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 Výběrové šetření ČSÚ
Vyškolení tazatelé Českého statistického úřa-
du od 3. 2. do 27. 5. navštíví 752 domácností 
v Jihočeském kraji, a to i ve Strakonicích, aby 
získali informace do výběrového šetření o ži-
votních podmínkách domácností. Tazatelé se 
prokážou průkazem zaměstnance ČSÚ nebo 
průkazem tazatele.

Aktuální uzavírky najdete 
na webu města
Aktuální informace k uzavírkám ve městě 
najdete na webových stránkách www.strako-
nice.eu nebo na facebookovém profilu města. 
V březnu je třeba počítat například s pokračující 
uzavírkou ulic Švandy dudáka, Radomyšlská 
nebo komunikace U Nádraží.

Soutěž o nejlepší mazanec 
na setkání seniorů
Velikonoční setkání seniorů konané 19. 3. v klu-
bovně kulturního domu zpestří soutěž o nejlepší 
mazanec a výstavka výrobků z tvoření. Akci 
pořádá rada seniorů, infocentrum pro seniory 
a městské kulturní středisko. Více informací 
najdete na straně 8.

53. Skupovy Strakonice 

22.–24. 3.
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Rozjeďte to s výhodami operativního leasingu 
ŠKODA BEZ STAROSTÍ

Pořiďte si nový vůz bez akontace a bez starostí. Jak to? 
Takto! Se službou ŠKODA BEZ STAROSTÍ si můžete 
pronajmout jakýkoliv model ŠKODA. Jednoduše
si zvolíte barvu, výbavu a délku pronájmu. Díky nízké 
měsíční splátce nic neřešíte a pouze jezdíte. 
Navštivte nás a vyberte si z nabídky vozů ŠKODA.

skodabezstarosti.cz

Zobrazený vůz je ilustrativní. Vzorový příklad operativního leasingu na vůz ŠKODA OCTAVIA, motorizace 1,0 TSI 85 kW, v ceně 435 890 Kč. Doba pronájmu 48 měsíců a nájezd 15 000 km 
ročně. Uvedená pravidelná měsíční splátka 5 555 Kč včetně DPH obsahuje záruční a pozáruční servis, povinné a havarijní pojištění (po celou dobu pronájmu vozidla). 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.

ŠKODA 
OCTAVIA
OPERATIVNÍ LEASING 
BEZ STAROSTÍ

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

za Kč/měs.5 555
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 

vozu ŠKODA OCTAVIA:
3,9–6,6 l/100 km, 98–153 g/km

Untitled-1006   1 19.2.2018   11:18:12

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu T-Roc: 5,0–6,8 l/100 km, 116–155 g/km. Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Na výletě se oddělil s tím,
že půjde vlastní cestou.
Nezapomínejte zlobit.

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

Volitelný pohon všech kol 4MOTION Vás podrží i ve chvíli, kdy se rozhodnete pro neočekávanou zkratku. 
Čtveřice jízdních profilů a sportovní podvozek s progresivním řízením zajistí, že pánem vozu zůstanete  
na sněhu i nezpevněných cestách. Každá vyjížďka může být skvělá zábava. Zdravě sebevědomý T-Roc  
se postará, abyste neuklouzli.

Volkswagen T-Roc.
Zdravě sebevědomý.

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

Vážení Strakoničtí, 
budeme stavět byty. ALE - bu-

dou pro migranty a nepřizpůso-
bivé. První část – ANO. Do měs-
ta již přišlo 70 nových vojáků 
a další desítky očekáváme. Na-
bízíme novou průmyslovou zónu 
pro dobře platící zaměstnavate-
le, doufáme v částečný návrat 
zaměstnanců z Písku, i některých 
pendlerů z Německa. Přibývá 
mladých lidí, kteří se chtějí po 
ukončení školy do Strakonic vrá-
tit. Prostě byty chceme pro naše 
obyvatele. Druhá část – naprostý 
blábol. Žádné migranty ani 
nepřizpůsobivé opravdu nečeká-
me. Takovéto „druhé části“ lepí 
k našim činům stále stejný nená-
vistný člověk, tak si toho prosím 
nevšímejte. Blíží se volby, uslyšíte 
ještě ledacos. Druhou bolestivou 
záležitostí je to, že Jihočeský kraj 
se rozhodl zavřít hrad od letoš-
ního léta na tři roky bez výjimky, 
takže turisté budou narážet 
na uzavřené kamenné zdi. Tuto 
ostudu chceme alespoň částeč-
ně nahradit zvýšeným množstvím 
výstav, recitálů a přednášek, 
nejvíce snad zabere Strakonické 
kulturní léto. Každý víkend bude 
na hradním nádvoří  zpěv, tance, 
divadlo, v neděli i programy pro 
děti a seniory. Ale jedno po dru-
hém, nejdříve to jaro, které bývá 
zelené a čisté, a takové vám 
přeji. 

Zeleň na Palackého náměstí se dočká obnovy

Zeleň na Palackého (malém) náměs-
tí ve Strakonicích projde v průběhu 
března kompletní revitalizací. Důvodem 
je celkově se zhoršující stav dřevin, 
který již nelze řešit klasickými zdravot-
ními prořezy. Vzniklou situaci se odbor 
životního prostředí strakonického úřadu 
ve spolupráci s architektem města 
rozhodl řešit změnou koncepce stáva-
jící podoby zelených ploch, které jsou 
výraznou součástí páteřní zeleně města 
Strakonice. 
Nejdůležitějším úkolem je najít optimální 
druhové složení květin, keřů i vzrost-
lých dřevin při respektování již fungující 
kompoziční skladby městské zeleně. Z té 
vycházejí funkce ekologické a sociální, 
spoluvytvářející doplňkově funkci ekono-
mickou. Měla by nejen zajišťovat čistější 
ovzduší, potěšit oko a pohladit po duši, 
ale přinášet i ekonomický efekt v podo-
bě pracovních příležitostí při výsadbách 
a pozdější údržbě zeleně. 

Jakým způsobem se změní podoba ze-
leně na Palackého náměstí? Nejprve dojde 
k odstranění značně proschlých okras-
ných višní křovitých s výměnou substrátu 
ve výsadbovém prostoru. První linie višní 
od hotelu Bílá růže se promění v linii 
méně vzrůstné formy kulovitých platanů 
(podobně jako v Bezděkovské ulici). Šestici 
trvalkových levandulových záhonů nahradí 

reprezentativnější trvalá výsadba, efektně 
proměnlivá a přizpůsobující se ročním 
obdobím. Druhou linii křovitých višní smě-
rem k morovému sloupu zastoupí stromová 
forma javoru babyky. Osm letničkových 
záhonů kolem morového sloupu zůstane 
zachováno a rostliny se zde budou obměňo-
vat každý rok. Střed náměstí tedy rozzáří 
letní druhy květin. Akát na konci náměstí 
zůstane zachován, a to jako významná so-
litera. S úpravou zeleně na malém náměstí 
se však nemusí řidiči obávat dopravních 
komplikací. Revitalizace bude koordino-
vána městskou policií, přistoupeno bude 
pouze k částečné časově omezené uzavírce 
či k nutnému zákazu zastavení na parkova-
cích místech.

Ve druhé etapě dojde k citlivé změně 
uliční zeleně od kostela sv. Markéty smě-
rem ke směnárně. Odstraněním nevkusně 
vyhlížejících vývěsek a zábradlí vznikne 
další prostor pro dosazení linie sakur, 
neplodících třešní. V japonské mytologii 
krátkodobě kvetoucí nádherné růžové kvě-
ty symbolizují pomíjivosti života. Počítá se 
i s případným doplněním keřového patra, 
opticky oddělujícího rozlehlou asfaltovou 
plochu parkoviště U Sv. Markéty od komu-
nikace.

Obnova a rozšíření zelené výzdoby města 
vychází z celkové promyšlené koncepce. 
Ve Strakonicích, které v letošním roce čeká 
mezinárodní dudácký festival i připomínka 
slavného výročí vzniku samostatného Čes-
koslovenska, se tedy obyvatelé mají opět 
na co těšit. Krásné a klidné jaro! 

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR 

Nová zeleň bude také nad parkovištěm U Sv. Markéty, odkud zmizí vývěsky a zábradlí          Foto: M. Bučoková 
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Počet podnikatelů neklesá
Odbor obecní živnostenský úřad vedl k 1. lednu 
2018 v evidenci celkem 8 889 podnikatelů 
s platným živnostenským oprávněním. Z toho 
bylo 7 770 fyzických osob, 236 zahraničních 
fyzických osob a 883 právnických osob.
Oproti údajům z ledna 2017 došlo k mírnému 
nárůstu nově podnikajících osob; tento trend, na-
vzdory mnoha změnám regulujících podnikání, 
má trvalý charakter:

Jana Vadlejchová, obecní živnostenský úřad

Zaměstnanci školy se naučí, 
jak čelit ozbrojenému útoku
Základní škola Krále Jiřího z Poděbrad se 
zapojila do projektu nazvaného Ozbrojený 
útočník ve škole. Jeho cílem je snížení pravděpo-
dobnosti útoku ozbrojeného útočníka ve školním 
prostředí a zvýšení schopnosti zaměstnanců 
školy na takovou situaci účinně a správně 
reagovat a zmírnit tak dopady možného útoku. 
Projekt zaměřený na ochranu žáků a zaměstnan-
ců škol realizuje Krajský úřad Jihočeského kraje 
s Krajským ředitelstvím policie Jihočeského kraje 
a záchrannou službou.

V plánu je obhlídka objektu a zmapování 
skutečného stavu různých opatření a v dubnu 
celodenní seminář bez účasti dětí, na němž 
zaměstnance čeká simulace reálných situací, 
nácvik reakcí v modelových situacích a násled-
ný rozbor. Součástí bude i výcvik personálu 
školy v poskytnutí první pomoci. Lektory budou 
zástupci Policie ČR a záchranné služby.  (red)

Burza práce může pomoci  
při hledání zaměstnání
Ve strakonickém domě kultury se 28. března 
uskuteční už třetí ročník Burzy práce. Od 8.30 
do 13.00 hodin se zde budou prezentovat 
firmy ze Strakonicka zastupující různá odvětví. 
Burzu pořádá Jihočeská společnost pro rozvoj 
lidských zdrojů ve spolupráci s Jihočeskou 
hospodářskou komorou a Krajskou pobočkou 
Úřadu práce ČR České Budějovice. Akce je 
určena nejen zájemcům o nové zaměstnání, 
ale také žákům, studentům a absolventům, kteří 
budou mít možnost seznámit se s trhem práce 
nebo si domluvit praxi.  (red)

Bezpečnostní kácení  
v Rennerových sadech
Na přelomu února a března dochází ke kácení 
šesti vzrostlých a aktuálně nebezpečných dřevin 
v Rennerových sadech. Na kácené dřeviny bylo 
zpracováno několik nezávislých posudků, jež 
kvůli zachování provozní bezpečnosti chodců 
doporučily jejich odstranění. Za pokácené 
dřeviny bude ve stejném měsíci realizována 
více než dvojnásobná náhradní výsadba, a to 
v počtu 15 nových stromů.

Ondřej Kofroň, odbor životního prostředí

Významné životní jubileum strakonického občana

Po dlouhé době mají Strakonice tu čest 
mít ve svých řadách stoletého občana. 
Je jím pan Jan Kouba, který 26. ledna 
2018 oslavil sté narozeniny. Významné-
ho životního jubilea se dožívá ve výbor-
né kondici, jak dosvědčují slova jeho 
dcery, která na tatínka prozradila, že 
ještě před pěti lety  jezdil navštěvovat 
své přátele na kole. 

Pan Kouba rozhodně neměl jednoduchý ži-
vot. Ve čtrnácti letech odešel ze šumavských 
Chvalšovic do Prahy, kde se vyučil krejčím 
se specializací na kožené oděvy. Pod jeho ru-
kama vznikaly perfektně padnoucí výrobky, 
které znali zákazníci nejen v Čechách, ale 
i v zahraničí. Prošel také dvouletým totálním 
nasazením ve fabrice Zeiss Ikon v Drážďa-
nech, kde jen o vlásek unikl smrti ke konci 
války při únorovém bombardování města.

Oženil se v roce 1948, a protože krejčov-
ské řemeslo už nestačilo na uživení rodiny, 
přijímá v roce 1954 nabídku na zaměstnání 
s bytem ve Strakonicích. Nastoupil do stra-

konické teplárny, kde pracoval jako vedoucí 
vodního hospodářství. 

A jeho recept na dlouhý a spokojený život? 
Jak nám řekl pan Kouba: „Každý den štam-
prle, domácí stravu zapitou pivem a brát život 
s pokorou tak, jak ho osud přinese.“   

I město Strakonice se připojilo krátce 
po oslavě významného životního jubilea 
s blahopřáním pevného zdraví a stálého ži-
votního optimizmu, které pan Kouba převzal 
z rukou starosty města. 

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR 

 Foto: M. Bučoková

Strakonice budou v letošním roce procházet 
velkou zatěžkávací zkouškou, kterou budou 
doprovázet dopravní omezení spojená jednak 
s výstavbou a dokončením jedné z největších 
staveb, tedy severního dopravního půloblou-
ku, jednak s výstavbou dopravního terminálu. 
Čekají nás kulturní a společenské akce vážící 
se k několika významným událostem, jako jsou 
národní šampionát mažoretkových skupin, me-
zinárodní dudácký festival a oslava stého výročí 
vzniku republiky. 

Jedna ze stěžejních uzavírek je již v běhu. 
Dvanáctého února byla uzavřena Radomyšlská 
ulice, kde dojde k vybudování nové kruhové kři-
žovatky. V souvislosti s touto uzavírkou bychom 
především apelovali na dodržení bezpečnosti, 
která je sice v gesci zhotovitele stavby, nicméně 
opatrnosti není nikdy dost. 

Především vášně a emoce, které provázely 
oznámení o této uzavírce, inspirovaly k napsání 
následujících řádků. 

Výstavba s sebou nese ve svém důsledku nejen 
zlepšení životních podmínek, ale provázejí ji 
značná omezení, která naopak ztěžují každoden-
ní život nejen obyvatel města, ale i projíždějících. 
V souvislosti s tím, co v letošním roce Strakoni-
ce čeká, bychom vás chtěli požádat o maximální 
shovívavost a trpělivost, která bude nezbytná 
jak ze strany pěších, tak ze strany motoristů. 
O jednotlivých uzavírkách a opatřeních s nimi 
spojenými budeme včas a v dostatečné míře 
informovat pomocí facebookového profilu 
města Strakonice a webových stránek města. 
Stejně tak budeme připraveni zodpovídat dotazy, 
které budou logicky následovat. Ne vždy bude 
jednoduché přestát jednotlivé situace, ale věřte, 
že omezení budou koncipována tak, aby byla pro 
všechny obyvatele akceptovatelná a co nejméně 
zatěžující s přihlédnutím k ekonomické stránce 
věci. Pevně věříme, že se vše podaří, a děkujeme 
za vaši ochotu strpět daná omezení. 

Markéta Bučoková, PR

Město letos čeká řada dopravních uzavírek

r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018

8 575 8 689 8 756 8 819 8 889 

Uzavírka Radomyšlské ulice potrvá do poloviny března  Foto: M. Bučoková 
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INZERCE

Co je GDPR
Obecné nařízení o ochraně osobních úda-
jů, označované jako GDPR (General Data 
Protection Regulation), představuje právní 
rámec ochrany osobních údajů platný 
na celém území Evropské unie. Obecné na-
řízení o ochraně osobních údajů je přímo 
použitelné. Platí tedy na území členských 
států Evropské unie včetně České republiky. 
Nařízení vstoupí v účinnost 25. května to-
hoto roku, kdy nahradí zákon č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů.

Ministerstvo vnitra iniciovalo vznik 
robota na chatování tzv. chatbota GDPR. 
Otázky k obecnému nařízení o ochraně 
osobních údajů lze klást na stránkách Sva-
zu průmyslu a dopravy ČR, kde byl uveden 
do provozu automatický komunikátor 
disponující databází otázek a odpovědí 
k obsahu a podstatě nařízení. Podrobné 
informace najdete na www.mvcr.cz/gdpr.

Doposud byly Ceny starosty města domé-
nou mužů. Avšak i tato „výsada“ vzala 14. 
února  za své. Ocenění starosta Břetislav 
Hrdlička udělil dlouholeté člence Sokola, 
nezdolné optimistce a energické dámě 
s grácií sobě vlastní paní Marii Topínko-
vé. Věčně se usmívající drobná blondýnka 
nás vítala ve dveřích a se sobě vlastní 
skromností s uzarděním přijímala ocenění 
za dlouholetou práci pro Sokol, ve kterém 
nejen že aktivně cvičila, ale současně se 
věnovala výchově dětí a mládeže. 

Paní Topínková vzpomínala, jak se v roce 
1938 zúčastnila Sokolského sletu a za de-
set let XI. Všesokolského sletu, který byl 
díky nastupující éře komunistické diktatury 
na dlouhou dobu posledním. Ze vzpomínek 
paní Topínkové doslova vyzařovala krása 
a nostalgie té doby, která ale ne vždy byla 
zalitá radostí. 

Ještě i dnes vitální paní Topínková ne-
vynechá každodenní cvičení. A její recept 
na dlouhý a spokojený život? Odpověď byla 
velmi stručná: „Cíleně nedělám nic, jen jsem 
zkrátka ráda na světě.“

Markéta Bučoková, PR

Cenu starosty získala první žena 

Všechny mateřské školy budou v provozu poslední prázdninový týden 27.–31. 8. 2018. Prázdninový provoz v jednotlivých MŠ je uveden v tabulce.

MŠ Lidická 625 2.–4. 7. MŠ A. B. Svojsíka 30. 7.–3. 8.

MŠ Šumavská 9.–13. 7. MŠ U Parku 6.–10. 8.

MŠ Školní, odl. prac. MŠ Lidická 625 16.–20. 7. MŠ Čtyřlístek 13.–17. 8.

MŠ Holečkova, odl. prac. MŠ Lidická 625 23.–27. 7. MŠ Spojařů, odl. prac. MŠ Lidická 625 20.–24. 8.

Letní prázdninový provoz v mateřských školách zřizovaných městem Strakonice 

Marie Topínková      Foto: M. Bučoková
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Fond ohrožených dětí 
vyhlašuje svou tradiční sbírku 

na podporu projektu Klokánek.

Číslo účtu 3055103/0300  
variabilní symbol 2017.

KLOKÁNEK je zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc. Klokánek nabízí dětem pomoc na přechodnou 
dobu, dokud se neupraví podmínky v biologické rodině 
nebo dokud se nenajde jiné řešení. Převážně se jedná 
o děti týrané, zneužívané nebo jinak sociálně ohrožené.

Tel.:  +420 224 236 655
e-mail: fod@fod.cz, www.fod.cz
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Doba letních dovolených se nezadržitelně blíží, 
a proto si dovolujeme upozornit občany na nut-
nost zkontrolovat si platnost cestovních dokladů. 
Pro cesty po zemích Evropské unie postačí plat-
ný občanský průkaz. Do zemí mimo Evropskou 
unii lze vycestovat pouze na cestovní pas. Při 
cestě do Egypta pamatujte, že platnost pasu musí 
být ještě šest měsíců po návratu a při cestě 
do Turecka 150 dnů po návra-
tu. Nezapomeňte, že i děti 
musí mít pro cesty 
do zahraničí vlastní 
cestovní doklad. Platí 
pro ně stejná pravidla 
jako pro dospělé. Pokud 
si o cestovní doklad požá-
dáte v dostatečném předsti-
hu, vyhnete se dlouhé čekací 
době na oddělení cestovních 
dokladů. V letním období počí-
tejte s čekací dobou až dvě hodiny při podání 
žádosti i převzetí cestovního dokladu.

Cestovní doklad je standardně vyhotoven 
do 30 dnů po podání žádosti. Poplatek za vydá-
ní tohoto dokladu činí 100 Kč pro dítě do 15 let 
a 600 Kč pro občana staršího 15 let. Zároveň je 
v současné době možno podat žádost o cestovní 
doklad ve zkrácené lhůtě do 6 pracovních dnů. 
Žádost se podává na oddělení cestovních dokla-
dů městského úřadu bez ohledu na místo trva-

lého pobytu občana a na stejném úřadě je nutno 
doklad převzít. Za vydání tohoto cestovního 
dokladu zaplatíte správní poplatek 2 000 Kč 
(dítě do 15 let) a 4 000 Kč (občan starší 15 let).

Od 1. 7. 2018 bude nově možno vydat cestov-
ní pas ve lhůtě do 24 hodin – žádost bude podá-
vána na Ministerstvo vnitra ČR nebo na oddě-
lení cestovních dokladů městského úřadu bez 
ohledu na místo trvalého pobytu občana, ale 

hotový doklad bude možno vyzvednout 
pouze na Ministerstvu vnitra ČR. 

Za vydání tohoto cestovního do-
kladu zaplatíte správní poplatek 

2 000 Kč (dítě do 15 let) 
a 6 000 Kč (občan starší 
15 let). Dále bude možno 

požádat o vydání cestovního 
pasu ve lhůtě do 5 pracovních 

dnů – žádost bude podávána a ces-
tovní doklad vyzvednut na Minister-

stvu vnitra ČR nebo na oddělení cestov-
ních dokladů městského úřadu bez ohledu 

na místo trvalého pobytu občana. Správní 
poplatek za vydání tohoto cestovního dokladu 
bude činit 1 000 Kč (dítě do 15 let) a 3 000 Kč 
(občan starší 15 let). 

Oddělení, kde můžete požádat o cestov-
ní doklad, sídlí v nádvorní budově MěÚ, 
Na Stráži 137. 

Jana Michálková, odbor vnitřních věcí

Město Strakonice, odbor školství a cestovní-
ho ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých 
základních škol zřizovaných městem Stra-
konice oznamuje, že zápis pro děti narozené 
od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a všechny děti, 
které měly pro školní rok 2017/2018 odlože-
nou školní docházku, proběhne 
 
ve čtvrtek 12. dubna od 14.00 do 18.00 hod. 
a v pátek 13. dubna od 14.00 do 18.00 hod.

Školské obvody základních škol 
zřizovaných městem Strakonice jsou 
stanoveny Obecně závaznou vyhláškou 
města Strakonice č. 3/2012 a smlouvami 
o zajištění plnění povinné školní docház-
ky s níže uvedenými obcemi. V souladu se 
zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání, v platném znění, je 
ředitel spádové školy povinen přednostně 
přijmout žáky s místem trvalého pobytu 
ve školském obvodu spádové školy. 

ZŠ POVÁŽSKÁ STRAKONICE
B. Havlasy, Boubínská, Bučkova, Českých 
lesů, Hajská, Hallova, Hraniční, Chme-
lenského, K. Dvořáka, K Hajské, Lesní, 
Modlešovice, Na Muškách, Na Stráni, Nad 
Školou, Nebřehovická, Podsrp, Podsrpen-
ská, Pohraniční stráže, Povážská, Přední 
Ptákovice, Ptákovická, Strojařů, Šumav-
ská, Tovární, Trachtova, U Hajské, U Stu-
dánky, U Vodojemu (Přední Ptákovice), 
U Zahrádek, Václavská, Volyňská

obce: Jinín, Miloňovice, Mnichov, Nebře-

hovice, Přední Zborovice, Rovná, Slaník

ZŠ, KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD 882
Arch. Dubského, Baarova, Blatenská, Borová, 
Březová, Budovatelská, Buková, Dr. Jiřího 
Fifky, Erbenova, Jedlová, Jiráskova, Krále  
Jiřího z  Poděbrad, Máchova, Mánesova, 
Mezi Lesy, Mikoláše Alše, MUDr. K. 
Hradeckého, Myslivecká, Na Jelence, 
Na Střelnici, Na Výsluní, Nerudova, Písecká, 
Pod Hájovnou, Pod Hliničnou, Pod Kuřidlem, 
Pod Lesem, Prof. A. B. Svojsíka, Prof. Skupy, 
Radomyšlská, Raisova, Šmidingerova, 
Švandy dudáka, Tisová, Tylova, U Cihelny, 
U Řepické zastávky, U Vodojemu (Strakonice 
I), V Ráji, Větrná, Vodárenská, Vrchlického, 
Za Pilou, Za Rájem, Zvolenská

obce: Třebohostice, Únice

ZŠ STRAKONICE, DUKELSKÁ 166
5. května, Alf. Šťastného, Bažantnice, Bez-
děkovská, Dopravní, Družstevní, Dukelská, 
Ellerova, Heydukova, Holečkova, Hradební, 

Jeronýmova, Kalvárie, Klostermannova, 
Kochana z Prachové, Komenského, Krátká, 
Lázeňská, Luční, Mlýnská, Na Dubovci, 
Na Křemelce, Na Ohradě, Na Ostrově, nábře-
ží Otavy, Nábřežní, Nádražní, Palackého ná-
městí, Pod Hradem, Podskalská, Prácheňská, 
Sídliště 1. máje, Stavbařů, Školní, Textiláků, 
Tržní, U Blatenského mostu, U Blatského 
rybníka, U Nádraží, U Náhonu, U Sv. Marké-
ty, U Židovského hřbitova, V Holi, V Lip-
kách, Zámek, Zeyerovo nábřeží

obce: Drachkov, Libětice, Mutěnice, Pra-
cejovice, Radošovice, Sousedovice

ZŠ F. L. ČELAKOVSKÉHO, STRAKONICE, 
JEZERNÍ 1280 
budova v Chelčického ulici 555
B. Němcové, Bahenní, Bavorova, Čelakovského, 
Dražejov, Havlíčkova, Hrnčířská, Husova, 
Chelčického, Jezerní, K Dražejovu, Katovická, 
Kopretinová, Kosatcová, Kosmonautů, Labutí, 
Leknínová, Lidická, Liliová, Lipová, Mírová, 
Mládežnická, Na Hrázi, Na Rozhledech, 
Na Stráži, Nová, Obránců míru, Otavská, 
P. Bezruče, Pionýrská, Plánkova, Podskalí, 
Pomněnková, Rybniční, Sadová, Sasanková, 
Skalní, Slunečná, Smetanova, Sokolovská, 
Spojařů, Střela, Sv. Čecha, U Větrolamu, 
U Vrbiček, Velké náměstí, Virt, Virtova, Vodní, 
Zahradní, Zvonková, Želivského, Žižkova

obec: Droužetice
Při zápisu předloží rodiče občanský průkaz 
a rodný list dítěte. Bližší informace rodiče 
získají přímo na jednotlivých ředitelstvích 
základních škol. 

odbor školství a CR

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2018/2019

Informace Policie ČR 
Policie České republiky, 

Územní odbor Strakonice 
přijme nové policisty 
a policistky, kteří mají 
zájem posílit útvary 
ve strakonickém 
okrese a doplnit počty 

příslušníků ve výkonu 
služby. Do služebního 

poměru mohou být přijati občané ČR starší 18 let, 
kteří ukončili studium maturitní zkouškou, případně 
výučním listem. Další podmínkou pro přijetí je 
bezúhonnost, dobrý fyzický, zdravotní a psychický 
stav uchazeče. 
Zaměstnání u policie přináší kromě trvalého 
pracovního poměru, stabilního příjmu a možnosti 
kariérního růstu řadu sociálních a dalších výhod, 
mezi ně patří šest týdnů dovolené, zdravotní péče, 
možnost čerpání příspěvků na penzijní pojištění, 
rekreační pobyty a další. Po úspěšném ukončení 
základní odborné přípravy (12 měsíců) je plat 
26 290 korun a po zkušební době, tj. 6 měsíců, 
je přiznán náborový příspěvek ve výši 75 000 
korun. 
V případě zájmu kontaktujte personální pracoviště 
PČR Územní odbor Strakonice, tel.: 974 237 400, 
kde vám budou poskytnuty další informace týkající 
se policejní služby nebo na e-mailu jaroslava.
hanzlova@pcr.cz nebo st.pis@pcr.cz.  

Jaromíra Nováková 

Pas nyní vyřídíte bez dlouhého čekání
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COMPUTER

STĚHUJEME SE!!!

Prodejna czc
od 1. března 2018

sídlí na nové adrese:
Bezděkovská 30, Strakonice

www.nts.cz

VESELÁ STŘEDA

20% SLEVA
OLYMPIA

P A P Í R

SLEVA PLATÍ KAŽDOU STŘEDU
NA VEŠKERÝ  SORTIMENT

www.olympia.strakonice.cz

KDE NÁS NAJDETE?
Bezděkovská 30, Strakonice

INZERCE

Muzeum se kvůli rekonstrukci
uzavře na tři roky

Expozice Muzea středního Pootaví budou od  
1. července na tři roky uzavřeny kvůli rozsáhlé 
rekonstrukci. Muzeum na ni získalo dotaci 120 
milionů korun v 52. výzvě Integrovaného regio-
nálního operačního programu. Provoz kapitulní 
síně a ambitu bude ukončen k 31. 8. 2018, 
informovali pracovníci muzea.

V muzeu se letos uskuteční výstava k první 
světové válce a kapitulní síň a ambit se 
s návštěvníky rozloučí velikonoční výstavou, 
výstavou výtvarných prací žáků ZUŠ a velkou 
výstavou k mezinárodnímu dudáckému festivalu.

Expozice a sály budou nově vytápěny, proto 
budou moci být v provozu celý rok, přibydou 
nové sály pro přednášky, výstavy a vzdělávací 
činnost. Vybudován bude výtah ve spojovacím 
krčku mezi prvním a druhým nádvořím. Návštěv-
níci se budou moci také těšit na nové expozice, 
které budou představovat oblasti typické pro 
Strakonice.

V projektu se počítá s tím, že muzeum bude 
otevřeno do poloviny roku 2021.   (red)

Skautská návštěva na radnici

V únorovém úvodníku avizované setká-
ní se skupinou skautů proběhlo v první 
únorový den. A důvod návštěvy? Šestý 
skautský oddíl Jestřábi, konktrétně jeho 
družina Želvy, se v listopadu loňského roku 
zúčastnil soutěže Umělecká šestka ve městě 
Most. Soutěžní úkol zněl: Co vám ve vašem 
městě chybí? Pětice chlapců jednoznačně 
vyhodnotila chybějící ubytovací kapacity, 
tedy hotel. Od myšlenky nebylo daleko 
k realizaci a pod jejich šikovnýma rukama 
začal vznikat architektonický model nového 
strakonického hotelu. A tady se dostáváme 

k důvodu návštěvy. Model chtěli chlapci 
na setkání předat starostovi města. Společně 
problém nedostatku ubytovacích kapacit 
probrali. „Vím, že ve městě chybí pořádný 
hotel. Ono to ale není tak jednoduché ho 
postavit. Jde o nákladnou záležitost, kterou 
si město nemůže dovolit financovat,“ vysvět-
loval starosta skautům. 

Při dvouhodinovém milém povídání došlo 
i na zážitky ze skautských táborů, zkušenosti 
ze soutěže a pozvání na letošní letní tábor 
skautů v Novosedlech. 

Markéta Bučoková, PR 

Tučňák, Lumpíno, Marťan, vedoucí Šimi a Cvrk společně se starostou města  Foto: M. Bučoková
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Výrobní společnost Strakon CZ s.r.o. se zabývá  
betonovými schody již od roku 1999. 

Vlajkovou lodí společnosti jsou točitá a přímá  
schodišťová ramena z armovaného betonu.

Celý proces výroby od formy, přes armování až po zabetonování  
probíhá ve vlastním neustále se rozšiřujícím areálu ve Strakonicích.

Staňte se součástí úspěšné stabilizované společnosti.

HLEDÁME KOLEGY NA POZICE:

Betonář / Zedník do výroby
Požadujeme:

n vyučení nebo praxe v oboru
n manuální zručnost

TRUHLÁŘ / TESAŘ do výroby
Požadujeme:

n vyučení nebo praxe v oboru
n manuální zručnost

NABÍZÍME
n mzda podle dovedností a zkušeností (18-25.000 Kč)

n práci ve vytápěné moderní hale
n celoroční zajištění práce

n zajímavá práce (každý den atypický výrobek)
n dny dovolené navíc za odpracované období

n dotované stravování přímo v areálu

Strakon CZ s.r.o.  Stanislav Krejsa
Baarova 268  tel.: 604 257 150
Strakonice, 386 01  e-mail: obchod@strakon.cz
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Další strakonický  
blešák bude v březnu
Rada seniorů ve spolupráci se STARZ 
Strakonice pořádá v sobotu 24. března 
od 8.00 do 11.00 hod. v letním plaveckém 
areálu Velikonoční blešák. Prodej sorti-
mentu je bez omezení. Prostěradlo (ubrus) 
s sebou. Vlastní stolek vítán. Více informací 
zájemci získají na tel. 602 811 600 
či na e-mailu iparkosova@seznam.cz. 
Přihlášky jsou přijímány od 14. 3. Vstup pro 
prodejce je od 8.30 hod. Termín příštího 
blešáku bude 19. 5., přihlášky budou 
přijímány od 9. 5.

Seminář trénování paměti  
s Jitkou Lojíkovou
Je dokázáno, že trénováním paměti mů-
žeme efektivně posilovat mozkové funkce 
a zabránit tak kognitivním poruchám pamě-
ti. Je vhodné pro všechny věkové katego-
rie. Infocentrum pro seniory pořádá v rámci 
Národního týdne trénování paměti seminář 
s trenérkou paměti z České společnosti pro 
trénování paměti a mozkový jogging Jitkou 
Lojíkovou. Seminář se uskuteční 15. 3. 
od 10.00 do 11.30 hod. v klubovně č. 45 
v domě kultury. Vstup je zdarma.

Pozvánka na velikonoční  
setkání seniorů
Rada seniorů města Strakonice spolu 
s infocentrem pro seniory a městským 
kulturním střediskem zve strakonické 
seniory na velikonoční setkání, které se 
uskuteční 19. 3. od 9.00 hod. v domě 
kultury, v klubovně č. 45. Připravena bude 
soutěž o nejlepší mazanec a výstavka 
výrobků z tvoření. Mazance pro soutěž je 
třeba donést do domu kultury v 8.30 hod., 
hodnotit je bude porota, první tři nejlepší 
získají dárek. Více informací poskytne před-
sedkyně rady seniorů Marcela Štveráková, 
tel. 602 340 099 nebo Marie Žiláková 
z infocentra pro seniory, tel. 720 043 670.

Česká maltézská pomoc hledá 
dobrovolníky
Už téměř deset let pracuje ve Strakonicích 
část České maltézské pomoci – psychoso-
ciální pomoc (nejedná se o pečovatelskou 
službu). Je to pomoc lidem starým, osa-
mělým, nemocným, upoutaným na lůžko, 
žijícím v domovech pro seniory nebo 
doma. Probíhá formou přátelských setká-
vání s dobrovolníky, kteří si s nimi povídají, 
doprovázejí je při procházkách či jiných 
činnostech vyplňujících seniorům volný čas.

O tuto službu je zájem, a proto hledá-
me dobrovolníky. Více informací zájemci 
získají na tel. 728 326 830 (p. Vacko-
vá, ČMP), 720 043 670 (infocentrum 
pro seniory).

Marie Žiláková,  
infocentrum pro seniory

Zvýšená frekvence svozu bioodpadu v tomto roce
Systém svozu biologicky rozložitelného od-
padu zavedený v loňském roce se mezi obča-
ny setkal s velkým ohlasem. Vypovídá o tom 
i skutečnost, že veškeré bionádoby o objemu 
140 l učené do zástavby rodinných domů 
byly již přiděleny a jsou využívány. Během 
loňského roku se nám podařilo ze 140 a 240 
litrových bionádob svézt cca 500 t bioodpadu. 
Prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů 
jsme vytřídili 350 t větví, trávy, listí a dalších 
biologicky rozložitelných odpadů. Veškeré 

takto vytříděné množství bioodpadu bylo 
předáno ke zpracování do kompostárny.

Po zkušenostech ze svozu bioodpadu 
v loňském roce a z důvodu zajištění maxi-
málního využití kapacit rozmístěných bioná-
dob jsme pro rok 2018 přistoupili ke zvý-
šené frekvenci svozu v zástavbě rodinných 
domů, a to tak, že od března do listopadu 
bude svoz probíhat každý týden a v zimním 
období 1 x 14 dní. 
Radka Mrkvičková, odbor životního prostředí

Termíny svozu rok 2018

Březen 5.–8. 3., 12.–15. 3., 19.–22. 3., 26.– 29. 3.

Duben 2.–5. 4., 9.–12. 4., 16.–19. 4., 23.–26. 4., 30. 4.–3. 5.

Květen 7.–10. 5., 14.–17. 5., 21.–24. 5., 28.–31. 5.

Červen 4.–7. 6., 11.–14. 6., 18.–21. 6., 25.–28. 6.

Červenec 2.–5. 7., 9.–12. 7., 16.–19. 7., 23.–26. 7., 30. 7.–2. 8.

Srpen 6.–9. 8., 13.–16. 8., 20.–23. 8., 27.–30. 8.

Září 3.–6. 9., 10.–13. 9., 17.–20. 9., 24.–27. 9.

Říjen 1.–4. 10., 8.–11. 10., 15.–18. 10., 22.–25. 10., 29. 10.–1. 11.

Listopad 5.–8. 11., 12.–15. 11., 19.–22. 11., 26.–29. 11.

Prosinec 3.–6. 12., 17.–20. 12.

Rok 2019

Leden 31.12. 2018 – 3.1., 14.–17. 1., 28.–31. 1.

Únor 11.–14. 2., 25.–28. 2.

Svoz z jednotlivých ulic bude probíhat jako doposud, a to následovně:

Pondělí B. Havlasy, Boubínská, Bučkova, Českých lesů, Hallova, Hraniční, Chmelenské-
ho, K. Dvořáka, Lesní, Na Muškách, Na Stráni, Nad Školou, Podsrp, Podsrpen-
ská, Pohraniční stráže, Povážská, Přední Ptákovice, Ptákovická, Strojařů, Šumav-
ská, Trachtova, U Studánky, U Vodojemu, U Zahrádek, Václavská, Volyňská 

Úterý 5. května, Alf. Šťastného, B. Němcové, Bavorova, Bezděkovská, Čelakovského, 
Družstevní, Dukelská, Heydukova, Holečkova, Hrnčířská, Husova, Jeronýmova, 
Klostermannova, Kosmonautů, Luční, Mírová, Mládežnická, Mlýnská, Na Ohra-
dě, Nábřežní, Obránců míru, Palackého nám., Pionýrská, Podskalská, Prácheň-
ská, Sídliště 1. máje, Sokolovská, Spojařů, Stavbařů, Školní, Tržní, U Nádraží, 
U Sv. Markéty, Zeyerovo nábřeží 

Středa Bavorova, Erbenova, Havlíčkova, Chelčického, Jezerní, K Dražejovu, Kopreti-
nová, 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, Sv. Čecha, Švandy Dudáka,  
Tylova, U Vrbiček, Vodní, Zahradní, Zvolenská, Želivského, Žižkova 

Čtvrtek Arch. Dubského, Baarova, Blatenská, Borová, Březová, Budovatelská, Buková, 
Dr. Jiřího Fifky, Jedlová, Jiráskova, Lidická, Mánesova, MUDr. K. Hradeckého, 
Na Výsluní, Nerudova, Pod Hájovnou, Pod Hliničnou, Pod Lesem, Radomyšlská, 
Raisova, Šmidingerova, Tisová, Vodárenská, Vrchlického

POMOC ZMATENÉMU MUŽI
Brzo ráno 10. 1. oznámila žena, že v ulici 
Dopravní potkala zmateného staršího muže 
v pyžamu. Strážníci ho našli a vzhledem 
k tomu, že nebyl ve stavu, kdy by mohl zůstat 
sám v bytě, přivolali záchrannou službu.
 
PODOMNÍ PRODEJ SE NEVYPLATIL
Strážníci vyjížděli 22. 1. do ulice Stavbařů, 
kde v jednom z domů chodil muž se ženou 
a nabízeli lidem nějaké produkty. Kvůli 

podezření, že porušili nařízení obce, s nimi 
strážníci sepsali oznámení o přestupku a věc 
předali na Městský úřad Strakonice. 

RYCHLÁ POMOC DIABETIČCE
Strážníci pomohli ženě, kterou našli ležet  
22. 1. večer při kontrole parkoviště u Kauf-
landu. Zjistili, že je diabetička, proto jeden 
ze strážníků doběhl do obchodu pro sladký 
nápoj, kterého se napila, a díky tomu se jí 
udělalo lépe. I přesto jí zavolali záchrannou 
službu, která ji převezla do nemocnice.

Milan Michálek, 
velitel městské policie

Ze zápisníku městské policie

NEJEN PRO PRO SENIORY
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INZERCE

KINO OKO 
1.–4. 3., 17.30 hod.
Triky s trpaslíky 
USA/Kan, anim., 89 min., přístupný všem

1.–2. 3., 20.00 hod.
Winchester: Sídlo démonů
USA, horor, titulky, 99 min., přístupný od 12 let

3.–4. 3., 20.00 hod.
Rudá volavka
USA, thriller, titulky, 140 min., přístupný od 15 let

5.–7. 3., 17.30 hod.
Špindl 
ČR, komedie, dabing, 98 min., přístupný od 12 let

5.–6. 3., 20.00 hod.
Noční hra
USA, komedie/krimi/akční/mysteriózní, titulky, 
100 min., přístupný od 15 let

7.–8. 3., 20.00 hod.
Lady Bird
USA, drama, titulky, 94 min., přístupný od 12 let

8.–11. 3., 17.30 hod.
Včelka Mája: Medové dny
Něm/Austrálie, anim., dabing, přístupný všem

9.–12. 3., 20.00 hod.
Tátova volha
ČR, drama/komedie, 90 min., přístupný všem 

12.–14. 3., 17.30 hod.
Věčně tvá nevěrná  
ČR, komedie, 92 min., přístupný od 12 let

13.–14. 3., 20.00 hod.
Já, Tonya
USA, komedie/životopisný/drama, titulky,  
120 min., přístupný od 15 let 

15.–18.3., 17.30 hod.
Cesta za králem trollů
Norsko, fantasy pohádka, dobrodružný, dabing, 
104 min., přístupný všem

15.–17. 3., 20.00 hod.
Tomb Raider 
USA, akční/dobrodr., titulky, 122 min., přístupný od 12 let 

18.–19. 3., 20.00 hod.
Oni 2: Noční kořist 
USA, horor, titulky, 85 min., přístupný od 15 let 

19.–20. 3., 17.30 hod.
Black panther 
USA, akční/dobrodr./sci-fi, dabing, přístupný všem

VÝSTAVY 
do 23. 3.
Karel Klostermann
Průřez jeho životem a dílem.
místo a info: Státní okresní archiv, Smetanova 351

do 29. 3.
Od Marie Terezie po dnešek – vysvědčení 
v proměnách času
Výstava Národního pedagogického muzea 
a knihovny.
místo: vstupní hala ŠK, info: ŠK

7.–31. 3.
Výstava loutek – Profese scénograf
Kresby, malby, makety z Národního muzea. 
Vernisáž 6. 3. v 16.00 hod. v Maltézském sále. 
místo: Maltézský sál, sál U Kata, info: MěKS

7. 3.–2. 4.
Jaro, jaro už je tady…
místo: kapitulní síň, info: muzeum

20.–21. 3., 20.00 hod.
Padesát odstínů svobody
USA, erotický thriller, titulky, 105 min, přístupný 
od 15 let

21.–22. 3., 21. 3. od 17.30, 22. 3. od 17.30 
a 20.00 hod.
Tlumočník
ČR/Slov/Rak, tragikomedie, 113 min.,přístupný od 12 let

23.–26. 3., 17.30 hod.
Králíček Petr
USA, rodinný/anim., 95 min., přístupný všem

23.–25. 3., 20.00 hod.
Pacific Rim: Povstání 3D
USA, akční, sci-fi, dabing, 111 min., přístupný od 12 let

27.–28. 3., 17.30 hod.
Planeta Česko
ČR, dokument, 81min., přístupný všem

27.–28. 3., 20.00 hod. 
Dej mi své jméno
USA, romant./drama, titulky, 132 min., přístupný 
od 15 let

29.–31. 3., 17.30 hod.
Sherlock Koumes 3D 
VB, anim. komedie, dabing, 90 min., přístupný všem

29.–31. 3., 20.00 hod.
Ready Player one: Hra začíná 3D
USA, akční/sci-fi/thriller, dabing, 140 min., 
přístupný od 12 let

DĚTSKÉ SOBOTY
3. 3., 15.30 hod.
Kamarádi z televize I
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 65 min. 
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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 
(15.30–20.00 ½ bazénu)
So a Ne
13.00–20.00
ZMĚNA PROGRAMU 10. 3. (so) 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

POZVÁNKY
1. 3., 17.00 hod.
Kudy chodil Karel Klostermann
přednáší František Sáček, koná se ve spolupráci 
s Muzeem středního Pootaví Strakonice
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK

1. 3., 19.00 hod.
FCJ – Jan Burian – Ekologie duše aneb Jak 
se nezbláznit z naší civilizace
koncert známého pražského písničkáře na sou-
časná i nadčasová témata
místo: Rytířský sál, info: MěKS

2. 3., 20.00 hod.
Maturitní ples Gymnázia Strakonice 4. C
místo: dům kultury, info: MěKS

3. 3., 16.00 hod.
Festival ProTibet
Těšit se můžete na filmy s tibetskou a budhistickou 
tematikou a na křest malé spirituální knihy 
Michala Štěpánka Světlo v klíčové dírce 
s ilustracemi Nely Korbelové. Vstupné je 
dobrovolné, výtěžek poputuje na podporu 
tibetských dětí. 
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK

4. 3., 14.30 a 16.30 hod.
Začarovaný les
loutková pohádka v podání LS Radost
místo: KZ U Mravenčí skály, info: MěKS

5. 3., mezi 17.00–19.00 hod.
Korálkové kytičky
tvořivý podvečer s D. Paterovou; pomůcky a ma-
teriál budou připraveny, ale hodilo by se přinést 
vlastní (menší žluté korálky, drátek 0,3 mm)
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem

5.–9. 3., 6.00–16.00 hod.
Jarní příměstský tábor
pro děti 1. stupně ZŠ, více na tel. 773 165 696, 
info@rcberuska.cz. Místo: RC Beruška

5. 3., 19.00 hod.
Divadelní předplatné B – Báječná neděle 
v parku Crève coeur
Divadlo Kalich, hrají S. Remundová, L. Žáčková, 
B. Munzarová, I. Janžurová 
místo: dům kultury, info: MěKS

6. 3., 9.30–11.00 hod.
Kurz počítačové gramotnosti
PC I – Základy práce s počítačem – programy, 
soubory, složky, průzkumník…, přednostně pro 
čtenáře ŠK. Místo: studovna ŠK, info: ŠK

6. 3., 12.00–13.30 hod. 
PC kurz Senioři píší wikipedii
naučte se sdílet celoživotní zkušenosti s ostatními, 
především s mladší generací, pro kterou je dnes 
wikipedie hlavním informačním zdrojem
místo: studovna ŠK, info: ŠK

6. 3., 13.30 hod.
Poslechový pořad nejen pro nevidomé 
a slabozraké
z knihy Pan Ibrahim a květy koránu čte Bohdana 
Sutnarová. Místo: čítárna ŠK, info: ŠK

6. 3., 19.00 hod.
KPH – Pražský žesťový soubor
účinkují F. Bílek – trubka, A. Kinkal – trubka,  
J. Lisý – lesní roh, J. Votava – tenorový pozoun,  
K. Kučera – basový pozoun
místo: dům kultury, info: MěKS

7. 3., 16.30 hod.
Zastavení v čase
krátké setkání, ztišení, verše – Jean Arthur Rim-
baud, poetická próza – Victor Hugo
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem

8. 3., 19.00 hod.
Literárně dramatický a hudební večer se 
skupinou Jistem
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK

9. 3., 21.00 hod.
TurnE!Ečko 2018
příbramská kapela E!E a pražská The Fialky vyrá-
žejí na společné jarní turné
místo: dům kultury, info: MěKS

11. 3., 15.00 hod.
Taneční odpoledne s písničkou
k poslechu i tanci hraje Rytmix
místo: dům kultury, info: MěKS

12. 3., 16.00–18.00 hod.
Ženský kruh pro maminky s dětmi
prostor pro ženy, kde se mohou vzájemně naladit, 
sdílet osobní situace i zkušenosti, možnost hlídání
místo a info: RC Beruška 

12. 3., 19.00 hod.
Divadelní předplatné A – Perfect days 
hrají: L. Vlasáková, J. Dolanský, J. Hofman,  
D. Syslová, P. Jungmanová, V. Udatný
místo: dům kultury, info: MěKS

13. 3., 
Jarní květy – kurz mokrého a suchého 
plstění
lektorka Kateřina Červená
místo: Vojtěška, vchod vedle kapitulní síně, info: muzeum

BOHOSLUŽBY
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

Nedělní bohoslužby:
8.00 hod. Podsrp, 9.30 hod. sv. Markéta
Neděle 4. 3., 9.30 sv. Markéta – nedělní 

eucharistie s promluvou pro děti
Neděle 4. 3., 15.00 fara – Velké nám. 4 – 
setkání manželů a rodin s dětmi
Sobota 17. 3., 14.00 Rytířský sál, hrad – 
Postní duchovní obnova
Sobota 17. 3., 17.30 Rytířský sál, hrad – 
Koncert (v rámci programu duchovní obnovy) – 
Ježíšův příběh – zhudebněný v poprockovém stylu
Pátek 23. 3., Panna Maria Bolestná – kostel 
Podsrp – bohoslužby od 7.30, 9.30, 17.30; sv. 
smíření od 8.30; růženec v 9.00; tichá adorace 
15.00–16.45; křížová cesta 17.00; procesí 
od kostela sv. Václava v 8.00
Květná neděle 25. 3., 8.00 Podsrp; 9.30 sv. 
Markéta – začátek Svatého týdne, žehnání ratolestí
Zelený čtvrtek 29. 3., 18.00 sv. Prokop – 
mše na památku Poslední večeře Páně
Velký pátek 30. 3., 9.00 sv. Prokop – křížová 
cesta; 18.00 sv. Prokop – Velkopáteční obřady
Bílá sobota 31. 3., 9.00–16.00 sv. Prokop – 
možnost soukromé modlitby u Božího hrobu
Sobota 31. 3., 21.00 sv. Markéta – 
Velikonoční vigilie s udílením křtu dospělým
Neděle 1. 4., 8.00 Podsrp; 9.30 sv. Markéta 
– Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Neděle 1. 4., 9.30 sv. Markéta – nedělní 
eucharistie s promluvou pro děti
Neděle 1. 4., 16.00 fara – Velké nám. 4 – 
program pro rodiče a děti – pletení pomlázek 
a barvení vajíček (proutky, vajíčka, příp. další 
pomůcky s sebou)
Pondělí 2. 4., 9.30 sv. Markéta – pondělí 
velikonočního oktávu
Více na: www.farnost-strakonice.cz

MANA, APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Lidická 194, Strakonice
www.manacirkev.cz 
Srdečně zveme na:
Bohoslužba – každou neděli v 9.30 hod.
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

ZIMNÍ STADION
Rozpis hodin veřejného bruslení na www.starz.cz

10. 3., 15.30 hod.
Doma je doma
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 72 min.

17. 3., 15.30 hod.
Nápady opičky Žofky
ČR, pásmo loutkových pohádek pro nejmenší, 
70 min.

24. 3., 15.30 hod.
Zahradníkův rok
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 68 min. 

31. 3., 15.30 hod.
Káťa a Škubánek
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 67 min.

SENIORSKÉ STŘEDY
14. 3., 9.30 hod.
Zahradnictví: Nápadník
ČR, drama/komedie, 113 min.

FILMOVÝ KLUB – KINO OKO
26. 3., 20.00 hod.
Máří Magdaléna
VB, histor./drama, titulky, 135 min., přístupný 
od 12 let

JARNÍ PRÁZDNINY – MIMOŘÁDNÉ 
PROMÍTÁNÍ
5. 2., 10.00 hod.
Čertoviny
ČR, fantasy/komedie/rodinný, 101 min., 
přístupný všem

6. března, 10.00 hod.
Ferdinand
USA, anim. komedie, dabing, 99 min., přístupný všem

7. 3., 10.00 hod.
Paddington 2 
VB/Fra, anim./komedie/rodinný, dabing,  
91 min., přístupný všem
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OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ & PODLAH
Strakonice, ul. Písecká (výpadovka na Prahu –budova Garantstav)  
tel.: 777 594 930, vzorkovna 739 657 450
www.dverepodlahy.com, e-mail: info@dverepodlahy.com

13. 3., 12.00–13.30
PC kurz Senioři píší wikipedii
místo: studovna ŠK, info: ŠK

13. 3., 14.45 hod.
Třídní koncert žáků L. Drábkové
místo: koncertní sál ZUŠ, info: ZUŠ

13. 3., 18.00 hod. 
Dvojkoncert Jiřího Dědečka a Josefa Pelána
k příležitosti jejich významných životních jubileí
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK

13. 3., 18.00 hod. 
Kurz zdravého veg(etari)ánského vaření I
Jednotlivé kurzy na sebe nenavazují, hlásit se 
je možné na každý zvlášť. Účast hlaste předem 
na jan.juras@knih-st.cz nebo tel. 721 658 244. 
místo: ZŠ Povážská, info: ŠK

14. 3., 18.00 hod.
S gymnáziem na cestách – Pohodová cesta 
transsibiřskou magistrálou až do Vladivostoku 
přednáška Vojtěcha Žíly
místo: promítací sál gymnázia, info: gymnázium  
14. 3., 19.00 hod.
FJC – Petra Hapková – Recitál „Vzpomínky 
bez lítosti“
recitál složený převážně z písní dua Hapka-
&Horáček, vlastní tvorby a několika klasických 
bluesových písní 
místo: Rytířský sál, info: MěKS

15. 3., 17.00 hod.
Život v zákopech – z vyprávění otců a strýců
přednáší Jindřich Podhorský, koná se ve spoluprá-
ci s Muzeem středního Pootaví
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK a muzeum

15. 3., 18.00 hod.
Kurz zdravého veg(etari)ánského vaření II
čtvrteční lekce jsou určeny rovněž pro ty, kteří kurzy 
v minulých letech nenavštěvovali, účast hlaste pře-
dem na: jan.juras@knih-st.cz nebo 721 658 244.
místo: ZŠ Povážská, info: ŠK

16. 3., 16.00 hod.
Vynášení Moreny
loučení se zimou a vítání jara, vhození Moreny 
do řeky, soutěže pro děti, sraz na prostranství Pod 
Hvězdou. Info: RC Beruška

16.–17. 3.
Seminář hormonální jógy
lektorka Marcela Velková, přihlášky a více info 
na tel. 777 067 047, www.hormonalnijoga.cz, 

www.poslouchejse.cz
místo: RC Beruška

16. 3., 20.00 hod.
Reprezentační ples Gymnázia Strakonice
místo: dům kultury, info: MěKS

17. 3., 20.00 hod.
Koncert skupiny Wohnout – unplugged 
místo: dům kultury, info: MěKS

18. 3., 10.55 hod.
Procházka z Radomyšle do Strakonic 
Sraz v 10.55 před nádražím ČD, v 11.10 odjezd 
vlakem do Radomyšle. Půjdeme ke kostelu sv. Jana 
a k židovskému hřbitovu, dál po zpevněných stez-
kách přes Domanice a řepické rybníky do Strako-
nic (cca 10 km). Po cestě si můžeme povídat např. 
o významu a ochraně ptačích dravců.
info: pobočka ŠK Za Parkem

18. 3., 18.00 hod.
Hraní na kantely, případně další nástroje
koná se ve spolupráci se spolkem Spona, k hraní, 
zpěvu nebo jen k poslechu zveme veřejnost
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem

19. 3., 9.00 hod.
Velikonoční setkání seniorů
soutěž o nejlepší mazanec, výstavka výrobků 
místo: dům kultury, klubovna č. 45, info: infocent-
rum pro seniory

19. 3., 17.00 hod.
Jak si pomoci při nemoci
přednáška Milady Koutenské, proč jsme nemocní 
a jaké poselství nám nemoc přináší, přihlášky 
na info@rcberuska.cz, tel. 773 165 696
místo: RC Beruška

19. 3., 19.30 hod.
Milostné dostaveníčko, repríza
Scéna mladých při DS Čelakovský
místo: dům kultury, info: MěKS

20. 3., 9.30–11.00 hod.
Kurz počítačové gramotnosti
PC II – Základy psaní textu – klávesnice, kláveso-
vé zkratky, MS Word, přednostně pro čtenáře ŠK
místo: studovna ŠK, info: ŠK 

20. 3., 12.00–13.30 hod.
PC kurz Senioři píší wikipedii
místo: studovna ŠK, info: ŠK

20. 3., 16.30–18.00 hod.
Kroužek zdravého vaření

snadné vaření pro děti od 5 let, přihlášky 
na info@rcberuska.cz, tel. 773 165 696
místo: RC Beruška

20. 3., 18.00 hod.
Strakonické příběhy LI.  
Karel Skalický: Šimák vulgo Komárek. Dryáčníci, 
mastičkáři a zázrační doktoři na Strakonicku 
a Pošumaví v časech starých. Další vyprávění 
regionálního historika v rámci rozsáhlejšího strako-
nického cyklu.
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK Za Parkem

21. 3., 17.00 hod.
Šachy pro děti
pro začátečníky a mírně pokročilé, od 6 let
místo a info: RC Beruška

21. 3., 17.15 hod.
Koncert žáků ZUŠ
místo: koncertní sál ZUŠ, info: ZUŠ

21. 3., 18.00 hod.
Zelené otazníky: Jak hospodařit s dešťovou 
vodou na pozemku?
Jak můžeme využít dešťovou vodu v domě či 
na pozemku? Co musíme splnit, když stavíme 
nový dům?  Na tyto a další otázky se pokusí 
odpovědět vodohospodář David Stránský.
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK

21. 3., 19.00
Koncert Věry Martinové 
místo: dům kultury, info: MěKS

22. 3., 16.30 hod.
Třídní besídka žáků I. Křešničky
místo: divadelní sálek Kochanka, info: ZUŠ 

22. 3., 17.00 hod. 
Spisovatelé do knihoven: Petra Hůlová
spisovatelka a držitelka ceny Magnesia litera, 
autorské čtení s debatou
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK

22. 3., 17.00 hod. 
Postní a velikonoční doba v životě našich 
předků
přednáší Alois Sassmann
místo: Vojtěška, vchod vedle kapitulní síně, info: muzeum

22. 3., 18.00 hod.
Zvuková lázeň tibetskými zpívajícími mísami
meditace pro osvěžení a regeneraci s manželi 
Marešovými, předprodej vstupenek v RC Beruška
místo a info: RC Beruška
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KALENDÁŘ AKCÍ
22.–24. 3.
53. ročník loutkářské přehlídky Skupovy 
Strakonice
sledujte program na zvláštních plakátech
místo: dům kultury, info: MěKS

23. 3., 18.00 hod.
Čokoládový večer
odpočinkový večer s výrobou čokoládových pra-
linek, čokoládových fondue, čoko recepty a tipy, 
s promítáním romantického filmu, info a rezervace 
na tel. 773 165 696. Místo: RC Beruška 

24. 3., 8.00–11.00 hod.
Velikonoční blešák
místo: letní plavecký areál, info: 602 811 600, 
iparkosova@seznam.cz

24. 3., 20.00 hod.
VyKoPáNí PiNcKa aneb Zahájení motosezony
Meteor Lexa Rock, Ozzy Osbourne Revival,  
AC/DC Revival
místo: dům kultury, info: MěKS

26. 3., 16.30 hod.
Výměnný bazar
přineste směnit nepotřebné oblečení, hračky, kos-
metiku, neprodáváme, jen vyměňujeme, přihlášky 
na tel. 606 782 583. Místo: RC Beruška

26. 3., 17.00 hod.
Moudrý rabi z Rabí – židovské pověsti 
z jihozápadních Čech
beseda s autorem Ondřejem Fibichem
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK

26. 3., 19.00 hod.
Zdeněk Izer a autokolektiv
celovečerní zábavný program 
místo: dům kultury, info: MěKS

27. 3., 8.00–17.00 hod.
Velikonoční trhy
od 14.00 hod. ukázky zdobení kraslic, pletení 
pomlázek; výtěžek bude poukázán Dětskému 
centru Jihočeského kraje
místo a info: ZŠ Dukelská (dopoledne vestibul, 
od 14.00 hod. školní jídelna)

27. 3., 12.00–13.30 hod.
PC kurz Senioři píší wikipedii 
místo: studovna ŠK, info: ŠK

27. 3., 16.30 hod.
Přehrávka soutěžících žáků houslové třídy 
P. Bedřichové
místo: koncertní sál ZUŠ, info: ZUŠ

28. 3., 8.30–13.00 hod.
Burza práce
místo: dům kultury, info: Jihočeská hospodářská 
komora, Strakonice

28. 3., 11.00 hod.
Beseda o bio potravinách
beseda s ochutnávkou
místo a info: RC Beruška

28. 3., 17.15 hod.
Koncert žáků ZUŠ
místo: koncertní sál ZUŠ, info: ZUŠ

29. 3., 8.00–11.00 hod. 
Tvořivá dílnička pro děti
místo: oddělení pro děti ŠK, info: ŠK

29. 3., 10.00 hod.
Velikonoční dílna
tvořivé dopoledne pro předškolní i školní děti
místo a info: RC Beruška 

31. 3., 7.30–11.00 hod.
Burza sběratelů kuriozit všeho druhu
místo: sokolovna, info: Klub filatelistů Strakonice

3. 4., 19.00 hod.
FJC – Spolektiv
místo: Rytířský sál, info: MěKS

4. 4.
Otevření hradních expozic Muzea střední-

Co udělat víc?
Každý jsme se nejspíš dostali do situace, kdy 
jsme chtěli někomu dokázat pravdivost svých 
slov nebo svých úmyslů a činů. Někdy stačí 
přitakání, potvrzení. Jindy přispěje na pomoc 
opora v druhém člověku, jeho svědectví. Jsou 
chvíle, kdy nás někdo vyzve, abychom svůj 
postoj projevili skutkem... Jak je nepříjemné, 
když ten, na kom nám záleží, není spokojen 
s ničím z toho. Zkoušíme jej přesvědčit, mrzí 
nás to, třeba i zlobí, emoce hrají svou hru 
a někdy vyřkneme: „Co ještě mám dělat, abys 
mi věřil(a)?“

V závěru března budeme prožívat veliko-
noční svátky. Protože o Velké noci (ze soboty 
na neděli) se z března stane duben, nechám si 
naději Velikonoc do dubnového čísla a všim-
nu si toho, co nesou v sobě události Zeleného 
čtvrtka a Velkého pátku.

Ježíš mnohé lidi zachránil z vážných 
nemocí a těžkostí, jiné povzbudil a vlil jim 
naději. To vše proto, aby ukázal na Boží moc 
a lásku k člověku. Nejprve zasedá se svými 
učedníky k večeři, které říkáme poslední, 
a při ní odkazuje na to, že vydává za lidi svůj 

život. Učedníci ještě úplně nerozumí. Tragika 
následujících hodin, kdy Ježíš je zajat, odsou-
zen k smrti a ukřižován, je zasáhne zásadním 
způsobem. Kristus několikrát zabrání tomu, 
aby byl lidsky ze vzniklé situace zachráněn, 
protože ví, že je to hodina, pro kterou přišel, 
že je to chvíle, kdy má projevit vrcholně lás-
ku k lidem. Jakoby chtěl volat – když nevěříte 
tomu, co říkám a konám, uvěřte ve chvíli, 
kdy za vás jsem ochoten položit život!

Apoštolové si nemohli nevzpomenout 
na Ježíšova slova, že největším projevem 
lásky je položit za někoho svůj život. Známe 
to i z lidských heroických činů pro záchranu 
druhého. Apoštol Pavel pak doplňuje, že 
člověk se odváží dát život snad za své přátele, 
ale Ježíš je ochoten dát život za každého, 
i když je hříšník. Proč? Aby nám ukázal, že 
nás miluje za všech okolností. Každý pohled 
na kříž, kolem kterého procházíme nebo pro-
jíždíme, nám může být připomínkou: „Tak 
velká je Boží láska k tobě. Co mám ještě 
udělat víc?“ 

Roman Dvořák, farář

Konference k 300. výročí svatojánského zázraku ve Strakonicích
Rytířský sál strakonického hradu hostil 
v sobotu 10. února konferenci k připomínce 
jednoho ze čtyř zázraků, které byly uznány 
pro kanonizaci Jana Nepomuckého. V únoru 
roku 1718 totiž byla z náhonu takzvané-
ho Pětikolského mlýna ve Strakonicích 
zachráněna šestiletá dívka Rozálie Hodán-
ková, která k úžasu mnoha později pečlivě 
protokolárně vyslechnutých svědků přežila 
bez zjevných zranění zhruba půlhodinovou 
pouť ledovou vodou pod dvěma z velkých 
mlýnských kol. Po vytažení a zahřátí 
v peřinách procitla a barvitě vyprávěla o sv. 
Janu Nepomuckém, který ji pod vodou držel 
a ujišťoval, že se neutopí. Tento svatojánský 
zázrak, který je pozoruhodným svědectvím 

o hloubce barokní lidové zbožnosti a úctě 
k Janu Nepomuckému již dlouho před jeho 
svatořečením, zařadil Strakonice na pole 
významných událostí evropských křesťan-
ských dějin. Proto jsme připomněli nejprve 
jeho průběh a souvislosti na základě bohatě 
dochovaných kanonizačních protokolů 
a dalších pramenů. Přední znalec křesťanské 
ikonografie a prorektor Karlovy univerzity 
profesor Jan Royt se poté v poutavé přednáš-
ce věnoval ikonografii sv. Jana Nepomucké-
ho, která obohatila kulturu českých i dalších 
evropských zemí. Program v Rytířském sále 
uzavřela promluva Mons. Michaela Slavíka 
zaměřená na vnímání a hodnotu zázraků 
v současném světě, jejichž význam si lze 

uvědomit v každodenním životě, když ne-
zřídka přicházejí události racionálně těžko 
vysvětlitelné. Program první fáze oslav 
strakonického svatojánského zázraku vyvr-
cholil mší celebrovanou pomocným česko-
budějovickým biskupem Pavlem Posádem. 
Nedaleko od dějiště slavného svatojánského 
zázraku bohoslužba připomněla jedny ze 
základních křesťanských hodnot – smíření, 
odpuštění, naději a lásku. Ty bychom měli 
vyprošovat nejen našemu městu. Oslavy 
svatojánského zázraku pokračují přednáškou 
21. února a koncertem 16. května. Veřejnos-
ti bude poté nabídnut sborník aktuálních 
příspěvků.

Miroslav Žitný 

ho Pootaví
místo: hrad, info: muzeum

5. 4., 17.00 hod.
Hradiště Katovice z pohledu archeologie
přednáší Petr Menšík
místo: přednáškový sál ŠK, info: muzeum, ŠK

7. 4.
XV. Tattoo Jam
místo: dům kultury, info: MěKS

7. 4.
Odemykání řeky Otavy
info: půjčovna lodí Slavík

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). 16. 
3. – vyrobíme si Morenu, 23. 3. – půjdeme Morenu 
utopit k řece a zahrajeme si jarní hry. 
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Střední zemědělská škola v Písku patří k těm 
zemědělským školám, která nabízí studium 
zemědělských oborů vzdělání Agropodni-
kání a Ekologie a životní prostředí o 
které je mezi mladými lidmi pořád zájem. Do 
lavic prvního ročníku Agropodnikání tu zasedají 
žáci už několik let v plném počtu. Se zájmem 
se setkává také druhý obor Ekologie a životní 
prostředí.

Jižní Čechy jsou zemědělskou oblastí s 
nádhernou krajinou, pole jsou obdělaná, ozimy 
se zelenají a v létě zlátnou. Je vidět, že svoji 
práci zemědělci pořád umí. 
Jsem si jist, že k tomu přispívá i naše škola, 
vždyť mnoho zemědělců jsou její absolventi.
Aby budoucím zemědělcům škola poskytla co 
nejlepší podmínky ke studiu, vstoupila do 
nového školního roku s mnoha plány. Velmi 
oblíbená je mezi žáky obou oborů vzdělání 
třídenní exkurze po farmách na Šumavě a 
vybraných lokalitách národního parku. Žáci vidí 
na vlastní oči práci farmářů, péči o krajinu a 
načerpají tak praktické zkušenosti i motivaci 
pro budoucí povolání. 
Pro zlepšení podmínek výuky bude velmi 
přínosná realizace projektu z prostředků IROP 
a Jihočeského kraje v celkové výši 18 mil. Kč. 
Jeho první část v hodnotě 12 mil. Kč se týká 
stavebních úprav areálu Školního statku 
Dobešice a spočívá v rekonstrukci sociálního 
zázemí žáků, tzn. toalet, sprch, šaten a také 
vybudování prostorných učeben a kabinetů. Byl 
bych rád, aby stavební úpravy začaly již 
počátkem roku tak, aby žáci obou oborů 
vzdělání mohli využívat nové prostory co 
nejdříve. Další části projektu, v hodnotě 6 mil. 
Kč, se týkají nákupu traktoru, rozmetadla 
chlévské mrvy a výstavby moderní učebny 
jazyků. A také konektivity, jejímž obsahem 

bude zavedení moderní síťové technologie.
Zemědělská škola má zpracovaný výhled 
investic na léta 2018 až 2020. V tomto 
časovém horizontu chce pokračovat v 
modernizaci stájí, nákupu moderní techniky a v 
modernizaci dalších budov školního statku. Ta 
bude zahrnovat rovněž výstavbu minimlékárny, 
minipivovaru a zpracovny masa. Vždyť pokud 
farmáři budou umět zpracovat to, co vyrobí, 
mohou si vylepšit ekonomiku svého podnikání 
a nebudou tolik závislí na odběrateli.

Je zpracován projekt pro výstavbu kořenové 
čističky odpadních vod a využití dešťové vody 
z větší části střech pro technické účely. Již nyní 
se připravuje další projekt, který se bude týkat 
energetické soběstačnosti školního statku s 
využitím především sluneční energie. I zde 
chceme opět využít především finanční zdroje 
IROPu a PRV (programu rozvoje venkova).
                       Miloš Cieslar, ředitel SZeŠ Písek

Zemědělská škola opět modernizuje podmínky pro výuku

Pivovar Dudák uvedl na trh nový 
výroční ležák – světlý Klostermann
V úterý 13. února na den přesně uplynulo 170 
let od narození Karla Klostermanna, spisovate-
le zhmotňujícího krásu Šumavy ve svých literár-
ních dílech. K tomuto významnému jubileu se 
strakonický pivovar Dudák rozhodl uvést na trh 
zcela nový produkt a tím bude dvanáctistup-
ňový Klostermann. „Jedná se tak pomyslně 
o dalšího člena rodiny pivních Klostermannů, 
kde kromě již známého polotmavého ležáku 
se bude objevovat i ležák světlý. Receptura 
tohoto piva ctí historii a poctivost tradičního 
pivního řemesla. Pivo je vařeno ve dvou 
rmutech, pak kvasí na spilce v otevřených 
kvasných kádích a poté odpočívá čtyřicet dnů 
v ležáckých tancích,“ tak představil v krátkosti 
novinku ze své dílny sládek Dušan Krankus. 

Kmotrem světlého Klostermanna není nikdo 
jiný nežli muž svázaný těsným poutem se 
šumavskými hvozdy, ředitel Národního parku 
Šumava Pavel Hubený. Ten navštívil Strakonice 
a pivovar při příležitosti tiskové konference 
v den uvedení nového produktu na trh. 

A co popřál novince do života? „Já ti přeji, 
drahý příteli, ať v tomto výročním roce a nejmíň 
ještě dvacet let poté jsi nejprodávanějším 
pivem, ať tě lidi chtějí, ať tě pijí, dokonce i před 
hospodou, když kouří. Takže hodně štěstí!“

Na rozhovor s ředitelem NP Šumava se 
můžete těšit v dubnovém vydání Zpravodaje 
města Strakonice. Markéta Bučoková, PR 

Vážení příznivci strakonického Dudáka, setká-
váme se již počtvrté, abychom si přiblížili další 
postup při výrobě piva. 

Zchlazená mladina vyrobená na varně se 
pomocí deskového chladiče zchladí na 7° C, 
provzdušní sterilním vzduchem a načerpá 
do otevřených kvasných kádí. Přidají se kulturní 
pivovarské kvasinky a začíná tím proces hlavní-
ho kvašení. 

V otevřených kvasných kádích kvasí mladina 
asi 7–10 dnů, přičemž tento tradiční způsob 
kvašení se používá již po celá staletí. Pivovarské 
kvasinky přeměňují cukry na alkohol a oxid 
uhličitý a další produkty důležité pro výsledný 
charakter piva. Protože při kvašení vzniká i ne-
zanedbatelné teplo, musí se každá káď chladit 
tak, aby teplota kvašení nepřekročila cca 9,5° 
C. Po správném prokvašení se mladé pivo čerpá 

do ležáckého sklepa do velkých tanků. V nich 
poté probíhá nejdelší fáze výroby piva, kterou 
nazýváme dokvašování. Při celoroční teplotě 
mezi  
1–3° C dochází k pozvolnému úbytku zbytko-
vého extraktu. Pivo se sytí oxidem uhličitým, 
zaokrouhluje se jeho vůně a chuť. Doba ležení 
se u nás v pivovaru pohybuje od zhruba  
30 do 70 dnů v závislosti na druhu piva. V této 
fázi hovoříme o nefiltrovaném pivu, které znáte 
pod názvem Sklepák. Díky přítomnosti rozptýle-
ných kvasinek má mírný zákal a obsahuje hodně 
zdraví prospěšných látek. To vše samozřejmě při 
umírněné konzumaci. Celková kapacita našeho 
sklepa je přes 3 miliony půllitrů piva. Pivovar 
Dudák nepoužívá technologii CKT (cylindro-
-konické tanky) ani jiné procesy urychlující zrání 
piva.  Váš pivovar Dudák   

Přeměna mladiny na pivo
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VÝROČÍ A ÚSPĚCHY
Šmidingerova knihovna letos slaví 175. výročí

Letos slaví Šmidingerova knihovna 
Strakonice 175 let svého trvání. Sho-
dou okolností právě nyní běží v České 
televizi repríza seriálu F. L. Věk, v němž 
byl pro postavu kněze Matouše Vrby 
roznášejícího české knihy po venkově 
předobrazem strakonický rodák a vlas-
tenec Josef Šmidinger, jenž stojí u zrodu 
naší knihovny.
K tomuto výročí jsme se rozhodli pro několik 
novinek. Knihovna 21. století již dávno není 
jen místem s řadou regálů přeplněných kniha-
mi, ale snaží se stát prostorem nabízejícím 
stále se rozšiřující řadu služeb, prostorem ote-
vřeným všem bez rozdílu a příjemným tak, 
že se tu budete cítit jako doma.

Od ledna se kdokoliv může např. stát čle-
nem Klubu přátel knihovny. Kdo si za sym-
bolickou částku pořídí průkazku klubu, 
bude mít vstupné na všechny akce pořádané 
knihovnou za poloviční cenu a zároveň si 
může s 10% slevou pochutnat na kávě nebo 
čaji v našich spřátelených podnicích (kavárny 
Barmeo a Havana a čajovny Pod Stolem 
a Na Půdě).

Během roku se také zapojíme do projektu 
v Čechách zbrusu nového, nazvaného Book-
start – S knížkou do života. Je to meziná-
rodní projekt podporující dětské čtenářství, 
který v zahraničí úspěšně funguje již řadu 
let a který má několik cílů. Podporovat vztah 
ke čtení u nejmenších dětí, ale také přesvěd-
čovat rodiče o tom, že jednou z nejdůleži-
tějších věcí, jež mohou pro své děti a jejich 
vývoj udělat, je věnovat jim svůj čas a trávit 
ho společným čtením. Dále chceme rodičům 
nabízet podpůrné služby knihovny, jako je 
orientace v nabídce kvalitní dětské četby či 
možnost sdílení zkušeností s ostatními rodiči.

Nabídneme pokračování dětského úspěš-
ného projektu Lovci perel, dále budeme zvát 
zajímavé hosty např. v pořadech Vícehlasy či 
Spisovatelé do knihoven, budeme s ukázkou 

zajímavých knih častěji navštěvovat klienty 
městského ústavu sociálních služeb a spolu-
pracovat s různými organizacemi a spolky 
na jejich akcích a projektech. Podruhé také 
prožijeme Noc literatury – večer 9. května 
pro vás připravíme na zajímavých místech 
Strakonic veřejné čtení v podání známých 
osobností.

V rámci oslav chystáme dále tradiční 
setkání bývalých zaměstnanců, které je 
vždy milým zastavením v obvyklém shonu 
a zavzpomínáním, jaké to bylo dřív. Třeba 
když ještě nebyly počítače, natož internet, 
což si dnes už řada z nás jistě ani neumí 
představit.

Jakýmsi pomyslným vrcholem oslav by 
pak měl být pátek 14. září, kdy chystáme 
program na druhém hradním nádvoří pod ná-
zvem Koho čtení baví, ten s knihovnou slaví.

Ráda bych na závěr požádala všechny, 
koho naše práce zajímá, kdo je naším čte-
nářem nebo příznivcem, ale i ty, kteří jsou 
s něčím u nás nespokojeni, aby si své názory 
nenechali pro sebe a vyjádřili je v jedno-
duché anketě, kterou v březnu zveřejníme 
na naší webové stránce (k dispozici bude 
i v papírové podobě na všech odděleních 
knihovny). Chceme se pro vás zlepšovat, ale 
víc hlav víc ví a třeba zrovna váš postřeh by 
nás ani nenapadl.

Hráč HBC Strakonice 1921 Martin Mošov-
ský byl na začátku února v Rytířském sále 
strakonického hradu vyhlášen sportovcem 
Strakonicka 2017 v kategorii dospělých. 
Na druhém místě skončila cyklistka Jana 
Pichlíková (Sport Bike Strakonice) a třetí 
byl stolní tenista Tomáš Havlík hrající 
za KT Praha. Házenkáři uspěli ve všech 
hlavních kategoriích. Anketu pořádalo 
Okresní sdružení České unie sportu (ČUS) 
Strakonice ve spolupráci s Týdeníkem 
Strakonicko.

Nejlepším kolektivem v kategorii dospě-
lých jsou házenkáři HBC Strakonice 1921, 
talentem do 18 let byl vyhlášen Ondřej 
Landsinger (HBC Strakonice 1921), druhý 
skončil Jakub Slapnička (TJ ČZ Strako-
nice Elektrostav – stolní tenis) a třetí Jan 

Houška (SK Biatlon Strakonice). Kolek-
tivem roku do 18 let se staly minižákyně 
HBC Strakonice 1921, do Síně slávy 
strakonického sportu byl uveden fotbalový 
trenér Jindřich Dejmal, který vedl pět pr-

voligových klubů. Mezi handicapovanými 
sportovci byli vyhlášeni Marcela Štajnero-
vá a Roman Šejna. 

Trenérem roku byl vyhlášen Juraj Mi-
chalka, člen TJ Fezko Strakonice trénující 
plavce, osobností roku se stal osecký fotbali-
sta a cyklista Jiří Baloušek, který absolvoval 
extrémní cyklistický závod v Evropě 100 
Miles Adventure. Akcí roku bylo setkání 
odboček Odboru přátel SK Slavia Praha 
a sympaťákem je podle čtenářů týdeníku 
devítiletý volenický fotbalista Josef Bártík.

Týdeník Strakonicko pořádal anketu, 
z níž vzešlo pořadí stanovené více než tři-
ceti osobnostmi, Okresní sdružení ČUS pak 
zveřejnilo nejlepší sportovce a kolektivy bez 
určení pořadí.   Okresní sdružení 

České unie sportu Strakonice

ANDREA KARLOVCOVÁ, 
ŘEDITELKA ŠMIDINGEROVY KNIHOVNY

Šmidingerova knihovna v průvodu při oslavách výročí města v roce 2017  Foto:archiv knihovny

Sportovcem Strakonicka 2017 se stal házenkář Martin Mošovský

Trenér roku Juraj Michalka     Foto: M. Vrátný
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TEPLÁRNA

V lednovém Zpravodaji města Strakoni-
ce jsme se věnovali ochraně životního 
prostředí, v únorovém dodávkám tepla 
z centrálního zdroje jakožto pohodlné-
mu a ekonomicky přijatelnému způsobu 
vytápění. Teplo ze strakonické teplárny 
ale není jen ekologické, pohodlné 
a ekonomické, ale má i další výhody. 
Těmi, které možná nejsou na první 
pohled tak patrné, jsou spolehlivost 
a bezpečnost dodávek tepla.

SPOLEHLIVOST
Spolehlivost dodávek tepla a teplé vody je 
zaručena oproti jiným zdrojům díky variabilitě 
výrobního zařízení. Teplárna disponuje pěti 
kotli, které jsou v případě nečekané poruchy 
vzájemně zástupné. Jejich výhoda spočívá v roz-
dílné výrobní technologii založené na možnosti 
spalování různých typů paliva (hnědé uhlí, 
biomasa, těžký topný olej). I v případě nečekané 
energetické krize (přerušení dodávek paliv ze za-
hraničí) nehrozí omezení dodávek tepla, protože 
teplárna používá k výrobě tepla domácí hnědé 
uhlí, pro extrémně nepříznivé situace pak dispo-
nuje dostatečnou zásobou topného oleje. Kotle 
se souvisejícím zařízením podléhají neustálému 
dozoru, probíhají na nich pravidelné revize 
a kontroly předepsané pro vyhrazená technická 
zařízení i běžné či generální opravy, které mají 
jediný cíl – udržovat technologii ve stavu zajišťu-
jícím bezpečný a spolehlivý provoz. 

Nejen na zdroji, kde se teplo vyrábí, je tep-
lárna připravena reagovat na případné poruchy 
nebo nestandardní situace. Velká pozornost je 
věnována i rozvodům tepla, ať už jde o parovody 
nebo teplovody. I tady probíhají denní kontroly 
zařízení podle plánu preventivní údržby, na pří-
padné poruchy je prakticky okamžitě reagováno, 
a i když se objeví netěsnost, kvůli které je třeba 
část rozvodů odstavit a vypustit, díky zokru-
hování sítí prakticky nedochází k přerušení 
dodávek tepla. Rozsáhlejší rekonstrukce jsou pak 
samozřejmě plánovány na období mimo topnou 
sezonu a opět přispívají ke zvýšení spolehlivosti 
i ekonomiky dodávek. V roce 2015 byla ve vý-
chodní části Strakonic nahrazena část starých 
parovodních rozvodů teplovodními, v roce 
2018 bude obdobná akce následovat v blízkosti 
vlakového nádraží. 

Posledním článkem, který zajišťuje přípravu 
tepla přímo do míst spotřeby, jsou výměníkové 
stanice, ať už ty větší, volně stojící, nebo menší 
přímo v zásobovaných objektech, případně tzv. 
domovní předávací stanice. Většina výměníků 
je dnes řízena dálkově. Znamená to, že operátor 
v teplárně vidí provozní stav výměníku i jeho 
případné poruchy. Umožňuje to prakticky oka-
mžitou reakci v případě problému – na rozvo-
dech tepla funguje nepřetržitá pohotovost. Loni 
byly realizovány dvě významné akce: v Mírové 
ulici byly nahrazeny dožité rozvody a instalová-
ny nové domovní předávací stanice a pro zkva-
litnění prostředí strakonických sportovců bylo 
na dálkové teplo připojeno zázemí sportovního 
areálu Na Sídlišti (zázemí tribuny), kde došlo 
k náhradě zastaralých akumulačních kamen; fot-
balová mládež nyní může bez problémů holdovat 

pohybu i v zimních měsících.
Rizikové prvky (čerpadla, elektrické arma-

tury, expanzní nádoby...) jsou u teplárenských 
zařízení ve většině případů zdvojeny, takže při 
výpadku jednoho je možné neprodleně uvést 
do provozu záložní. Teplárna rovněž disponu-
je operativní zásobou náhradních dílů, které 
může prakticky okamžitě při řešení poruch 
využít, a není tak závislá na dodavatelích, kteří 
samozřejmě nefungují ve dne v noci, zatímco 
poptávka po teple a teplé vodě neustává.

Možná je na místě se zamyslet, jak se výše 
uvedené nesnáze řeší při jiných způsobech 
vytápění, jakými možnostmi řešení problémů 
disponují decentrální zdroje tepla. Odpověď asi 
nelze paušalizovat, ale když se někomu den před 
Vánoci porouchá tepelné čerpadlo, plynový či 
uhelný kotel, na Štědrý den se nejspíš neohřeje, 
protože servisní zásah nebo nákup nového zdroje 
tepla bude velmi složitý. Dojde-li na Štědrý večer 
nebo na Silvestra k poruše ve výměníku, teplá-
renští pracovníci nechají stromeček stromečkem 
a vyrazí problém řešit – a dokud jej nevyřeší, 
ke svým blízkým se nevrátí. 

BEZPEČNOST
Dálkové teplo je považováno za nejbezpečnější 
druh vytápění. Vyrábí se mimo místo konečné 
spotřeby, do kterého je dopravováno topným 
médiem – párou nebo horkou vodou. Voda 
nehoří, neexploduje, není jedovatá ani škodli-
vá. Ve vytápěném objektu nehrozí nebezpečí 
výbuchu ani požáru nebo otravy zplodinami 

při nedokonalém spalování, nehrozí ani požár 
kvůli nevyhovujícímu stavu komínu. Voda 
přinejhorším může vytéct na podlahu, ale to 
zdraví ani životy odběratelů neohrozí. 

Zatímco potenciálně nebezpečná zařízení 
související s dodávkou tepla jsou instalována 
přímo v teplárně a podléhají přísným podmín-
kám provozu, které spočívají v pravidelných 
zkouškách, kontrolách a revizích, u individuál-
ních zdrojů se tyto povinnosti často podceňují 
a zanedbávají. O haváriích si pak každý může 
přečíst v denním tisku nebo jsou interpretovány 
v televizních či rozhlasových zpravodajských 
relacích. Ono stačí použít internetový vyhledá-
vač, který při zadání hesla „výbuch plynu“ hned 
na první stránce nabízí titulky jako „Výbuch 
plynu otřásl restaurací“, „Výbuch plynu rozme-
tal byt“, „Ničivý výbuch plynu srovnal dům se 
zemí“ nebo „Exploze v Rakousku odřízla tři 
země od plynu“. A nejde o titulky starých zpráv, 
ke všem haváriím došlo v druhé polovině roku 
2017. 

Možná bychom se ještě mohli zastavit 
u poslední zmíněné události, hojně medializo-
vané. Došlo k ní v polovině prosince, na místě 
zahynul jeden člověk a dvě desítky lidí byly 
zraněny, o materiálních škodách nemluvě. 
Tři země (Itálie, Chorvatsko, Slovinsko) byly 
odříznuty od dodávek plynu, Itálie vyhlásila 
stav nouze, načež velkoobchodní ceny plynu 
výrazně vzrostly. České republiky se sice tato 
havárie nedotkla, ale rizika výpadků dodávek 
plynu nelze ani u nás pominout.

JAN FILIP, TEPLÁRNA STRAKONICE, A. S.

Foto: archiv teplárny

Spolehlivá a bezpečná dodávka tepla ze strakonické teplárny
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