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Strojní čištění města 2022

Počínaje 14. týdnem bude probíhat 
na území města strojní čištění. Rozpis 
termínů a lokalit bude uveřejněn 
na webových stránkách města a FB profilu 
města. Prosíme řidiče, aby respektovali 
pokyny dopravního značení a každá 
lokalita mohla být vyčištěna. 

Velikonoční soutěž 

Připomínáme velikonoční soutěž 
o nejzdařilejší pomlázku. Primárně se soutěž 
týká mužů, ale pokud se najde šikovná žena, 
která uplete pomlázku a zašle její fotografii, 
pak není důvod nezařadit takový výrobek 
do soutěže. Své fotky posílejte do 19. 4. 
na adresu zpravodaj@mu-st.cz. 

Oprava mostu 

Od 21. března se rekonstruuje most Jana 
Palacha přes řeku Volyňku. Pro průjezd 
městem doporučujeme využít severní 
dopravní půloblouk. Celková rekonstrukce 
vyvolaná opotřebením vozovky a poškozením 
mostních částí bude dokončena v začátku 
července letošního roku. 

VELIKONOCE JSOU PŘÍSLIBEM NADĚJE,  
KTEROU TOLIK POTŘEBUJEME
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Dopřejte svému vozu servis v autorizovaném servisu 

ŠKODA AUTO, než jaro vypukne naplno. 

Poctivou jarní servisní prohlídku teď máme  

za výhodnou cenu, a to včetně diagnostiky, kontroly 

podvozku, stavu oleje, brzdové a chladicí kapaliny 

a mnoha dalšího.

 POCTIVÁ 

PŘÍPRAVA NA JARO 
    PRÁVĚ ZAČÍNÁ

Přijeďte se přesvědčit. 

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

2100501_Skoda-Auto_Jarni_servis_SERVIS_D2_180x120-01mh.indd   12100501_Skoda-Auto_Jarni_servis_SERVIS_D2_180x120-01mh.indd   1 24.01.2022   10:20:5724.01.2022   10:20:57

Zcela nový Multivan
Vítejte v novém světě 

Nová generace Volkswagenu se dívá do budoucnosti a nezapomíná přitom na přednosti svých předchůdců. Zachovává si svou prostornost a snadno vyjímatelnými 
sedadly posouvá variabilitu interiéru na zcela novou úroveň. V novém Multivanu tak ještě snadněji zvládnete převézt tu největší rodinu i se všemi kufry nebo vyrazit na 
kola do hor či na lyžování s přáteli v zahraničí. A díky pestré nabídce motorů včetně výkonného plug-in hybridního pohonu o síle až 160 kW je připraven nejen na dlouhé 
cesty, ale i na šetrné jízdy městem, např. s dětmi do školy. Zkrátka, nový Multivan je ještě univerzálnější, obratnější a pohodlnější 
než kdy předtím. Přijďte se přesvědčit ke svému prodejci Volkswagen Užitkových vozů.

Spotřeba a emise vozu Volkswagen Multivan: 1,5–7,7 l / 100 km; 34–175 g CO2 na 1 km.

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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ÚVOD
Náves v Hajské v novém 

Náves jako centrální místo, kde se lidé 
setkávají a které je zároveň výkladní 
skříní každé obce. Ta v osadě Hajská 
je aktuálně před rekonstrukcí. Čeká ji 
zcela nová podoba, která zachová pů-
vodní ráz jihočeské vesnice s následným 
rozčleněním do několika specifických 
ploch sloužících širokému spektru oby-
vatel i návštěvníků. Svůj jasný prostor do-
stane odpočinek, dětské zázemí, zeleň 
i komunikační spojnice. 

Rozhodnutí realizovat celkovou rekon-
strukci daného prostoru vzešlo z poža-
davku na sjednocený vzhled návsi, která 
by měla sloužit primárně k setkávání 
obyvatel a k rozvoji společenského 
života v obci.

Uprostřed návsi stojí od roku 1932 
kaplička Panny Marie Podsrpenské, část 
plochy je zatravněná s několika keři 
a stromy. Celá náves se svažuje k se-
veru a je lemována místní komunikací 
a zástavbou. 

Plánovaná rekonstrukce nebude 
vyžadovat žádné demoliční práce, jejím 
vlivem dojde pouze k odstranění stávají-
cího mobiliáře, dvou dopravních značek, 
pozůstatků původní komunikace, oka-
pového chodníku kolem kapličky. Z její 
blízkosti se odstraní betonové kvádry 
a rozebere se kamenná zeď. 

A jak bude nová náves vypadat? Na-
vržené úpravy budou respektovat a do-

tvářet stávající ráz. Na návsi vznikne 
z důvodů vyrovnání terénu ze severní 
strany opěrná stěna obložená lomovým 
kamenem, opatřená zábradlím a scho-
dištěm. Plocha před kapličkou bude 
vydlážděna žulovými kostkami. Místní 
komunikaci vymezí silniční obrubníky 
a v jižní části dojde k rozšíření komu-
nikace. 

Součástí stavebních úprav bude 
umístění nového městského mobiliáře. 
Do odpočinkové zóny jsou zakompono-
vány dvě parkové lavičky spolu s obdél-
níkovým stolem a odpadkovým košem. 
V těsné blízkosti sezení pak bude 
umístěna nerezová dětská skluzavka. 
Informace jsou v dnešní době cennou 
komoditou, a proto nebude chybět ani 
informační vývěska, umístěná pod 
opěrnou zdí pod kapličkou. Počítá se 
se zatravněním rovinatých ploch s tím, 
že tráva se bude muset zhruba dvakrát 
ročně sekat. 

I zeleň dostane své nové místo. Vy-
sazeny budou dřeviny obvyklé v okolí, 
jako například lípa malolistá, jedle 
ojíněná. Trvalky, jako trávy, šalvěje, 
rozchodníky, hvězdice, růže, marulky, 
pak dozdobí štěrkový záhon.

V budoucích úpravách se nezapomíná 
ani na osoby s omezenou schopností 
pohybu. Chodníky budou upraveny, aby 
umožnily snadnou chůzi, a to především 
sníženým silničním obrubníkem a va-
rovným pásem na koncích chodníku. 

Náklady na rekonstrukci jsou pláno-
vány ve výši 1 907 032 Kč s tím, že byla 
na akci Státním zemědělským investič-
ním fondem schválena dotace ve výši 
1 200 000 Kč z Programu rozvoje 
venkova. 

Nyní je smlouva o dotaci podepsána 
oběma stranami. Je plánováno předat 
staveniště po podpisu zmíněné smlouvy 
do 30. června letošního roku. Za necelý 
rok by měla být rekonstrukce dokon-
čena. Dodavatelem díla je společnost 
Prima, a. s.

Břetislav Hrdlička, starosta

Co z toho života mám, ptá se dnes 
téměř každý stále častěji. Zdra-
žuje se, občas přijdou nemoci, 
úrazy a úmrtí. Život je plný trablů, 
těžkostí, bolesti, povinností, dřiny, 
nepochopení, hádek a nepříjem-
ností. Nyní přibylo utrpení válečné 
Ukrajiny a hlavně malých dětí, i my 
jejich problémy intenzivně cítíme. 
Pomáháme, ale už je toho na nás 
moc. K tomu starosti se svými dětmi, 
s rodiči, s budoucností. Co s tím? 
Jeden můj mladý, přesto celkem 
moudrý přítel mi to pomohl překo-
nat. Jak? Musíme to přijmout jako 
součást života. Uvědomme si, že 
o tom je vlastně celý život – o práci, 
o starostech, o každodenním řešení 
toho, co zase přijde. Tohle je život. 
Práce a starosti, ale - potom přijde-
me domů, zažijeme hezkou chvilku 
s partnerem, s dětmi, s přáteli, lásku, 
zábavu a odpočinek. To je jediná 
odměna, a není to přece málo. Když 
to přijmeme, budeme žít v klidu. 
Těšme se na východ slunce a drob-
né pohlazení, na radosti a hezké 
chvilky. Zvykněme si, že trvalá radost 
neexistuje. Pokud máte čisté svědo-
mí a máte se s někým rádi, usínejte 
spokojeně s tím, že žijete, zítra 
budete zase pracovat a něco řešit, 
a pak budete přece jen chvíli šťastni. 
Přeji vám čisté svědomí a lásku těch 
nejbližších.

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR 

Kaplička v Hajské foto: Markéta Bučoková 
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Kam s ním? Do nových kontejnerů!

V letošním roce město zainvestuje z roz-
počtových peněz vznik dalšího polopod-
zemního kontejnerového stání v ulici 
U Nádraží. Předpokládaná cena díla podle 
rozpočtu činí 1 800 000 Kč včetně DPH. 
Nyní je vyhlášena výzva k podání nabídky 
na realizaci veřejné zakázky, která výsled-
nou cenu díla může změnit. 

V prvním pololetí roku vzniknou v ulici 
U Nádraží čtyři pětikubíkové kontejnery 

na směsný komunální odpad, plast, papír 
a textil. Dva kontejnery na sklo a elektro 
odpad s obsahem 3 m3 a kontejnery na bio 
odpad – 3 m2 a olej o obsahu 1,5 m3.

Se zahájením stavby se počítá v dubnu 
letošního roku s tím, že hotová by měla být 
v červenci. Termíny jsou ovšem závislé na vý-
běrovém řízení. 

V loňském roce byla dokončena polopod-
zemní kontejnerová stání v ulicích Mírová 
a Nábřežní. Celkem je ve Strakonicích 
již sedm lokalit, kde jsou tyto kontejnery 
instalovány. Zajišťují nejen vyšší kapacitu pro 
skladovaný odpad, ale také šetrnost k životní-
mu prostředí. 

Další novinkou ve svozovém hospodářství 
bude nákup speciálního popelářského kuka 
vozu na svoz odpadu právě z polozapuštěných 
kontejnerů, který usnadní manipulaci s plným 
kontejnerem. Ten budou pořizovat Technické 
služby Strakonice.  Markéta Bučoková, PR 

Aktuálně to v ulici U Nádraží vypadá takto 
 foto: Markéta Bučoková 

Den, který změnil celý svět

Už více než měsíc žijeme příběh, kterému by 
ještě před několika dny nikdo z nás nevě-
řil. Jen několik stovek kilometrů od našich 
domovů zuří válka se vším utrpením, které 
s sebou nese. Zasáhla i naše město a všechny 
lidi dobré vůle v něm. Asi nikoho snímky 
z hořících oblastí, které obletěly svět, nene-
chaly na pochybách, že se zlo v celé své síle 
probudilo k životu. 

Z Ukrajiny pustošené válkou utíkají ženy 
a děti. Jen s tím, co unesou, a tak rychle, aby 
si zachránily holé životy. Pomoc přichází ze 
všech stran a každý, kdo má srdce, nabízí 
pomocnou ruku na rozdíl od těch, kteří mají 
jen silné ego – ti vedou válku. 

Ve Strakonicích město připravilo stře-
chu nad hlavou pro více než čtyři desítky 
příchozích. Učíme se zvládat nelehkou situaci 
za pochodu a každému z nás každodenní 
příběhy Ukrajinců něco dávají. 

Děti, zdá se, situaci snášejí snadněji než 
dospělí. Běhají po chodbách a uličnicky se 
usmívají. Přesto se z jejich očí nechá vyčíst 
nejistota. Ukrajinské ženy se zapojily. Uby-
tovna se pomalu začíná měnit v jejich domov. 
Čtyři z příchozích žen už mají zaměstnání, 
děti se chystají do školy, ty nejmenší zve Ro-
dinné centrum Beruška k dopoledním pro-
gramům. Zajišťujeme potravinovou pomoc. 

Bohužel není možný jmenovitý výčet 
všech, kteří pomáhají, stejně jako není možné 
podchytit každou darovanou věc, zaslaný 
finanční obnos. Na druhou stranu velmi často 
se setkávám s tím, že o popularitu darující 
nestojí. Proto alespoň srdečné poděkování 
všem, kteří pomáhají, všem, kteří vyslyší 
prosby, i všem, kteří jsou ochotni sednout 
do auta a jet na Ukrajinu, všem, kteří dají 
i takové drobnosti, jako jsou míče a hračky 
pro děti, vybavení do kuchyně, televizi, deky, 
polštáře. Zkrátka vám všem lidem dobré 
vůle. 

Války bohužel jsou a budou. Snad jen 
skutečnost její blízkosti umocňuje intenzitu 
prožívání v nás. Ale vedle válek budou vždy 
lidé, kterým přináší obyčejnou lidskou radost 
pomáhat a těšit rány těm, kterým je válka 
způsobila. Děkujeme všem, kteří pomáháte, 
děkujeme, že jste. 

Markéta Bučoková, PR 

Město Strakonice  
je se svými občany v jejich 
významných chvílích
Oslavíte v roce 2022 zlatou nebo dia-
mantovou svatbu?

Město Strakonice nabízí občanům 
s trvalým pobytem ve Strakonicích oslavu 
zlaté a diamantové svatby v prostorách 
obřadní síně Městského úřadu Strakoni-
ce nebo v obřadní síni na strakonickém 
hradě. Při této příležitosti město předává 
manželům balíček v hodnotě 600 Kč 
a jejich jubileum se zaznamenává do pa-
mětní knihy.

Pokud občané upřednostňují připome-
nout si tuto výjimečnou událost ve svém 
soukromí, mohou je doma navštívit 
zástupci městského úřadu. 

K zajištění oslavy nebo domácí 
návštěvy je nutné předložit oddací list, 
občanské průkazy manželů a dohod-
nout příslušný termín.

Oslavenci se mohou na našem úřadě 
(oddělení matrik) přihlásit osobně nebo 
tuto příjemnou povinnost mohou za ně 
splnit děti, sousedi, kamarádi nebo 
ostatní příbuzní.

Anežka Lukešová, matrikářka

Prosba o pomoc  
při mapování historie
Pedagog a badatel Lukáš Kopecký 
z Klatov oslovil redakci měsíčníku 
Zpravodaje města s prosbou o pomoc 
při hledání informací pro svou budoucí 
publikaci. Pomůžete mu?

Vážení čtenáři, obracím se na vás s prosbou 
o pomoc v souvislosti s letošním 80. výročím 
heydrichiády. Mapuji osudy popravených 
ve Spáleném lese u Klatov na jaře 1942. 
Mezi 73 jmény najdeme i Marii Šteflíč-
kovou ze Strakonic (nar. 12. 11. 1903), 
popravenou 3. 7. 1942. Bohužel na rozdíl 
od ostatních je k ní velmi málo informací, 
archivní materiály téměř neexistují.

Proto bych vás rád požádal o pomoc. 
Pokud byste cokoli k jejím životním osudům, 
osudům rodiny či případným příbuzným 
věděli, prosím ozvěte se mi. Budu vám 
nesmírně zavázán.

Kontakt: kopeck.l@seznam.cz či Cibulko-
va 809, 339 01 Klatovy
V úctě Lukáš Kopecký, Klatovy 

Foto z Ukrajiny foto: Václav Janouš
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Bezdomovecké nocležiště kousek od řeky

Tolerance vůči lidem bez domova ve Stra-
konicích není bezbřehá. Ví se, že bivakují 
u parovodů nebo v různých podchodech. 
Pokud v těchto místech udržují pořá-
dek, strážníci je nechávají žít. Občas ale 
přeteče trpělivost. Jako v případě doupě-
te na pravém břehu řeky Otavy kousek 
od zadního traktu městského zahradnictví 
a psího útulku. Dva bezdomovci si tady 
ve strouze pod silnicí u parovodu zřídili 
kutloch, kde nashromáždili neskutečné 
množství věcí a odpadu. Nepořádek uklízí 

vždy ten, komu pozemek patří, tentokrát 
padl los na Ředitelství silnic a dálnic 
(ŘSD). Nutno dodat, že za majitelem 
či správcem pozemku jdou i finanční 
náklady. 

Týden dopředu se pracovníci ŘSD 
domluvili s městskou policií, že se v této 
části uklidí. Stalo se tak v úterý 22. února 
dopoledne. Úklid trval přes dvě hodiny 
a prvotní myšlenka, co tu dělá těžká tech-
nika a dlouhá avie, se záhy objasnila. Auto 
odjíždělo na skládku s korbou napěchova-
nou neuvěřitelně páchnoucím materiálem. 
Musel pomáhat nakladač s rukou a bagr. 
„Bonusem“ pro otrlé byl fakt, že okolí bi-
vaku lemovaly lidské exkrementy. Bezdo-
movci, kteří odešli na ranní vycházku těsně 
předtím, než najela kompletní uklízecí 
četa, se po návratu pravděpodobně hodně 
divili. Nicméně pro ně není nic nemožné, 
druhý den začali zakládat nový pelech. 
Prostor strážníci denně kontrolují. Stejně 
jako ostatní bezdomovecká hnízda. 

Jaroslava Krejčová, MP
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Dva bezdomovci nashromáždili plnou avii
 foto: archiv MP

Poukázky pro jubilanty

Město Strakonice každoročně obda-
rovává své občany, kteří se dožívají 
významného životního jubilea 75, 80, 
85 let a poté každý následující rok. 
Roznos dárkových poukazů v hodnotě 
200 Kč zajišťují pracovnice Infocentra 
pro seniory.

Jak správně vytápět? 
V březnovém čísle Zpravodaje byla 
chybně uvedena informace o možnosti 
použití druhů kotlů k vytápění tuhými pa-
livy. Jde o kotle 3. a 4. třídy, které budou 
moci být i po 1. 9. 2022 používány k vy-
tápění. Nepřehlédněte: www.strakonice.
eu/content/jak-spravne-vytapet
Omlouváme se za tiskovou chybu.

  

Číslo poukazu: 3/2022 Platnost do: 30. 6. 2022 
Poukaz můžete použít pro nákup v prodejnách uvedených na zadní straně. 

Číslo poukazu: 2/2022 Platnost do: 30. 6. 2022 
 Poukaz můžete použít pro nákup v prodejnách uvedených na zadní straně. 

Číslo poukazu: 1/2022 Platnost do: 30. 6. 2022 
 Poukaz můžete použít pro nákup v prodejnách uvedených na zadní straně. 

Internet a Chytrá TV
od 265 Kč / měsíčně

SLEVA
50%

Instalace zdarma!

Rychlost až 300 Mb/s
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ZÁPISY DO MŠ
Masopustní průvod MŠ Šumavská
Jako každý rok, tak i letos do naší školičky 
dorazil masopust. Tématu masopustu jsme se 
v každé třídě věnovali opravdu hojně. Sezna-
movali jsme děti s významem této lidové tra-
dice. V tematickém týdnu nesměl chybět dět-
ský karneval ve třídách, který oplýval všemi 
druhy masek a kostýmů. Děti i zaměstnanci 
MŠ si ho velice užili. Masopustní veselí bylo 
zakončeno na masopustní úterý průvodem 
lokalitou Šumavská. Začalo se v samotném 
areálu MŠ, kde na všechny účastníky průvo-
du čekalo překvapení v podobě pěveckého 
vystoupení kolektivu zaměstnanců s har-
monikou a úvodním proslovem. Společně 

jsme si osvěžili základní informace o tradici 
masopustních průvodů. Následovalo společné 
fotografování zúčastněných masek. Průvodu 

se zúčastnilo více než 80 p estrých 
a originálních masek, připojili se k nám 
i někteří rodiče. Paní kuchařky připravily 
občerstvení v podobě klasických masopust-
ních dobrot. Nechyběly vynikající koblížky, 
jitrnice, jelita, tlačenka a další sladké pochu-
tiny. Po občerstvení se vyšlo do samotného 
průvodu. Celou masopustní akci doprovázela 
harmonika, vozembouch a další dětské hu-
dební nástroje. Nechyběly tradiční písně a ta-
nečky. Zastavovali jsme u domů a lidé nám 
mávali z oken. Doufáme, že jsme veřejnost 
rozveselili a potěšili v této nelehké době. 

Veronika Tomanová, ředitelka MŠ 

Masopustní veselí foto: archiv školky

ZÁPIS do mateřských škol pro školní rok 2022/2023
Proběhne v těchto termínech:
• pondělí 2. května 2022  

od 9.00 do 16.00 hodin
• úterý 3. května 2022  

od 9.00 do 16.00 hodin

MŠ STRAKONICE, A. B. SVOJSÍKA 892  
WWW.MS-SVOJSIKA.STRAKONICE.EU
ulice: Arch. Dubského, Blatenská, Borová, 
Březová, Buková, Dr. Jiřího Fifky, Erbe-
nova, Jedlová, Krále Jiřího z Poděbrad, 
Máchova, Mezi Lesy, Pod Hájovnou, Pod 
Hliničnou, Pod Lesem, Prof. A. B. Svoj-
síka, Tisová, U Vodojemu (Strakonice I), 
V Ráji, Vodárenská, Za Rájem, Zvolenská

MŠ STRAKONICE, LIDICKÁ 625  
WWW.MS-LIDICKA.STRAKONICE.EU
ulice: Baarova, Budovatelská, Hradební, 
Jiráskova, Lidická, Mánesova, Mlýnská, 
MUDr. K. Hradeckého, Na Jelence, Na Vý-
sluní, Nerudova, Písecká, Radomyšlská, 
Raisova, Sídliště 1. máje, U Cihelny, U Ře-
pické zastávky, Vrchlického, Za Pilou

MŠ SPOJAŘŮ STRAKONICE  
WWW.MS-SPOJARU.STRAKONICE.EU
ulice: Bahenní, Bavorova, Havlíčkova, Jezerní, 
Katovická, Kopretinová, Kosatcová, Kosmo-
nautů, Labutí, Leknínová, Liliová, Mládežnic-
ká, Obránců míru, Pomněnková, Sasanková, 
Spojařů, U Vrbiček, Vodní, Zvonková

MŠ U PARKU, STRAKONICE, PLÁNKOVA 353 
WWW.MS-UPARKU.STRAKONICE.EU
včetně odloučeného pracoviště  
MŠ LIDICKÁ 194, STRAKONICE

ulice: B. Němcové, Čelakovského, Hrnčíř-
ská, Husova, Chelčického, Mikoláše Alše, 
Mírová, Myslivecká, Na Stráži, Na Střel-
nici, P. Bezruče, Pionýrská, Plánkova, Pod 
Kuřidlem, Prof. Skupy, Rybniční, Smeta-
nova, Sokolovská, Sv. Čecha, Šmidinge-
rova, Švandy dudáka, Tylova, Zahradní, 
Želivského, Žižkova

MŠ ČTYŘLÍSTEK, STRAKONICE, HOLEČKOVA 410  
WWW.MS-CTYRLISTEK.STRAKONICE.EU
ulice: 5. května, Alf. Šťastného, Bažantni-
ce, Holečkova, Jeronýmova, K Dražejovu, 
Kalvárie, Komenského, Krátká, Lipová, 
Luční, Na Dubovci, Na Hrázi, Na Roz-
hledech, Nová, Otavská, Pod Hradem, 
Podskalí, Prácheňská, Sadová, Skalní, 
Slunečná, Tovární, U Blatského rybníka, 
U Větrolamu, U Židovského hřbitova, 
V Holi, V Lipkách, Větrná, Virtova, Zá-
mek, Zeyerovo nábřeží
části města: Dražejov, Střela, Virt
obce: Droužetice, Třebohostice, Únice

MŠ HOLEČKOVA STRAKONICE  
WWW.MS-HOLECKOVA.STRAKONICE.EU
ulice: Bezděkovská, Dopravní, Kochana 
z Prachové, Lázeňská, Na Ostrově, Nádražní, 
Podskalská, Textiláků, U Blatenského mostu, 
U Nádraží, U Sv. Markéty, Velké náměstí
obce: Libětice, Mutěnice, Radošovice, 
Sousedovice

MŠ ŠKOLNÍ STRAKONICE  
WWW.MS-SKOLNI.STRAKONICE.EU 
MŠ STAVBAŘŮ 213, STRAKONICE, odloučené pracoviště, 
WWW.MS-STAVBARU.STRAKONICE.EU

ulice: Družstevní, Dukelská, Ellerova, 
Heydukova, Klostermannova, Na Křemel-
ce, Na Ohradě, nábřeží Otavy, Nábřežní, 
Palackého náměstí, Stavbařů, Školní, 
Tržní, U Náhonu
obce: Drachkov, Pracejovice

MŠ STRAKONICE, ŠUMAVSKÁ 264  
WWW.MS-SUMAVSKA.STRAKONICE.EU
ulice: B. Havlasy, Boubínská, Bučkova, 
Českých lesů, Hallova, Hraniční, Chme-
lenského, K. Dvořáka, K Hajské, Lesní, 
Na Muškách, Na Stráni, Nad Školou, 
Nebřehovická, Podsrpenská, Pohranič-
ní stráže, Povážská, Přední Ptákovice, 
Ptákovická, Strojařů, Šumavská, Trachto-
va, U Hajské, U Studánky, U Vodojemu 
(Přední Ptákovice), U Zahrádek, Václav-
ská, Volyňská
části města: Hajská, Modlešovice, Podsrp
obce: Jinín, Miloňovice, Nebřehovice, 
Přední Zborovice, Rovná, Slaník

Rodiče si k zápisu přinesou občanský prů-
kaz, rodný list dítěte, již vyplněnou žádost 
o přijetí k předškolnímu vzdělávání a evi-
denční list potvrzený dětským lékařem, 
které si předem vyzvednou v mateřské 
škole před samotným zápisem.

Pro děti narozené od 1. 9. 2016 do  
31. 8. 2017 a všechny děti, které mají 
pro školní rok 2022/2023 odloženou 
povinnou školní docházku, je předškolní 
vzdělávání povinné. 
Bližší informace rodiče získají na ředitel-
ství jednotlivých mateřských škol.
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Vyhlášení ekologicko-osvětové 
soutěže 
Město Strakonice vyhlašuje již 21. ročník 
ekologicko-osvětové soutěže, letos pod 
názvem – Putování vodníkovou krajinou 
2022 – Prameny a studánky. Každou  
středu odpoledne, a to do 4. května 
2022, budou na webové adrese  
www.souteze.strakonice.eu vycházet 
reportáže se soutěžními otázkami (celkem 
10), představující v přírodně kulturně 
historických souvislostech nejvýznamnější 
prameny a studánky na Strakonicku, 
Blatensku a Vodňansku. Zájemci o tra-
diční soutěž mohou odpovědi odeslat 
elektronicky, vždy nejpozději do středy 
dalšího týdne do 12.00 hodin, na adre-
su miroslav.sobr@mu-st.cz. Po každém 
kole proběhne losování tří výherců, kteří 
obdrží věcné ceny (knihy, trička, pamětní 
hrnky, samolepky) vztahující se k soutěži. 
Příběhy našich mnohdy opravdu léčivých, 
pro naše předky „zázračných“ pramenů 
a studánek, právě začínají… 

Miroslav Šobr, odbor životního prostředí

INZERCE

Jazyky na Dukelské jedou
Naše škola se dlouhodobě specializuje 
na rozšířenou výuku matematiky, informa-
tiky a přírodovědných předmětů.

V posledním roce jsme se pokusili toto 
portfolio rozšířit také o jazykové vzdělá-
vání. Nabídli jsme našim žákům hodiny 
angličtiny a němčiny i mimo standardní 
výuku, a to ve formě dobrovolných jazyko-
vých kroužků a klubů po vyučování. Zájem 
nás opravdu překvapil.

V současnosti ve škole probíhá na 1. 
i 2. stupni celkem pět kroužků angličtiny, 
dva kroužky němčiny a novinkou je pět 
jazykových klubů angličtiny a jeden klub 
německého jazyka. 

A jak taková výuka v jazykovém klubu 
vypadá? Žáci se scházejí jednou týdně 
na hodinu a půl. Díky této časové dotaci 
je zde větší prostor na prostřídání různých 
aktivit než ve standardní hodině. Žáci vy-
užívají mobilní jazykové učebny, počítače, 
interaktivní tabule, pexesa, učí se básničky, 
písničky, ale vyzkouší si i recepty daných 
zemí ve školní kuchyňce. 

Navíc i v této turbulentní době se nám 
podařilo navázat přeshraniční spolupráci 
s další partnerskou školou. Tentokrát z ba-
vorského města Zwiesel. Naši žáci už měli 
možnost vyzkoušet si komunikaci s žáky 
této školy, bohužel zatím jenom online 
a prostřednictvím dopisů.

Proto doufáme, že se už situace uklidní 
a žáci si své nové jazykové dovednos-
ti vyzkouší v praxi, tzv. face to face. 
Věříme, že budou moci posunout své 
jazykové hranice dále při plánovaných 
výměnných pobytech ve Švýcarsku 
a Německu, ale i při výletech do Anglie, 
Rakouska, Beneluxu, Kodaně a na další 
zajímavá místa. Prostě, tak jak jsme byli 
na Dukelce zvyklí v dobách (ne)covido-
vých. Protože jak pronesl kdysi filozof 
Ludwig Wittgenstein: „The limits of my 
language mean the limits of my world."–
„Hranice mého jazyka znamenají limity 
mého světa."

Rudolf Prušák, ředitel školy
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KALENDÁŘ AKCÍ
VÝSTAVY 
od 4. 1. 
Jaroslava Vokáčová – Květiny 
výstava přístupná v době konání společenských akcí
místo: společenský sál ŠK 

30. 3. – 28. 4.
Ota Pavel známý i neznámý
výstava mapující život a dílo spisovatele
místo: vstupní hala ŠK 
otevřeno: ve výpůjční době ŠK (tj. Po + St–Pá  
8:00–18:00 hod., Út zavřeno, So 8:00–12:00 hod.)

12. 3. – 11. 4. 
CAN analogues 
výstava analogových fotografií, fotoklub při DDM 
místo: Artwall Strakonice (ul. Želivského)

11. 4. – 13. 5. 
Pohled do tváře 
výstava prací žáků ZUŠ Pavly Luhanové, Jarmily 
Lískovcové a Dity Uhrikové 
vernisáž: 11. 4., 16:00 hod. 
místo: Artwall Strakonice (ul. Želivského)

1.–30. 4. 
Strakonický hrad v obrazech
z muzejních sbírek
otevřeno: Út–Ne 9:00-17:00 hod.
místo: výstavní sály muzea

1. 4. – 30. 10.
Nové archeologické poklady
archeologické nálezy od roku 2015 a nově rekonstru-
ované keramické předměty z muzejních sbírek
otevřeno: Út–Ne 9:00–17:00 hod.
místo: výstavní sály muzea

Výstavka větviček na určování podle pupenů 
Pokračují i dlouhodobé akce – Místa 
s přírodními zajímavostmi, Nejmilejší knihy
místo: půjčovna ŠK Za Parkem

KINO OKO 
1. 4., 17:30 a 20:00 hod.
Morbius
Dr. Morbius trpí vzácnou a smrtelnou krevní choro-
bou. Rozhodne se pro riskantní čin v touze zachránit 
druhé, kterým hrozí stejný osud. Čin přinese lék, ten je 
však možná nebezpečnější jak sama choroba.
USA, akční/dobrodružný/drama, 17:30 da-
bing/20:00 titulky, 108´, 2D, Falcon film, od 12 let

2.–5. 4., 17:30 hod.
Ježek Sonic 2
Další dobrodružství modrého superrychlého ježka 
patřícího k největším videoherním legendám. 
USA, komedie, dabing, 110´, 2D, Cinemart, všem

2.–6. 4., 20:00 hod.
Známí neznámí
I ti, které známe, mohou být pro nás naprostými 
cizinci. 
ČR/SR, komedie, 95´, 2D, Cinemart, od 12 let

6. 4., 17:30 hod.
Cyrano
Nové zpracování příběhu o lásce. 
VB/USA, romantický/muzikál, titulky, 124´, 2D, 
Forum film, od 12 let 

7.–13. 4., 17:00 hod.
Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství
Jak dlouho zůstane Brumbál stranou, když jsou sázky 
tak vysoko? 
USA, rodinný/fantasy/dobrodružný, dabing, 143, 
2D, Vertical Ent., všem

8.–11. 4., 20:00 hod.
Stínohra
O muži, který hledá odpovědi na to, kde začíná 
a končí spravedlnost. 
ČR/SR, thriller, 103´, Falcon film, od 12 let

12.–13. 4., 20:00 hod.

Test
Pozitivní těhotenský test nemusí být radostnou zprávou. 
Obzvlášť, když jste matka tří dospívajících dětí a vy 
těhotná nejste!
Francie, komedie/drama, dabing, 85´, 2D, Bohemia 
MP, všem

14.–17. 4., 17:30 hod.
Zlouni
Dobro není tak zábavné.
USA, animovaná komedie, dabing, 100´, Cinemart, 
všem 

14.–20. 4., 20:00 hod.
Vyšehrad: Fylm
Fotbalista J. Lavický bude žít svůj život plný večírků, 
rychlých aut, spoře oděných žen a svého sportu. 
ČR, komedie, 103´, Bioscop, od 15 let 

18.–20. 4., 17:30 hod.
Uncharted
Potomek slavného hledače pokladů našel stopu 
ke zlaté sošce ze Zlatého města v El Doradu. Cestu 
mu zkříží zákeřní konkurenti.
USA, akční/dobrodužný, 115´, dabing, 2D, Falcon 
film, všem

21.–24. 4., 17:30 hod.
Mimi & Líza – Zahrada
Kamarádky, nevidomá Mimi a Líza, nás učí vidět 
přírodu i věci trochu jinak. 
ČR, animovaný, 68´, 2D, Pilot film, všem

21.–27. 4., 20:00 hod.
Po čem muži touží 2 
pokračování úspěšné komedie
ČR, komedie, 95´, 2D, Cinemart, všem

25. 4., 17:30 hod.
Nic k smíchu
Jednoho dne se všechno změní.
Norsko, komedie/drama, titulky, 100´, 2D, Pilot film, 
od 12 let

26.–27. 4., 17:30 hod.
Haftaňan a tři mušteriéři
Podaří se Haftaňanovi stát se mušteriérem a získat 
srdce své milované Juliette?
Špa, pohádka/animovaný, 84´, dabing, 2D, Forum 
film, všem

28.–30. 4., 17:30 hod.
Tajemství staré bambitky 2
pokračování stejnojmenné pohádky 
ČR, pohádka, 100´, 2D, Bioscop, všem

28.–29. 4., 20:00 hod.
Seveřan
Kam až zajde mladý vikingský válečník, aby pomstil 
vraždu svého otce? USA/VB, akční/historický, titulky, 
136´, 2D, Cinemart, od 15 let

30. 4., 20:00 hod.
Promlčeno
inspirováno skutečným příběhem 
ČR, krimi/thriller, 95´, 2D, Bontonfilm, od 12 let

SENIORSKÁ STŘEDA
6. 4., 9:30 hod.
Srdce na dlani
láska se na věk a místo neohlíží 
ČR, komedie, 95´, Cinemart

FILMOVÝ KLUB
7. 4., 20:00 hod.
Cyrano
nové zpracování příběhu o lásce 
VB/USA, romantický/muzikál, titulky, 124´, 2D, 
Forum film, od 12 let

DŮM KULTURY
Zájemci o TANEČNÍ KURZ 2022 budou při-
jímáni na základě online přihlášek zaslaných 
na emailovou adresu dana.skoupilova@meks-st.cz 
od pondělí 4. 4. 2022 od 7:00 hodin. Přihlášky 

zaslané dříve nebudou zařazeny do pořadí! 
Uzávěrka: 6. 5. v 15:00 hodin. Pro naplnění 
kurzu bude kapacita 45 párů. Přihlášku naleznete 
na www.meks-st.cz v sekci Taneční 2022.

4. 4., 19:00 hod.
Hvězdy, jak je neznáte – Jiřina Bohdalová 
a David Kraus
zábavný pořad 

6. 4., 19:00 hod.
Shirley Valentine – One Woman Show 
Simony Stašové
představení nedoporučujeme dětem do 15 let

9. 4., 10:00 hod.
Tatoo Jam 
10. 4., 15:00 hod.
Pohádka z herbáře – v podání DS 
Čelakovský
představení pro děti od 5 let, místo: KZ Mír

11. 4., 19:00 hod.
Štefan Margita – Intimity
koncert nových písní 
hosté: Michal Kindl, Iris Moris

13. 4., 19:00 hod.
KPH – Velikonoce kolem světa
koncert složený ze světové hudby a poesie

14. 4., 20:00 hod.
Wohnout – tourné k nejnovějšímu albu HUH!
předkapela: Rightnow

26. 4., 10:00 hod.
Krajská postupová přehlídka dětských 
a středoškolských pěveckých sborů

www.meks–st.cz | www.knih–st.cz | www.muzeum–st.cz | www.csop–strakonice.net | www.ddmstrakonice.cz 
 www.rcberuska.cz | www.zus-strakonice.cz | www.farnost-strakonice.cz | www.manacirkev.cz | www.starz.cz

INFOCENTRUM PRO SENIORY
Tvoření v Infocentru 
5., 6. 4., 10:00–12:00 hod.
Velikonoční věnce 
26., 27. 4., 10:00–12:00 hod.
Dárkové krabičky
registrace u pí Hrdličkové, tel.: 777 118 646 

Procházky Nordic Walking s J. Prokopovou 
každý dubnový čtvrtek (7., 14., 21. a 28. 4.), 9:00 hod.
trasy dlouhé 5 až 10 km
více info pí Prokopová, tel.: 731 538 867
sraz: před Infocentrem pro seniory

Beseda o tísňové péči
12. 4., 14:00 hod.
Sociální služba Život+ vysvětlí, jak si zajistit péči 
pomocí chytrého zařízení. 
místo: Rytířský sál
více u pí Žilákové, tel.: 720 043 670 a na tel. 
Život+: 724 182 325 

Islandské pletení s Jaroslavou Prokopovou 
20. 4., 10:00–12:00 hod.
registrace u pí Žilákové, tel.: 720 043 670 a více 
info u J. Prokopové, tel.: 731 538 867

Potravinová pomoc pro seniory
V infocentru pro seniory bylo zřízeno místo potra-
vinové pomoci zásobené potravinovou bankou. 
Senioři v nouzi se mohou hlásit v infocentru u pí 
Žilákové na tel.: 720 043 670 a u pí Hrdličkové, 
tel.: 777 118 646.

PANSKÁ ZAHRADA
23. 4., 12:00–22:00 hod.
Strakonický festival vína 2022
představí se 16 vinařství z Čech a Moravy

30. 4., 16:00 hod.
Rej čarodějnic
soutěže pro děti, vyhlášení nejlepší čarodějnice 
či čaroděje, malování na obličej, fotokoutek, 
diskotéka pro děti DJ F. Mareš, ohnivá show, 
zapálení hranice, večer kapela Scéna, možnost 
opékání vuřtů 



9Zpravodaj města Strakonice  duben 2022

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 
 KALENDÁŘ AKCÍ

MUZEUM STŘEDNÍHO 
POOTAVÍ
1. 4., 13:00–17:00 hod.
Slavnostní otevření nových expozic
Doprovodný program: 
Nádvoří 
13:00 hod. Zahájení Trubači ZUŠ Strakonice 
13:15 hod. Hailander 
13:45 hod. Šermíři Merlet 
14:00 hod. Hailander 
14:20 hod. Dětský folklorní soubor Prácheňáček 
14:40 hod. Šermíři Merlet 
15:00 hod. Hailander 
15:20 hod. Dětský folklorní soubor Prácheňáček
15:40 hod. Šermíři Merlet 
16:00 hod. Vyhlášení výtvarné soutěže 
16:15 hod. Dětský folklorní soubor Prácheňáček 
16:30 hod.  Divadlo Orel Kasejovice – Módní 

přehlídka 
Nová expozice loutek 
13:30 hod. Divadlo Petra Záleského
14:30 hod. Loutková scéna Radost 
15:30 hod. Divadlo Petra Záleského 
16:30 hod. Loutková scéna Radost 
V novém edukačním sále fotokoutek 
III. hradní nádvoří PŘEHLÍDKA 
MOTOCYKLŮ ČZ – Veterán Car Club 

5. 4., 17:00 hod.
Rytířské řády a umění
přednáška – Jan Royt
místo: přednáškové sály muzea 

19. 4., 17:00 hod.
Jak se dělá muzeum aneb Rekonstrukce 
strakonického hradu
přednáška – Ivana Říhová a Robert Malota
místo: přednáškové sály muzea 

RODINNÉ CENTRUM BERUŠKA 
5., 19. 4., 16:30–18:00 hod.
Zdravé vaření 
pro děti od 6 let, nutné přihlásit

6., 20. 4., 17:00–18:00 hod. 
ŠACHY 
pro děti od 6 let, přihlášení nutné

6. 4., 16:00–17:30 hod.
Rodinná kreativní dílna 
velikonoční tvoření pro rodiče s dětmi od 5 let, 
vyfouknutá vejce pokud možno přinést s sebou, 
nutné přihlásit 

7. 4., 10:00–11:00 hod.
Velikonoční tvoření 
pro děti od 2 let

7. 4., 16:30–18:00 hod.
Příprava dětí na vstup do MŠ 
seminář, lektorka Daniela Litošová, přihlášky 
na lag.strakonicko@seznam.cz

12. 4., 10:30–11:00 hod. 
Divadélko pro nejmenší 
maňáskové divadlo

21. 4., 19:00–20:30 hod. 
Koncert na křišťálové mísy 
meditační koncert Michala Kindla, předprodej 
lístků v RC Beruška 
více na www.lecenikindl.cz

ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA
2. 4., 7:55 hod.
Přírodovědný výlet: Vráž u Písku a okolí
sraz: před nádražím ČD
více: www.csop-strakonice.net

6. 4., 16:00 hod.
Středeční zastavení
setkání s literaturou, např. s dílem Jiřího Trnky 
sraz: před pobočkou ŠK Za Parkem 

6., 13., 20., 27. 4., 14:00–15:00 hod.
Kurz trénování paměti
pro seniory nad 60 let, kurz obsahuje 6 lekcí
přihlášky: osobně v ŠK, na tel.: 380 422 702 
nebo na jitka.kotalova@knih-st.cz
místo: společenský sál ŠK

7. 4., 9:30 hod.
Bookstart – S knížkou do života
setkávání s rodiči a dětmi na podporu čtení 
místo: oddělení pro děti

8., 22. 4., 13:00–17:00 hod.
Farmářské trhy Strakonice
místo: Velké náměstí pod radnicí 
více: http://farmarsketrhy.strakonice.eu/ 

10. 4., 18:00 hod., 11. 4., 10:00 hod.
Mezigenerační klub PARK
Poznávání. Aktivní odpočinek. Ruční práce.  
Knížky. 
sraz: před pobočkou ŠK Za Parkem

12. 4., 9:00 hod.
Čtení pro nevidomé
tajný deník Hendrika Groena 
místo: čítárna ŠK

18. 4., 18:00 hod.
Hraní na kantely
ve spolupráci se spolkem Spona 
místo: pobočka ŠK Za Parkem

19., 21. 4., 18:00 hod.

Kurzy zdravého vaření 
lektor Jan Juráš, přihlášky na jan.juras@knih-st.cz 
nebo 721 658 244
místo: ZŠ Povážská

20. 4., 17:00 hod.
Vícehlasy 26
setkání s pedagožkou a cestovatelkou Miloslavou 
Beranovou a lékařkou, profesorkou histologie 
a embryologie, rektorkou Univerzity Karlovy Milenou 
Králíčkovou, rezervace na tel.: 380 422 719
místo: společenský sál ŠK

28. 4., 8:00-11:00 hod. 
Tvořivá dílnička pro děti – barevná spirála
místo: oddělení pro děti ŠK

1., 8., 22. 4., 16:00 hod.
Ledňáčci
více: pobočka Za Parkem ŠK
sraz: před zámkem u vývěsky ŠK

PLAVECKÝ STADION 
Krytý bazén
Po 4. 4., 11. 4., 25. 4.
6:00–8:00 k.p., 13:30–15:30, 18:00–20:00x
Út 5. 4., 12. 4., 19. 4., 26. 4.
12:30–13:30, 14:30–15:30, 20:00–22:00
St 6. 4., 13. 4., 20. 4., 27. 4. 
6:00–8:00 k.p., 13:30–17:00, 20:00–22:00
Čt 7. 4., 21. 4., 28. 4.
12:30–13:30, 14:30–16:00x, 20:00–22:00
Čt 14. 4. 
6:00–8:00, 9:00–22:00 (16:00–20:00x)
Pá 1. 4., 8. 4., 22. 4., 29. 4.
6:00–8:00 k.p., 12:30–22:00 (15:30–20:00x)
Pá 15. 4.
13:00–20:00
So 2. 4., 9. 4., 16. 4.
13:00–20:00 (30. 4. 16:00–20:00)
Ne 3. 4., 10. 4., 17. 4., 24. 4. 
13:00–20:00
Vysvětlivky: k.p.– kondiční plavání  
(bez parní lázně), x – ½ bazénu 
Plavání pro důchodce: každou středu  
12:30–13:30
Plavání pro zdravotně postižené: každé 
pondělí 12:30–13:30 (kromě 18. 4.)
Plavání pro těhotné: každý čtvrtek  
14:30–15:30

Každou středu Cvičení ve vodě pod vedením 
lektorky Evy Bláhové 20:00–21:00 hod. Nutná 
rezervace nejpozději v den cvičení do 12:00 
hod., tel.: 723 569 254

Sauna 
Út 10:00–16:30, 17:30–22:00 hod. ženy 
St 10:00–16:30, 17:30–22:00 hod. muži 
Čt 10:00–16:30, 17:30–22:00 hod. společná 
Pá 10:00–16:30, 17:30–22:00 hod. ženy 
So 10:00–17:00 hod. společná 

BOHOSLUŽBY
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
nedělní bohoslužby
8:00 hod. Podsrp, 9:30 a 17:30 hod.  
sv. Markéta

3. 4., 9:30 hod., sv. Markéta 
Nedělní eucharistie s promluvou pro děti
3. 4., 15:00 hod. 
Dobrá Voda u Milejovic – křížová cesta 
pro rodiny a manžele, následně opékání 
vlastních vuřtů 
8. 4. 
Tradiční Podsrpenská pouť k P. M. Bolestné 
– kostel Podsrp 
bohoslužby 9:30 (novokněžské požehnání 
po mši sv.) a 17:30 hod., sv. smíření od 8:30; 
růženec v 9:00; tichá adorace 16:00–16:45; 
křížová cesta 17:00; procesí od kostela  
sv. Václava v 8:00 hod.

10. 4., 8:00 hod., Podsrp, 9:30 a 17:30 hod., 
sv. Markéta 
Začátek Svatého týdne, při dopoledních 
bohoslužbách žehnání ratolestí
14. 4., 18:00 hod., sv. Markéta 
Mše na památku Poslední večeře Páně
15. 4., 9:00 hod., sv. Markéta 
Křížová cesta 
15. 4., 18:00 hod., sv. Markéta 
Velkopáteční obřady 
16. 4., 9:00–16:00 hod., sv. Markéta 
Možnost soukromé modlitby u Božího 
hrobu
16. 4., 21:00 hod., sv. Markéta 
Velikonoční vigilie s udílením křtu dospělým
17. 4., 8:00 hod., Podsrp, 9:30, 17:30 hod., 
sv. Markéta 
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
17. 4., 16:00 hod., fara – Velké nám. 4 
Program pro rodiče a děti – pletení 
pomlázek a barvení vajíček (proutky, vajíčka, 
příp. další pomůcky s sebou)

18. 4., 9:30 hod., sv. Markéta 
Pondělí velikonočního oktávu

VODNÍ MLÝN HOSLOVICE
9. 4., 10:00–16:00 hod.
Velikonoce na mlýně
řemeslný jarmark, výtvarné dílničky pro 
nejmenší, ukázky malování vajíček, pletení 
pomlázek, ochutnávka tradičního velikonočního 
pečiva, komentované prohlídky včetně pouštění 
mlýnského kola

VÝZVA RESTAURANT DAY 
STRAKONICE – DO 30. 4. 2022
V neděli 18. května 2022 proběhne na Podskalí 
další ročník Restaurant Day. Se svým kulinářským 
uměním se může přihlásit každý nadšenec 
a amatérský kuchař/pekař.  
Přihlášky na jsmestrakonice@email.cz. 
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SPORT

Přijďte s námi hrát fotbal 

Fotbalový klub FK Junior Strakonice není 
samozřejmě jenom o mužských katego-
riích, ale velmi si zakládáme na práci s dět-
mi a mládeží.

Chtěli bychom upozornit a zveřejnit 

Fotbalové naděje foto: archiv klubu

Sportovec Strakonicka – večer plný sportovních hvězd a úspěchů

Při slavnostním galavečeru, jehož pořadatelem 
bylo město Strakonice a OS ČUS Strakonice, 
generálním sponzorem Dudák – Měšťanský 
pivovar Strakonice, a. s., a mediálním partne-
rem Deník, se představila celá plejáda sportov-
ců. A protože Strakonice jsou kolébkou mnoha 

úspěšných sportovců, 
neměla odborná komise 
složená ze sportovních 
osobností města vůbec 
jednoduchý výběr. 

Návrhy zasílaly jak 
sportovní kluby, tak široká 
veřejnost, z těch následně 
vzešly nominační listiny, 
ze kterých sportovní 
komise vybírala do jednot-
livých kategorií. 

Cenu starosty města 
obdržel Petr Pešek – judo, 
Cenu ředitele pivovaru 
Dudák Radka Drnko-

vá – basketbal. Cenu Deníku dostala Eliška 
Vokatá – plavání. Do síně slávy vstoupila Petra 
Reisingerová – basketbal. Osobností roku se 
stal Josef Kubíček – lední hokej. Akcí roku 
byly vyhlášeny Strakonické slalomy a charita-
tivní akce Pro Jakoubka, díky níž byla na účet 

nemocného syna stříbrného medailisty Jandy 
poukázána částka téměř 150 000 Kč. 

Osobnosti, kterým rozhodně nechybí velké 
sportovní srdce a odhodlání, byly zapsány 
do kategorie hendikepovaný sportovec. Jsou 
jimi Miroslav Motejzík – terénní triatlon a Ro-
man Šejna – cyklistika, lyžování. Trenérem 
roku se stal Michal Zbíral. Mezi sportovní 
kolektivy v kategorii dospělých se do první 
trojice probojovali házenkáři HBC Strako-
nice, vodní pólistky AstenJohnson, Fezko 
Strakonice a fotbalisté A týmu SK Otava 
Katovice. V kategorii mládeže pak dorostenci 
TJ Radomyšl, minižáci Fezko Strakonice – 
vodní pólo a mladší žáci FK Junior Strakonice 
– fotbal. V kategorii sportovec roku – mládež 
se na zlaté příčce umístila Veronika Vávrová 
– házená, v kategorii dospělých pak Vít Krejčí 
– basketbal. 

Všem sportovcům patří velký dík za skvě-
lou reprezentaci města. 

Markéta Bučoková, PR

Chvíle z večera sportovců foto: Markéta Bučoková 

22. 4., 19:00 hod., sv. Markéta
Večer chval: hudba, zpěv, možnost přímluvy 
na konkrétní úmysly

MANA, APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Bohoslužby – každou neděli v 9:30 hod. 
Čtvrteční zamyšlení od 17:00 hod., téma na  
FB Many

Klub pro mládež – každý pátek od 14:30 
hod.
Exit – 1., 15. a 29. 4., zábavné hry, videa, 
hudba, zamyšlení nad Biblí
Quest – zážitkové larpové hry – 8. a 22. 4.  
přihlášky na 774 151 868

Velikonoce:
17. 4., 10:00 hod.
Velikonoční bohoslužba 
18. 4., 16:00 hod.
Koncert Touch of Gospel 
plzeňský gospelový sbor 
místo: sokolovna

ELIM, CÍRKEV BRATRSKÁ
17. 4., 14:00–17:00 hod.
Velikonoční putování 
aktivity pro děti mezi Zavadilkou a pirátskou lodí 
od 15:30 hod. tamtéž 
Velikonoční bohoslužba 
více na www.cbelim.cz/strakonice 
místo: Podskalí

POZVÁNKA 
16. 4., 7:30–10:30 hod.
Burza sběratelů všech oborů
místo: sokolovna

Cyklus folkových večerů „Pod stolem“
s Pepou Pelánem a jeho hosty

1. 4., 19:00 hod. 
Jiří Dědeček – legendární písničkář, spisovatel, 
básník, překladatel, scénárista, předseda Českého 
centra mezinárodního PENKLUBU

29. 4., 19:00 hod. 
František Kasl – zpěvák, kytarista, skladatel, textař, 
krom jiného byl i šermířem, kulisákem a dlouholetým 
kapelníkem doprovodné skupiny Jakuba Smolíka

vynikající výsledky našich mládežnických 
týmů. Největší úspěch za poslední půlrok 
je v kategorii starší přípravky (děti do 11 
let), kterou vede trenér Petr Baloušek. Do-
stal se do celorepublikového finále poháru 
mládeže starších přípravek, což je v tak 
silné konkurenci, kterou musel překonat, 
super výsledek. Náš tým změří síly s nej-
lepšími družstvy ve své kategorii, utkají 
se se Spartou, Slavií, Dynamem a dalšími 
soupeři. Někteří hráči již jsou také v hle-
dáčku Dynama České Budějovice a občas 
tam i jezdí trénovat.

Další úspěšný tým je kategorie mladších 
žáků (děti do 13 let), kteří hrají ligu mlad-
ších žáků, a to je také nejvyšší celorepub-
liková soutěž. V současné době se náš tým 

nachází uprostřed tabulky, to je také velice 
dobrá vizitka našeho klubu a trenérského 
týmu pod vedením Jiřího Jandy.

Našich talentovaných dětí si všímají 
i ostatní jihočeské kluby, a proto jsme 
museli nastavit spolupráci s týmy, jako 
je Dynamo České Budějovice, Táborsko 
a Písek, kde se mohou děti posouvat vý-
konnostně dále.

Hledáme nové mladé fotbalisty již 
od ročníku narození 2017 a dále. Děti mají 
veškeré možné pomůcky, výborné trenéry 
a dobré zázemí v areálu fotbalového stadio-
nu Na Sídlišti. Kontakt na sekretáře klubu: 
Lukáš Linhart, mobil: 721 615 958. Přijďte 
mezi nás, rádi vás uvítáme v našich řadách.

Lukáš Mourek, Junior Strakonice
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SLOVO POVZBUZENÍ
Středobod
Přicházíme-li někam, každého z nás něco 
zaujme. Mnohdy jsou to naše očekávání, 
která soustředí pohled k cíli. Jindy je to 
znalost prostředí nebo zkušenost, která 
nám dává nepřehlédnout podstatné. Mnoho 
her a aktivit pro děti připravujeme tak, aby 
odhalily, oč vlastně jde.

Kdybychom nyní udělali anketu, co je 
pro koho zásadní v kostele, sešla by se 
nám celá škála odpovědí, které by vy-
jadřovaly naše zájmy a pohled na věci. 
Nebylo by to nijak špatně. V principu je 
však středem kostela oltář. Než si odpo-
víme proč, je třeba upřesnění. Mnoho 
lidí si při slově „oltář“ vybaví vznosnou, 
více či méně ozdobenou (podle období 

vzniku) architektonickou stavbu v čele 
nebo po stranách kostela, jejíž součástí 
jsou kromě kříže obrazy či sochy svět-
ců, případně jejich relikvie. Mnozí do-
konce usoudí, že lze z uvedeného vyčíst, 
komu je kostel zasvěcen. To, co jsem po-
psal, ale není oltář, ale jakási „ozdoba“ 
oltáře, které se říká „retabulum“. Jejím 
cílem je opravdu dekorovat a zvýraznit 
samotný oltář, a to především z dob, kdy 
nebyl mikrofon a kněz se při bohosluž-
bách modlil čelem k oltáři. Vizuální 
stránka v dobách, kdy lidé neuměli číst 
a psát, byla důležitou součástí.

Oltář je místo, na kterém si připomínáme 
Ježíšovu poslední večeři. Často má tvar 

stolu a od poloviny 20. století se znovu při-
pomíná, že má být umístěn tak, abychom 
mohli být kolem něho a naznačovali tak 
vzájemnost, ke které nás Bůh volá. Moder-
ní kostely se tomu často uzpůsobují. Proč 
to však není pouhý stůl? Poslední večeře 
předznamenává Kristovu smrt na kříži 
a nabízí věřícím posilu v průběhu všech 
dob. Ukazuje cenu, kterou pro Boha máme, 
že je totiž ochoten vydat se pro nás život 
v oběť. Proto oltář už tím, že je v kostele, 
říká: Bůh stále koná něco pro tvůj život!

Kéž máme správný střed i v našem živo-
tě, pak i ostatní věci dobře uspořádáme!

Roman Dvořák, farář

INZERCE
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Jste zdravotní sestra a uvítáte částečný úvazek? 
HLEDÁME ODBĚROVOU SESTRU NA DOPOLEDNÍ HODINY

PRACOVIŠTĚ: 
Strakonice, poliklinika Bezděkovská 186
PRACOVNÍ DOBA: 
pondělí–pátek 6:30–12:30 

•Podmínkou je zdrav. vzdělání a praxe s odběry. 
•Nabízíme HPP, 6 týdnů dovolené, náborový příspěvek a další. 
•Kontakt: jiru.petra@aeskulab.cz, tel 735 746 500 
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VELIKONOCE
Zvyky spojené s Velikonocemi
Velikonoce mají pohyblivé datum, Boží hod 
velikonoční letos vychází až na 17. dubna. Čer-
pají ze starší židovské tradice, kdy si Židé při 
svátku pesach připomínají vyjití z egyptského 
područí. Pro křesťany jsou pak Velikonoce 
nejvýznamnějším liturgickým svátkem celého 
roku, kdy si věřící připomínají ukřižování 
a následné vzkříšení Krista. S Velikonocemi 
se také pojí řada lidových zvyků i pověr.

Svatý týden začíná poslední postní nedělí, 
zvanou Květnou. Ten den kněží světí na pa-
mátku slavného vjezdu Ježíše do Jeruzaléma 
zelené ratolesti. Naši předkové připisovali 

posvěceným ratolestem magickou moc. Kladli 
je za trám či obraz, aby chránily stavení před 
bleskem. Kočičky nebo jehnědy se polykaly 
proti zimnici i dalším nemocem. 

Zelený čtvrtek je dnem, kdy se připomíná, 
jak Ježíš s apoštoly slavil poslední večeři, 
při níž ustanovil eucharistii. Večer Zeleného 
čtvrtku jako předvečer Velkého pátku patří již 
k začátku velikonočního tridua. 

Dodnes se na Strakonicku udržela lido-
vá tradice, kdy děti poté, co odletí zvony 
do Říma, chodí po vesnicích řehtat (rachtat, 
hrkat, křístat) se svými řehtačkami, klapačka-
mi či trakárky. Většinou s obchůzkou končí 
až na Bílou sobotu, kdy vyřehtávají a od do-
spělých dostávají vajíčka, drobné pamlsky 
a peníze.

Velký pátek jako připomínka dne smrti 
Ježíše na kříži a jeho pohřbu se vyznačuje 
přísným půstem. Liturgie Velkého pátku 
připomíná památku Umučení Páně.

V minulosti byly ten den všechny, hlav-
ně polní práce zakázány. Do polí se dávaly 
křížky z posvěcených ratolestí, aby je chránily 
před krupobitím a zajistily hojnou úrodu. 
Někteří lidé přikrývali doma všecky hrnečky 
pokličkami, aby dušičky neutekly a nikdo 
do roka nezemřel. Na Velký pátek se má také 
otvírat země s poklady. Věřilo se, že tento den 
mají čarodějnice velkou moc, proto se mnohá 
stavení kropila svěcenou vodou a lidé svá 
hospodářství chránili i jiným způsobem.

Na Bílou sobotu večer či v noci si křesťané 
připomínají slavné Kristovo vzkříšení. V chrá-
mech se slaví Velikonoční vigilie. Liturgie má 
několik částí: bohoslužbu světla, slova, křestní 
a eucharistickou. 

Dudácké Velikonoce  
opět v zeleném 

Na Zelený čtvrtek odletí zvony do Říma, 
aby umlkly až do Bílé soboty, tolik praví 
velikonoční tradice. Právě v této době zvo-
nění nahradili mládenci s hrkači, řehtačkami, 
klepadly nebo třeba dřevěnými zvony 
s dřevěným srdcem. Prastarý zvyk se udržel 
na mnoha místech v naší zemi, a dokonce 
jej někde ani nevytlačila blízká přítomnost 
velkého města. Tak jak pokračují staré tra-
dice, tak vznikají i nové a dotýkají se i piva. 
Před pár lety vznikla jedna z nich, a to připít 
si na Zelený čtvrtek zeleným pivem. 
Ani v letošním roce neporušíme v Měšťan-
ském pivovaru Dudák tradici a připravili jsme 
na tento svátek Velikonoční zelené. Věříme, 
že bude jeho nedílnou součástí a stane se 
symbolem nových tradic na vašem stole. 
Hezké velikonoční svátky a Dej Bůh štěstí. 
Na zdraví všem.

Dudák – Měšťanský pivovar Strakonice 

Na Strakonicku se v několika málo vesni-
cích dochoval dodnes zajímavý lidový zvyk, 
kdy na Bílou sobotu děti „chodí s Jidášem“. 

Boží hod velikonoční – Velikonoční neděle 
je opravdu slavnostním dnem. V minulosti 
si lidé hojně nechávali v kostelech žehnat 
pokrmy, které potom doma společně snědli. 
K tomuto dni se váží i různé pověry. Nejzná-
mější je, že na Boží hod má mít každý na sobě 
něco nového, aby ho beránek nepokakal. 

Pro Velikonoční pondělí je typická pomláz-
ka. Vyšlupání, někdy spojené s poléváním, 
bylo kdysi důležitým magickým úkonem. 
Teprve později se stalo chození s pomlázkou 
zábavou mládeže a ještě později dětí, při níž 
dostávají za odměnu barvená vejce, sladkosti, 
peníze. 

Pro Velikonoce jsou specifické i pokrmy. 
Patří k nim jidáše, mazance/bochánky, berá-
nek, velikonoční nádivka (sekanice, svítek), 
v níž nechybí jarní zelené rostliny – kontryhel, 
popenec, kopřiva nebo pažitka.

Mnozí si myslí, že velikonoční doba končí 
Velikonočním pondělím. Ale ve skutečnos-
ti trvá ještě padesát dnů po Božím hodu. 
Na osmou velikonoční neděli, padesátý den 
po vzkříšení, připadá slavnost Seslání Ducha 
svatého, tzv. letnice, též svatodušní či zelené 
svátky, které tvoří závěr velikonoční doby. 
Kromě slavnostní bohoslužby se v minulosti 
v ten den konala do polí církevní procesí. 
Letnice byly i určitým mezníkem v hospo-
dářském kalendáři. Pojilo se s nimi vyhánění 
dobytka na pastvu, počátek kosení i obcházení 
a objíždění polí. Odtud se patrně vyvinuly 
zvyky, jako byla jízda králů, obchůzka s krá-
lem, či jeho honění a koupání. 

Irena Novotná, etnografka MSP 
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Obchodní řetězec nabízí široký sortiment produktů, který splňuje vysoké standardy kvality 
a  čerstvosti. Stejně důležitě dbá i  na  přístup k  udržitelnosti a  odpovědnému zacházení 
s přírodními zdroji. Nahlédněte s námi pod pokličku udržitelného sortimentu Kauflandu.

V Kauflandu Ví, že rozhodují činy

Bio produKty 
V sortimentu řetězce 
naleznete více než 530 
výrobků nesoucích logo BIO. 
Vyzkoušejte také produkty 
privátní značky K-Bio 
za příznivou cenu, bez barviv 
i umělých přísad a především 
v bio kvalitě. 

fairtrade
Spravedlivá cena a důstojné 
pracovní podmínky. To je 
cílem certifikace Fairtrade. 
Obchodní řetězec Kaufland 
nabízí více než stovku 
fairtradových produktů, 
mezi něž patří především 
čokoládové či kakaové 
produkty a také květiny.  
 

GotS
Biobavlna nikdy nezklame. 
Byla vypěstována bez použití 
pesticidů a za férových 
pracovních podmínek. A jak 
ji poznáte? Podle certifikace 
GOTS. V Kauflandu naleznete 
přes 500 produktů oblečení 
a bytového textilu s logem 
GOTS. 

udržitelný 
ryBoloV
Mořské ryby jsou bohatým 
zdrojem jódu a omega-3 
mastných kyselin a v našem 
jídelníčku by neměly chybět. 
I proto je nutné brát ohled 
na jejich dostatečné 
množství. V Kauflandu si 
můžete vybrat z více než 70 
rybích produktů s certifikací 
ASC či MSC, které garantují 
udržitelný rybolov. 

odpoVědnoSt 
za dřeVo, papír 
a KaKao
Přes 170 produktů 
v Kauflandu má certifikaci 
FSC. Ta garantuje, že 
nábytek, hračky a školní 
či hygienické produkty 
pocházejí z odpovědného 
lesního hospodářství.  
A až si budete vychutnávat 
například šálek kávy, 
všimněte si loga UTZ. Díky 
němu téměř 100 kávových, 
čajových a kakaových 
produktů z Kauflandu 
garantuje udržitelný  
původ surovin. 

VlaStní maSozáVod
Kaufland jako jediný 
obchodní řetězec v ČR má 
svůj vlastní masozávod 
v Modleticích. Má tak 
jedinečný dohled nad 
kvalitou a čerstvostí masa 
a nabízí vám jen to nejlepší. 

příSnější než  
normy eu
Kaufland dbá na kvalitu 
ovoce a zeleniny. Akceptuje 
maximálně 1/3 hodnoty 
reziduí pesticidů než 
stanovují normy Evropské 
Unie. Dodržování standardů 
aktivně prověřuje vlastními 
rozbory v certifikovaných 
laboratořích. 

VeGGie jede!
Rostlinná strava je trendy. 
Pro všechny její příznivce 
nabízí Kaufland za skvělou 
cenu širokou nabídku 
produktů privátní značky 
K-take it veggie, které 
jsou navíc nově klimaticky 
neutrální.

Karlovy Vary 188x264.indd   1 02/03/22   13:44
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ROZHOVOR
Strakonický olympionik pětašedesátníkem
Rozhovor s dvojnásobným olympionikem 
Milošem Bečvářem měl původně vznik-
nout výhradně v souvislosti s jeho životním 
jubileem. Těžko říci, co vedlo k tomu, že 
jsme se k povídání dostali až s více než 
měsíčním zpožděním, kdy už zkrátka nešlo 
nepřibrat jeho manželku Zorianu, původem 
Ukrajinku. Asi chápete proč. 

Jak se cítíte jako čerstvý pětašedesát-
ník? 
Necítím žádnou změnu, užívám si malého, 
se kterým jezdíme na kolo, sportujeme, 
pracuju. Nemám čas na zbytečné myšlenky. 

Máte zkušenosti, praxi. Neuvažujete, že 
byste se dal na dráhu trenéra? 
Nabídky byly, měl jsem třeba jezdit 
s Katkou Neumannovou, když jsem skončil 
s profesionální dráhou, ale v té době jsem 
se začal naplno věnovat podnikání a veške-
rý čas zabrala práce. 

Ani teď vás dráha leadera neláká?
Už ne, ale snažím se podporovat mladé 
lyžaře tím, že jim půjčuji vybavení, ale 
na trénování už si nemyslím.

K našemu povídání se přidává paní 
Zoriana, která přivedla ze školky malého 
syna. Padá další otázka, která se už týká 
Ukrajiny. 

Na Ukrajině máte svou rodinu, rodiče. 
Jak celou tuhle bizarní situaci prožíváte? 
Obrovský strach a nejistota. Kousek od nás 
se zabíjejí děti, a já jim nemůžu pomoci. 
Je to velká politika a nikdo z nás neví, co 
dělat. 

Nemáte touhu je přivézt do Čech? 
To bych ráda, ale oni nechtějí. Tatínek říká, 
že bude svou vlast bránit do posledního de-
chu. Když všichni utečou, kdo tady zůstane 
bránit zemi? Maminka vaří jídlo vojákům. 
Ve sklepě mají provizorní bydlení, ve kte-
rém vyrábějí zápalné lahve. Celé dny tam 
prosedí, nemají elektriku, vodu, nic. Přesto 
nechtějí domov opustit. 

Mluvila jsem s bratrancem z Kyjeva, 
který popisoval i takové situace, kdy matka 
posadí dítě do vlaku a pošle ho na západ. 
Netuší, zda ho někdy ještě uvidí. A oni 
zůstávají a brání Kyjev. Nikdo z nich ne-

chce udělat krok zpátky. Nechtějí být pod 
nadvládou Ruska. Nechtějí zpátky totalitu. 

Jak často jste s rodinou v kontaktu? 
Každý den. Voláme si, abych věděla, jaká 
je doma situace. Všichni si navzájem 
pomáhají. 

Máte na Ukrajině sourozence? 
Nemám. Jen bratrance a sestřenice v Kyje-
vě. Někteří odešli přes Rumunsko do Ně-
mecka ke známým, jiní zůstávají. 

Když sledujete, jak mnozí z obyčejných 
lidí nasazují životy za obranu svých 
domovů, cítíte hrdost na svůj národ? 
Ano, jsem hrdá, že jsem Ukrajinka. Jsem 
na to hrdá a pyšná. Už mně nikdo nebude 
říkat, že jsem Ruska. Nikdo už nás nemůže 
srovnávat, že jsme stejní. Nejsme! My 
máme jiný názor. Celý svět už bude navždy 
vědět, co je Ukrajina. A nikdo už nás nikdy 
neuvidí padnout na kolena. Všichni tam 
jsou odhodlaní bojovat.

Vraťme se ke sportu. Jak sportovci 
vnímají vyloučení ruských závodníků ze 
světových soutěží? 
Je to asi půl na půl. Ta nevraživost vůči 
Rusům je obrovská. V nás se pevně uhníz-
dila za čtyřicet let nadvlády a teď je jenom 
posílena. Mnohdy si to ruští sportovci 
dělají sami. Třeba pohrdáním stříbrnou 
medailí… Je to zkrátka podivná doba. 

Jako sportovec bych jim přál, aby mohli 
závodit, oni konflikt nevyvolali, ale není 
možné dělat výjimky. Na druhou stranu - 
zlu se nesmí ustupovat. 

Dva roky covidu, teď situace, kterou 
jsme nikdo nečekal. Mají lidé sílu spor-
tovat? 
Ale ano. Nikdo nechce sedět doma a čekat. 
Vloni byly zavřené sjezdovky, letos přišla 
změna. Byly chvíle, kdy jsme měli půjčov-
nu úplně prázdnou. 

Když byste teď měli vyslovit přání k Mi-
lošovým pětašedesátinám? 
Zorka: Mír, jen mír. Nikdy jsem se tolik 
nemodlila jako teď za mír. Všichni u nás 
to tak mají. Maminka říká, že vidí ženy 
klečet u cesty a modlit se za vojáky. Každý 
z nich je jako jejich dítě. 

Nechci nic, jen aby se neválčilo. Aby se 
na tohle všechno zapomnělo jako na zlý 
sen. 

Miloš: Vždycky jsme si přáli zdraví, ve-
dle něj je teď důležité, aby skončila válka. 
Nic víc nechceme. 

Místy se paní Zorce třese hlas. Přesto 
podpora, kterou má ve své české rodině, je 
natolik silná, že dokáže vykouzlit úsměv 
na její tváři. Vyřkla jediné přání za všech-
ny Ukrajince. Vyřkla přání nás všech. Mír.

Děkuji za rozhovor plný emocí i naděje. 
Markéta Bučoková, PR 

Miloš a Zorka Bečvářovi s úsměvem na tváři foto: Markéta Bučoková
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ROZHOVOR MUZEUM INFORMUJE

Jak s vaší pomocí udržovat veřejný pořádek ve vašem okolí

Expozice ČZ představí i řadu historických motocyklů
Muzeum středního Pootaví ve Strako-
nicích se 1. dubna opět v plném rozsahu 
otevírá návštěvníkům. Zájemci v muzeu 
najdou pět stálých expozic: maltézský 
řád, dudáctví, textilní výroba, loutkář-
ství a ČZ včetně motocyklové výroby. 
Tentokrát vám představíme expozici ČZ, 
jež návštěvníkovi přiblíží historii strojí-
renského závodu od jeho založení v roce 
1919 až po současnost.

Vystavené exponáty, dobové fotografie 
a pestré propagační materiály zmapují pro-
měnu a různorodost výrobního sortimentu. 
Základním těžištěm se v rámci exponátů 

staly zbraně (jako prvotní výrobní pro-
gram), motocykly (které proslavily značku 
ČZ po celém světě), řetězy (jejichž výroba 
přetrvává od roku 1929 do dnešních dnů) 
a autodíly (tvořící přechod mezi minulostí 
a současností). Zvláštní kapitolu zaujímají 
úspěchy továrních jezdců a motocyklů ČZ 
na motocyklových soutěžích a závodech. 
Připomenut je i bohatý sociální program 
a aktivity zaměstnanců. Mnohé informace 
a zajímavosti prozradí dotykové obrazovky 
a sestřihy dobových filmových záběrů.

Návštěvník se může těšit na motocykly 
značky ČZ z 30. až 90. let 20. stole-

tí. Mezi motocykly si své místo našly 
i stroje z okruhu soutěžních, terénních 
a silničních motocyklů, které slavily 
úspěch v soutěžích či závodech na mezi-
národním poli. Světové úspěchy připo-
menou i trofeje strakonických jezdců, 
mezi nimi např. velmi ceněné medaile 
z Mezinárodní šestidenní motocyklové 
soutěže. Atmosféru motosportu dotvoří 
motoristické oděvy a jejich části. Na zá-
věr nabídne expozice možnost vyzkoušet 
si roli silničního závodníka na statickém 
trenažéru.

Blanka Madová

1) V případě poruchy či problému volejte odpovědné pracovníky, o víkendu pohotovost. 2) Nedojde-li k nápravě, pak kontaktujte v pracovní době nadřízené pracovníky. 
3) Pokud ani v tomto případě nebude problém vyřešen, kontaktujte vedení města.

TECHNICKÉ SLUŽBY STRAKONICE

PORUCHY, PROBLÉMY ODPOVĚDNÝ PRACOVNÍK STÍŽNOSTI

Vodohospodářský systém Vondřička Jindřich – 380 420 410

NADŘÍZENÝ PRACOVNÍK 
Ing. Němejc Ludvík
ředitel společnosti

380 420 440
ludvik.nemejc@tsst.cz

Správa bytů Hůdová Jana – 380 420 422

Čistota města, lavičky, odpadkové koše, dětská hřiště, posilovací stroje Schreiber Miroslav – 380 420 428

Zeleň Křížek Pavel – 380 420 429

Odpady, kanalizace Hokr Michal – 380 420 413

Údržba domů Loula Ladislav – 380 420 423

Nájemné Schreibrová Dana – 380 420 424-425

Účtárna bytového hospodářství Klečková Jaroslava – 380 420 421

Účtárna SVJ Němejcová Blanka – 380 420 426–427

Voda a kanalizace – pohotovost technické služby víkend podle služeb – 724 500 201

MĚSTSKÝ ÚŘAD – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Potkani, ptáci, zvěř – Ing. Šťastný Petr – 383 700 336 NADŘÍZENÝ PRACOVNÍK, Ing. Brůžek Jaroslav, 383 700 317

TEPLÁRNA STRAKONICE

Poruchy dodávek tepla – 383 324 503 v pracovní době, 383 318 313 mimo pracovní dobu NADŘÍZENÝ PRACOVNÍK, Ing. Hřídel Pavel, 383 318 301, hridel@tst.cz

Městská policie – veřejný pořádek, vše ostatní předají na město nebo technické služby 156

Vedení města starosta@mu-st.cz 383 700 125 383 700 105

MIMOMĚSTSKÉ ORGANIZACE A SLUŽBY

E-ON – plyn poruchy 1239 E-ON – elektřina 800 225 577

Hasičský záchranný sbor 150 Záchranná služba 155

PČR 158 Tísňové volání - SOS 112

SÚS – silnice - údržba krajských silnic ve městě 383 317 740

OPRAVY ROZVODŮ VODY, ODPADŮ, TOPENÍ – VNITŘNÍ INSTALACE – SOUKROMNÍCI

Hromek Aleš – instalatér – 602 434 365 Charvát Zdeněk – topení – 602 434 417

Šedina Ladislav – instalatér – 602 247 588 Paletář Richard – plyn – 736 260 716

Chval Jiří – instalatér – 602 463 648 Klečka Michal – plyn – 777 583 614

Želízko Petr – čištění odpadů – 607 116 757

OPRAVY ELEKTROINSTALACE – SOUKROMNÍCI

Pokorný Zdeněk – 603 723 588 Klecan Vladimír (ELSTAV) – 603 265 503 Zušťák Jan – 606 400 846

ZÁMEČNICKÉ PRÁCE – OTEVÍRÁNÍ BYTŮ – SOUKROMNÍCI

Mareš František 608 115 134 Čermák Michal 776 445 654



Velká jarní soutěž Českého 
rozhlasu České Budějovice

VYHRAJTE 
TRAKTŮREK  
za 90 000 Kč

Po celý duben každý všední den
v čase 9.45–10.00 hodin

jižní Čechy 106.4 FM |  R-CB |  www.vyhrajtetrakturek.cz

Soutěž
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16. 3. 2022
COOP spouští ve Strakonicích 
1. automatickou prodejnu v ČR

www.coop.cz

Navštivte COOP na ulici Podskalská 59 a vyzkoušejte.


