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PODSRPENSKÉ ZVONY ODBÍJEJÍ NÁŠ ČAS
Farmářské trhy

Květnové oslavy osvobození

Klub 3. armády Plzeň

Po zimní přestávce se opět rozbíhají
farmářské trhy na Velkém náměstí pod
radnicí. Každý sudý týden si v pátek
můžete nakoupit ty nejlepší regionální
výrobky od farmářů i pěstitelů.
Jednotlivé termíny trhů budou
prezentovány na FB profilu města.

Po dvouleté pauze se letos uskuteční
za přítomnosti široké veřejnosti oslavy
osvobození.
Tradiční setkání proběhne u památníku
Na Dubovci od 14:30 hodin v pátek 6. května.
Nebudou chybět zástupci americké ambasády,
kulturní program i vojenská technika.

Ve čtvrtek 5. května ve 14:00 hodin
navštíví Strakonice u příležitosti 77. výročí
osvobození jihozápadních Čech americkou
armádou Klub 3. armády Plzeň se svou
válečnou technikou.
Průjezd kolony historických vozidel
s prohlídkou pod rampou u městského úřadu.

Volkswagen Taigo
Udávejte směr

Výrazný sportovní design, komfortní výbava a inteligentní systémy. To je nové SUV kupé
pro všechny, kteří nechtějí jít s davem a každý den je pro ně výjimečný.
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Taigo: 5,5−6,9 l/100 km, 124−156 g/km. Fotografie je pouze ilustrativní a vyobrazený model
může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Autorizovaný prodejce Volkswagen
RV2102133/04

Auto Strakonice, spol. s r.o.

Písecká 513, 386 01 Strakonice, tel.: 383 311 828, fax: 383 311 828, e-mail: info@auto-strakonice.cz, www.auto-strakonice.cz

Dopřejte svému vozu servis v autorizovaném servisu
ŠKODA AUTO, než jaro vypukne naplno.
Poctivou jarní servisní prohlídku teď máme

POCTIVÁ

PŘÍPRAVA NA JARO
PRÁVĚ ZAČÍNÁ

za výhodnou cenu, a to včetně diagnostiky, kontroly
podvozku, stavu oleje, brzdové a chladicí kapaliny
a mnoha dalšího.

RV2102120/04

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Přijeďte se přesvědčit.
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Z podsrpenské věže opět znějí zvony

Břetislav Hrdlička, starosta

Zvon z kostela vynáší zvonař Michal Votruba (vpravo)

foto: Markéta Bučoková

V minulosti byla věžička kostela Panny Marie
Bolestné osazena dvěma zvony, z nichž jeden
Těsně před velikonočními svátky a podsrpo 2. světové válce chyběl. Zůstal svatý Vácpenskou poutí byl do věže kostela Panny
lav, ke kterému v roce 2019 přibyl zvon svatá
Marie Bolestné instalován nový zvon sv.
Anežka Česká.
Anežka Česká a renovovaný zvon sv.
Náklady na pořízení zvonu sv. Anežka ČesVáclav.
ká s příslušenstvím činily 78 287 Kč a byly pokryty z darů farníků. Předpokládané náklady
Zvony – jejich osudy bývají
na renovaci zvonu sv. Václav
všelijaké a nejeden se stal,
jsou 40 000 Kč, rozpočet
zejména během válek, obětí
na zavedení elektrického
zlovůle. Zvony provázející
pohonu je cca 120 000 Kč.
životy nás lidí, jsou nám
„Průběžně střádáme z darů
tolik podobné. Stejně jako
a také při bohoslužbách lze
Zvon sv. Václav o hmotkaždý z nás mají svou
přispět na realizaci prací,“
nosti 50 kg, spodním průpodobu, srdce, tělo i hlas.
skromně doplňuje farář
měru 44,5 cm a s laděním
A některé i šrámy, nejen
Roman Dvořák.
b2 ulilo v r. 1924 zvonařství
na duši, ale i na svém těle.
Zvon ze zvonařské dílny
Perner v Českých BudějoPodobně jako ten podsrMichala Votruby s reliéfem
vicích. Výzdobou je kromě
penský, svatý Václav, který
sv. Anežky České, pod
uvedení roku a dílny také
i přesto, že utrpěl nešetrný
nímž je umístěn letoporeliéf sv. Václava.
zásah, nádherně zní a malá
čet připomínající výročí
Zvon sv. Anežka Česká
vada na kráse mu neubrala
nejen kanonizace světice,
o hmotnosti 40 kg, spodním
nic z jeho vnitřní síly hlasu.
ale také pád totality, tedy
průměru 39,8 cm a s laděI tady by se mohla hledat
roky „1989–2019“, a nápis:
ním c3 ulil 4. prosince 2019
paralela s lidskými osudy.
„SVATÁ ANEŽKA
zvonař Michal Votruba
I my, lidé se šrámy, které
ČESKÁ,“ byl pořízen
v Myslkovicích u Soběslavi.
nám nachystá osud, zůsták 30. výročí svatořečení
váme uvnitř krásní.
Anežky České.
MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

MÍSTNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ – WWW.STTV.CZ 

Letos uplyne 77 let od ukončení II. světové války. Číslice plné naděje, se kterou
očekávám, v jakém duchu se oslavy
ponesou. Víme, že notné části naší
země přinesla svobodu Rudá armáda.
Ovšem jedním dechem je nutné dodat,
že vzápětí nám tentýž osvoboditel těžce
vykoupenou svobodu sebral. Našemu
městu přinesli svobodu Američané. Bez
ohledu kdo a kde, všichni, kteří umírali
za svobodu, by měli požívat našeho
hlubokého respektu a úcty.
Jsme malá země v srdci Evropy, která
po staletí někomu patřila a o které rozhodoval a rozhoduje někdo mocnější. Tak
už to malé národy mají. Když se vrátíme
v čase do let 1918, 1945, 1968, 1989
– vládli nám vždy silnější, aby následně
mohli přijít jiní mocní nechat malý český
národ nadechnout a vzápětí ho porobit.
Ještě donedávna jsem si myslel, že něco
takového se už nemůže opakovat. Že
spokojeně žijeme svobodný život a nikdo
nemůže sen českého národa o nezávislosti
a mírové spolupráci zničit. Dnes jsme součástí silné Evropy, která, alespoň doufám,
zajistí naši bezpečnost. V prvé řadě si ale
svou nezávislost a životní úroveň musíme
střežit my občané sami, a to tím, že budeme ve věcech státních jednotní. Neplýtvejme zbytečně energií na osobní šarvátky
a neoslabujme sami sebe. Jednota občanů
je to, co může český národ tvořit silným.
Přeji vám krásné májové dny se vším, co
k tomuto času patří. S pohlazením, láskou
a úsměvem.
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INFO Z RADNICE
Kolik svatebních obřadů bylo
uzavřeno v loňském roce
v matričním obvodu Strakonice?

Ilustrační foto

Zakázka je zveřejněna, čeká se na dodavatele

foto: Markéta Bučoková

V roce 2021 bylo uzavřeno 99 sňatků.
81 párů uzavřelo civilní sňatek a církevní 18 párů. K nižšímu počtu obřadů
přispěla epidemiologická opatření, a to
zejména v měsíci lednu, kdy se konal
pouze jeden sňatek, dva obřady proběhly v měsíci březnu a květnu. Naopak
vyšší počet svatebních obřadů se konal
v letních měsících. Nejoblíbenějším
svatebním dnem z týdne byla sobota.
Snoubenci pro svůj významný den využili
jak obřadní síně, tak i venkovních prostor.
Mezi nejoblíbenější místa patřil, jako již
tradičně, statek v Jedraži, penzion u sv.
Jana v Kraselově, park u hradu nebo
kapitulní síň na strakonickém hradě.
Neobvyklá svatba se konala na zimním
stadionu a v hororovém cirkuse.
Strakoničtí občané v minulém roce také
oslavili šest diamantových a sedm zlatých
svateb.
Anežka Lukešová, matrikářka

Nafukovací hala v Kadani 

foto: archiv majetkového odboru

Rada města odsouhlasila zadání veřejné
zakázky na stavební práce na akci Plavecký stadion – nafukovací hala. Jedná se
o zastřešení padesátimetrového venkovního plaveckého bazénu formou „navrhni
a postav“.
Unikátní a finančně únosné řešení,
o kterém již Zpravodaj informoval, zajistí
celoroční provoz vyhřívaného venkovního
padesátimetrového bazénu a tím zároveň
zvýší kapacitu plaveckého areálu.
Doručené nabídky budou hodnoceny
podle dílčích kritérií, a to v procentuálním poměru – celková nabízená cena díla

a zkušenosti dodavatele s realizací podobných staveb – 90 : 10.
Dle smlouvy by investiční akce měla být
zhotovena do 30. 4. 2023.
„Usilujeme o to, aby prostřednictvím
únosných nákladů byla zvýšena kapacita
stávajícího plaveckého stadionu. Díky nafukovací hale bude možné využívat venkovní
bazén po celý rok a tím uspokojit stávající
poptávku po volných termínech na plavání
sportovních oddílů, základních škol a samozřejmě veřejnosti,“ poznamenal k problematice místostarosta města Rudolf Oberfalcer.

Markéta Bučoková, PR

Městský rozhlas – nový a kvalitní
Ve Strakonicích je k plošné informovanosti
obyvatel používán městský bezdrátový rozhlas. Prozatím jde o formu nejrychlejší distribuce zpráv napříč celým městem a pro
všechny věkové kategorie. A to především
v případě obecného ohrožení.
V poslední době jsme dostávali upozornění na nefunkčnost městského rozhlasu.
Vzhledem k plánované kompletní modernizaci se jednotlivé poruchy neopravovaly,
protože bylo zřejmé, že dojde k výměně
veškerého zařízení.
Doposud město disponovalo 144 hlásiči
rozmístěnými v lokalitě města. Nový
modulární koncept bezdrátového rozhlasu
bude rozšířen na počet 306 hlásičů. Tím
tedy dojde k podchycení distribuce zpráv
v rámci rozsáhlejší plochy města.
Projekt rozšíření varovného a informačního systému (VIS) města je spolufinanco-
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ván Evropskou unií – Fondem soudržnosti
v rámci Operačního programu Životní
prostředí.
Celkové náklady činí 13,8 mil. Kč, výše
poskytnuté evropské dotace činí 9,6 mil.
Kč, město v rámci rozpočtu doplatí částku
4,1 mil. korun.

Nové hlásiče

foto: Markéta Bučoková

Koncem dubna byla celková rekonstrukce varovného a informačního systému
dokončena.
Město ovšem vedle varovného a informačního systému disponuje mobilní
aplikací – komunikace s občany. Bohužel
i přes mnohá upozornění a výzvy je k aplikaci přihlášeno stále málo občanů. Dnes je
již téměř každý majitelem chytrého mobilu,
a tak je skoro až škoda, že potenciál aplikace není využitý.
Nezatěžujeme zbytečnými zprávami.
Prostřednictvím aplikace jsou zasílána
jen důležitá upozornění, která budete
mít ihned k dispozici ve svém mobilním zařízení. Přihlášení je přes webové
stránky města v sekci město – komunikace s občany: https://www.strakonice.eu/
komunikace.
Markéta Bučoková, PR
Zpravodaj města Strakonice

DŮLEŽITÉ INFORMACE

O alkoholové vyhlášce
Takzvaná alkoholová vyhláška, která
přesně vytyčuje lokality, kde se nesmí
na veřejnosti popíjet alkohol, doznala vloni
změn, a to na základě stížností občanů.
K již stávajícím vyhraněným místům přibyla díky novele, schválené zastupitelstvem
města, nově další dvě.
KDE SE NESMÍ PÍT

Alkohol se nesmí popíjet v hradním areálu
a v jeho okolí, v části Podskalí, v Rennerových sadech, Na Ohradě, na nádraží,
U Svaté Markéty. Tato místa zůstávají
stejná. Nově jsou do vyhlášky začleněny
další oblasti, a to Sídliště 1. máje a ulice
Lidická, Sokolovská, Hradební, Mlýnská a Na Ostrově. Je zbytečné do detailu
vypisovat, odkud kam v daných lokalitách
je zákaz platný. Upřesňuje to vyhláška
zveřejněná na webových stránkách města
v sekci Samospráva – vyhlášky a nařízení.
Na Sídlišti 1. máje se zákaz popíjení alkoholu týká pouze prostoru kolem prodejny.
Ještě než se na novém znění vyhlášky
začalo pracovat, vyrazily preventistky
městské a státní policie přímo na Sídliště
1. máje. Cílem bylo zjistit podle vzorku
oslovených obyvatel, jak nahlížejí na situaci u místní prodejny, kde se začala scházet
skupinka lidí, která zde popíjí alkohol, je
hlučná a obtěžuje kolemjdoucí. Dotázaným
byl problém nastíněn jen ve zkratce, aby
jejich odpovědi nebyly ovlivněny. Osloveno

Zjednodušeně řečeno, lidé z periferie
společnosti se mohou po šikmé ploše po-

hybovat poměrně dlouho, dokud nespáchají
vyloženě trestný čin, který už „snese“
vazbu. Jsou bez prostředků, takže jejich
běžnou činností jsou například drobné
krádeže v marketech (přívlastek drobná
může poctivce řádně naštvat, protože
novela trestního zákona z roku 2020 říká,
že škoda způsobená do 10 000 korun je
přestupkem – předtím byla hranice mezi
přestupkem a trestným činem 5 000 korun).
Přestupky řeší správní orgán městského
úřadu a správní sankce včetně pokut jsou
delikventům bohužel pro legraci. Tito
lidé dobře vědí, že se jim nic nestane a že
nemají co ztratit. Přestupky se sice zapisují
do registru přestupků, ale nesčítají se, mohou být jen přitěžující okolností v případě
soudního líčení. Pro ilustraci případ 36leté
„dámy“ z Písecka, která kvůli drobným
krádežím nasbírala už 24 záznamů do rejstříku přestupků. A stále jí to prochází,
byť výše uložených pokut v rámci celého
Jihočeského kraje šplhá už ke sto tisícům.
Na konci letošního ledna vzala státní policie do cely 27letého muže, který „ujíždí“
na návykových látkách. Ten se do záznamů
městské policie jen během loňského roku
dostal čtyřicetkrát (krádeže, výtržnictví,
porušování domovní svobody…). Má toho
už dost, aby se jím zabýval soud? Městská
policie je jen součástí ozubeného kola,
které zadrhává.
Jaroslava Krejčová, MP

zajímavých úkolů. Například ten, při kterém
děti samy měřením zjistí, kolikrát horší je
spalování odpadů oproti spalování suchého
dřeva. Oblíbeným pokusem je znázornění

inverze v akváriu.
Přijďte se pobavit a poučit.
Stanislav Mrkvička,
odbor životního prostředí

bylo 20 respondentů, kteří bydlí na Sídlišti 1. máje nebo v přilehlých ulicích,
MUDr. Hradeckého nebo Mlýnské ulici.
A výsledek průzkumu? Většina se divila,
že se kolem prodejny vůbec něco děje.
Část oslovených podotkla, že o hloučcích
popíjejících alkohol ví, že jsou hlučnější,
a nejvíc jim vadí, že po sobě nechávají nepořádek. Také poukázali na fakt, že se před
obchodem shlukují převážně bezdomovci
nebo nepřizpůsobiví.
JSOU POD KONTROLOU

Folklór zvaný bezdomovci má každé město. Po Strakonicích se jich také pár pohybuje. Většinou se jedná o muže ve věku od
20 do 65 let. Městská policie o jejich
pobytu a žití na území Strakonic dobře
ví, také ví, s kým má tu čest. Ať už se tito
lidé dostali na dno jakkoliv, svým přičiněním nebo nepříjemnou souhrou náhod,
jedno mají společné. Nestojí o pomoc
(vyjma peněz na alkohol a cigarety) ani
o narušování stylu svého života. Strážníci
a státní policisté si umí s lidmi bez domova
poradit, ale jen v rámci svých kompetencí
a v zákonných mezích. To, že žebrají a šíří
kolem sebe zápach, se rozhodně dle zákonů
řešit nedá.
K ZAMYŠLENÍ, KDE TO DRHNE

Smokeman zasahuje

Vzdělávací show o tom, jak správně topit –
5. května od 9 do 16 hodin na rampě před
městským úřadem.
Cílem show je přiblížení správného spalování v lokálních topeništích široké veřejnosti.
Pojízdná kotelna, která přijede do našeho
města, nabídne praktické ukázky, jak správně
topit. Veřejnost se může seznámit s tím, jak si
doma sami můžeme stanovit s jakou účinností
provozujeme svá spalovací zařízení, ale i to, co
nejvíce ovlivňuje vlastnosti kouře vycházejícího z našich komínů. Show ukáže, jaké jsou
základní typy konstrukcí spalovacích zařízení,
jaké jsou jejich základní charakteristiky a jak
kotel, kamna a krby správně provozovat a jak
se o ně správně starat.
Ani děti se během praktických ukázek
nudit nebudou. Bude pro ně připravena řada
Zpravodaj města Strakonice 
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ZE ŠKOLSTVÍ

Na Povážské se slavilo
Ve čtvrtek 24. 3. 2022 proběhly oslavy
blížícího se výročí otevření ZŠ Povážská.
Ač se to zdá neuvěřitelné, zanedlouho
oslavíme desáté výročí naší školy. Školy,
která byla postavena již v duchu třetího
tisíciletí, jak lze vyčíst i ze zápisu při slavnostním otevření 3. 9. 2012. Školy, jíž prošlo
za tuto dobu bezpočet dětí, které si, alespoň
doufáme, na svá školní léta občas rády
vzpomenou, a učitelů, kteří se i za tu dobu
v pedagogickém sboru lehce obměnili.
,,Povážská“ si prožila nejen několik let
typicky školních, ale i dva roky covidové,
což nebylo vůbec jednoduché. Když už se
zdálo, že toto méně šťastné období končí,
přišla do toho nelehká doba spojená s válkou
na Ukrajině. Právě proto bychom si měli vážit
každých ne zcela samozřejmých maličkostí
všedního dne, každého pocitu štěstí, oslavovat malé i velké události. Oslava otevření

Z oslavy školy

foto: archiv ZŠ

nové školy je jedním takovým okamžikem,
je důvodem k radosti, k přemýšlení. Oslavu

jsme si užili na tradičním Dni otevřených
dveří, jenž byl naplněn nadšením budoucích
předškoláků z připravených sportovních disciplín a setkáním s bývalými kolegy, kteří se
nemalým podílem zapsali svou prací do života naší školy. Jako vzpomínka na těchto
10 let a jako krátké cestování časem posloužil nový školní časopis POVÁ(ŽÁK) svým
prvním vydáním.
Závěrem bychom rádi popřáli slovy
žákyně T. Míškové: „Takže, milá školo,
i když naše zážitky spojené s tebou jsou
často plné stresu, nervozity a paniky,
vždy na tebe budeme vzpomínat s láskou
a úsměvem na tváři. Své desáté narozeniny
si užij a těš se na další desítku. Pomyslné
svíčky na pomyslném dortu za tebe právě
pomyslně sfoukávám a přeji ti spoustu
úspěchů, vyhraných soutěží a šťastných
žáků do dalších let!“
Lucie Samcová

Dílny čtení rozečtou i nečtenáře
Již osmým rokem pracuji se svými třídami
metodou dílna čtení. Dílna čtení je jedna
z možných cest, jak se žáky v hodinách českého jazyka hledat smysl čtení. Žáci nejsou
zkoušeni ze čtení, pracují individuálním
tempem. O své knize a o pocitech, které při
čtení mají, mohou diskutovat s ostatními.
Vytvářejí si záznamy o četbě, ke kterým se
mohou vrátit a připomenout si myšlenky
a pocity, které je při četbě provázely. Dílna
čtení má velký vliv i na utužení třídního
kolektivu, při rozhovorech o četbě se setkávají vždy nové dvojice žáků a tím dochází
k jejich lepšímu vzájemnému poznávání.
V letošním roce, po téměř dvou letech distanční výuky, jsem cítila potřebu seznámit
s principem čtenářských dílen a jejich cíli
i rodiče. Zvažovala jsem, jak se tohoto úkolu
zhostit, učím český jazyk ve čtyřech třídách.
Napadlo mě, žáci mé kmenové šesté třídy
jsou totiž přístupní i mimoškolním aktivitám, uspořádat společnou dílnu čtení pro
rodiče a ukázat jim metodu přímo v praxi.
Rodiče nejdříve dostali pozvánku
s pokyny, že si mají přinést vlastní knihu
(rozečtenou nebo tu, kterou chtějí začít číst).
Na začátku lekce jsem jim představila učebnu dílny čtení – místnost, která je k tomuto
účelu přímo určena, je vybavena nejen knihami rozdělenými do jednotlivých žánrů,
ale i podložkami, polštáři, aby děti měly při
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četbě co největší pohodlí. Vysvětlila jsem
jim, jak dílny zpravidla probíhají, jaká mají
pravidla, jak funguje půjčování knih.
Na tabuli jsem vyvěsila program, názvy
metod i jejich cíle. Před samotným čtením
jsem připomněla pravidla dílen čtení.
Rodiče pak s dětmi pracovali tak, jak
jsme zvyklí. Rodiče se zpočátku ostýchali, v průběhu lekce však ostych ztratili,
diskutovali ve skupinkách, psali si dopisy
o čtených knihách se svými dětmi.
Myslím, že rodiče sami přemýšleli
o všem, co zažili na vlastní kůži. Přestože
dílna trvala téměř dvě hodiny, což bylo ná-

foto: archiv základní školy

ročné, byla jsem potěšena opravdu kladnou
odezvou, a to nejen od rodičů, ale i od dětí.
Dokonce navrhovali, abychom si společnou
aktivitu zopakovali. Oceňovali možnost
trávit čas nad knihami spolu s ostatními,
a především se svými dětmi. Také to, že vidí
své děti s knihou pracovat a o četbě mluvit.
Ze zpětné vazby mám dojem, že si odnesli zkušenost, jakými různými způsoby
se dá pracovat s knihou. A že to jde, i když
děti čtou knihy dle vlastního výběru.
Rodiče také oceňovali, že dílny přivedly
ke čtení i některé nečtenáře.
Jana Kohoutová, učitelka českého jazyka
Zpravodaj města Strakonice

ZPRÁVY ZE ŠKOLEK

Medvíďata zpívala seniorům
Děti z Mateřské školy Školní Strakonice,
ze třídy Medvíďat, navštívily Domov se
zvláštním režimem Kotva, který své služby
nabízí v areálu Nemocnice Strakonice.
Předškoláci přišli seniorům zpříjemnit
začátky jarních dnů, zazpívali jim několik
naučených písní a přednesli i básničky.
Na konci představení si mohli všichni
zazpívat společně známé lidové písně.
Na závěr rozdaly děti klientům dárky, které
samy vyráběly. Za to pak byly odměněny nejen
potleskem a úsměvy, ale i výrobkem od obyvatelů domova a rovněž balíčkem sladkostí.
Nakonec se děti rozloučily s přáním
krásných Velikonoc a spokojeně odešly
zpět do mateřské školy.
Tereza Kortanová, MŠ Školní Strakonice

Děti svým zpěvem zpříjemnily den seniorům

foto: archiv MŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a PRAKTICKÁ ŠKOLA STRAKONICE, PLÁNKOVA 430
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SPECIÁLNÍ proběhne od 2. 5. 2022 do 16. 5. 2022
Zákonní zástupci si dohodnou termín a čas zápisu na telefonních číslech: 383 332 861, 736 685 710, 383 332 433, 601 554 217
K zápisu si přinesou: občanský průkaz, rodný list dítěte, platné doporučení ŠPZ
Pokud nemají doporučení ŠPZ, kontaktují vedoucího SPC na telefonu: 602 413 557. K zápisu přijde zákonný zástupce bez dítěte!
INZERCE

LETNÍ INTENZIVNÍ KURZ ANGLIČTINY

pro teenagery
od 13 let

Chceš cestovat a získat práci snů? Angličtina ti otevře dveře do celého světa.
Pojď se s námi přesvědčit, že máš na to stát se čímkoliv. Co takhle cestovatelem,
učitelem nebo sportovcem? Zažij svou budoucí práci
na vlastní kůži – jak jinak než v angličtině.
Co tě čeká?
• Pět dní nabitých aktivitami, které zlepší tvou úroveň
v angličtině.
• Spousta nové slovní zásoby.
• Práce na společných projektech, během které
se naučíš přirozeně komunikovat anglicky.

Zpravodaj města Strakonice 

www.jazykystrakonice.cz

RV2102221/15

Cena: 2 500 Kč
Termín:
18.7.– 22.7. 2022
Palackého náměstí 94
Strakonice
tel. 605833849

RV2200769/01

Denně od 10 do 12 hodin.
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KALENDÁŘ AKCÍ
VÝSTAVY
od 4. 1.
Jaroslava Vokáčová – Květiny
výstava přístupná v době konání společenských akcí
místo: společenský sál ŠK
11. 4. – 9. 5.
Pohled do tváře
výstava prací žáků ZUŠ Pavly Luhanové, Jarmily
Lískovcové a Dity Uhrikové
místo: Artwall Strakonice (ul. Želivského)
4.–31. 5.
Absolventi výtvarného oboru ZUŠ
Strakonice
místo: černá kuchyně, Šmidingerova knihovna
vernisáž: 3. 5., 16:30 hod.
6. 5. – 30. 6.
Studenti na hradě III
výstava prací studentů VOŠ a SPŠ Volyně
místo: výstavní sály muzea
vernisáž: 5. 5., 16:30 hod.
6. 5. – 30. 9.
Švanda dudák (nejen) ve Strakonicích
místo: Maltézský sál, sál U Kata
vernisáž: 5. 5. v 17:00 hod.
9. 5. – 9. 6.
Cesta vesmírem
Václav Kubeš – výstava astrofotografií
místo: Artwall Strakonice (ul. Želivského)
vernisáž: 9. 5., 17:00 hod.
do 30. 10.
Nové archeologické poklady
archeologické nálezy učiněné ve spolupráci s veřejností od roku 2015, nově rekonstruované keramické
předměty z muzejních sbírek
místo: výstavní sály muzea/mazhaus
Výstavka větviček na určování podle
pupenů. Pokračují i dlouhodobé akce –
Místa s přírodními zajímavostmi, Nejmilejší
knihy
místo: pobočka ŠK Za Parkem

KINO OKO
1.–3. 5., 17:30 hod.
Ježek Sonic 2
Další dobrodružství modrého superrychlého ježka
patřícího k největším videoherním legendám.
USA, komedie, dabing, 110´, 2D, Cinemart, všem
1.–2. 5., 20:00 hod.
Promlčeno
Inspirováno skutečným příběhem.
ČR, krimi/thriller, 95´, 2D, Bontonfilm, od 12 let
4. 5., 17:30 hod.
Notre-Dame v plamenech
Hrdinský příběh těch, kteří riskovali své životy při nebezpečné záchraně symbolu Paříže.
Fr, drama, titulky, 110´, 2D, Bioscop, všem
3.–4. 5., 20:00 hod.
Panství Downton: Nová éra
Další výpravné dobrodružství.
VB, drama, titulky, 125´, 2D, Cinemart, od 12 let
5.–9. 5., 17:30 hod.
Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství
Šílené a nebezpečné paralelní světy mnohovesmíru.
USA, akční/dobrodružný/mystery, 127´, 3D, Falcon
film, od 12 let
5.–9. 5., 20:00 hod.
Láska hory přenáší
Třikrát a vždy jinýma očima.
ČR/SR, komedie, 90´, 2D, Bontonfilm, od 12 let
10.–11. 5., 17:30 hod.
Poslední představení
Musíte film opravdu milovat, abyste se stali filmaři?
Indie/Fr, drama, titulky, 100´, 2D, Bohemia MP, všem
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10.–11. 5., 20:00 hod.
Zázrak
Nejen pravda, ale také zázrak.
Rum/ČR, drama, titulky, 118´, Cinemart, od 12 let
12. 5., 17:30 a 20:00 hod.
Pražský výběr Symphony Bizarre
Koncert na stříbrném plátně.
ČR, hudební dokument, 95´, 2D, Bontonfilm, všem
13.–17. 5., 17:30 hod.
Ušák Chicky a Zlokřeček
Mladý Chicky se narodil jako napůl kuře a napůl
zajíc. Jako malého ho adoptoval král Petr, slavný
zaječí dobroduh. Bel/Fr, animovaný/rodinný, dabing,
95´, Bioscop, všem
13.–18. 5., 20:00 hod.
Ženy a život
Navzdory dílčím nezdarům hledání štěstí a lásky stále
pokračuje… ČR, romantická komedie, Bioscop, všem
18.–19. 5., 17:30 hod.
Super-Blb
S nulovou pomocí přichází nulová zodpovědnost.
Fr, komedie, dabing, 85´, 2D, Bontonfilm, od 12 let
20.–23. 5., 17:00 hod.
Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství
Jak dlouho bude moci Brumbál zůstat stranou, když
jsou sázky tak vysoko? USA, rodinný/fantasy/dobrodružný, dabing, 143´, 2D, Vertical Ent., všem
20.–22. 5., 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
23.–24. 5., 20:00 hod.
Žhářka
Tenhle „talent“ může být smrtelně nebezpečný. Jí
i lidem v jejím okolí.
USA, thriller, 94´, 2D, Cinemart, od 15 let
24.–25. 5., 17:30 hod.
Co jsme komu všichni udělali?
Konečně poznáte celou rodinu.
Fr/Bel, komedie, 98´, 2D, Cinemart, od 12 let
25. 5., 20:00 hod.
Film roku
Nejlepší režisér, nejlepší herci… nejlepší nápad?
Špa, komedie/drama, titulky, 114´, 2D, Bontonfilm,
od 15 let
26. 5., 17:30 a 20:00 hod.
Chinaski: Každej ví kulový
Nebývale otevřený dokument.
ČR, dokument/hudební, 97´, 2D, Bioscop, všem
27.–29. 5., 17:30 hod.
Top Gun: Maverick
Jeden z nejlepších pilotů na světě, Pete „Maverick“
Mitchell, se vrací do akce.
USA, akční drama, dabing, 131´, Cinemart, od 12 let
27.–30. 5., 20:00 hod.
Tři tygři ve filmu: Jackpot
Zběsilá akční komedie vtrhne do kin.
ČR, komedie/akční, 110´, 2D, Bontonfilm, všem
30.–31. 5., 17:30 hod.
Proměna
Příběh o třináctileté dívce Mei Leeové, která se samovolně proměňuje v obří červenou pandu. USA, animovaný, dabing, 100´, 2D, Falcon film, všem
31. 5., 20:00 hod.
Muži na pokraji nervového zhroucení
„Chlapácký“ kurz přežití.
Fra, komedie, dabing, 97´, Bohemia MP, od 12 let
SENIORSKÁ STŘEDA
11. 5., 9:30 hod.
V létě ti řeknu, jak se mám
Přátelé jsou rodina, kterou si nevybereš.
ČR, komedie, 117´, 2D, Falcon film

FILMOVÝ KLUB
19. 5., 20:00 hod.
Mulholland drive
Milostný příběh ve městě snů…
USA/Fr, mysteriozní/drama/thriller, titulky, 147´, 2D,
Panonia, od 15 let

DŮM KULTURY

Zájemci o TANEČNÍ KURZ 2022 budou přijímáni
na základě online přihlášek zaslaných na emailovou
adresu dana.skoupilova@meks-st.cz. Uzávěrka je
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. 5., 19:00 hod.
Minipárty s Karlem Šípem
zábavná talk show na motivy televizního pořadu
Všechnopárty
6. 5., 14:30 hod.
Slavnostní shromáždění u příležitosti
77. výročí ukončení II. světové války
Nektarka, kladení věnců a kytic, kolona
historických vozidel
místo: památník Na Dubovci
6. 5., 16:30 a 19:30 hod.
Taneční kurz 2021 – bonusová akce
7. 5., 9:00 hod.
Barvám neutečeš
zábavný rodinný běh ve víru barev, více na
www.barvamneuteces.cz, místo: cirkus plac
9. 5., 18:00 hod.
Petr Fejk – Jak se dělá zoo
dvouhodinová talk show s autogramiádou
místo: sálek Čezeta
12. 5., 19:00 hod.
Jarní rozezpívání
koncert pěveckého sboru Gymnázia Strakonice
a jeho hostů
13. 5., 20:00 hod.
Taneční kurz 2021 – věneček
pro kurz od 20:00 hod., vstup pouze ve formálním společenském oblečení
14. 5., 20:00 hod.
Taneční kurz 2021 – věneček
pro kurz od 17:00 hod., vstup pouze ve formálním
společenském oblečení
17. 5., 19:00 hod.
Jakub Smolík s kapelou
přeložený koncert z 12. 1. – zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti
18. 5., 17:00 hod.
Květnový koncert ZUŠ Strakonice
23. 5., 19:00 hod.
Harfa ve sněhu
Valérie Zawadská recituje poezii a prózu z díla
Jana Skácela a Oldřicha Mikuláška, Lydie Härtelová hraje skladby českých a francouzských autorů
místo: sálek Čezeta
30. 5., 18:00 hod.
Koncert pěveckých sborů
31. 5., 20:00 hod.
Dva nahatý chlapi
bláznivá komedie
místo: letní kino

PANSKÁ ZAHRADA
14. 5., 19:00 hod.
Totální nasazení – koncert
support: Krwawý Koleno
21. 5., 10:00–20:00 hod.
Street food
dobré jídlo a pití, široká nabídka streetfoodových
specialit, doprovodný program (kubánské trio Cuban

Zpravodaj města Strakonice
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music in Prague a mexická kapela Mariachi Azteca
de Praga)
28. 5., 15:00 hod.
Skutečná liga
BEST OF z největší soutěže kapel v živém hraní

Komentované prohlídky, etnografické expozice, volný
vstup do areálu mlýna.
21. 5., 10:00–16:00 hod.
Z bylinkového hrnečku
Řemeslný jarmark, komentované prohlídky, pečení
a ochutnávka chleba, dílničky pro děti.

INFOCENTRUM PRO SENIORY

ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA

Potravinová pomoc pro seniory
Senioři v nouzi se mohou hlásit v infocentru u pí
Žilákové na tel.: 720 043 670 a u pí Hrdličkové, tel.:
777 118 646.
5., 12., 19., a 26. 5., 9:00 hod.
Procházky Nordic Walking s J. Prokopovou
trasy dlouhé 5 až 10 km, info pí Prokopová, tel.:
731 538 867. Sraz: před Infocentrem pro seniory
10. 5., 9:30 hod.
Divadelní přednáška Senior bez nehod
Předtočené scény o bezpečnosti s herečkou Jaroslavou Obermaierovou a zpěvákem Jiřím Štědroněm.
místo: Rytířský sál strakonického hradu
11. 5., 10:00–12:00 hod.
Tvoření dárkových krabiček
Registrace u paní Hrdličkové, materiál zajištěn.
26. 5., 13:00–16:00 hod.
Slavné hity Semaforu z 60. let
Zahraje DJ František Mareš. Registrace u paní
Žilákové.
místo: dvorek Infocentra pro seniory

VODNÍ MLÝN HOSLOVICE
18. 5., 9:00–16:00 hod.
Den otevřených dveří

5. 5., 9:30 hod.
Bookstart – S knížkou do života
setkávání s rodiči a dětmi na podporu čtení
místo: oddělení pro děti
6. a 20. 5., 13:00–17:00 hod.
Farmářské trhy Strakonice
místo: Velké náměstí pod radnicí
více http://farmarsketrhy.strakonice.eu/
8. 5., 18:00 hod., 9. 5., 10:00 hod.
Mezigenerační klub PARK
Poznávání. Aktivní odpočinek. Ruční práce.
Knížky.
sraz: před pobočkou ŠK Za Parkem
10. 5., 16:30 hod.
Úterní zastavení
setkání s literaturou, např. s dílem Oty Pavla
místo: pobočka ŠK Za Parkem
10. a 24. 5., 16:00–18:00 hod.
Fotokurz – cesta k lepším fotografiím
Šest navazujících lekcí, jak lépe komponovat snímky, ovládat fotoaparát, správně používat blesk
a vyhnout se nejčastějším chybám při focení.
přihlášky: https://www.knih-st.cz/fotokurz
místo: III. hradní nádvoří strakonického hradu

14. 5., sraz 6:55 před nádražím ČD
Přírodovědný výlet do okolí Bavorova
více na: www.csop-strakonice.net
17. 5., 16:00 hod.
Slavnostní vyhlášení 4. ročníku soutěže
„Lovci perel“
místo: společenský sál ŠK
24. 5., 18:00 hod.
Kurz zdravého vaření – grilovačka
lektor Jan Juráš
přihlášky: jan.juras@knih-st.cz nebo 721 658 244
místo: hostinec Radošovice
26. 5., 8:00–11:00 hod.
Tvořivá dílnička pro děti – Hurá na karneval!
místo: oddělení pro děti ŠK
6., 13., 20. 5., 16:00 hod.
Ledňáčci
více: pobočka Za Parkem ŠK
sraz: před zámkem u vývěsky ŠK

RODINNÉ CENTRUM BERUŠKA
3., 17., 31. 5., 16:30–18:00 hod.
Zdravé vaření
pro děti od 6 let, nutné přihlásit
4., 18. 5., 17:00–18:00 hod.
Šachy
pro děti od 6 let, přihlášení nutné
6. 5., 17:00–19:00 hod.
Tipy a triky, jak být šik v moderní době
přednáška módní návrhářky Petry Kurschové pro
maminky ke Dni matek, přihlášení do 5. 5.
10. 5., 10:30–11:00 hod.

RV2102209/05

INZERCE
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Divadélko pro nejmenší
originální interaktivní maňáskové divadlo pro děti
všeho věku
12. 5., 16:30–18:00 hod.
Náročná témata ve výchově
přednáška Daniely Litošové, kdy a jak mluvit s dětmi o specifických tématech, přihlášky na
lag.strakonicko@seznam.cz
21. 5., 9:00–18:00 hod.
Focení ke dni dětí
rodinná nebo dětská fotografie, venkovní focení
pod Hvězdou, přihlášení nutné, fotografka Oxy
(www.photobyoxy.cz)

MUZEUM STŘEDNÍHO
POOTAVÍ
duben – prosinec (Út – Ne), 9:00–17:00 hod.
18. 5., 9:00–17:00 hod.
Den otevřených dveří
Volný vstup do nových expozic, zpřístupněna bude
také kapitulní síň s ambitem, černá kuchyně a vyhlídková věž Rumpál, komentované prohlídky a dílničky
pro děti.
3. 5., 17:00 hod.
Katovské řemeslo v Čechách
přednáška - Vladimír Šindelář
Jihočeské popravy, druhy mučení a trestů. Pobyt ve
vězení.
místo: víceúčelový sál muzea
17. 5., 17:00 hod.
Jména měst a obcí na Strakonicku
přednáška – Milan Harvalík
Základní přehled o vzniku a vývoji soustavy místních
jmen měst a obcí na Strakonicku. Třídění českých
místních jmen a jejich základní typologie.
místo: víceúčelový sál muzea

PLAVECKÝ STADION
Krytý bazén
Po 2., 9., 16., 23., 30. 5.		
6:00–8:00 k.p., 13:30–15:30, 18:00–20:00x
Út 3., 10., 17., 24., 31. 5.
12:30–13:30, 14:30–15:30, 20:00–22:00
St 4., 11., 18., 25. 5.
6:00–8:00 k.p., 13:30–17:00, 20:00–22:00
Čt 5., 12., 19., 26. 5.
12:30–13:30, 14:30–16:00x, 20:00–22:00
Pá 6., 13., 20., 27. 5.
6:00–7:30 k.p., 12:30–22:00 (15:30–20:00x)
So 7. 5. 14:30–20:00
So 14., 21., 28. 5. 13:00–20:00
Ne 1. 5. 14:30–20:00
Ne 8., 15., 29. 5. 13:00–20:00
Ne 22. 5. 17:30–20:00
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
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
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8:00 hod. Podsrp, 9:30 a 17:30 hod. sv. Markéta
1. 5., 9:30 hod., sv. Markéta
Nedělní eucharistie s promluvou pro děti
1. 5., 15:00 hod., fara
Setkání manželů a rodin s dětmi
7. 5., 8:00 hod., odchod od sv. Markéty
Pěší putování na Dobrou Vodu u Milejovic
12. 5., 19:00 hod.
Inkvizice, čarodějnictví, kolonialismus
černé kapitoly dějin církve a co s nimi, přednáška
historika a kněze Tomáše Petráčka
místo: Rytířský sál strakonického hradu
15. 5., 16:00 hod., kaple sv. Jana
Nepomuckého, Rennerovy sady
Modlitba za město, vodáky a vše
související s řekou
20. 5., 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
Exit nebo Quest pro mládež – každý Pá
od 14:30 hod., info 774 151 868
13.–15. 5.
Zážitková víkendovka – Zážitky a larpy
přihlášení: na FB Quest klub Strakonice, od 15 let

POZVÁNKA
1. 5., 13:00–17:00 hod.
Recyklotoč

textilní tvořivé dílny „ze starého nové“, výměnný bazar
místo: zahrada ŠK, pobočka Za Parkem
více info na FB
14. 5., 9:00–13:00 hod.
Den s 25. protiletadlovým raketovým
plukem
místo: letiště Strakonice
14. 5., 20:30 hod.
Autokino Strakonice – Zátopek
promítání filmu, vjezd do areálu od 19:45 hod.
místo: letiště Strakonice
info: FB Jsme Strakonice
15. 5., 10:00–13:00 hod.
Brunch Na Zavadilce
kulinářská akce lokálních kuchařských a pekařských
nadšenců, místo: Podskalí
info: FB Restaurant Day Strakonice
17. 5., 14:00-17:00 hod.
Bezplatné testování na infekční nemoci
(hepatitida B, C, syfilis, HIV)
více na www.prevent99.cz
místo: parkoviště u zimního stadionu
21. 5., 9:00 hod.
Propagační soutěž Letecko-modelářského
klubu Strakonice
soutěž v kategorii F3L – radiem řízené modely větroňů, ukázka stavby jednoduchého modelu házedla
místo: letiště Strakonice
21. 5., 20:30 hod.
Autokino Strakonice – Forrest Gump
promítání filmu, vjezd do areálu od 19:45 hod.
místo: letiště Strakonice
info: FB Jsme Strakonice

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Mladší žáci na přátelském utkání v Německu
V březnu navštívili naši
mladší žáci sousedské
příhraniční městečko
Hauzenberg, aby sehráli
přátelské utkání s domácím
mužstvem mladších žáků
FC STURM 1919 HAUZENBERG U13.
Ač to tak zpočátku
nevypadalo, nakonec se
hrálo v přívětivém, občas
i slunečném počasí.
Samotný zápas se hrál
3 x 30 minut na šířku hřiště
od velkého vápna po druhé s počtem hráčů 8+1.
Zápas jsme měli od samého Tobias Přibyl
začátku pod naší kontrolou, po intervalech se mezi sebou pravidelně
střídal ročník 2009 a 2010. S konečným
výsledkem v poměru 8:2 se o branky podělili:
Ševčík 2x, Johanes 2x, Litoš, Gerčák, Suttner
J. a Neubauer.
Sestava:
ročník 2010 – Hlinka, Šamánek, Novák, Panuška, Boukalík, Gerčák, Janda F., Suttner J.
a Litoš, ročník 2009 – Johanes, Kuchta, Chalupa, Přibyl, Prokop, Neubauer, Kloud a Šev-

čík. Velký dík patří i všem
zúčastněným rodičům,
kteří vytvořili příjemnou
fotbalovou atmosféru.
HÁJIL DRES JUNIORU,
VYZKOUŠEL DRES SPARTY, A NAKONEC NA JAŘE
OBLÉKNE DRES AKADEMIE DYNAMA ČB

Zmiňovaný Tobias Přibyl
dostal pozvánku od Sparty
Praha zahrát si v pátek
11. 3. Interligu hranou
na Strahově ve dvojzápase
se Šlask Wroclaw a Sigma
foto: archiv FK Olomouc. Z pozice pravého
záložníka dal Tobias gól
Wroclawi (konečný stav 2:4 pro Wroclaw)
a asistoval u jednoho gólu při zápase se Sigmou (konečný stav 5:2 pro Spartu).
Na jaře již bude hájit barvy akademie
Dynamo ČB a my mu přejeme spoustu dalších
úspěchů!
Důležitý krok k úspěchu je začít! Přijďte
mezi nás, rádi vás uvítáme v našich řadách.
Kontakt na sekretáře klubu: Lukáš Linhart,
mobil: 721 615 958.
Lukáš Linhart
Zpravodaj města Strakonice
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Z MĚSTA
Chcete zajistit bezpečí svým
rodičům či prarodičům? Moderním
a chytrým řešením je tísňová péče
Cítí se vaši blízcí senioři, osoby se zdravotním postižením či s chronickým onemocněním osamoceni? Potřebujete zajistit, aby
jim někdo pravidelně připomínal užívání
léků? Uvítali by, kdyby jim někdo pravidelně
zavolal a zeptal se, jak se jim daří, měli by
možnost si popovídat? Byli byste klidnější,
kdybyste věděli, že vaši blízcí mají nejen
zajištěn pravidelný telefonický kontakt, ale
především mají k dispozici (na ruce/krku)
tlačítko, kterým si mohou v případě potřeby
přivolat pomoc? Přivítali byste monitoring
pohybu či nepohybu v bytě svého blízkého?
Chcete podpořit své blízké v aktivním životě
a zprostředkování kontaktu s okolním světem
a přitom vědět, že v případě krizové situace
jim bude zajištěna rychlá pomoc?
Máte obavy o jejich bezpečí?
Senioři i osoby se zdravotním postižením
bývají ohroženi nabídkami falešných
a podvodných prodejců, příbuzných, opravářů…, kterým snadno uvěří a poskytnou jim
požadované (finance, číslo účtu, vpustí je
do bytu…).
Pokud chcete prodloužit samostatnost seniorů/osob se zdravotním postižením nebo
osob s chronickým onemocněním v jejich
přirozeném domácím prostředí, zajistit jejich
bezpečí, popř. jim pomoci prožít aktivní život, kontaktujte registrovaného poskytovatele
sociálních služeb tísňovou péči Život Plus,
z.ú. (www.zivotplus.cz): na telefonním čísle
724 182 325, 327 532 900,
e-mailové adrese operator@zivotplus.cz,
kde se dozvíte více informací.

Jarní úklid

Ve středu dne 6. 4. 2022 v odpoledních
hodinách se sešli u silnice Katovická,
podél cyklostezky spojující Dražejov
se Strakonicemi, členové strakonického
Veteran Car Clubu k jarnímu úklidu stoky.
Do odpadních pytlů nasbírali více než
120 kg odpadků.
František Mistr,
místopředseda VCC Strakonice
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Vedle hřiště se plánuje i oprava tribuny

Tribunu Na Křemelce čeká rekonstrukce 
foto: Markéta Bučoková

Veřejnosti určitě neušla aktuálně prováděná rekonstrukce travnatého fotbalového
hřiště Na Křemelce. O tu se postaral
sportovní klub FK Junior Strakonice,
který na její provedení obdržel dotaci
od Národní sportovní agentury ve výši

5 053 697 Kč. Zbývající částku do celkových nákladů uhradí město Strakonice,
tedy 2 184 205 Kč. Hřiště dostane zcela
nový zavlažovací systém, stejně jako trávník. To vše by mělo být hotové do konce
srpna letošního roku. Souběžně s touto akcí
město plánuje na jmenovaném sportovišti opravu tribuny, pocházející ze 70. let
minulého století. V rozpočtu města jsou
na výměnu trapézových plechů na střeše,
vlnitých plechů na stěnách, doplnění stěnových ztužidel a nezbytné nátěry vyčleněny
finanční prostředky. Jejich použití je ovšem
podmíněno poskytnutím dotace z Krajského úřadu Jihočeského kraje. Žádost
byla podána a její výsledek bude znám
k 31. květnu. Pokud bude dotace poskytnuta, k realizaci zmíněných oprav dojde
od června do října. O výsledku dotačního
řízení budeme informovat. 
Markéta Bučoková, PR

Trochu pochvaly neuškodí

Rád pročítám náš Zpravodaj, a to nikoliv
proto, že jej dostávám měsíc co měsíc
do poštovní schránky zdarma, ale pro
jeho obsah. Ten dává uceleně přehled
o dění v našem městě. Také úvodníky pana
starosty Břetislava Hrdličky objektivně
vysvětlují, co se podařilo či v čem nás bota
tlačí a jaká cesta nás čeká.
Dobře se nejen mně čte ujištění v současné době všeobecného zdražování, že cena
vodného a stočného bude jen o několik korun vyšší, že městská doprava či svoz odpadů budou stále zdarma, že naše Teplárna
Strakonice, a. s., pod vedením předsedy
představenstva pana Pavla Hřídele nebude
cenu tepla ani pro tento rok zvyšovat.
Pochválit se sluší i naše Technické služby
Strakonice, s. r. o., za pravidelnost odvozu
odpadů, a i naše občany za třídění odpadu
a za to, že vše je také zdarma. Již se těším
na jaro, až město budou zdobit rozkvetlé
květiny. Nelze opomenout nový „kabát“,
který dostal náš hrad, což svědčí o úctě,
kterou máme k předchozím generacím.
Dobře se nám také jezdí po novém objezdu
Písek – Plzeň, bylo upraveno náměstí,
změnil se k lepšímu také areál nemocnice,
sportoviště, zdařila se též rekonstrukce
autobusového a vlakového nádraží.
Rozhodně nelze opomenout ani pomoc

poskytovanou nám, starším, Městským
ústavem sociálních služeb Strakonice.
Ani v tom našem celodenním shonu si
neuvědomujeme, co to vše stojí snažení,
odpovědnosti, organizace a v neposlední
řadě i peněz. Všichni ti neznámí si zaslouží
od nás řadových občanů poděkování.
Obecně platí rčení, že každá generace
lidstva provede něco dobrého a něco opačného, také jsme nezačínali z ničeho, ale
hodně bylo vybudováno před námi. Neujde
nikomu, který projíždí po novém silničním
koberci po Katovické ulici, že obchodní
řetězec staví další prodejnu a zase na zemědělské půdě, kde ještě před pár měsíci
pěstovali zemědělci obilí. Každý den
v republice ubývá 6 hektarů orné půdy,
a tak ročně to činí bezmála 2 200 ha a patrně nepřibývá nic. Správně jsme připravili
zastavovací plány města? Nebude se to zase
opakovat? Vždyť nám dobře vyhovuje stávající prodejna tohoto obchodního řetězce.
Snad je také žádoucí trvalé pokračování se
zveřejňováním činnosti našeho soudu a tím
pomáhat k prohlubování právního vědomí.
Obsah měsíčníku se snaží vyváženě nám
poskytovat informace o všem kolem nás,
a tak pochvalu zaslouží celé ženské osazení
redakční rady.
JUDr. Ladislav Černý, občan Strakonic   
Zpravodaj města Strakonice

Lekníny v nádrži zůstanou i po její opravě
Není to tak dávno, co byla dokončena
rekonstrukce modlešovické nádrže. Nyní
se intenzivně připravuje oprava nádrže
na Virtu. Město zveřejnilo výzvu na veřejnou zakázku, jejíž předpokládaná
projektová cena jsou necelé dva miliony
korun. Svého času nádrž a lekníny v ní
rozdělily místní na dva tábory. Jedni chtěli
vodní květiny zachovat, druzí nemilosrdně
odstranit. Nakonec došlo na kompromis.
Část rostlin bude v rámci rekonstrukce odvezena na jiná stanoviště a část po opravě
vrácena na stávající místo.
Požární nádrž je zásobována dešťovou
vodou svedenou z okolních zpevněných
i nezpevněných ploch. Slouží jednak
k zajištění požární vody v obci, jednak
k zadržování vody v krajině.
Předmětem opravy bude stávající
betonová zídka na východní a jižní straně
nádrže, která je již ve velmi špatném
technickém stavu. Dále bude nutné nádrž
odbahnit. Sediment bude odvážen na řízenou skládku.
Jakmile bude nádrž odbahněObecné technické pozice.pdf 1 14.04.2022 8:42:59

Stávající stav nádrže na Virtu

na, posoudí geotechnik stav dna z hlediska
propustnosti.
Poničená betonová zeď bude vybourána
a svahy budou buď vysvahovány pod vhodným úhlem, nebo zapaženy, a to dle posudku
geotechnika. V místě bude vybudována
stěna z lomového kamene. Původní zábradlí bude po demontáži očištěno od starého

MĚSTSKÁ ČÁST VIRT

foto: Markéta Bučoková

nátěru a opatřeno novým, pak namontováno.
Součástí rekonstrukce bude i vybudování
nové uliční vpusti, která bude odvádět vodu
do nádrže.
„Věříme, že realizací opravy nádrže vytvoříme podmínky pro zvýšení estetických
kvalit daného území,“ dodává místostarosta Josef Zoch. 
Markéta Bučoková, PR
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Přijmeme nové kolegy!
Neustále rosteme a potřebujeme doplnit náš servisní tým.
Hledáme spolehlivé, pracovité a především pečlivé kolegy,
pro které je kvalita odvedené práce na prvním místě.
Ideální pro vás i pro nás bude vyučení či zkušenosti v oborech:
Automechanik/diagnostik
Karosář
Lakýrník
Zaujala Vás nabídka?

Co Vám nabízíme:
Příjemné pracovní prostředí
Práci v dynamickém kolektivu
Systematické vzdělávání
Zázemí prosperující společnosti
Motivující finanční ohodnocení
Nástup možný ihned

Kontaktujte nás:

David Vrácovský
vracovsky@autosevcik.cz
+420 602 124 909
Zpravodaj města Strakonice 
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CENA STAROSTY

Vlastní svět Milana Hankovce
„Milan měl svůj svět, o kterém jsme toho
jako rodina mnoho neznali a který se nám
začal otevírat paradoxně až s jeho náhlým
odchodem, pod kterým je podepsán covid“.
Těmito slovy začalo povídání o člověku,
který bohužel už není mezi námi, ale jak
všichni přítomní doufali, shlížel na nás
se spokojeným úsměvem. S úsměvem, se
kterým prošel celý život. Milan Hankovec,
duší i tělem historik, kterého mnozí pamatují z badatelny strakonického archivu,
jemuž zasvětil celý svůj život. Stejně jako
práci s dětmi a mládeží v oddílu Husot.
Ostatně také proto mu byla 16. března in
memoriam udělena Cena starosty města.
Byl vášnivým turistou, kterého lákaly hory a příroda. Velmi často vyrážel
s partou přátel, která byla součástí jeho
rodiny, na dlouhé turistické výlety po Čechách i do zahraničí. „Je zajímavé, že asi
kvůli tomu, že byl sám, jsme si mysleli,
že bývá až zbytečně uzavřený a zatrpklý,
ale opak byl pravdou, což jsme ale zjistili
až z vyprávění, videí od jeho přátel. Jako
bychom ho ani neznali. Měl svůj svět,
ve kterém se ubíral tímto směrem, a byla
to pro něj priorita. Od jednoho kamaráda
jsem po Milanově pohřbu dostala videa
z jejich společných akcí. Doslova nám
spadla brada, protože takového jsme ho
neznali. Přestože nepil, nekouřil, dokázal se naplno bavit, tancovat,“ vzpomíná
sestra Hana.
Radost v očích střídá chvíle smutku
a třesoucí se hlas, to když bratr Milana
Hankovce Jiří vzpomíná na podivnou
souhru čísel a dat, která změnila jejich
životy. Jako sourozenci jsme byli hodně
propojeni. U mě začal covid 19. března,
u bratra 19. listopadu. Já jsem 27. března
odjížděl do nemocnice, bráchovi jsem
27. listopadu zajistil odvoz do nemocnice. Já jsem od prvního do šestého dubna
bojoval o život, sedmého se mi ulevilo.
On od prvního do šestého prosince bojoval a sedmého svůj boj prohrál…“
Značnou část svého času Milan Hankovec věnoval dětem.
Hana: Pro děti dělal maximum. Moje dvě
dcery navštěvovaly Husot. Téměř pokaždé,
když pořádali tábory, jsme s nimi jezdili
na víkendy s rodiči, které se nesly v režii
soutěží, různých aktivit, zaměstnávající nás
dospělé i děti. A děti, ty ho milovaly.
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Zleva Jiří Hankovec, Božena Hankovcová, Hana Lajnerová 

Milan Hankovec

foto: rodinný archiv

Jak vznikla kniha Významní rodáci
Strakonicka?
Jiří: Tu psal hodně dlouho. Chodil
po hřbitovech, navštěvoval lidi napříč celou
republikou. Asi i práce na ní ho zavedla až
k vytvoření rodinného rodokmenu do
16. století. Věnoval tomu hodně času, který
za to stál. Často to bylo také o náhodách,
které ho dovedly na důležitá místa.

foto: Markéta Bučoková

Jeho vášní byly hory.
Měl některé oblíbené?
Miloval všechny a jezdil všude možně. Byl
v Norsku, Švédsku, Švýcarsku, v Albánii, ve Španělsku, Rumunsku, Bulharsku.
Evropu projel doslova křížem krážem. Zbyl
po něm deník, kde si zakládal vstupenky
z míst, která navštívil. V zimě vyrážel
na běžky.
Sourozenci zavzpomínali, jak se vzájemně
doplňovali. „Když jsem potřeboval něco
do čtenářského deníku, Milan měl vždy
vše pečlivě zaznamenáno, aby mně to
dal opsat. Naopak když jemu spadl řetěz
na kole, nastoupil jsem já, abych dal věc
do pořádku.“
Naše povídání jsme zakončili veselou
vzpomínkou na Milana Hankovce, kterou
nám vyprávěla maminka paní Božena
Hankovcová. Kdysi mu na jednom z letních
táborů připravili speciální pochoutku se
slovy, že bude lančmít. Ti dobráci vzali
víčko od lančmítu, obalili ho v trojobalu
a naservírovali Milanovi s bramborem
na talíř. Protože nikdy nezkazil žádnou
legraci, pochutnával si na dobrotě se slovy,
že tak skvělou strouhanku ještě nikdy
na žádném řízku nejedl.
Život Milana Hankovce byl po všech stránkách pestrý a činorodý. Možná se najde
další autor, pokračovatel knihy o strakonických rodácích. Druhý díl by mohl začínat
vzpomínkou na Milana Hankovce.
Markéta Bučoková, PR
Zpravodaj města Strakonice

Svědek poselství
Informace o všem možném zaplavují
osobní i veřejný životní prostor. Je jich
tolik, že práce s nimi se dostává nejen
do učebních plánů dětí, ale také do besed
se seniory a všemi věkovými kategoriemi.
Ne všechny jsou pravdivé, některé jsou
dokonce škodlivé, jiné zase nepotřebné.
Celá řada je jich důležitých, část dokonce
zásadních. Jsme rádi za radostné, bojíme
se smutných a náročných. V tom všem se
snažíme zorientovat, rozlišovat a vybírat to,
co je pro nás podstatné.
I v kostele užíváme rozmanité prostředky ke sdílení (předávání, přijímání i vzájemnému obohacení) toho, co považujeme
za obohacující. Rozlišujeme nejen formy
jako zpěv, četba, průvodní slovo, modlitba
apod., ale také význam a důležitost obsahu.
Pravda, to se někdy děje právě podložením
textu melodií nebo slavnostní formulací.
Bohoslužba však pracuje i s tím, odkud
se který text přednáší. Zatímco praktické
instrukce a komentáře říkáme z místa,
které je viditelné, ale nijak mimořádné,

Zpravodaj města Strakonice 

SLOVO POVZBUZENÍ
úvody a závěry bohoslužeb i modlitby jsou
pronášeny předsedajícím
od sedes, což je sedadlo
připomínající, že jsme
shromážděni k Boží slávě (vrátíme se k tomuto
tématu příště), nebo
dokonce od oltáře.
Mimořádné místo má
pro věřícího v životě Boží
slovo, které čteme z Bible.
Proto je v kostele ambon, Ambon v kostele sv. Markéty 
foto: Markéta Bučoková
který není mimořádný
svým tvarem – v dějinách se jeho provejako „komentátorské stanoviště“), aby nám
dení vyvíjelo především s ohledem na to,
docházelo, jak je úžasné, že Bůh člověka
aby bylo z tohoto místa dobře slyšet. Dnes
oslovuje. Dokonce když přijdeme do prázdje to většinou zdobnější pult uzpůsobený
ného kostela mimo bohoslužby a vidíme
k předčítání. Zásadní hodnota není ve vzácambon, je pro nás připomenutím, že poselnosti materiálu, z něhož je vyroben, ale
ství o životě a naději (evangelium) zaznívá
v poselství, které od něj zaznívá. Věříme, že
stále a je určeno každému člověku.
v biblických textech i dnes promlouvá Bůh
Kéž dokážeme rozpoznávat důležité
a my se mu učíme porozumět. Od ambonu
od plev a nepřeslechneme podstatné!
čteme pouze Písmo svaté (nemá se používat
Roman Dvořák, farář
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PŘIJÍMÁ ŽÁKY

23. května 2022

na školní rok 2022-2023

do 6. a 7. třídy
Česko-anglické

základní školy
(škola akreditovaná MŠMT)

VE STRAKONICÍCH

pro držitele

Získejte kartu ještě dnes za nákup nad 500 Kč.

SLEVA

-30%
Více informací na prodejnách Prior.
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Mgr. Jana Křišťanová tel.: +420 776 029 734, zsvolynka@gmail.com

-20%
NA DRUHÝ
PÁR OBUVI

14. 4. - 12. 5. 2022

www.prior.cz

Více vzorů nové kolekce
najdete nyní na
www.prior.cz
✳

Sleva neplatí na zboží v akci a ve slevě.
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SLEVA

Internet a Chytrá TV
od 265 Kč / měsíčně

50%

Instalace zdarma!
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Rychlost až 300 Mb/s

