyšetření či jen na návštěvu, bezpečně 
zafixuje a ten není stresován zdlouha-
vými a namáhavými přesuny. Finanční 
náklady na jedno polohovací křeslo jsou 
15 500 Kč s DPH. Využívána budou v do-
mově pro seniory v Rybniční ulici. 
Další neméně důležitou pomůckou 

jsou zvedáky pro imobilní pacienty. Ty  
byly zakoupeny pro domovy v Lidické 
a Rybniční ulici. I tyto pomůcky bu-
dou šetřit namáhavou práci personálu. 
Součástí zvedáků jsou i váhy, které při 
přesunu pacienta zároveň zváží, je-li nut-
nost sledovat vybrané hodnoty. Zvedací 
zařízení byla pořízena za celkovou cenu 
619 792 Kč s DPH.  

Markéta Bučoková, PR 

Slavnostní otevření terminálu  Foto: M. Bučoková
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Tříkrálový koncert
Oblastní charita Strakonice pořádá 4. led-
na Tříkrálový koncert v kostele sv. Markéty. 
Vystoupí Pěvecký sbor gymnázia Strakoni-
ce pod vedením Marcely Mikové, Mladá 
dudácká muzika a zpěvačky Prácheňské-
ho souboru, páter Roman Dvořák požehná  
koledníčkům Tříkrálové sbírky. Koncert 
začne v 19.00 hod. a jeho výtěžek bude 
použit na podporu pečovatelské služby 
a zdravotní péče v Domě klidného stáří  
sv. Anny v Sousedovicích.  (red)

Město má v majetku přes 530 bytů
Město Strakonice má v současné 
době ve svém bytovém fondu 534 by-
tových jednotek, z toho je 77 v domě 
s pečovatelskou službou, 116 bylo 
vystavěno se státní dotací, 44 bytů, 
u nichž dojde k převodu do osobního 
vlastnictví, a 297 ostatních.

Město obsazuje uvolněné byty dvěma 
způsoby – prodejem nebo pronájmem. 
K prodeji uvolněných bytových jednotek 
(bez ohledu na výměru bytu) dochází 
v domech, u nichž zastupitelstvo města 
souhlasilo s prodejem a kde již byla od-
prodána více než polovina bytů do osob-
ního vlastnictví. Při prodeji stanovuje 
rada města minimální cenu (vychází ze 
znaleckého posudku, ve kterém je uvede-
na jak cena zjištěná dle platného ceno-
vého předpisu, tak cena tržní). Prodej se 
uskutečňuje na základě nejvyšší nabídky, 
a to obálkovou metodou. 

PŘI OBSAZOVÁNÍ UVOLNĚNÝCH BYTŮ 
DO NÁJMU MUSÍ BÝT DODRŽENO 
NĚKOLIK PODMÍNEK:
n žadatel a osoby, které budou žít se 
žadatelem ve společné domácnosti, 
nemají dluhy vůči městu Strakonice 
a organizacím s majetkovým podílem 
města Strakonice

n žadatel a osoby, které budou žít s žada-
telem ve společné domácnosti, nejsou 
ke dni podání žádosti vlastníkem či 
spoluvlastníkem domu nebo bytu či 
jiné nemovitosti určené k bydlení

n žadatel a osoby, které budou žít s žada-
telem ve společné domácnosti, nejsou 
ke dni podání žádosti nájemci druž-
stevního bytu.

Ve stávajících bytech (uvolněné byty 
bez ohledu na výměru v domech, u nichž 
zastupitelstvo města nesouhlasilo s pro-
dejem, a tam, kde nebyly prodány žádné 
bytové jednotky do osobního vlastnic-
tví) je doba nájmu stanovena jako určitá 
s délkou maximálně jeden rok. Výše 
nájemného je smluvní ve výši 53,49 Kč 
za m2 u bytů s výměrou do 39 m2 užitkové 
plochy, u bytových jednotek s výměrou 
vyšší (tzv. běžné byty) je nájemné 60 Kč 
za m2, a to u nově uzavíraných nájemních 
smluv (u běžných bytů se při uzavření 
smlouvy skládá jistina ve výši trojnásob-
ku měsíčního nájemného). Byty se ob-

sazují na základě návrhu komise bytové, 
rozhoduje rada města.
V bytech vybudovaných ze státní 

dotace (nástavby, vestavby a nově vy-
budované bytové domy) je doba nájmu 
stanovena na dobu určitou s maximální 
dobou trvání jeden rok. Výše nájemného 
je stanovena podle podmínek poskyto-
vatele dotace, tzn. dle platných nařízení 
vlády, případně dle výpočtu z pořizova-
cích nákladů na vybudování bytové jed-
notky. Tyto byty se obsazují na základě 
návrhu komise bytové, rozhoduje rada 
města, přičemž v některých případech 
nájemce musí splňovat následující platná 
nařízení vlády.

NÁJEMNÍ SMLOUVA MŮŽE BÝT 
UZAVŘENA POUZE S PŘÍJMOVĚ 
VYMEZENOU OSOBOU, COŽ 
ZNAMENÁ:
n samostatně žijící osoba, jejíž průměrný 
měsíční příjem, zjištěný v období  
12 kalendářních měsíců před uzavřením 
nájemní smlouvy, nepřesáhl 0,8 náso-
bek průměrné měsíční mzdy zveřejněné 
Českým statistickým úřadem

n osoba s dalšími členy domácnosti,  
jejichž průměrný měsíční příjem do-
mácnosti nepřesáhl v období 12 kalen-
dářních měsíců před uzavřením nájemní 
smlouvy 1,5 násobek průměrné měsíční 
mzdy zveřejněné Českým statistickým 
úřadem

V domě s pečovatelskou službou – 
bytové jednotky v domě čp. 1283 ul. 
Rybniční – je výše nájemného 50 Kč 
za m2 a měsíc, k dispozici jsou byty o ve-
likosti 1+0, 1+1, obsazují se na základě 
návrhu sociální komise a rozhodnutí rady 
města. V bytových jednotkách v domě 
čp. 1281 ul. Jezerní (bývalý penzion) 
je výše nájemného také 50 Kč za m2 
a měsíc, k dispozici jsou byty o velikosti 
1+0, 2+0. Byty jsou obsazovány podle 
Pravidel pronajímání bytů pro seniory 
a osoby se zdravotním omezením v do-
mech s pečovatelskou službou v majetku 
města Strakonice. 
Zásady a pravidla pro přidělení bytů jsou 

zveřejněny na webových stránkách města 
www.strakonice.eu – městský úřad – odbo-
ry – odbor majetkový nebo odbor sociální.

Eva Charvátová, odbor majetkový

Technické služby se postarají 
o správu nemovitosti
Správu bytů v majetku města mají 
na starosti Technické služby Strakonice, 
správa bytového hospodářství. Své služby 
v oblasti správy nemovitostí nabízejí 
i společenstvím vlastníků, majitelům bytů 
a garáží. Postarají se o ně po ekonomické, 
provozní i technické stránce. Pomohou 
například se založením společenství 
vlastníků, zajistí komplexní vedení 
účetnictví, mzdovou agendu, zpracování 
daňového přiznání, roční vyúčtování 
služeb, kontrolu dlužníků nebo zasílá-
ní upomínek a přípravu pro vymáhání 
dluhů. Nově nabízí výkon funkce statu-
tárního orgánu. To znamená, že převez-
mou na základě usnesení shromáždění 
společenství vlastníků jednotek (SVJ) 
funkci statutárního orgánu SVJ a stanou 
se tak předsedou společenství vlastníků, 
zapsaným ve veřejném rejstříku. Tuto 
službu využijí především SVJ, která se 
potýkají s problémem nedostatku zájemců 
o funkci ve výboru společenství. 

Eva Charvátová, odbor majetkový

Ilustrační foto: redakce
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Z MĚSTA
Poplatek za komunální odpad
Výše místního poplatku za komunální 
odpad pro rok 2019 činí 260 Kč. Poplatek 
je splatný jednorázově, nejpozději do 31. 
března 2019. Platí ho nejenom fyzická oso-
ba, která má ve Strakonicích trvalý pobyt, 
ale i fyzická osoba, která má ve vlastnictví 
stavbu určenou k individuální rekreaci, byt 
nebo rodinný dům, v kterých není hlášena 
k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši 
odpovídající poplatku za jednu fyzickou 
osobu. Poplatek za komunální odpad 
se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 
3/2017, schválenou ZM dne 13. 12. 2017.
Poplatníci mohou využít možnost zasílání 
podkladů k platbě prostřednictvím  
e-mailové adresy. Poplatek bude i nadále 
inkasován též prostřednictvím SIPA, všichni 
ostatní obdrží složenku do své poštovní 
schránky.   odbor finanční
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Pro inzerci kontaktujte:
 Karel DOBIÁŠ

Tel.: 739 300 390
E-mail: dobias@regvyd.cz
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Vstupenky na www.hdk.cz nebo v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8,  
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999,  
e-mail: objednavky@hdk.cz a v síti TICKET ART vč. všech poboček CK Čedok.

Hudební divadlo Karlín ve spolupráci s Divadlem J. K. Tyla v Plzni uvádí 

spole n  za 
lep í d tství

Získejte  pro  své  dítě  to,  co  opravdu  potřebuje!
Pomáháme zdravotně a sociálně znevýhodněným dětem a jejich rodinám.

Jsme tu pro vás na www.patrondeti.cz.

Technické služby zajišťují úklid téměř 
250 kilometrů silnic a chodníků

Technické služby se musí v zimě postarat 
o sjízdnost zhruba 160 km silnic a schůdnost 
přibližně 85 km chodníků. Když napadne 
sníh, město se uklízí od centra, přednost mají 
trasy důležité pro dopravní obslužnost, dále 
autobusové zastávky, okolí škol a nemocnice. 
Při sněhové kalamitě je nasazena veškerá 
technika a zaměstnanci, aby sníh odklízeli.
Technické služby mají pro zimní údržbu 

k dispozici pět sypačů různých velikos-
tí a šest pluhů rovněž různých velikostí. 
Do nepřetržité pohotovosti je zapojeno 
minimálně 32 zaměstnanců ve dvou četách. 
V případě nutnosti jsou do zimní údržby 
zapojovány i externí společnosti. 

Technické služby jsou již dostatečně před-
zásobeny inertními posypovými materiály 
(písek, drť) i posypovou solí, k dispozici 
mají před zahájením sezony zhruba 500 tun 
inertního materiálu a 150 tun soli. Materiály 
se podle aktuální potřeby průběžně doplňují 
v průběhu zimy. Minulou zimu bylo na po-
syp spotřebováno 450 tun inertního posypu 
a 400 tun soli. 
Řada obyvatel města během zimy uklízí 

chodníky, které přiléhají k jejich nemovi-
tostem, i když jim to v současnosti žádný 
právní předpis nenařizuje. Technické 
služby jim mohou zdarma poskytnout 
nářadí a posypový materiál. Vyzvednout 
si je mohou po předchozím telefonickém 
objednání v hlavním skladu v Raisově ulici 
č. 274 vždy v pracovních dnech od 7.00 
do 10.00 a od 12.00 do 14.00 hodin. Jiný 
termín si mohou případně dohodnout na tel. 
380 420 454.   (red)

Strakonice na veletrhu v Brně
Městské informační centrum bude od 17. do 
21. ledna prezentovat Strakonice na veletrhu 
cestovního ruchu Go Regiontour v Brně. Kro-
mě propagačních materiálů tam jeho pracov- 
níci povezou i originální keramické knoflíky – 
Regionální produkt Prácheňsko.     (red)
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Z MĚSTA
Dárkový poukaz  
k významnému životnímu jubileu

Město Strakonice bude i tento rok ob-
darovávat své občany, kteří se dožívají 
významného životního jubilea. Dárko-
vý poukaz v hodnotě 200 Kč potěší 
jubilanty ve věku 75, 80, 85 let a pak 
v každém následujícím roce. Roznos za-
jišťuje Infocentrum pro seniory, kontakt: 
380 422 745.  (red) 

Český červený kříž letos slaví
Rok 2019 bude významný pro Český 
červený kříž (ČČK) i pro jeho oblastní 
sdružení ve Strakonicích, protože nás 
čekají důležitá výročí. Před sto lety, 
přesně 6. 2. 1919, byla pověřena Alice 
Masaryková, dcera prezidenta T. G. 
Masaryka, výkonem funkce předsedky-
ně Československého červeného kříže, 
který se zrodil z členů Pomocného 
vlasteneckého spolku pro Království 
české. Ve Strakonicích si připomeneme 
tento významný den na setkání členů 
a příznivců ČČK ve čtvrtek 24. ledna 
v restauraci domu kultury. Účastníci se 
mohou těšit na soutěžní kvíz a na setká-
ní s dobovou písničkou od 14.00 hod. 
Další významné výročí si připomeneme 
15. března. V tento den v roce 1994 se 
podařilo založit Domácí péči ČČK,  
o. p. s. Zdravotní sestry již 25 let pomá-
hají nemocným lidem v jejich domácím 
prostředí a v kruhu rodiny překonávat 
nemoci a závažné stavy.

Helena Mocová Linhartová,  
ředitelka OS ČČK Strakonice

Cyklus přednášek o křesťanství
V naší farnosti se od 27. ledna rozběh-
ne cyklus přednášek a debat, který 
je koncipován pro všechny, kdo by se 
chtěli dozvědět více o křesťanství, ale 
dosud neměli možnost a běžné formální 
prostředí kostela a bohoslužby jsou 
pro ně nesrozumitelné. Je vhodné, aby 
kurz absolvovali i ti, kdo uvažují o křtu 
v dospělosti. Účast na jednotlivých 
přednáškách je dobrovolná. Vítán je 
každý, pouze z důvodu malého prostoru 
je omezena kapacita účastníků a je třeba 
se přihlásit. Informace naleznete na webu 
www.farnost-strakonice.cz nebo na vývěs-
kách strakonických kostelů.  
 Roman Dvořák, farář   

Nabídka muzea pro malé i velké čtenáře
Připravili jsme pro vás malou ochutnávku 
z nabízených brožur, katalogů a publikací, kte-
ré lze zakoupit na podatelně Muzea středního 
Pootaví Strakonice. Muzejní kaleidoskop se 
v roce 2018 rozrostl o další tři svazky repre-
zentované brožurami Strakonice a srpen 1968, 
Strakonicko za 1. světové války a katalogem 
k výstavě Dudy ze sbírky Jeroena de Groota. 
Zatímco posledně zmiňovaný 
katalog je přehledem sběratelské 
vášně holandského dudáka, člena 
hudební skupiny Hailander, obě 
brožury jsou věnovány dvěma 
významným výročím, která jsme 
si v roce 2018 připomněli.
Strakonice a srpen 1968  

z pera historičky Michaely Mi-
kešové přibližuje události, které 
se staly v roce 1968 s důrazem 
na město Strakonice. Brožura je 
rozdělena do několika částí a provede čtenáře 
pražským jarem i změnami, jaké v obrodném 
procesu nastaly ve Strakonicích. Stěžejní 
kapitola Srpnové události ve Strakonicích se 
snaží chronologicky zmapovat místní vývoj 
událostí od 21. srpna až do začátku září 1968. 
Část nazvaná Vzpomínky zachycuje auten-
tické memoáry pamětníků. Čtenáři si mohou 
prohlédnout i některé dosud nezveřejněné 
snímky místních fotografů. Publikace stojí 
60 Kč, katalog k výstavě pak 89 Kč.

Kateřina Šmídová sepsala brožuru Stra-
konicko za 1. světové války s cílem malého 
ohlédnutí za tímto obdobím především 
prostřednictvím dosud nepublikovaných 
vzpomínek přímých účastníků války, tak 
jak je vyprávěli svým bližním. Sama autor-
ka dodává: „Regionem Strakonicka nepro-
cházela válečná fronta, ale i zde se bojovalo 

– s nedostatkem pracovních sil, 
potravin, konaly se demonstra-
ce, rabovalo se.“ Na čtenáře 
čeká mnoho zajímavostí, mezi 
jinými i pojednání o nezastu-
pitelné roli sanitních vlaků 
maltézského řádu při svážení 
raněných z bojišť. Brožura 
stojí 167 korun.
Na průzkumnou cestu 

po sbírkových fondech 
jihočeských muzeí se vydal 

kolektiv autorů, aby se podíval zblízka, 
jaké poklady v nich přechovávají. Přijměte 
pozvánku do muzeí zřizovaných Jihočes-
kým krajem a nechte se zlákat neznámým 
receptem na novohradský hyalit, kočárem 
Emy Destinnové, nejstarším českým selfie 
nebo téměř neznámou legendou o princezně 
Ismérii. Publikace Poklady jižních Čech se 
prodává za 155 korun. 

Kateřina Šmídová, 
Muzeum středního Pootaví Strakonice

Vídeňský ležák má v chuti oříškové tóny   
Již čtvrtému svátečnímu speciálu strakonic-
kého pivovaru Dudák 8. prosince požehnal 
Otec Roman Dvořák. Po dvou ročnících 
svátečního medového, které potěšilo přede-
vším příznivce sladší chutě piva, a loňského 
třináctistupňového světlého speciálu se v le-
tošním roce pivovar rozhodl v souvislosti se 
stoletým výročím naší republiky pro Vídeň-
ský ležák. Tehdy před sto lety byla Vídeň 
hlavním městem rakouské monarchie a v té 
době vznikla receptura vídeňského ležáku. 
Pivo je specifické bronzovou až měděnou 
barvou s přídavkem vídeňského sladu. „Jeho 
hořkost a chmelové aroma by neměly být 
příliš výrazné, aby daly vyniknout lehce na-
sládlé sladové chuti s oříškovými tóny, jako 
stvořené pro vánoční tabuli,“ říká sládek 
Dušan Krankus, autor svátečního piva. 
Otec Roman Dvořák požehnal várce 

svátečního ležáku a v modlitbě vzpomněl 

všech, kteří se o pivo v pivovaru starají, 
i na všechny, kteří ho budou konzumovat: 
„Protože žehnání je především proto, aby 
s tím, jak ho Strakoničtí dobře vaří, nám 
nejen neuškodilo, ale aby přineslo mnoho 
dobrého.“ 
Přejeme spokojený, klidný a zdravý celý 

rok 2019 s Dudáckým Dej Bůh štěstí. 
text a foto Markéta Bučoková, PR 
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Opakované volby do zastupitelstva města
Opakované volby do zastupitelstva města 
se zřejmě uskuteční v sobotu 30. března 
od 7.00 do 22.00 hod. (V době uzávěrky 
nebyl termín voleb oficiálně zveřejněn 
Ministerstvem vnitra.) Pokud volby budou 
30. března, mohou strany podávat kandi-
dátní listiny na Městském úřadu Strakonice 
nejpozději do středy 23. ledna do 16.00 hod. 
Poté proběhne přezkum kandidátních listin. 
Pokud budou kandidátní listiny v pořádku, 
dojde k jejich registraci do 10. února.
Od počátku ledna do konce února se 

mohou zájemci o členství v okrskových 
volebních komisích hlásit buď přímo u vo-
lební strany, která bude mít zaregistrovanou 
kandidátní listinu, nebo na Městském úřadu 
Strakonice v kanceláři správního oddělení 
v 1. patře v budově v ul. Na Stráži 270. 
Žádáme zájemce o členství v okrs-

kových volebních komisích, aby vzali 
v úvahu náročnost tohoto volebního dne! 
Členové se sejdou v den voleb před voleb-
ní místností v 6.00 hodin. Do 7.00 hodin 
musí místnost připravit pro voliče. Večer 
ve 22.00 hodin se místnosti pro voliče 
uzavřou a členové komisí začnou ihned 
sčítat odevzdané obálky s hlasovacími 
lístky. Předpokládaná doba sčítání je 3–5 
ho din, podle počtu voličů v jednotlivých 
volebních okrscích. Lze tedy očekávat 
sčítání dlouho přes půlnoc. Po odevzdání 
a schválení zápisu členové komise uklidí 
volební místnost a teprve poté se na po-

kyn předsedy mohou rozejít. 
Odměny za členství v okrskové volební 

komisi jsou stejné jako při řádných dvou-
denních volbách: člen 1800 Kč, zapisova-
tel a místopředseda 2100 Kč a předseda 
2200 Kč. Dále má každý člen komise nárok 
na tři hodiny uvolnění z komise v době 
od 7.00 do 22.00 hodin, na sčítání musí být 
komise kompletní. 
Ve Strakonicích mohou volit občané, kteří 

zde mají trvalý pobyt a je jim 18 let nejpoz-
ději v den voleb. Dále mohou volit občané 
zemí EU s registrovaným přechodným 
pobytem (držitelé potvrzení o přechodném 
pobytu na území ČR), kteří jsou zapsáni 
v dodatku stálého seznamu voličů nebo se 
do něj na základě předloženého potvrzení 
ve volební místnosti nechají zapsat. Volit 
půjdou do volebních místností podle místa 
svého trvalého bydliště, jak je uvedeno 
na Oznámení, které bude vyvěšeno ve všech 
vývěskách ve městě a na úřední desce.
Je vhodné, aby si voliči upravili hla-

sovací lístek doma a přinesli ho s sebou 
do volební místnosti. Zde prokáží svou 
totožnost platným občanským průkazem 
nebo cestovním pasem a poté obdrží 
šedivou obálku s razítkem. Ve vyhrazeném 
prostoru vloží upravený hlasovací lístek 
do obálky a tu vhodí do volební urny. 
Na informačním letáku, který obdržíte 

s hlasovacím lístkem, jsou popsány způ-
soby úpravy. Úprava hlasovacího lístku se 

provádí zakřížkováním x nebo + v rámečku 
u příslušné volební strany nebo kandidáta. 
NEKROUŽKUJE SE, hlasovací lístek by 
byl neplatný! Možností úpravy hlasovacího 
lístku je několik, tři nejzákladnější jsou: 
zakřížkuje se jedna volební strana, nebo 
se zakřížkuje maximálně 21 kandidátů 
spektrem, tzn. výběrem z různých volebních 
stran. Anebo se oba způsoby spojí, tedy 
se zakřížkuje jedna volební strana a např. 
5 kandidátů se může zaškrtnout v jiných 
stranách. V tomto případě dostane voleb-
ní strana o 5 hlasů méně (21–5=16), tedy 
16 hlasů a po jednom hlasu obdrží každý 
zakřížkovaný kandidát z jiné strany.
Pro tyto volby se nevydávají voličské 

průkazy, proto musí voliči volit pouze 
ve svém volebním okrsku. Imobilní voliči 
mohou požádat o přenosnou urnu na tel. 
724 232 888 nebo tel. 607 079 333 a domlu-
vit se na hodině vhození hlasovacího lístku.
Po uzavření volebních místností v sobotu 

mohou voliči i volební strany od 22.00 hod. 
sledovat průběžné výsledky na stránkách 
ČSÚ www.volby.cz.

oddělení správní
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VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÝ ČAS
Vánoční stromek plný andělů

Školní družina při ZŠ Krále Jiřího 
z Poděbrad vždy před zahájením adventu 
zdobí stromeček v přízemí staré budovy 
školy. Všech šest oddělení má za úkol 
vytvořit na dané téma ozdoby z různých 
materiálů. Loňský „Hvězdný třpyt“  
letos vystřídali ,,Andělé“. V pátek  
30. listopadu si děti ozdobily stromeček 
více než 30 anděly (materiál byl papír, 

dřevo, kosmetické tampony, vánoční 
stužky) a společně si zazpívaly koledy. 
Pak dokončily dárky na Vánoční jarmark 
(pro Nadaci pro transplantace kostní 
dřeně), se kterou spolupracují mnoho let. 
Měly připraveno kolem 80 dárků (svícny, 
malované povlaky na polštáře, vánoční 
mýdla a dekorace). 

text a foto ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad 

Česko-anglická málotřídka v šumavských luzích a hájích

Základní škola Volyňka poskytuje základní 
česko-anglické vzdělávání dětem prvního 
stupně a ukazuje jim svět tak, aby pro ně byla 
škola hrou každý den, aby se těšily, co se ten 
den nového naučí.
Maximálně 15 dětí od 1. do 5. třídy se učí 

pospolu. V týdenních plánech jsou promít-
nuty klíčové znalosti tématu, ale přizpůso-
bujeme se jednotlivcům. Hned od 1. třídy se 
žáci učí brát zodpovědnost za své chování 
a jednání a plánovat svůj čas. Podle svého 
týdenního plánu se rozhodnou, na čem chtějí 
v určitý den pracovat. Ukazujeme dětem 
zážitkovou pedagogikou svět v souvislostech. 
V jednom tématu se věnujeme všem školním 
předmětům: např. téma Lesní příroda – 
pohádka Boudo, budko (čtení, psaní scénáře, 
dramatická výchova), výlet po kopcích 
(prvouka, tělesná výchova), šiškami házet 
na strom a počítat délku hodu (matematika), 

zkoumat kůru stromů (prvouka), kreslení 
kůry přes papír (výtvarná výchova)... Přitom 
anglicky mluvíme na děti střídavě s češtinou 
hlavně ve výchovách. Angličtina je náš druhý 
přirozený jazyk.
Navštívit nás můžete ve středu 23. ledna 

od 13.00 do 16.00 hodin, kdy pořádáme Den 
otevřených dveří. Ve středu 6. února je pro 
rodiče připravena akce Zažít Volyňku jinak, 
a to od 16.30 do 19.00 hodin. Prosíme o při-
hlášení na e-mail zsvolynka@gmail.com. 
Sledujte naše facebookové stránky  
www.facebook.com/skolavolynka nebo 
webové stránky www.skolavolynka.cz.
Přihlásí-li se 15 dětí ve Strakonicích, třídu 

otevřeme tam. Bude-li jich kolem sedmi, 
budeme je školním autobusem svážet do Vo-
lyně. Těšíme se na setkání.

Eliška Novotná,  
ředitelka Základní školy Volyňka, z. s.

Schmidingerův odkaz  
a mnohem víc
Šmidingerova knihovna právě završila  
175 let naplňování odkazu kněze 
Josefa Schmidingera, svého zakladatele. 
Na začátku bylo několik desítek knih, které 
daroval městu. Nyní fond městské knihovny 
obsahuje více než 200 000 knihovních 
jednotek (knih, elektronických knih, časopi-
sů, zvukových nahrávek, CD, gramofono-
vých desek, filmů, her).

Dlouhodobě se snažíme být místem ne-
jen pro půjčování a četbu knih a časopisů. 
Nabízíme i další služby, aktivity a projekty, 
aby se u nás návštěvníci mohli cítit příjemně 
a rádi se k nám vraceli. Lidé si mohou 
odpočinout s kávou v naší „Lenošce“ či 
od jara do podzimu na hradním balkóně 
se kochat pohledem na řeku a kostel  
sv. Markéty.

V oddělení pro děti se každý první 
čtvrtek v měsíci setkávají rodiče s těmi 
nejmenšími v rámci projektu Bookstart – 
s knížkou do života. Knihovnice pro ně 
připravují nejrůznější aktivity na podporu 
čtenářství. Pro děti je určena také Noc 
s Andersenem. Malí čtenáři tráví noc 
v knihovně a vždy si to společně s knihov-
nicemi ohromně užijí.

Pravidelně se na začátku května zapo-
jujeme do Noci literatury, kdy na různých 
netradičních, atraktivních místech čtou zná-
mé osobnosti knihy současných evropských 
autorů až do nočních hodin.

Druhým rokem u nás probíhají autorská 
čtení v rámci projektu Spisovatelé do kniho-
ven. Během deseti měsíců navštíví deset au-
torů dvanáct knihoven v České republice.

Už pět let pořádáme Strakonické 
příběhy, vyprávění regionálního historika 
Karla Skalického. Máme za  sebou tři 
roky Vícehlasů, mimořádných setkávání 
s inspirativními osobnostmi. Ze všech jsou 
pořizovány videozáznamy přístupné 
na našich webových stránkách, facebooku 
nebo youtube.

Naše oddělení ekoporadna pořádá už 
několik let farmářské trhy a také Vegetfest, 
festival zdravé výživy a ochrany zvířat.

Pro rok 2019 rozšiřujeme výhody 
Klubu přátel knihovny na všechny 
čtenáře: klub sice formálně zaniká, zato 
ale dosavadní výhody mohou využívat 
čtenáři Šmidingerovy knihovny Strako-
nice, tj. 50% slevu na vstupném u akcí 
knihovny nebo 10% slevu při koupi kávy 
či čaje v některém z našich spřátele-
ných podniků. Těmi jsou pro rok 2019 
čajovna Pod Stolem, kavárna Barmeo 
a Maxim Café.

Děkujeme vám všem za přízeň, přejeme 
krásny rok 2019 a těšíme se na hradě 
i na pobočce na viděnou.

Vaše 175letá  
Šmidingerova knihovna Strakonice

Ilustrační foto: archiv ZŠ Volyňka
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KINO OKO 
1. 1., 20.00 hod.
Utop se, nebo plav 
Fra, komedie, titulky, 122 min., přístupný všem

2.–3. 1., 17.30 hod.
Gordon a Paddy
Švédsko, anim., dabing, 62 min., přístupný všem

2. 1., 20.00 hod.
The DOORS 50th Anniversary Cellebration
USA, koncert, hudební, 68 min., přístupný od 12 let

3.–6. 1., 20.00 hod.
Bohemian Rhapsody  
USA/VB, drama/životopisný/hudební, titulky, 
134 min., přístupný od 12 let

4.–6. 1., 17.30 hod.
Fantastická zvířata: Grindelwaldovy 
zločiny 3D+2D
VB/USA, rodinný/fantasy, dabing, 134 min., 
přístupný od 12 let, 4. 1. ve 3D

VÝSTAVY 
do 4. 1. 
Do dlaní vítr... 
Putovní výstava ke knize Básníci Strakonicka.  
místo: ArtWall, Želivského ul., info: ArtWall

do 7. 1.
Naše duše promlouvají
Výstava prací klientů sociálně terapeutické 
dílny Kopretina při FOKUS – Písek, z. ú., 
pobočka Strakonice. Otevřeno ve výpůjční 
době ŠK (Po, St – Pá 8.00–18.00, Út 
zavřeno, So 8.00–12.00).
místo: vstupní hala ŠK, info: ŠK

9. 1.–4. 2.
Výstavy Valentina Horby ku příležitosti  
45 let jeho tvorby
Výstava Městská zátiší – ve vstupní hale, 
otevřeno ve výpůjční době ŠK
Výstava Užitá tvorba – ve společenském 
sále, poprvé v životě autor vystavuje své 
perokresby PF, přístupné v době konání 
společenských akcí
Vernisáž obou výstav 9. 1. od 17.00 hod. 
ve společenském sále. 
místo a info: ŠK

7.–8. 1., 17.30 hod.
Grinch 3D 
USA, anim. komedie, dabing, 86 min., přístupný 
všem

7.–8. 1., 20.00 hod.
Toman
ČR, drama, 145 min., přístupný od 12 let 

9.–10. 1., 17.30 hod.
Louskáček a čtyři říše 
USA, dobrodr./fantasy, dabing, 100 min., 
přístupný všem

10.–13. 1., 20.00 hod.
Cena za štěstí
ČR, drama/komedie, přístupný od 12 let

11.–13. 1., 17.30 hod.
Raubíř Ralf a internet 3D
USA, anim./dobrodr./komedie, dabing, 113 min., 
přístupný všem

14.–16. 1., 17.30 hod.
Spider–Man: Paralelní světy
USA, akční/anim., dabing, 117 min., přístupný 
všem

14.–16. 1., 20.00 hod.
Robin Hood
USA, akční/dobrodr., titulky, 117 min., přístupný 
od 12 let

17.–20. 1., 17.30 hod.
Ledová sezona: Medvědi jsou zpět 
USA, anim. komedie, dabing, 90 min., přístupný 
všem

17.–20. 1., 20.00 hod.
Skleněný
USA, drama/mysteriózní/sci–fi, titulky, 129 min., 
přístupný od 12 let

21.–23. 1., 17.30 hod.
Husí kůže 2: Ukradený halloween
USA, akční/dobrodr., komedie, 90 min., dabing, 
přístupný všem

21.–22. 1., 20.00 hod.
Kursk
Belgie, Luc., akční drama, 117 min., přístupný 
od 12 let

23. 1., 20.00 hod.
Cesta vede do Tibetu
ČSSR/Čína, r. 1954, dok., ČB, 55 min., titulky, 
přístupný všem

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

24.–27. 1., 17.30 hod.
Psí domov
USA, rod./dobrodr., dabing, 92 min., přístupný všem

24.–27. 1., 20.00 hod.
Narušitel
ČR, drama, 90 min., přístupný od 12 let

28.–30. 1., 17.30 hod.
Marry Poppins se vrací  
USA, fantasy/hudební/rodinný, dabing,  
130 min., přístupný všem

28.–29. 1., 20.00 hod.
Favoritka
Irsko/VB, drama/komedie/histor., titulky,  
119 min., přístupný od 15 let

30. 1., 20.00 hod.
Složka 64
Dán/Něm, krimi/mysteriózní/thriller, titulky,  
119 min., přístupný od 15 let

31. 1., 17.30 hod.
Ovečky a vlci: Veliká bitva 
Rusko, anim., dabing, 74 min., přístupný všem

31. 1., 20.00 hod.
Ženy v běhu
ČR, komedie, 93 min., přístupný všem

DĚTSKÉ SOBOTY
12. 1., 15.30 hod.
Jak postavit sněhuláka
ČR, pásmo pohádek, 63 min.

19. 1., 15.30 hod.
Pane, k princeznám se nečuchá
ČR, pásmo pohádek, 63 min.

26. 1., 15.30 hod.
Zimní putování za pohádkou
ČR, pásmo pohádek, 66 min.

SENIORSKÉ STŘEDY
16. 1., 9.30 hod.
Ten, kdo tě miloval
ČR, rodinná detektivka, 90 min., pro seniory 
a handicapované

FILMOVÝ KLUB – KINO OKO
9. 1., 20.00 hod.
Beautiful boy
USA, biogr./drama, titulky, 120 min., přístupný od 12 let 
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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 
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, 13.30–16.00 
(15.30–16.00 ½ bazénu), 20.00–22.00

Pá 
6.00–8.00 kondiční plavání, 12.30–22.00 
(15.30–20.00 ½ bazénu)

So a Ne
13.00–20.00
ZMĚNY V OTEVÍRACÍ DOBĚ: 
1. 1. zavřeno,  
2. 1. – navíc otevřeno 9.00–12.30,  
3. 1. – 13.30–16.00, 20.00–22.00,  
4. 1. – 15.00–20.00 (½ bazénu), 20.00–22.00, 
5. 1. – 13.00–18.00, 
12. 1. –  13.00–14.300 (½ bazénu), 14.30–

17.00, 20. 1. – 14.00–20.00, 
26. 1. 13.00–19.00

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 společná

ZIMNÍ STADION 
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
Aktuální program na www.starz.cz.

čtenáře ŠK. 
místo: studovna, info: ŠK 

8. 1., 10.30–11.00 hod.
Divadélko pro nejmenší
místo a info: RC Beruška

8., 22. 1., 16.30–18.00 hod.
Zdravé vaření
pro děti od 5 let, přihlášení nutné
místo a info: RC Beruška

8., 22. 1., 17.00 hod.
5 o´clock Tea Talk
neformální setkání s anglickou konverzací, zdarma 
a pro všechny, každé sudé úterý
místo: čajovna Pod Stolem, info: STEJIKA

8. 1., 18.00 hod.
Strakonické příběhy LXI.  
Karel Skalický: Z Protivínské na Růžek. Dvě 
důležité restaurace na sadech a stavitel Čeněk 
Prokop. Další vyprávění regionálního historika 
místo: společenský sál ŠK (hrad), info: ŠK Za Parkem

8. 1., 19.00 hod.
Václav Neckář + Bacily
Tour „65 let na scéně“
místo: dům kultury, info: MěKS

9. 1., 11.00–11.30 hod.
Jak předejít nežádoucím účinkům očkování?
osvědčené rady zdravotní sestry
místo a info: RC Beruška

9. 1., 16.00 hod.
Koncert třídy I. Váchové
místo: koncertní sál ZUŠ, info: ZUŠ

9. 1., 17.00 hod.
Dva Janové v Rennerových sadech 
Jiří Kupka: Svatojánská kaple a Husův pomník 
v širším kontextu vývoje veřejných prostranství 
Strakonic a krajiny. Přednáška s promítáním. 
místo: sál gymnázia, info: ŠK

9., 23. 1., 19.00–21.00 hod.
Tančírna Pod Stolem 
místo a info: čajovna Pod Stolem, Velké nám.

10. 1., 17.00 hod.
Koncert třídy P. Karase
místo: koncertní sálek ZUŠ, info: ZUŠ

10. 1., 19.00 hod.
Divadelní předplatné A – Divadlo Kalich
Kočka v oreganu
místo: dům kultury, info: MěKS

11.–13. 1.
Setkání – XII. ročník přehlídky divadelních 
amatérských souborů 
Program
11. 1.
19.00 Dva muži v šachu – DS Čelakovský Strakonice
12. 1.
10.00 Kašpárek, Honza a zakletá princezna – 
Divadelní soubor Tábor
15.30 Tvrdohlavá žena – Divadelní soubor Tábor
19.00 Jednou ty, jednou já – Divadelní spolek PIKI 
Volyně
13. 1.
10.00 Dalskabáty hříšná ves aneb Zapomenutý čert 
– Madraha
15.00 Čarodějnická nevěsta – Divadelní soubor  
J. K. Tyl České Budějovice
místo: dům kultury, info: MěKS

12., 26. 1., 18.00 hod.
Ochutnávka vín
místo a info: čajovna Pod Stolem, Velké nám.

12. 1., 20.00 hod.
Myslivecký ples
místo: sokolovna

14. 1., 13.00 hod.
Senior bez nehod
divadelní přednáška
místo: Rytířský sál,, info: infocentrum pro seniory

POZVÁNKY
1. 1., 15.00 hod.
Novoroční plavání v Otavě
místo: lávka u pivovaru

1. 1., 18.00 hod.
Novoroční ohňostroj nad řekou Otavou
info: MěKS

3. 1., 9.30 hod.
Bookstart – S knížkou do života
Pravidelné setkávání s rodiči a dětmi v rámci nového 
projektu na podporu pozitivního vztahu ke knihám, 
čtení a čtenářství u nejmenších dětí, a to ve spolupráci 
s rodiči. V případě zájmu o účast nás prosím 
kontaktujte na tel. 380 422 708 nebo osobně 
v oddělení pro děti. Projekt má omezenou kapacitu. 
místo: oddělení pro děti ŠK, info: ŠK

4. 1., 19.00 hod.
Tříkrálový koncert
účinkují: Pěvecký sbor gymnázia Strakonice, Mladá 
dudácká muzika, zpěvačky Prácheňského souboru
místo: kostel sv. Markéty, info: Obl. charita Strakonice

5. 1., 20.00 hod.
Maturitní ples VOŠ, SPŠ a SOŠ ŘaS Strakonice 
4SA+4SB
místo: dům kultury, info: MěKS

6. 1., 14.30 a 16.30 hod.
Šípková Růženka
loutková pohádka v podání LS Radost
místo: KZ U Mravenčí skály, info: MěKS

6. 1., 15.00–17.00 hod.
Novoroční ochutnávka čajů
místo a info: čajovna Pod Stolem, Velké nám.

7. 1., 17.00–19.00 hod. 
Nezkrocené závislosti
Beseda s p. Cuhrou o tom, jak setřást okovy 
od služebníků, kteří se stali našimi pány.
místo a info: čajovna Pod Stolem 

7. 1., 18.00–19.30 hod.
Koncert na křišťálové mísy
Meditační koncert Michala Kindla plný zvuků a vi-
brací, které lze využít k léčení traumat a zranění duše 
i těla. S sebou karimatku, polštář, deku, pití. Předprodej 
v RC Beruška. Více na www.lecenikindl.cz.
místo a info: RC Beruška

7., 14., 21., 28. 1., 18.00–20.00 hod.
Pravidelné kurzy salsy
18.00–19.00 – začátečníci, 19.00–20.00 – pokročilí
místo: pizzeria Hai, Palackého nám., info: taneční 
škola LaStraDance Academy

7. 1., 19.00 hod.
Divadelní předplatné B – Agentura Harlekýn
Vězeň na Druhé avenue
Simona Stašová a Kamil Halbich v hlavních rolích
místo: dům kultury, info: MěKS

8. 1., 9.00–10.30 hod.
Kurzy počítačové gramotnosti
PC I – Základy práce s počítačem. Přednostně pro 

3. 2., 15.00 fara – Setkání manželů a rodin 
s dětmi

MANA, APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Lidická 194, Strakonice, www.manacirkev.cz 
Srdečně zveme na:
Bohoslužby – každou neděli v 9.30 hod.
10. 1. od 17.00 Cesta ke svobodě – kurz 
s lektorem z Bodu obratu je cestou ke svobodě 
od jakékoliv závislosti skrze vzájemnost, 
otevřenost a bezpečné prostředí 
17. 1. od 17.00 Okénko do duše ženy – 
setkání se zážitkovým programem pro ženy 
vedoucí k překonání potíží spojených s nároky 
na život a obnovením vnitřní radosti
EXIT CLUB pro mládež – každý pátek od 16.00, 
zábavné hry, moderní hudba, zamyšlení

BOHOSLUŽBY
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
www.farnost-strakonice.cz 
Nedělní bohoslužby: 8.00 Podsrp;  
9.30 sv. Markéta 
1. 1., 8.00 Podsrp; 17.00 sv. Markéta 
– po večerní bohoslužbě možnost přijmout 
individuální požehnání do nového roku; výnos 
sbírky při bohoslužbě bude na podporu dětí 
v adopci na dálku
1. 1., 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
4. 1., 19.00 sv. Markéta – Tříkrálový koncert
6. 1., 9.30 sv. Markéta – nedělní eucharistie 
s promluvou pro děti a žehnáním vody, kadidla 
a křídy
6. 1., 15.00 fara – Setkání manželů a rodin 
s dětmi
23. 1., 18.00 Rytířský sál, hrad – Přednáška 
Krajina, zrcadlo duše aneb Křesťanství, ekologie 
a ochrana přírody – Marek Orko Vácha, biolog, 
kněz, vyučuje bioetiku na 3. lékařské fakultě UK
27. 1., 18.00 fara (Velké nám. 4) – Jde 
v životě o víc? – začátek cyklu přednášek 
a debat o křesťanství podle Kurzu ALFA; omezená 
kapacita; přihlašovat se na kontaktech uvedených 
na webových stránkách
3. 2., 9.30 sv. Markéta – nedělní eucharistie 
s promluvou pro děti
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14. 1., 17.00–19.00 hod.
Hospodaření s vodou v krajině
beseda s Františkem Langmajerem
místo a info: čajovna Pod Stolem 

14. 1., 18.00 hod.
S gymnáziem na cestách
Prázdniny v lágru II. – přednášejí M. Chum a Š. Kluč-
ka. Místo: promítací sál gymnázia, info: gymnázium

14. 1., 18.00–20.00 hod.
Myšlení uzdravuje II
Díky technikám a praktickým radám spisovatelky 
Jarmily Mandžukové se naučíte pracovat se svou 
myslí. Přihlášení na tel.: 773 165 696 nebo  
info@rcberuska.cz. Místo a info: RC Beruška

15. 1., 17.00 hod.
Betlémská hvězda
Astronomické, astrologické, dějinné, kulturní 
a umělecké souvislosti zobrazení motivu betlémské 
hvězdy. Přednášející Jana Tichá, ředitelka hvězdárny 
a planetária v Českých Budějovicích. 
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK a muzeum

15., 29. 1., 18.00 hod.
Klub deskových her Strakonice
Zdarma, každé liché úterý.
místo: čajovna Pod Stolem, info: STEJIKA

15. 1., 18.00 hod.
Kurzy zdravého vaření 
Kurzy na sebe nenavazují. Hlásit se můžete 
i jednorázově. Lektor Jan Juráš. Účast hlaste na: jan.
juras@knih-st.cz nebo 721 658 244. 
místo: ZŠ Povážská

15. 1., 18.00 hod.
Degustace vinařství Bukovský
místo a info: čajovna Pod Stolem, Velké nám.

15. 1., 19.00 hod.
Koncert Františka Nedvěda s kapelou Tie 
Break – Půlstoletí s kytarou
premiéra k turné, vzpomínání bez nostalgie 
na písničky, které zpívají celé generace posluchačů
místo: dům kultury, info: MěKS

16. 1., 17.00 hod.
Vraťme smrt zpátky do života
Beseda se spisovatelkou a blogerkou Veronikou 
Hurdovou – Krkavčí matkou. Rezervace vstupenek: 
stibralova.alena@gmail.com.
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK

16. 1., 17.15 hod.
Interní koncert ZUŠ
místo: koncertní sál ZUŠ, info: ZUŠ

16., 30. 1., 17.00–18.00 hod.
Šachy
kroužek pro děti od 6 let, liché středy, přihlášení nutné
místo a info: RC Beruška

17. 1., 17.00 hod.
Kurzy zdravého vaření 
Čtvrteční lekce jsou určeny rovněž pro ty, kteří kurzy 
v minulých letech nenavštěvovali. Účast hlaste předem 
na: jan.juras@knih-st.cz nebo 721 658 244.
místo: ZŠ Povážská

18. 1., 20.00 hod.
Maturitní ples Gymnázia 4. A
místo: dům kultury, info: MěKS

19. 1., 19.00 hod.
Maturitní ples SOU 4MS
místo: dům kultury, info: MěKS

20. 1., 10.00–15.00 hod.
Seminář argentinského tanga
místo a info: čajovna Pod Stolem, Velké nám.

20. 1., 14.30 a 16.30 hod.
Rozum a Štěstí
loutková pohádka v podání LS Radost
místo: KZ U Mravenčí skály, info: MěKS

20. 1., 15.00 hod.
Taneční odpoledne s písničkou
k poslechu a tanci hraje Štreka PPOSPO
místo: dům kultury, info: MěKS

21. 1., 17.00–19.00 hod.
Poklady ze dna
beseda s p. Cuhrou o zdrojích naší síly probuzených 
v těžkých chvílích našeho života
místo a info: čajovna Pod Stolem 

21. 1., 19.00 hod.
Ladislav Zibura – Prázdniny v Evropě
spisovatel se vrací na pódia s novým stand-upem
místo: dům kultury, info: MěKS

22. 1., 9.00–10.30 hod.
Kurzy počítačové gramotnosti
PC II – Základy psaní textu, MS Word. Přednostně 
pro čtenáře ŠK. 
místo: studovna ŠK, info: ŠK

22. 1., 17.00 hod.
Spisovatelé do knihoven: Lucie Faulerová
autorské čtení s debatou: Lucie Faulerová – prozaička
místo: společenský sál, info: ŠK

23. 1., 13.00–16.00 hod.
Den otevřených dveří Základní školy Volyňka
místo a info: ZŠ Volyňka, Zámecká 723, Volyně, 
www.skolavolynka.cz

23. 1., 17.15 hod.
Interní koncert ZUŠ
místo: koncertní sál ZUŠ, info: ZUŠ
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Pan Radek to už dokázal. 
A co vy? 
Jdete do toho s námi? 

Dáváte si do nového roku předsevzetí? 
Abyste je dodrželi, řiďte se podle jednoduchých zásad:
 soustřeďte se na 1–2 hlavní předsevzetí
 dejte si reálné cíle
 najděte si parťáka na cestě za splněním cíle

Nebojte se odvážných cílů, 
kryjeme vám záda – tenhle rok 

bude úspěšný už od začátku.

VÝŽIVOVÁ PORADNA NATURHOUSE 
Kochanka 119, Strakonice, parkovište U Bati vedle 
Hudy sportu, tel.: 383 134 384, 735 753 208

Více tipů 

pro vás 

máme v naší 

poradně

-54 kg

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

VYTÁPĚNÍ ELEKTŘINOU JE NYNÍ 
LEVNĚJŠÍ NEŽ KDYKOLIV PŘEDTÍM

DOPRAVA PO CELÉ ČR ZDARMA
Hledáme obchodní spolupráci s velkoobchody

V NABÍDCE KERAMICKÉ I METALOVÉ PANELY

Topné panely Teploceramic jsou průlomovou technologií v oblasti elektrického vytápění. Pracují 
na principu infračerveného záření a proudění teplého vzduchu. Díky svému modernímu designu 
se keramický nebo metalový panel stane krásným doplňkem Vašeho bytu, domu či kanceláře. 
Dohromady s GSM zásuvkou je vhodný také pro rekreační objekty. Panel můžete následně ovládat 
přes mobilní telefon a nikdy už nebudete přijíždět do vymrzlé chaty. Metalový topný panel má 
integrovaný digitální termostat, kterým můžete regulovat teplotu jak samotného panelu, tak 
i teplotu v místnosti.
  

  • Nevíří prach a nespaluje kyslík (vhodný pro alergiky)
  • Vyhřívá rovnoměrně, nevysušuje vzduch
  • Minimální životnost 30 let, záruka 5 let
  • Velmi nízká spotřeba (srovnání: el. přímotop má spotřebu 2000 W/hod, 
     Teploceramic od 370W/hod)
  • Krytí IP54, jednoduchá instalace

TEPLOCERAMIC SWRE 700   Nyní jen za 5690,- Kč
(700 W, VYTOPÍ AŽ 16 m2 / 35 m3, METAL)  sleva 500,- Kč

TEPLOCERAMIC SWRE 1000  Nyní jen za 6190,- Kč
(1000 W, VYTOPÍ AŽ 24 m2 / 50 m3, METAL)  sleva 500,- Kč

Teploceramic | tel.: +420 608 201041| e-mail: obchod@teploceramic.cz | www.teploceramic.cz
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KALENDÁŘ AKCÍ
23. 1., 18.00 hod.
Zelené otazníky – Jak funguje energeticky 
soběstačný dům?
přednášet a odpovídat na dotazy bude designér 
a přírodní stavitel Ondřej Nesnídal
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK

23. 1., 19.00 hod.
KPH – Opereta Gala
účinkují: L. Skala – baryton, M. Rózsa Růžič ková – 
koloraturní soprán, H. Brummelová – klavír
místo: dům kultury, info: MěKS

24. 1., 16.30 hod.
Koncert třídy M. Spišské
místo: koncertní sál ZUŠ, info: ZUŠ

24. 1., 17.00–18.00 hod.
Diastáza – rozestup břišních svalů
Skrytý problém nejen po porodu, diagnostika, rizika, 
cviky. Rezervace na tel. 773 165 696.
místo a info: RC Beruška

24. 1., mezi 17.00–19.00 hod.
Tašky háčkované tunikou, přešité z kalhot i jiné
Zdeňka Slavíková: Tvořivý podvečer aneb Ze starého 
nové. Pomůcky a materiál na vyzkoušení budou 
připraveny, ale hodilo by se přinést i vlastní. 
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem

25. 1., 20.00 hod.
Reprezentační ples města Strakonice 2019
K poslechu a tanci hraje Taneční orchestr Miroslava 
Novotného – Plzeň, hostem plesu je zpěvák Pavel 
Vítek, vystoupí taneční škola Astra Praha. Doprovodný 
program Oldies disco Miloše Zemena.
místo: dům kultury, info: MěKS

25. 1., 20.00 hod.
Novoroční latino párty
místo: café Maxim, info: LaStraDance Academy

26. 1., 7.35 hod.
Přírodovědný výlet: z Milenovic do Protivína
Sraz v 7.35 před nádražím ČD, v 7.46 odjezd 
do Milenovic. Po zpevněných cestách projdeme ves 
i okolí (lidová architektura a jiné památky, Blanice, les), 
zpět vlakem z Protivína, např. v 14.54.
info: pobočka ŠK Za Parkem

26. 1., 15.00–18.00 hod.
Maškarní karneval 
Program pro děti, soutěže, diskotéka a drobné 
občerstvení. Předprodej vstupenek v RC Beruška. 
místo a info: RC Beruška

26. 1., 19.00 hod.
Maturitní ples Euroškoly
místo: dům kultury, info: MěKS

27. 1., 14.30 a 16.30 hod.
Sedmero krkavců
loutková pohádka v podání Rodičů a přátel MŠ 
Lidická Strakonice
místo: KZ U Mravenčí skály, info: MěKS

27. 1., 15.00–17.00 hod.
Ochutnávka čajů
místo a info: čajovna Pod Stolem, Velké nám.

27. 1., 18.00 hod.
Hraní na kantely případně i další nástroje
koná se ve spolupráci se spolkem Spona
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem

28. 1., 17.00–19.00 hod.
Tvorba přirozeného lesa
beseda s Františkem Langmajerem
místo a info: čajovna Pod Stolem 

29. 1., 19.00 hod.
FJC – Jaroslav Samson Lenk
koncert folkového a trampského zpěváka, kytaristy, 
textaře a písničkáře
místo: Rytířský sál, info: MěKS

30. 1., 16.00 hod.
Koncert třídy J. Míčkové
místo: koncertní sál ZUŠ, info: ZUŠ

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

30. 1., 16.30 hod.
Zastavení v čase
Krátké setkání, ztišení, verše Wabi Ryvola, poetická 
próza Jerome David Salinger. 
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem

31. 1., 8.00–11.00 hod.
Tvořivá dílnička pro děti
Sněhulák. Materiál bude k dispozici na místě.
místo: oddělení pro děti ŠK, info: ŠK

31. 1., 16.00 hod.
Koncert třídy L. Vališové
místo: koncertní sál ZUŠ, info: ZUŠ

31. 1., 19.00 hod.
Maturitní ples SPŠ 4SC
místo: dům kultury, info: MěKS

1. 2., 20.00 hod.
Maturitní ples Gymnázia 4. C
místo: dům kultury, info: MěKS

3. 2., 14.30 a 16.30 hod.
Vodníkova Hanička
loutková pohádka v podání LS Radost
místo: KZ U Mravenčí skály, info: MěKS

6. 2., 19.00 hod.

Divadelní předplatné B – Divadlo Rokoko
Kdo se bojí Virginie Woolfové?
místo: dům kultury, info: MěKS

8.–9. 2.
Hormonální jógové terapie  
pro ženy dle Dinah Rodrigues
8. 2. od 18.00 do 21.00, 9. 2. od 9.00 
do 16.00, certifikovaná lektorka Marcela 
Velková, rezervace nutná
místo: HB Fit Studio, Velké nám., info: tel. 
777 067 047

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Ledňáčci
Páteční schůzky rodin se zájmem o přírodu, tradice 
a lidové hry. Pro děti všeho věku s rodiči, prarodiči 
apod. Chodit lze i nepravidelně. Sraz vždy v 16.00 
před hradem u vývěsky ŠK, 11. 1. si ukážeme výrobu 
ojíněných větviček a kamínků. Bude-li sníh, vezměte 
s sebou boby. 25. 1. jsme pozváni na hry v přírodní 
zahradě v Domanicích. Autobus (sedlický) jede 
v 16.37 z nádraží ze st. č. 7, zpět pojedeme vlakem. 
Baterky vítány. Info: pobočka ŠK Za Parkem nebo 
vedoucí Monika Tůmová (602 361 321).

Naslouchat a vnímat
Jen těžko si představíme, co všechno nás 
v nadcházejícím roce čeká. Některá výročí si 
uvědomujeme, možná také máme naplánová-
ny různé aktivity, a přece je zde velký prostor 
pro to, co bude možná jinak, co naplánovat 
nemůžeme. Učíme se brát situace tak, jak 
přicházejí, a co je ještě důležitější – snažíme se 
je řešit. Kéž bychom dokázali tato řešení zkva-
litňovat a neupadat do nezájmu nebo skepse.
Po roce plném jubileí souvisejících nejen 

s oslavami stého výročí vzniku republiky, 
po roce, kdy jsme zasadili na mnoha místech 
lípy, aby toto výročí připomínaly, bude snad 
čas i na to, abychom prokazovali přiměřenou 
péči, čas a trpělivost všem hodnotám, které 
v nás mohou dál zrát a které můžeme sdílet.
Snad k tomu přispěje i přednáška Marka 

Orko Váchy o vztahu k přírodě, ale také ně-

kolikatýdenní cyklus přednášek pro každého, 
kdo by se rád více seznámil s křesťanstvím, 
popřípadě již uvažuje o křtu. Vždyť život sám 
o sobě je velikou a krásnou hodnotou – darem, 
který stojí za to žít s úctou a nezpackat jej.
Přece jen bych chtěl upozornit na jedno 

výročí, týkající se Strakonic a roku 2019, 
bude to 400 let od událostí spojených 
s obrazem Panny Marie, dnes s přídomkem 
Vítězná, jehož kopii uchováváme v kostele 
sv. Prokopa. Ačkoliv kostel začátkem roku 
z důvodu rekonstrukce budeme muset uza-
vřít, určitě bude příležitost se u tohoto tématu 
ještě zastavit.
Kéž nejen nový rok provází naše společná 

snaha, abychom byli dobrými lidmi a vytváře-
li dobré vztahy a prostředí k životu.   
  Roman Dvořák, farář

Tříkráloví koledníci opět v ulicích města
Na začátku roku se opět uskuteční Tříkrálo-
vá sbírka, kterou pořádá Charita ČR. V uli-
cích města budeme potkávat malé koledníky 
s kasičkou od 1. do 14. ledna. Výtěžek bude 
použit na podporu terénních služeb a zdra-
votní péče Domu klidného stáří sv. Anny 
v Sousedovicích.
Loni bylo zapečetěno celkem 110 kasi-

ček (52 na Městském úřadu v Blatné a 58 
na Městském úřadu ve Strakonicích). Celkový 
výnos sbírky činil 447 482 Kč. Z této částky 
se do Oblastní charity Strakonice vrátilo 65%, 

tj. 290 863 Kč. Peníze byly použity na vyba-
vení kuchyně Domu klidného stáří sv. Anny 
Sousedovice. Zařízení díky sbírce pořídilo 
myčku na nádobí, sporák a nerezový dřez, 
uvedla ředitelka Oblastní charity Strakonice 
Olga Medlínová. 
Výtěžek Tříkrálové sbírky je vždy určen 

na pomoc nemocným, handicapovaným, 
seniorům a sociálně potřebným zejména 
v regionu, kde se peníze vybraly. Nejméně 
desetina z celkového výtěžku je určena také 
na humanitární pomoc do zahraničí.   (red)
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Vyhlášené dotační programy Jihočeského kraje pro rok 2019

Prostřednictvím dotačních programů mo-
hou na své projekty čerpat podporu obce, 
spolky, neziskové organizace, ale i fyzické 
a právnické osoby. 
Termín pro podávání žádostí o poskytnutí 
dotace do výše uvedených dotačních pro-
gramů je od 2. 1. 2019 do 18. 1. 2019. 
Kompletní soubor dokumentů potřebných 
k podání žádosti včetně elektronické žádosti 
a veškeré další informace naleznete na in-
ternetových stránkách Jihočeského kraje  
www.kraj-jihocesky.cz – Dotace, fondy  
EU – Programové dotace Jihočeského kraje 
– Aktuální výzvy-dotace Jihočeského kraje.
Bližší informace poskytne:
Městský úřad Strakonice – odbor rozvoje, 
Pavla Němcová, tel.: 383 700 842, e-mail: 
pavla.nemcova@mu-st.cz. 

Přehled již schválených dotací

Jihočeský kraj zveřejnil 30. 11. 2018 dotační programy pro rok 2019: 

Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací, 1. výzva pro rok 2019

Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury

Bílá stopa

Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Podpora prevence kriminality v Jihočeském kraji

Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 2019

Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve v Jihočeském kraji

Podpora rodinné politiky

Podpora školství

Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu)

Podpora sportu

Podpora kultury

Podpora muzeí a galerií

Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji

Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu

Podpora lyžařských výcvikových kurzů

Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti kultury

Investiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje

Kulturní dědictví 

RVK, Opatření 1 Zelená infrastruktura

RVK, Opatření 2 Ochrana druhů

RVK, Opatření 3 Chov ryb ve vodních tocích

RVK, Opatření 4 Chov včel

RVK, Opatření 5 Ekologická výchova, vzdělávání a osvěta

Název klubu Částka v Kč

Tenis klub, spolek 15 000

Fbc Strakonice, z. s. 45 000

SKI-Klub Strakonice, z. s. 30 000

TJ Dražejov, z. s. 30 000

Balvani Strakonice, z. s. 30 000

FBC Dynamo, z. s. 25 000

Český kynologický svaz, ZKO Strakonice 186, p. s. 15 000

Tělocvičná jednota Sokol Strakonice, p. s. 50 000

ČSS – sportovně střelecký klub 0298, z. s. 20 000

Biatlon Strakonice, z. s. 30 000

TJ ČZ Strakonice, spolek, oddíl nohejbalu 15 000

TJ ČZ Strakonice, spolek, oddíl badmintonu 30 000

TJ ČZ Strakonice, spolek, oddíl sport pro všechny 10 000

TJ ČZ Strakonice, spolek, oddíl stolního tenisu 25 000

Potápěči Strakonice, spolek 15 000

TJ ČZ Strakonice, spolek, oddíl šachu 5 000

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Strakonice I, p. s. 30 000

Cobra Ryu Strakonice, z. s. 30 000

Dotace města Strakonice pro dospělé na rok 2018

Město Strakonice rozdělilo peníze 
z Dotačního programu města Strakonice 
na podporu tělovýchovy, sportu a ostat-
ních volnočasových aktivit dospě-
lých pro rok 2018. O přidělení částek 
do 50 000 Kč již rozhodla rada města, 
o vyšších částkách bude rozhodovat 
nové zastupitelstvo až příští rok.

Odbor školství a cestovního ruchu

Jednou z akcí podpořených Jihočeským krajem byl 
i mezinárodní dudácký festival. Foto: archiv redakce

Ilustrační foto: J. Krch
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Z MĚSTA

Ze zápisníku městské policie
STRACH O PŘÍBUZNOU BYL ODŮVODNĚNÝ
Strážníci jeli do ulice Na Ohradě na zá-
kladě oznámení od ženy, která měla oba-
vy o zdraví a život své příbuzné. Hlídka 
u bytu provedla kontrolu, ale na zvonění 
a bouchání na dveře nikdo nereagoval. 
Sousedé uvedli, že ženu neviděli. Stráž-
níci to sdělili oznamovatelce, která byla 
na cestě do Strakonic. Společně pak 
dorazili opět k bytu příbuzné. Jelikož 
hrozilo, že může být ohroženo její zdra-
ví, byli na místo přivoláni hasiči, aby 
otevřeli byt. V něm ženu našli. Vzhle-
dem k tomu, že bylo nutné ji ošetřit, 
odvezli ji strážníci do nemocnice. 

SVĚDKOVI DOPRAVNÍ NEHODY NEBYLA  
LHOSTEJNÁ NEZODPOVĚDNOST ŘIDIČE 
Hlídka městské policie vyjížděla na  
základě telefonického oznámení 19. 11. 
na Velké náměstí, kde se stala dopravní 
nehoda, od které viník ujel. Poškozené 
vozidlo mělo promáčknuté levé přední 
dveře a přední blatn ík. Na místo se 
dostavila majitelka poškozeného auta 
a byla přivolaná Policie ČR. Svědek 
na místě popsal vozidlo, které nehodu 
způsobilo. Strážníci poté kontrolovali 
město a v Sokolovské ulici spatřili  
vůz odpovídající popisu, které bylo 
vpředu nabourané. Informace předali 
Policii ČR. 

ŘÍDIL KAMION BEZ OPRÁVNĚNÍ
Strážníci ukončili 23. 11. v Katovické 

ulici cestu řidiče kamionu, který projíž-
děl místem, kde je to zakázáno, a navíc 
usedl za volat i přes zákaz řízení. Udá-
lost si převzala Policie ČR. Katovickou 
ulicí nesmí projíždět vozidla, jejichž 
hmotnost přesahuje šest tun, určen je 
pro ně nový obchvat. Přestože je otevřen 
už několik týdnů, stále se najdou řidiči, 
kteří nové značení nerespektují. 

K SENIORCE SE DOSTALA POMOC VČAS
Hlídka strážníků vyjížděla dopoledne
14. 11. do ulice Stavbařů. Obyvatel 
jednoho
bytového domu slyšel volání o pomoc.
Strážníci na místě zjistili, že se ozývá 
ze
3. patra. Přivolali proto hasiče, kteří 
otevřeli dveře do bytu, a záchrannou 
službu. Uvnitř na podlaze ležela majitel-
ka bytu. Uvedla, že se jí zamotala hlava, 
upadla, poranila si rameno a nemohla 
vstát. Ženu na místě ošetřil lékař a sani-
ta ji odvezla do nemocnice.

DALŠÍ NALEZENÉ INJEKČNÍ STŘÍKAČKY
V listopadu strážníci opět likvidovali 
použité injekční stříkačky. Lidé je našli 
například uprostřed chodníku v ulici 
Hraniční nebo u jedné ze starých budov 
v areálu Na Ostrově. Strážníci stříkačky 
vždy umístí do speciálního boxu a odve-
zou k odborné likvidaci. 

Milan Michálek, 
velitel městské policie

NEJEN PRO SENIORY 
Senioři bez nehod
Infocentrum pro seniory, rada seniorů 
a městské kulturní středisko vás zvou na  
divadelní přednášku na téma Senioři  
bez nehod, která se uskuteční v pondělí 
14. ledna v Rytí řském sále strakonické-
ho hradu od 13.00 hodin. Jejím cílem je 
zvýšení bezpečnosti seniorů v dopravě. 
Projekt je financován z fondu zábra-
ny škod České kanceláře pojistitelů. 
Předpokládaná délka představení je 
1,5 hodiny. Vstup je zdarma a návštěv-
níci se mohou těšit i na drobné dárky. 
Součástí přednášky budou edukativní 
videa a scénky, které budou zajímavou 
a zábavnou formou ilustrovat reálné si -
tuace z dopravy. Více informací získáte 
v infocentru pro seniory, U Sv. Markéty 
58, tel.: 720 043 670.

O zdravém životním stylu 
Infocentrum pro seniory společně s ra-
dou seniorů a městským kulturním stře-
diskem připravilo pro seniory povídání 
o zdravém životním stylu s Jaroslavou 
Muchnovou, le ktorkou jógy a ájurvédy. 
Setkáme se v pondělí 11. února v 9.00 
hod. v klubovně č. 45 domu kultury. 
Součástí programu bude povídání 
o různých praktikách z jógy a ájurvédy 
a návod, jak si pomoci cvičením, dýchá-
ním a stravou ke zlepšení kondice. Ne-
bude chybět lehké cvičení, občerstvení 
a ájurvédský čaj. S sebou si vezměte 
dobrou náladu a 20 Kč na vstupné. 
Kapacita je cca 40 lidí. Délka programu 
bude zhruba 1,5 hodiny. Více informací 
se dozvíte v infocentru pro seniory, tel. 
720 043 670 a u Jaroslavy Muchnové, 
tel.: 607 531 718.
Marie Žiláková, infocentrum pro seniory

Teplárna Strakonice – partner na vaší straně
Vážení občané, 
strakonická teplárna prochází neustále 

dynamickým vývojem. Jedná se o strate-
gický podnik, který má zabezpečit jednu ze 
základních lidských potřeb, kterou je teplo. 
Lidské potřeby jsou nejdražším obchodním 
artiklem, protože bez nich v podstatě nelze žít. 
Velkou část jejich ceny tvoří i obrovské daně. 
Nemyslím tím ani tak alkohol či cigarety, bez 
nich se žít dá, ale spíše plyn, pohonné hmoty, 
léky, bydlení, elektřinu či teplo. 
I Teplárna Strakonice byla na příští rok 

nucena zdražit dodávky tepla a teplé vody. 

Bylo to vyvoláno velkým růstem cen hně-
dého uhlí a hlavně emisních  
povolenek. Nicméně, zdražení je minimál-
ní, pouze o 2,5 %. Oproti ceně z roku 2014, 
kdy začalo v teplárně působit nové vedení, 
cena za 1 GJ vzrostla za poslední čtyři 
roky pouze o 8 Kč. Chtěl bych vás ubezpe-
čit, že v této chvíli pracuje celý tým odbor-
níků a profesionálů z oblasti teplárenského 
segmentu na tom, aby podnik byl v zisku, 
a zároveň ceny pro odběratele ve městě 
byly přijatelné.   Břetislav Hrdlička,
   předseda představenstva TST, a. s.

Rád bych vám všem za společnost 
Teplárna Strakonice, a. s., popřál 
do nového roku 2019 dobrou ná-
ladu, úspěchy v osobním i profes-
ním životě, hodně štěstí a rodinné 
pohody,  příjemné zážitky, klidnou 
mysl, radost a hlavně co nejvíce 
zdraví. 

Břetislav Hrdlička, předseda 
představenstva TST, a. s.
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Svoz bioodpadu v tomto roce 
Po zkušenostech ze svozu biood-
padu v loňském roce a z důvodu 
zajištění maximálního využití 
kapacit rozmístěných bionádob 
bude i v roce 2019 zachována frekvence svozu 
v zástavbě rodinných domů tak, že od břez-
na do listopadu bude probíhat každý týden 
a v zimním období jednou za 14 dní. Pokud to 
dovolí klimatické podmínky, bude svoz v zim-
ním období prováděn podle harmonogramu. 
Při výrazně nízkých teplotách hrozí nebezpečí 
poškození svozových nádob při manipulaci 
s nimi, zejména pak při jejich vysypávání. 
Průběžně aktualizované informace budou 
vždy na internetových stránkách města.   

V prvním roce zavedeného svozu 
bioodpadu jsme z rozmístěných 
bionádob svezli 800 tun bioodpadu, 
včetně větví, trávy, listí a dalších 

biologicky rozložitelných odpadů z velkoob-
jemových kontejnerů. Za loňský rok to bude 
už téměř dvojnásobné množství. Evidenčně 
ještě není rok 2018 uzavřen, přesto odhadu-
jeme, že vytřídíme cca 1500 tun bioodpadu 
do 140l a 240l bionádob a velkoobjemových 
kontejnerů. Z uvedeného meziročního ná-
růstu sebraného množství bioodpadu je zřej-
mé, že se svoz bioodpadů přímo od domů 
a zahrad setkal s velmi pozitivními ohlasy 
občanů, což nás velice těší. 

TERMÍNY SVOZU V ROCE 2019: 

Leden 31. 12.–3. 1., 14.–17. 1., 28.–31. 1.

Únor 11.–14. 2., 25.–28. 2.

Březen 4.–7. 3., 11.–14. 3., 18.–21. 3., 25.–28. 3.

Duben 1.–4. 4., 8.–11. 4., 15.–18. 4., 22.–25. 4., 29. 4.–2. 5.

Květen 6.–9. 5., 13.–16. 5., 20.–23. 5., 27.–30. 5.

Červen 3.–6. 6., 10.–13. 6., 17.–20. 6., 24.–27. 6.

Červenec 1.–4. 7., 8.–11. 7., 15.–18. 7., 22.–25. 7., 29. 7.–1.8.

Srpen 5.–8. 8., 12.–15. 8., 19.–22. 8., 26.–29. 8.

Září 2.–5. 9., 9.–12. 9., 16.–19. 9., 23.–26. 9., 30. 9.–3. 10.

Říjen 7.–10. 10., 14.–17. 10., 21.–24. 10., 28.–31. 10.

Listopad 4.–7. 11., 11.–14. 11., 18.–21. 11., 25.–28. 11. 

Prosinec 2.–5. 12., 16.–19. 12., 30. 12.–2. 1. 2020

SVOZ Z JEDNOTLIVÝCH ULIC BUDE PROBÍHAT JAKO DOPOSUD:

Den Ulice

Pondělí

B. Havlasy, Boubínská, Bučkova, Českých lesů, Hallova, Hraniční, Chmelenského,  
K. Dvořáka, Lesní, Na Muškách, Na Stráni, Nad Školou, Podsrp, Podsrpenská, Pohra-
niční stráže, Povážská, Přední Ptákovice, Ptákovická, Strojařů, Šumavská, Trachtova,  
U Studánky, U Vodojemu, U Zahrádek, Václavská, Volyňská 

Úterý

5. května, Alf. Šťastného, B. Němcové, Bezděkovská,  Čelakovského, Družstevní, 
Dukelská, Heydukova, Holečkova, Hrnčířská, Husova, Jeronýmova, Klostermann-
ova, Kosmonautů, Luční, Mírová, Mládežnická, Mlýnská, Na Ohradě, Nábřežní, 
Obránců míru, Palackého nám., Pionýrská, Podskalská, Prácheňská, Sídl. 1. máje, 
Sokolovská, Spojařů, Stavbařů, Školní, Tržní, U Nádraží, U Sv. Markéty, Zeyero-
vo nábřeží 

Středa

Bavorova, Erbenova, Havlíčkova, Chelčického, Jezerní, K Dražejovu, Kopretinová, 
Kosatcová, Krále Jiřího z Poděbrad, Labutí, Leknínová, Liliová, Máchova, Mikoláše 
Alše, P. Bezruče, Plánkova, Pod Kuřidlem, Podskalí, Prof. Skupy, Prof. A. B. Svojsíka, 
Pomněnková, Sasanková, Svatopluka Čecha, Švandy dudáka, Tylova, U Vrbiček, 
Vodní, Zahradní, Zvolenská, Želivského, Žižkova 

Čtvrtek

Arch. Dubského, Baarova, Blatenská, Borová, Březová, Budovatelská, Buková, Dr. Ji-
řího Fifky, Jedlová, Jiráskova, Lidická, Mánesova, MUDr. K. Hradeckého, Na Výsluní, 
Nerudova, Pod Hájovnou, Pod Hliničnou, Pod Lesem, Radomyšlská, Raisova, Šmidin-
gerova, Tisová, Vodárenská, Vrchlického 

Radka Mrkvičková,  
odbor životního prostředí

Likvidace  
vánočních stromků 

Doporučujeme občanům, aby likvida-
ci vánočních stromků řešili především 
předáním do sběrného dvora U Blaten-
ského mostu nebo odložením do velkoob-
jemových kontejnerů určených pro sběr 
biologicky rozložitelných odpadů, které 
jsou rozmístěny v osadách, zahrádkářských 
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 
odložené na stanovištích odpadových 
nádob budou jako každoročně sváženy 
technickými službami v průběhu ledna 
a až do poloviny února. V žádném případě 
nepatří do kontejnerů na komunální odpa-
dy, protože se jedná o využitelné biologic-
ky rozložitelné odpady. Vzhledem k tomu, 
že jsou vánoční stromky dále zpracovány 
štěpkováním, dbejte prosím na jejich řádné 
odstrojení.

Radka Mrkvičková
Odbor životního prostředí

Ilustrační foto: redakce

Další stanoviště  
polopodzemních kontejnerů
Program optimalizace kontejnerových 
stání ve městě pokročil výstavbou dalšího 
stanoviště polopodzemních kontejnerů pro 
tříděné odpady v místě křížení ulic Švandy 
dudáka a Prof. Skupy. Jsou zde osazeny 
kontejnery s kapacitou 5 m3 pro oddělený 
sběr papíru a plastu a 3 m3 pro sběr skla.  

Stanislav Mrkvička, 
odbor životního prostředí
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KEMPOVÁNÍ KARAVAN FESTIVAL KOLEJCHATA NEPOHODLNÁ 
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Nabídka platí od 1. 1. 2019 do 24. 2. 2019 nebo do vyprodání zásob. Nabídka se vztahuje na nákup Dormeo přistýlek Renew Eucalyptus ( 7zónová přistýlka Renew Eucalyptus 6cm, přistýlka Renew Eucalyptus 6cm 
nebo Renew Eucalyptus 3,5 cm). Uvedená cena platí pro přistýlku Renew Eucalyptus 3,5 cm o rozměru 90x190. Dárkem se rozumí Dormeo anatomický polštář Renew Eucalyptus o rozměru 30x50 cm, Dormeo 
přikrývka Aloe vera V3 o rozměru 140×200  popř. Dormeo přikrývka Primavera II o rozměru 140 × 200. Změna dárku vyhrazena. Fotografie jsou pouze ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

Přistýlka 
Renew Eucalyptus

od 2 590 Kč

Kombinace měkkosti paměťové pěny  
a termoregulačních vlastností vlákna Tencel®

dárky v hodnotě 2 280 Kč
(anatomický polštář a přikrývka 140 × 200 cm)

www.iqmatrace.eu
www.nabytekvavrovi.cz PAMĚŤOVÁ 

PĚNA

Nábytek VÁVROVI
Lidická 1081 – OC Hvězda

ÚSPĚŠNÝ VSTUP DO ROKU 2019 
VÁM PŘEJE 

TÝM 
REGIONÁLNÍHO VYDAVATELSTVÍ
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