Rozhodující čtvrtfinále play-off krajské ligy hokejistů

I. liga házené mužů

3. zápas série: HC Strakonice – HC Vimperk

HBC Strakonice 1921 – Sokol Vršovice

• středa 6. března od 19.00

• sobota 9. března od 17.00
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Slzy dojetí a slova díků. Terezka si převzala darované peníze
STRAKONICE – Při slavnostním vyhlašování nejlepších sportovců strakonického
regionu, které se uskutečnilo v
pátek 8. února v Rytířském sá-

le a které spolupořádá Týdeník Strakonicko, byl vzácným
hostem známý novinář, publicista a komentátor České televize Jakub Bažant. Ke Strako-

nicím má vřelý vztah. Za ženu
si totiž vzal jednu z nejúspěšnějších basketbalistek místního klubu Petru Vondřičkovou.
Manželé před třinácti lety za-

Hovězí se salmonelou se do Strakonic nedostalo
STRAKONICKO – V druhé
polovině února se objevily první zprávy o tom, že stát od 21.
února zavádí kontroly zdravotní nezávadnosti veškerého hovězího masa dovezeného

z Polska. Důvodem bylo zjištění veterinářů, že ve Středočeském kraji bylo distribuováno
asi 700 kilogramů hovězího
masa napadeného bakteriemi salmonely. Ve strakoickém regionu

se podezřelá šarže hovězího masa
s možným výskytem salmonely
objevila na konci měsíce a veterinární správa začala na základě
tohoto zjištění po mase pátrat.
Pokračování na straně 2

Strakonicko zažilo pořádný atak maškar

Na mnoha místech regionu se zejména v sobotu 2. března konaly masopustní průvody s patřičným
hereckým nasazením všech účastníků. Tradiční masopust se svatbou Bakusáka s Bakusicí pořádali
také v Sedlici. Tady rozhodně nešlo přehlédnout skupinu pestrobarevných klaunů. Podrobnosti nejen
o sedlickém masopustu, ale také o speciálním dětském v Česticích, nebo v Blatné, ve Lnářích, Cehnicích či Chrášťovicích přinášíme uvnitř listu.
-kre- Foto -miv-

ložili sportovní charitu Každý
koš pomáhá. Tento spolek pomáhá těm, kteří neměli v životě takové štěstí.
Pokračování na straně 5

Spadla klec.
To asi nečekal
BLATNÁ – Policisty na Strakonicku několik týdnů zaměstnávaly případy krádeží autobaterií z harverstorů. Blatenští zvýšili pohotovost v natipovaných
lokalitách a slavili úspěch. Na
zloděje, jak se říká, spadla klec.
Stalo se tak ve čtvrtek 28. února
v noci. Od zlodějíčka se hodinu
před půlnocí odvrátilo štěstí. Byl
zadržen přímo při činu nedaleko
Vahlovic. Jde o 42letého recidivistu, který podnikal zlodějské
výpravy ze středních Čech. Jezdil ve škodovce. V té policie
také našla dvě autobaterie za
sedm tisíc korun, které čerstvě
ukradl. Případ má aktuálně rozpracovaný strakonická kriminálka. Není vyloučeno, že právě
tento pachatel má na svědomí i
další krádeže v regionu. -kre-

Hovězí se salmonelou se do Strakonic...

Krátce
• Policie varuje před nebezpečnou komunikací s neznámý
lidmi přes e-mail, skype a jiné sociální sítě. Českobudějovická
kriminálka totiž prověřuje případ,
kdy muž zaslal neznámému pachateli, či pachatelce, více než
milion korun, protože se chtěl
seznámit a s dotyčným přátelit.
Údajně je poslal zdravotní sestře
ve Afghánistánu. „Nevěřte legendám neznámých lidí o navázání
vztahů, zaslání peněz, problémech s vycestováním do naší republiky. Nezasílejte na účty v cizích zemích peníze. Téměř vždy
se jedná o podvodné jednání,“
apelují policisté.
• Necelou hodinu trval zásah
hasičů v Pohorovicích, kde byl v
úterý 26. ledna odpoledne ohlášen požár trávy. Škoda je naštěstí
nulová, protože se jednotkám
podařilo zabránit šíření ohně na
blízké budovy a složené dřevo.
• Hasiči v úterý 26. února zachraňovali dvě srny ve Strpí u Číčenic, které se podle hlášení na
tísňovou linku propadly ledem
do rybníka. Než hasiči dorazili,
jedné srně se podařilo dostat na
břeh. K druhé museli doplout na
člunu a prorážet led na hladině,
aby druhé srně vytvořili cestu.
Sama pak doplavala na břeh.
• Rada seniorů a infocentrum
pro seniory pořádají ve Strakonicích v úterý 12. března od 13
hodin cestovatelskou přednášku
s promítáním o zajímavostech jižního Norska. Vyprávět bude Miroslav Špecián. Akce se koná v
sále Šmidingerovy knihovny a
vstup je zdarma.
• V pátek 1. března dostala
blatenská jednotka hasičů hlášení o podivné sklenici s neznámou
látkou, kterou našla majitelka
usedlosti v Záhrobí u Bělčic ve
své stodole. „Konkrétně se jednalo o plechovku, na níž bylo
napsáno arzen. Hasiči ji umístili
do dvojitého obalu a odvezli na
stanici v Blatné a odtud putovala
do Českých Budějovic, kde se na
oddělení chemické služby zlikvidovala,“ upřesnila mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.
• Strakoničtí strážníci zastavili v sobotu 2. března posádku
auta, která se snažila odjet s odpadem z kontejneru na elektroodpad v Šumavské ulici. Jednalo
se o kabely. To, že se někdo snaží
brakovat věci z tohoto speciálního kontejneru, nahlásil všímavý
občan. Sběrači museli před hlídkou kabely naházet zpět do kontejneru a jejich chování bude
nyní řešit přestupková komise
městského úřadu.
-kre-

Pokračování ze strany 1

Byla či nebyla
v mase salmonela?
Z médií se lidé dozvěděli, že
hovězí maso nakoupila a dále
distribuovala strakonická firma
S.V.G., která prodává kulinářské
zboží a speciality do restaurací a
jídelen nejen v tomto regionu.
Veterinární správa dorazila do
firmy s informací o závadném
mase 26. února. To už bylo kolem 90 kilogramů masa prodáno
a navíc spotřebováno koncovým
zákazníkem. Podle zpráv mělo jít
o čtyři restaurace ve Strakonicích. To ale nebyla pravda! Podle veterinární správy šlo o jednu
restauraci v Prachaticích, jednu
v Písku, dále na Lipně a poslední distribuce masa údajně vadné
šarže proběhla ve Volyni. Lidé
ze Strakonic volali na místní hygienickou stanici, aby se dozvěděli, ve kterých restauracích si
nemají hovězí maso dávat. Pracovníci hygieny je pak odkázali
na veterinární správu, avšak ani
tam se nedozvěděli nic konkrétního a hlavně včas. Tak si prostě
při obědech objednávali jídla
s jiným druhem masa nebo jídla
bezmasá. Totálně selhala komunikace mezi veterinárními správami. Stačila informace, že restaurací ve Strakonicích se to
netýká.
Podle našich zjištění se ani
v celém regionu nezvýšil výskyt
salmonely, což svědčí buď o tom,
že v tomto mase žádná salmonela nebyla nebo kuchaři dodrželi
zásady hygieny a správným zpracováním masa bakterie zlikvidovali. „Státní veterinární správě
nejsou známy žádné informace od
odběratelů ani spotřebitelů, že by
se u nich v souvislosti se sledo-

vaným hovězím masem dostavily zdravotní potíže. O nálezu
jsme informovali také hygienickou stanici. Rád bych dodal, že
salmonely jsou zničeny při tepelné úpravě 70 oC po dobu 10 minut, nebo ekvivalentním systémem - vyšší teplota kratší dobu,
nižší teplota delší dobu. Zjednodušeně řečeno, lze je zničit dostatečným tepelným zpracováním potraviny. Při běžné tepelné
kuchyňské úpravě a dodržení
hygienických pravidel při přípravě pokrmů je riziko nakažení salmonelózou minimální,“ vysvětlil tiskový mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer.

Pozdní povyk
a poškození firmy
Firmy, které maso prodávají,
nemají nejmenší šanci zjistit, zda
jde o maso závadné či nikoli.
Musí se spoléhat na kontroly veterinářů. V tomto případě podle
všeho pozdě. Jméno firmy S.V.G.
už v této kauze zaznělo. Co na to
říká její provozní ředitel Josef
Kacovský? „Nejvíc mě mrzí, že
konkrétně námi distribuované
maso kontrolované nebylo a bylo
jen vysloveno podezření, a to
v době, kdy už bylo maso zkonzumované koncovým zákazníkem. To pochopitelně poškodilo
naši firmu a já doufám, že máme
dost spokojených zákazníků, kteří nám důvěřují. Při nákupech
masa i jiných výrobků se řídíme
zpětnou vazbou. Pokud si kuchaři
maso od daného dodavatele chválí, bereme od něj dál, pokud si stěžují, že se například dlouho vaří
a jde těžko zpracovat, hledáme
jiného dodavatele. Od této konkrétní firmy odebíráme už šest let
bez problémů a s dodavateli i zákazníky máme solidní vztahy,“

vysvětlil provozní ředitel firmy
S.V.G. Strakonická firma dodává
do celého Jihočeského kraje výrobky už od roku 1992 bez problémů a stížností zákazníků.
Poláci si stěžují, unie tlačí na
snížení kontrol
Problémy s polskými potravinami se vlečou už léta. V roce
2012 technická sůl v potravinách,
o rok později fenylbutazon (analgetikum) v koňském mase z Polska, kvašené okurky s kyselinou
mravenčí, problémy s polským
kakaem. V roce 2016 kauza
s polskými vejci obsahujícími
salmonelu, kde opět zasahovala
Státní veterinární správa. V dalších letech vadné drůbeží. Proč
neslyšíme o závadných potravinách z jiných zemí Evropské
unie? Jen málokdy se objeví závadný výrobek z jiného státu než
Polska. Přesto na Čechy tlačí
komise Evropské unie, která
chce přísné české kontroly zmírnit. Ministr zemědělství Miroslav
Toman se již snaží jednat
s Bruselem ve snaze uhájit naše
předpisy na ochranu zdraví českých lidí. Europoslanec Tomáš
Zdechovský k této kauze řekl, že
unie má zatím v rukou především
stížnosti polské strany na námi
zavedené kontroly. „Článek 36
smlouvy o fungování unie říká,
že každý stát může učinit opatření k ochraně zdraví a životů
obyvatel. Nevím, proč by za to
měla Česká republika dostat postih, na to je třeba reagovat. Češi
zatím svá obvinění vůči vadnému zboží z Polska nepodali a
Brusel nemá podklady pro další
rozhodování. Předpokládám, že
jakmile je dostane, sankce stáhne,“ míní Zdechovský.
Pavla Maradová

Glosa

Politika v potravinách!
Jednomu by z toho zaskočilo,
když si přečte, co v tom jídle
všechno může být. Stali jsme se
závislými na dovozu potravin
pod diktátem unie, která našim
zemědělcům pomocí dotací diktuje, co chovat a pěstovat, jinak
krachnou. Bez dotací se jen těžko dnes uživí, a tak jsou zemědělci závislí na dotacích a kon-

cový zákazník na dovozu. Paráda! A teď je na našich politicích, aby dokázali za nás jednat tak rychle, aby uhájili alespoň to, že se nestaneme popelnicí unie. Poláci to evidentně
umí rychleji než my! Skoro se
nabízí otázka, jestli ta ospalost
našich politiků není záměr. Takže milí politici, chtělo by to rych-

le zvednout hýždě a pracovat
s takovým nasazením, jako by
šlo o zvyšování vašich platů!
Pokud máte jiné plány, jsou i
další řešení. Přejít na vegetariánskou stravu nebo nakupovat
z českých chovů veškeré maso
pod heslem: „Plány politiků
zhatí, naši vepři boubelatí!“
Pavla Maradová

Kolik zaměstnanců má městský úřad
STRAKONICE – Celkový
počet zaměstnanců městského
úřadu je od 1. února letošního
roku stanoven na 148. Bylo zapotřebí zřídit jednu novou pracovní pozici, a to na sociálním
odboru, oddělení sociálně-práv-
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ní ochrany dětí. „Sociálně-právní ochrana dětí je aktuálním tématem společnosti. V souvislosti s výkonem této agendy a kvůli narůstající problematice tohoto segmentu je potřeba personálně zajistit agendu náhradní ro-

dinné péče, aby se zaměstnanci
mohli více zaměřit na kontakt
s rozrůstajícím se počtem dětí
z problémového prostředí,“ sdělila tisková mluvčí radnice Markéta Bučoková.
-krestředa 6. března 2019

Běží dva soudní procesy.
Město versus stavební firmy
STRAKONICE – Krajský
soud v Českých Budějovicích se
zabývá kauzou, která se týká ZŠ
Povážská, konkrétně reklamací
ze strany města po předání stavby. Ve sklepích školy vyvěrá
voda. Město podalo stížnost k
soudu na stavební firmy, které
stavbu prováděly, a to Jihospol,
Porr, Prima a Protom. Dne 4. února proběhlo šetření přímo na místě za účasti všech zúčastněných
stran a soudce. Ten si chtěl ověřit rozsah reklamovaných vad.
Další jednání je nařízeno u krajského soudu na 29. března.
Druhou žalobu řeší Okresní
soud ve Strakonicích. Město v

tomto případě žaluje společnost
Protom za pozdní dodávku zakázky z roku 2014. Podle žalobců firma nedodržela smlouvu téměř o půl roku. Jedná se o rekonstrukci bývalé školy na Velkém
náměstí a čísla popisného 270
Na Stráži. Město požaduje přes
8 milionů korun. I když soudkyně Pavla Potužníková doporučila oběma stranám uzavřít mimosoudní dohodu a upozornila, že
soudní náklady jsou obrovské,
strany se nedohodly. Ve středu
27. února proběhlo už druhé jednání, při kterém měli slovo hlavně právní zástupci. Obhájce žalované strany Jan Hošek navrhl

Policie ČR
Vybil si vztek

výpověď dalších svědků, a to
bývalého starosty Pavla Vondryse, bývalého místostarosty Pavla Pavla, vedoucí majetkového
odboru Jany Narovcové a pracovnice odboru rozvoje Evy
Krausové. Podle něj by měli vysvětlit okolnosti uzavření smlouvy mezi městem a firmou Protom
v roce 2013. Obhájce města Strakonice Lukáš Hoder zase tvrdí,
že žalovaná strana přistoupila k
zakázce laxně, podcenila vliv
počasí a nezajistila si dostatečný počet pracovníků. Hra kdo z
koho bude pokračovat. Jednání
je nařízeno na 8. dubna, druhý
termín je 13. května.
-kre-

se o ně tak obrovský zájem, že
musela Ekoporadna požádat o
další přídavek. V druhé vlně se
rozdělovalo 60 kusů tašek. Jan
Juráš z Ekoporadny uvedl, že v
tu dobu měl v seznamu zájemců

kolem stovky jmen. Rád by získal další tašky pro zájemce, ale
zatím není jisté, zda-li fond nášup poskytne. Tašky jsou vyrobeny z odolného materiálu a měly
by tedy vydržet dlouho.
-kre-

Zeptali jsme se za vás

Bude se fasáda Prioru konečně opravovat?
STRAKONICE – Strakoničtí
si všimli, že ve východní části
obchodního domu Prior jsou
umístěny stavební zábrany. Jeden ze čtenářů požádal redakci
o zjištění, jestli se snad konečně
schyluje k rekonstrukci pláště tohoto obchodního domu. Může-

me připomenout, že Týdeník
Strakonicko se už majitelů před
třemi čtyřmi lety ptal, zda s fasádou budou něco dělat, protože z
ní odpadávají obklady. Měli to
v plánu a čekali na dotaci. Pravděpodobně se nedočkali, protože ze stavebního úřadu přišlo od

jeho šéfa Jaromíra Zemana toto
vyjádření: „Zábor vlastního pozemku z boku objektu Prioru je
prováděn v souvislosti s výzvou
stavebního úřadu k nápravě závadného stavu nemovitosti. Stavební úřad vyzval vlastníka objektu ke zjednání nápravy - provedení údržby a obnově poškozené nesoudržné vnější omítky
a uvolněných keramických obkladů. Lhůtu pro provedení prací a jejich dokončení stanovil i s
ohledem na předpokládané nepříznivé počasí v zimním období a potřebný rozsah prací nejpozději do 31. července. Dle
možností vlastníka objektu je
předpoklad splnění výzvy v kratším termínu.“
-kre-

Scéna mladých přivezla ocenění za herecké výkony
První březnový víkend proběhla v Dačicích divadelní přehlídka Dačické kejklování, které se zúčastnila se svou novou
hrou Víkend ve výtahu strakonická Scéna mladých. Domů se
herci vraceli jistě s dobrou náladou. Lenka Břicháčková za
roli Roxany a Ivana Přibová za
roli Yvety získaly od odborné
poroty čestné uznání za ztvárnění svých rolí. Na snímku jsou
úspěšné herečky s kolegou Radkem Dingo Klabanem. -kre-

Opilec za volantem
STRAKONICE – V neděli 3.
března večer kontrolovala policejní hlídka v Katovické ulici
řidiče a bohužel pro něj to nedopadlo dobře. Nadýchal 2,16 promile alkoholu. Jednalo se o 29letého cizince.

A nedá si říct

Tašky šly na dračku
STRAKONICE - Ekoporadna,
která aktivně funguje při Šmidingerově knihovně, získala ze Státního fondu životního prostředí
zdarma tašky na třídění odpadu.
V počátku jen dvacet kusů. Strhl

STRAKONICE – Poslední
únorový den měl zřejmě špatnou
náladu, a tak se rozhodl vybít si
vztek na majetku jiných. Někdy
v době od 15 do 17.20 hodin
vandal poškrábal vůz Land Rover zaparkovaný před marketem
Billa v Bezděkovské ulici. Škoda není zrovna malá. Vyčíslena
je na 25 tisíc korun.

VODŇANY – Komu není shůry dáno… Nepoučitelným je
23letý mladík z Prachaticka, který 22. února ukradl v jedné prodejně dva deodoranty za 230
korun. To, že chtěl vonět, mu
jako polehčující okolnost stačit
nebude. Jde totiž o recidivistu,
který už byl za poslední tři roky
za krádeže odsouzen.

Zahradník amatér?
STRAKONICE – Policisté vypátrali zlodějíčka, který vloni v
září uskutečnil neobvyklý lup.
Z oploceného pozemku ukradl
dvě okrasné túje v hodnotě 3600
korun. Květináče nepotřeboval.
Ty majitelům zůstaly jako memento. Zahradníkem amatérem
na scestí byl v tomto případě
58letý muž z Prachaticka. Je podezřelý z přečinu krádeže a porušování domovní svobody.

Neodolal
VODŇANY – Pravděpodobně
toho času prázdné kanceláře v
jedné prodejně využil zatím neznámý lapka. Zaujala ho kabelka. Prohrabal ji a vzal si peněženku. Byly v ní peníze, doklady, platební karta. Ke krádeži
došlo ve středu 28. února. Škoda
je 1300 korun.

Další sprejer
STRAKONICE – Další posprejované objekty. Nový případ
je hlášen z ulice Bavorova, kde
vandal postříkal reflexní oranžovou barvou kamenný sokl u
domu, zahradní lavici před restaurací, oplocení terasy a fasádu domu. Škoda je vyčíslena na
osm tisíc korun. Sprejer řádil někdy v době od 1. do 3. března.
Policie žádá svědky o případná
svědectví. Informace lze volat na
telefonní číslo 974 237 700
nebo na linku 158.
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Chcete být barvou v pohybu?
Přihlaste se na casting

Kulturní sprcha
BLATNÁ
Na Vinici
SO 9.3. od 20 h Koncert: Budweis Drunken Bastards, Cheersi!, Benjaming'S Clan

STRAKONICE
Muzeum středního Pootaví

PÍSEK/STRAKONICKO –
Zajímavý výtvarný projekt chystá malíř a performer Martin Řepa,
který působí jak na Písecku, tak
na Strakonicku. Ve spolupráci
s fotografem Miloslavem Kadochem pracuje na díle s názvem

Po dobu trvání rekonstrukce
jsou všechny stálé expozice a kapitulní síň uzavřené, akce se konají v sále knihovny a v černé kuchyni

Šmidingerova knihovna
ST 6.3. od 17 h Přednáška: Velká islandská cesta – František
Langmajer – v sále gymnázia
ČT 7.3. od 9.30 h S knížkou do
života – setkání rodičů
s nejmenšími dětmi v knihovně
ČT 7.3. od 17 h Jarní dekorace
z odstřižků – Zdeňka Slavíková – Za Parkem
ST 13.3. od 17 h Putování filmovou krajinou – Miroslav
Šobr – představí krajinu regionu
prostřednictvím českých filmů
ST 6.3. Výstava: Vltavské ostrovy v Praze, potrvá do 1.4.
Do 30.6. Výstava: Valentin
Horba 45 let tvorby

Dům kultury
NE 10.3. od 15 h Taneční odpoledne s písničkou, hraje skupina Pohoda

Maltézský sál
Do 27.3. Výstava: Obrazy – Josef Synek, objekty – Vlastimil
Teska

U Kata
Do 27.3. Výstava: Čerti – loutky a výtvarné návrhy z divadelní
sbírky Národního muzea Praha

Rytířský sál
SO 9.3. od 19.30 h Koncert:
Imodium – Jiná místa tour
2019

Kino

Barvy v pohybu. Za tímto účelem
hledá ženy a dívky s pohybovou
průpravou, které vyjdou vstříc
jeho výtvarným experimentům.
Casting pořádá v pondělí 11.
března od 15.30 hodin v píseckém Divadle Pod čarou. -pm-

Ze společnosti
Narodili se:

Zemřeli:

Nemocnice Písek

Pohřební služba
Jan Hanuš, Štěkeň, Volyně

26. 2. Marcele Krumpové z Chelčic syn Jan Konvička
1. 3. Ing.Renatě Tenderové z
Vodňan dcera Lucie
2. 3. Adéle Marešové z Radomašle syn Martin
5. 3. Patricii Malinovské z Drahonic dcera Adriana

Nemocnice Strakonice
26.2. Zuzaně Maličkové z Březnice syn Václav Jakubčík
27.2. Janě Sivákové ze Strašic
dcera Michaela Siváková
27.2. Marii Herzigové z Horažďovic syn Tadeáš Herzig
27.2. Anetě Grundzové ze Strakonic dcera Kristýna Grundzová
28.2. Aleně Štěchové ze Záboří
syn Matěj Klečka
1.3. Renatě Fialové ze Strakonic
dcera Agáta Kubištová
1.3. Evě Nové ze Štěkně syn
Václav Vlček
1.3. Janě Kůsové ze Zdíkova syn
Jaroslav Pospíšil
1.3. Lucii Kočeové z Blatné syn
Tobiáš Koče
2.3. Gabriele Chvalové ze Strakonic syn Jakub Verner
Na této straně nabízíme našim čtenářům službu zveřejňování vzpomínek na zesnulé. Tato služba je
zpoplatněna dle ceníku na straně
21. Své texty můžete poslat nebo
přinést do redakce Týdeníku.

ST 6.3. a ČT 7.3. od 17.30 a 20 h
Ženy v běhu – komedie ČR
PÁ 8.3. a SO 9.3. od 20 h Ženy
v běhu
PÁ 8.3. od 17.30 h Captain
Marvel 3D – akční, dobrodružný film USA
NE 10.3. od 17.30 a 20 h Captain Marvel 3D
PO 11.3. až ST 13.3. od 17.30 h
Psí veličenstvo – animovaný film
Belgie
PO 11.3. až ST 13.3. od 20 h
Bohemian Rhapsody – hudební, životopisné drama VB/USA

Sokolovna
PÁ 8.3. od 20 h Zábavový koncert: Harley

Maxim
PÁ 8.3. od 20 h Latino party
s LaStra Dance Academy
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20.2. Josef Blach, 67 let, Volyně
20.2. Marie Vozandychová,
95 let, Volyně
20.2. Josef Havel, 80 let,
Modlešovice
21.2. Milada Stehlíková, 84 let,
Nuzín
22.2. Mgr. Milan Prášil, 82 let,
Radomyšl
25.2. Václav Dunovský, 66 let,
Sudoměř
27.2. Jaroslav Janda, 65 let, Osek
27.2. Václav Hurych, 72 let,
Sedlíkovice

Pohřební služba
Radek Ryba, Vodňany
23.2. Stanislav Berger (1930)
Vodňany

Pohřební služba
města Strakonice
27.2. Zdeněk Hollar (1953)
Strakonice
28.2. Václav Šimák (1930)
Zvotoky
28.2. František Hakr (1930)
Strakonice
28.2. Jana Renčová (1930)
Strakonice

Pohřební služba města
Blatná – krematorium
25.2. Marie Mašková (1945)
Blatná
25.2. Marie Vonášková (1931)
Hornosín-Blatná

Blahopřání
Dne 5. března
se dožívá 90 let
pan Josef Hromadka
ze Strakonic.
Vše nejlepší a pevné zdraví
do dalších let přejí
dcera Pavla s rodinou
a syn Miloslav s přítelkyní.

Vzpomínka
Kdo tě znal, v dobrém vzpomene,
kdo tě měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 4. března uplynulo 12 let od úmrtí
pana Milana Klase z Klínovic.
Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Kulturní sprcha
STRAKONICE
Okresní archiv
Do 26.4. Výstava: SK Strakonice – vůle, výdrž, vítězství

Čajovna Pod stolem
PO 11.3. od 17 h Zakládáme permakulturní
zahradu
s Františkem Langmajerem
ÚT 12.3. od 18 h Klub deskových
her

RC Beruška
PÁ 8.3. od 16 h Kurz šití pro začátečníky
Od 11. do 15.3. Jarní příměstský
tábor

SOUSEDOVICE
PÁ 8.3. od 20 h Obecní ples, hraje
Scéna

ČEJETICE
SO 9.3. od 20 h Obecní ples, hraje
Scéna

SEDLICE
NE 10.3. od 17 h Cestopis: Senegal s Filipem Augustinem
NE 10.3. od 19.30 h Zlý časy v El
Royale – mysteriózní film USA

ŘEPICE
ČT 7.3. od 19 h Cyklus cestovatelských přednášek v Ratejně –
Peru a Bolívie s Bedřichem Kubálkem

BAVOROV
SO 9.3. od 14 h Masopust, pořádá
SDH Čichtice

ČESTICE
SO 9.3. od 20 h Včelařský ples

TŘEBOHOSTICE
PÁ 8.3. od 17 h Setkání důchodců – kulturní program, občerstvení

BĚLČICE
PÁ 8.3. od 9 h Oslava MDŽ v místní knihovně – Čteme a slavíme

LNÁŘE
ST 6.3. od 18 h Cyklus setkání na
téma Jak získat víru, zasedací
místnost OÚ
PÁ 8.3. od 18 h Oslava MDŽ s
programem, přísálí KD

PŘEDMÍŘ
SO 9.3. od 20 h Hasičský ples, hraje
skupina Kudrnáči

Zubní pohotovost
Ošetření pacientů
v sobotu, neděli a svátky
od 8.00 do 11.00 hod.
9. – 10. 3.
MUDr. Kučerová,
PK, Mír, Spojařů 1252 Strakonice

Informace
řádková inzerce
tel.: 383 393 012
středa 6. března 2019

