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Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni
Veøejné stavební právo je v ÈR charakte-

rizováno zákonnou úpravou, a to zejména
stavebním zákonem. Øeší problematiku uspo-
øádání území, umís#ování, provádìní a uāívá-
ní staveb. S úèinností od 1. 1. 2007 byl pøijat
nový stavební zákon (è. 183/2006 Sb.), který
zcela revoluèním zpùsobem zmìnil po 30 le-
tech koncepci stavebního práva. Snahou zá-
konodárce byla demokratizace procesu sta-
vìní a zjednodušení postupù. Pøínos nového
zákona však urèuje aā praxe a v pøípadì
stavebního zákona se tento evidentnì ne-
osvìdèil. Snad i proto je v souèasné dobì
pøipravován opìt zcela nový stavební zákon.

V praxi jsou výklady zákona rùzné, uāíva-
né postupy nejednotné, judikatury sporné,
rozsudky soudu ve stejných skutkových pod-
statách èasto opaèné, pøedvídatelnost postu-
pù nevyzpytatelná, názory odborníkù dia-
metrálnì odlišné. To je ideální prostøedí
pro subjekty, které tohoto stavu zneuāívají
a prostøednictvím stavebního zákona øeší své
spory osobní, sousedské, obchodní èi po-
litické. Chaotický stav èeské legislativy,
vyznaèující se zcela nepøedvídatelným
a èasovì neúmìrným rozhodováním soudù
a odvolacích orgánù, má bohuāel za násle-
dek to, āe pojem zákonnost je na hony vzdá-
len pojmu spravedlnost.

Uvaāování odvolacích orgánù i soudù je
ryze formalistické. Podstata a duch zákona –
tedy to nejdùleāitìjší, zùstává jen okrajovou
záleāitostí. Pøes úporné posuzování procesnì
formální stránky se odvolací orgán èi soud
k podstatì problému èasto vùbec nedobere.
Odvolací orgán z obavy pøípadných āalob ze
strany odvolatelù a obdobného chování sou-
du volí cestu nejmenšího odporu a preven-
tivnì vrací jemu postoupená rozhodnutí k do-
pracování a vedení dalších øízení. Tato „pro-
cesní posedlost“ a úøednický ping–pong, kdy
spisy jsou stále vraceny, má za následek
narùstající poèet neukonèených øízení. Pres-
tiā stavebních úøadù klesá, pracovníci ztrácí
motivaci, nebo# svou práci povaāují za zne-
hodnocenou. Ti ménì otrlí úèastníci sporù
èasto rezignují a v letitých kauzách pak bý-
vají úspìšnìjší netolerantní, problémoví lidé,
zastupovaní zpravidla právníky, zneuāívají-
cí nepochopitelné jednání státních orgánù.
Spravedlnost tudíā není dostupná, rychlá
a srozumitelná a veøejnost ztrácí nadìji na
spravedlivé a efektivní rozhodování. Desítky
novelizací, roztroušených v tisících pøedpisù
èiní právní øád nelogický, nevyloāitelný
a èasto neznámý i pro právníky, natoā pro
øadové obèany. Výklad práva se neustále
mìní a tím ztrácí trvalou hodnotu.

Nemohu se zbavit dojmu, āe øada odvolání
je motivována právì snahou zpùsobit prùtahy
v øízení, resp. zmaøit nebo neúmìrnì ztíāit
stavební zámìr. Jejich skuteèným cílem je
poškodit nepohodlného souseda, stavebníka,
investora nebo dodavatelskou firmu. Tito od-
volatelé nehodnotí, zda je zámìr dobrý èi
špatný, ale spíše který subjekt ho pøedkládá
èi hodlá realizovat. Odvolání, nesmyslné
námitky a stíānosti slouāí jako zástupný pro-
støedek, jak øešit ve jménu demokratických
principù sousedské nesváry, pošramocené
mezilidské vztahy èi spory politické, které
do stavebního øízení vùbec nepatøí. Pøesto
mohou být prostøedkem skrytého vydírání,
pomsty nebo jen lidské zlomyslnosti. Tento
úmysl škodit je pochopitelnì obtíānì doka-
zatelný (resp. nedokazatelný). Jsem však
pøesvìdèen, āe èasto je tou pravou pøíèinou.
Výsledkem takového jednání je, āe se sta-
vební zámìry nedají realizovat vùbec nebo
s velkým zpoādìním. Je-li stavebníkem
obec, „staèí“ to k tomu, aby moānost vyuāít
dotaci pominula, nebo# podmínkou pro její
pøidìlení je zpravidla pravomocné rozhodnu-
tí. Zámìr se tedy nemùāe uskuteènit, pøípad-
nì se musí realizovat bez dotací z vlastních
obecních rozpoètù, èímā vznikají nevratné
škody.

Pøitom klást hladkému prùbìhu øízení pro-
cesní pøekáāky je velice jednoduché – bez
jakéhokoli rizika, s nulovými náklady se lze
odvolávat a libovolnou formou namítat
cokoli. Pøi opakovaném vracení spisu a po-
vinnosti kaādý krok zveøejòovat dlouho-
trvajícími veøejnými vyhláškami na úøed-
ních deskách se snadno øízení vleèe i nìkolik
let. Skuteèný viník je v klidu a bez odpo-
vìdnosti za to, co zpùsobil. Dle statistik je
snaha o podobné jednání ve strakonickém re-
gionu vyšší neā v ostatních srovnatelných
mìstech.

Toto pozadí je laické veøejnosti vìtšinou
neznámé, kritikou se zpravidla nešetøí, a tak
snadno pøevládá názor, āe stavební úøady ko-
nají pomalu, nesprávnì nebo neefektivnì
a obce nemají zájem o problémy obèanù, ani
snahu o zvelebování svého území. Je pocho-
pitelné, āe po objektivních pøíèinách pátrá jiā
málokdo, nebo# kaādého zajímá pouze ko-
neèný výsledek.

Jaromír Zeman, vedoucí stavebního úøadu

�  Odhalená historie Strakonic str. 3
�  Kam s odpady str. 9

Letecký pohled na Strakonice. V popøedí sídlištì Mír, kde se v povolovacích øízeních èasto vyskytují
procesní pøekáāky, a proto se stavební zámìry i zde realizují obtíānì a pomalu. Foto: Robert Malota
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15. jednání dne 16. 3. 2011

Maják bude otevřen
Rada mìsta souhlasila s pronájmem objektu èp.
141 na Velkém námìtí – obchodní dùm Maják
p. Karlu Krejèíkovi, Strakonice.

V obchodním domì Maják najdeme obchod se
sportovním znaèkovým obleèením od èeských fi-
rem, prodejnu znaèkového textilu pro volný èas,
úpravnu obleèení pro veøejnost, cukrárnu, prodejnu
cukráøských a pekaøských výrobkù.

16. jednání dne 23. 3. 2011

Noc kostelů 2011
Rada mìsta souhlasila s udìlením záštity starosty
mìsta Strakonice nad akcí Noc kostelù 2011.

Noc kostelù je celorepublikový projekt, který
v jeden den otevøe a pøedstaví zájemcùm kostely
a nabídne v nich kulturnì–nauèný program.

Ve Strakonicích probìhne v pátek 27. kvìtna 2011
v kostele sv. Markéty a sv. Prokopa. Celá akce bude
poøádána Øímskokatolickou farností Strakonice.

Provoz MHD
Rada mìsta vzala na vìdomí ztrátový provoz
MHD Strakonice za rok 2010, a to ve výši
22 151 Kè. Souhlasila s její úhradou a s doplat-
kem minimálního zisku ve výši 2 % skuteèných
provozních nákladù, tj. 118 899 Kè. Dále schvá-
lila cenu pøepravního výkonu pro rok 2011 ve
výši 33,61 Kè/km a vzala na vìdomí pøedpoklá-
danou ztrátu pro rok 2011 ve výši 4 365 075 Kè
za pøedpokladu ujetí 181 500 km pro potøeby
mìsta Strakonice.

Celkový pøíspìvek na MHD pro potøeby mìsta
Strakonice za rok 2010 èinil èástku 4 662 215
Kè. Rada mìsta dne 16. 6. 2010 schválila dotaci
4 521 165 Kè na zajištìní provozu mìstské hro-
madné dopravy, který byl vyplacen v prùbìhu roku
v mìsíèních splátkách. Po pøedloāení vyúètování
byla doplacena ztráta a minimální zisk.

Rekonstrukce
ZŠ Čelakovského

Rada mìsta rozhodla zaslat výzvu k podání na-
bídky na zhotovitele stavby Rekonstrukce
a modernizace ZŠ Èelakovského.

Rekonstrukce základní školy bude rozdìlena
na dvì èásti, první z nich zahrne vlastní budovu,
druhá okolní prostory. V rámci budovy bu-
de rekonstruována a zateplena støecha, odvhlèeno
obvodové zdivo, opraveny venkovní omítky. Bu-
de rekonstruována elektroinstalace a výmìníková
stanice a pøistavìn výtah. V okolních prostorách
vznikne nové dìtské høištì, letní uèebna amfiteát-
rového typu a budou vysazeny ukázky rùzných
biotopù jako les, vøesovištì a step.

Kanalizační sběrač Za Rájem
V souvislosti s výbìrovým øízením souhlasila
rada mìsta s uzavøením smlouvy na zhotovitele
stavby – Kanalizaèní sbìraè Za Rájem II. etapa
– I. èást se spoleèností Swietelsky stavební,
s. r. o., Èeské Budìjovice za cenu 1 197 628,57
Kè (vèetnì DPH).

Kanalizaèní sbìraè o dimenzi 700 mm v délce
105 m vylepší odtokové pomìry kanalizace z lo-
kality Habeš a umoāní napojení deš#ových a splaš-
kových vod z novì budované lokality Mezi Lesy.
Stavba bude probíhat v úseku ulice Blatenská do
konce èervna letošního roku.

Lesy města
Na základì výbìrového øízení souhlasila rada mìs-
ta s uzavøením smlouvy na odkup døevní hmoty
z lesù mìsta s firmou CHANA DW, s. r. o., Èer-
vený Kostelec za cenu 194 662 Kè (bez DPH).

17. jednání dne 30. 3. 2011

Odvodnění cesty
do Radošovic

Dle výbìrového øízení souhlasila rada mìsta
s uzavøením smlouvy o dílo se spoleèností Zna-
kon, a. s., Sousedovice, na odvodnìní deš#ových
vod komunikace Strakonice – Radošovice za ce-
nu 610 704,84 Kè (bez DPH). Plánovaný termín
dokonèení je do 30. 6. 2011.

Na komunikaci bude osazeno 685 m silnièních
obrub a pøídlaāby (vèetnì ulièní vpustì).

Nový povrch komunikace
V Ráji

Na základì vyhodnocení výbìrového øízení
souhlasila rada mìsta s uzavøením smlouvy
na opravu komunikace V Ráji se spoleèností
STRABAG, a. s., oblast Jih, Písek za cenu
348 956,08 Kè (vèetnì DPH).

Na komunikaci pojmenované V Ráji bude po-
loāen nový asfaltový povrch. Na její opravu získalo
mìsto Strakonice 100% dotaci z ministerstva pro
místní rozvoj.

Václavská pouŅ se blíží
Rada mìsta souhlasila s pronájmem pozemkù
pod nákupním centrem Hvìzda p. Josefu Tøís-
kovi, Strakonice, za úèelem umístìní lidovì tech-
nické zábavy v dobì konání Václavské pouti.

Komise pro rozvoj města
Rada mìsta jmenovala èleny komise pro rozvoj
mìsta pro volební období 2010–2014 v tomto
sloāení: pøedseda: Ing. Aleš Seitz, èlenové:
Mgr. Jitka Vápeníková, Ing. Ludvík Nìmejc,
Ing. Jaroslav Bašta, Ing. Jiøí Treybal, Ing. Jaro-
slav Brùāek, Ing. Václav Býèek, Mgr. Josef
Mráz, Ing. Milada Brejchová, Mgr. Michal No-
votný, Ing. Josef Zámeèník.

Usnesení z jednání RM naleznete na internetových
stránkách www.strakonice.eu.

RADA MĚSTA STRAKONICE NABÍDKA
BYTOVÉ JEDNOTKY

K PŘÍMÉMU PRODEJI
Rada mìsta na svém jednání dne 30. 3. 2011

rozhodla obsadit níāe uvedenou bytovou jed-
notku pøímým prodejem do osobního vlastnic-
tví dle zákona è. 72/1994 Sb., v platném znìní,
na základì nejvyšší nabídky:
– byt è. 007 o velikosti 1+1 v èp. 1226, ul.

Spojaøù, Strakonice I, o výmìøe 49,50 m2,
minimální cenová nabídka: 650 000 Kè.

NABÍDKA
VOLNÉ BYTOVÉ

JEDNOTKY
obsazované dle pravidel pro byty

nad 50 m2

(usnesení RM è. 0421/2011)
– bytová jednotka I. kategorie o velikosti

2+1, è.b.j. 005, ve 3. patøe domu èp. 58,
ul. U Sv. Markéty ve Strakonicích I. 
Rozmìry/m2: 1. pokoj 19,40, 2. pokoj 20,90,
kuchyò 15,20, pøedsíò 5,70, koupelna 4,40,
WC 1,20, komora 4,00, spíā 1,50, pùda
10,00. 
Celkem plocha: 82,30 m2.
Celkem mìsíèní nájemné bez sluāeb: 4 475
Kè (smluvní nájemné 4 402 Kè, vybavení
bytu: 73 Kè).

(usnesení RM è. 0422/2011)
– bytová jednotka I. kategorie o velikosti

2+1, è.b.j. 006, ve 2. patøe domu èp. 49,
ul. Velké námìstí ve Strakonicích I. 
Rozmìry/m2: 1. pokoj 20,60, 2. pokoj 18,30,
kuchyò 18,40, pøedsíò 8,80, koupelna 5,30,
WC 2,20, 2. kóje 4,80. 
Celkem plocha: 78,40 m2. 
Celkem mìsíèní nájemné bez sluāeb: 4 216
Kè (smluvní nájemné 4 065 Kè, vybavení
bytu: 151 Kè)
Vyhodnocení nabídek se uskuteèní v pon-

dìlí 23. kvìtna 2011 od 15.00 hodin v malé
zasedací místnosti MìÚ Strakonice. 

Bliāší informace na tel.: 383 700 303 nebo
na úøední desce MìÚ.

Dům v Tovární ulici
je na prodej

Ve dnech 16. 3. a 17. 3. 2011 souhlasilo zastu-
pitelstvo mìsta s opìtovným vyhlášením zámìru
na prodej domu èp. 220 v ulici Tovární v èásti
obce Strakonice II na parc. è. st. 240, parc. è. st.
240 o výmìøe 472 m2 a pozemky par. è. 596/7
o výmìøe 285 m2, parc. è. 596/8 o výmìøe 538 m2,
parc. è. 596/9 o výmìøe 334 m2, parc. è. 596/10
o výmìøe 278 m2 a parc. è. 596/11 o výmìøe
485 m2, vše v k. ú. Nové Strakonice za minimální
cenu 5 mil. Kè.

Budování lokality Mezi Lesy. Foto: Archiv MìÚ

Zmìna telefonního èísla
Mgr. Josefa Samce,

zastupitele mìsta a èlena rady mìsta
(ÈSSD)

Nové tel. èíslo je: 603 830 664
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Další dva zajímavé nálezy do mozaiky z historie
Strakonic byly odhaleny pøi archeologickém prù-
zkumu, který probíhá soubìānì se stavebními pra-
cemi na II. etapì rekonstrukce Velkého námìstí.
V hloubce asi 120 centimetrù pod souèasným po-
vrchem byla v prostoru pøed Papeāovými domy
nalezena èást valounové dlaāby, která tvoøila pù-
vodní povrch námìstí v období pozdního støedo-
vìku a èasného novovìku.

„Dataci dlaāby nám umoānila kolekce kerami-
ky získaná z mocné vrstvy nad dlaābou tvoøené
pøedevším uhlíky a pøepálenými zlomky mazanic,“
vysvìtluje Jiøí Valkony ze spoleènosti Archaia Jih,
která zajiš#uje archeologický dohled na stavbì.
„Tato vrstva je zatím pracovnì interpretována jako
relikt poāáru.“

Vzhledem k tomu, āe spáleništì jiā nebylo z ve-
øejného prostranství uklizeno, muselo podle ar-
cheologù jít o událost s fatálními následky. Pøi po-
hledu do dìjin Strakonic by se tedy mohlo s nej-
vìtší pravdìpodobností jednat o následky poāáru
z 3. øíjna 1626. „Tehdy vyhoøelo 176 domù a v dì-
jinách mìsta je tento poāár povaāován za nejnièi-
vìjší,“ doplòuje Jiøí Valkony. Zmínìné dobì od-
povídají i nalezené keramické úlomky.

Ve výkopech pøed Komerèní bankou byly
odkryty základy pùvodního morového sloupu.

O této památce je známo, āe nìkteré její starší
èásti pocházejí uā z roku 1586. O témìø sto pade-
sát let pozdìji získala dnešní podobu marián-
ského sloupu. Právì tehdy byl sloup obohacen
o sochy svìtcù, nad kterými je na dominantním
støedovém pilíøi umístìna socha Panny Marie.
Mariánský sloup byl ve 40. letech minulého sto-
letí rozebrán a pøemístìn z Velkého námìstí na
námìstí Palackého. Irena Malotová, PR

PROGRAM OSLAV 66. VÝROČÍ
UKONČENÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

5. kvìtna 2011
14.30 hod. – Prostranství na Dubovci ve Strakonicích

Promenádní koncert dechové hudby Nektarka
Pietní akt, kladení vìncù a kulturní program

19.30 hod. – Rytíøský sál – strakonický hrad
Koncert skupiny Arcus, hrající gotickou hudbu

6. kvìtna 2011
17.00 hod. – II. hradní nádvoøí

Pøíjezd kolony historických vojenských vozù US ètvrté obrnìné divize – Prácheòské

7. kvìtna 2011
11.00 hod. – Kapitulní síò a hradní palác strakonického hradu
Výstava Roāmberkové, øád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

13.00 hod. – Pod areálem Hvìzda ve Strakonicích
Otavský plamínek – IV. roèník dìtské soutìāe v poāárním sportu

8. kvìtna 2011
9.00 hod. – Areál kasáren V Lipkách ve Strakonicích

Den otevøených dveøí u 25. protiletadlové raketové brigády
Prezentace sil a prostøedkù 25. plrb, prezentace Policie ÈR, mìstské policie

a Hasièského záchranného sboru ve Strakonicích

Mostním dílem roku 2009 v kategorii novo-
stavby byla vyhlášena lávka u strakonického hradu.
Stala se tak nejlepším novým mostem v Èesku.
Významné ocenìní odborné poroty putuje do
Strakonic z XVI. mezinárodního sympozia
Mosty v Brnì.

„Pùvodnì jsme oèekávali udìlení èestného
uznání, vítìzství strakonické lávky se tak pro nás
stalo velmi pøíjemným pøekvapením. Porota tím
našemu mìstu vzkázala, āe na stavbu mùāeme
být patøiènì hrdí,“ komentoval udìlení ceny
místostarosta Pavel Pavel. Po loòské cenì za kon-
strukèní detail je to jiā druhé významné ocenì-
ní odborníky v oboru mostních konstrukcí. (PR)

Rekonstrukční práce pokračují podle harmonogramu
Aā do 7. èervna potrvá souèasná uzavírka západní

èásti Velkého námìstí a køiāovatky u Majáku. Stav-
ba páteøní kanalizace je jiā hotová. V dubnu zde
zaèala pracovat Teplárna Strakonice na parovodu.
Na jiā zrekonstruované východní èásti námìstí
a v Lidické ulici byly odstraòovány vady a nedo-
dìlky. Kopat se zaèalo také na køiāovatce u Majáku.
Zde byla vybudovaná šachta pro napojení stávající
kanalizace z ulice Na Stráāi. V prùbìhu kvìtna ještì

pokraèují stavební úpravy v pøilehlých ulicích.
„Hrnèíøská ulice bude vydláādìná āulovými kost-
kami, Pionýrská vyasfaltována a rozšíøena pro
obousmìrný provoz i parkovací místa. Souèasnì
zde bude vytvoøen prostor pro kontejnery vèetnì
podzemních nádob na tøídìný odpad,“ øíká inves-
tièní technik MìÚ Strakonice Oldøich Švehla. Kro-
mì nových povrchù se chystá také instalace moder-
ního veøejného osvìtlení a výsadba zelenì. (PR)

Lávka u strakonického
hradu vyhrála

Do 31. 5. 2011 mohou zájemci podat na
Mìstský úøad Strakonice svou āádost o pøíspì-
vek na jednorázové sportovní a volnoèasové
akce konané v termínu od 1. 7. do 30. 9. 2011.

�ádost musí být podána na pøedepsaném formu-
láøi, který je k dispozici na www.strakonice.eu,
portál Obèan, odkaz Pøíspìvky a granty mìsta –
Sport a volný èas.

Pøidìlování pøíspìvkù se øídí Zásadami pro
poskytování finanèních pøíspìvkù (neinvestiè-
ních transferù) mìsta Strakonice urèených pro
tìlovýchovu, sport a ostatní volnoèasové aktivity
pro rok 2011 a následující roky.

Bliāší informace vám poskytne Lucie Šnaj-
drová, odbor školství a cestovního ruchu MìÚ
Strakonice, e-mail: lucie.snajdrova@mu-st.cz.,
tel.: 383 700 844, 725 596 443.

 Lucie Šnajdrová, odbor školství a CR

Odhalená historie Strakonic
ARCHEOLOGOVÉ NAŠLI POZŮSTATKY POŽÁRU I ZÁKLADY MOROVÉHO SLOUPU

Finanční příspěvky
Zastupitelstvo mìsta na svém zasedání ve dnech

16. 3. 2011 a 17. 3. 2011 souhlasilo s poskytnutím
pøíspìvkù ve výši 80 300 Kè TJ ÈZ Pospol Stra-
konice na rekonstrukci oplocení stávajícího nohej-
balového høištì ve sportovním areálu v Habeši
a 100 000 Kè Suverénnímu øádu maltézských ry-
tíøù na vypracování stavebního projektu na pokra-
èování oprav kostela sv. Prokopa (obnova krovu
presbytáøe a sakristie, obnova fasády presbytáøe
a jiāního køídla dìkanství, oprava severního vstup-
ního schodištì).

Odkryté základy morového sloupu na Velkém ná-
mìstí. Foto: Archiv MìÚ

Lávka byla slavnostnì otevøena 12. 11. 2009. 
Foto: Archiv MìÚ

Podìkování za dar na kaplièku
Mìsto Strakonice dìkuje Petru Kovaøíkovi

z Prahy za dar 10 000 korun na opravu „Bru-
šákovic“ kaplièky. Projekt na opravu tohoto
objektu má mìsto zpracovaný.

Příspěvky
na jednorázové akce
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Cyklistická sezona je tady.
Po dlouhém zimním období se
vìtšina z nás jiā tìšila na pøí-

chod teplejších jarních dní a i na to, āe opìt
oprášíme svá kola a vyrazíme a# uā na projíāïku
do pøírody, èi do zamìstnání. I mìstská policie
s prvním sluníèkem vytáhla z garáāe svá slu-
āební kola a dvouèlenná hlídka vyrazila plnit
úkoly pøi zabezpeèování místních záleāitostí ve-
øejného poøádku ve Strakonicích. Mùāete nás
spatøit napøíklad na Podskalí, v parcích, ale
i v chatových oblastech, kde provádíme kon-
trolní èinnost. Bohuāel jsme jiā pøi prvních kon-
trolách cyklistù zaznamenali pìtadvacet pøe-
stupkù. Ne kaādý, kdo sedne na kolo, si uvì-
domí, āe po chodníku na kole jezdíme pouze
tam, je-li zde zøízen jízdní pruh pro cyklisty, èi
se jedná o stezku pro cyklisty. Jinak je chodník
urèen pro chodce. Øadu pokut jsme udìlili na-
pøíklad na mostì Jana Palacha a na mostì v ulici
Ellerova. Cyklista v tìchto místech smí jet po
chodníku pouze po stranì od Podskalí, èi z dru-
hé strany od nákupního centra Bílý vlk. Ne
kaādý cyklista mladší 18-ti let má za jízdy
ochrannou pøilbu, jak je uvedeno v § 58 zákona
o silnièním provozu. Ne kaādý cyklista má za
jízdy za sníāené viditelnosti rozsvícen svìtlomet
s bílým svìtlem svítícím dopøedu a zadní sví-
tilnu se svìtlem èerveným. Toto je porušení
povinností, èímā se cyklisté dopouštìjí pøe-
stupku na úseku dopravy. V neposlední øadì
bych chtìl ještì cyklisty upozornit na skuteè-
nost, āe i cyklista je brán ze zákona jako øidiè.
Proto, je-li u cyklisty namìøen alkohol do 1,0
promile, hrozí mu pokuta v rozmezí 10 000 –
20 000 Kè a nad 1, 0 promile ve výši 25 000
– 50 000 Kè.

Kromì pøestupkù na úseku dopravy, kterých
jsme v uplynulém mìsíci øešili více neā tøi stov-
ky, jsme na Policii ÈR pøedali devìt pøípadù
podezøení z trestné èinnosti. Na úseku veøejné-
ho poøádku a majetku jsme zaregistrovali èty-
øicet pøestupkù.

Krátce po pùlnoci dne 5. 3. nalezli stráāníci
v ulici Volyòská otevøené vozidlo s klíèky ve
spínací skøínce. Vozidlo jsme zajistili a násled-
nì vyhledali majitele.

Naše podìkování patøí všímavému oznamo-
vateli, který nám v odpoledních hodinách dne
6. 3. nahlásil, āe na parkovišti u høbitova stojí
vozidlo s rozbitým oknem. Oznamovatel si
všiml a zapamatoval i rz vozidla, které bylo za-
parkováno vedle. Na místì stráāníci zjistili, āe
vozidlo bylo vykradené a spoleènì se všemi
informacemi od oznamovatele, toto pøedali
hlídce Policie ÈR.

Z trestného èinu krádeāe se bude zodpovídat
mladá āena z Pøíbramska a mladík ze Strako-
nicka, kteøí byli v odpoledních hodinách dne
11. 3. pøistiāeni ochrankou v jednom ze strako-
nických marketù pøi krádeāi zboāí.

Krátce po druhé hodinì ranní dne 12. 3. byl
hlídkou mìstské policie zadrāen dvacetiletý
mladík, který v ulici Podskalská skákal po ka-
potì vozidla. Své jednání, kterým je podezøelý
ze spáchání pøestupku, bude „obhajovat“ na
mìstském úøadu – oddìlení pøestupkù.

Podìkování patøí āenì, která ve veèerních
hodinách dne 16. 3. pøinesla na sluāebnu mìst-
ské policie nalezenou penìāenku s doklady a fi-
nanèní hotovostí více neā ètyø tisíc korun

èeských. Podle dokladù byl poté nález pøedán
majiteli.

Do protialkoholické a protitoxikomanické
záchytné stanice do Èeských Budìjovic byl ve
veèerních hodinách dne 20. 3. pøevezen hlídkou
mìstské policie muā z Prachaticka. Poté, co
muā pod vlivem alkoholu obtìāoval svou pøí-
telkyni a dìti, tato na místo pøivolala stráāníky.
Vzhledem k tomu, āe se muā choval neustále
agresivnì a dechovou zkouškou bylo zjištìno,
āe muā má 2,46 promile alkoholu, byl nejdøíve
stráāníky zpacifikován a poté pøevezen do
Èeských Budìjovic.

Muāe z Blatenska, který v dopoledních hodi-
nách dne 24. 3. onanoval pøed āáky jedné ze
støedních škol, zadrāela na základì popisu hlíd-
ka mìstské policie. Poté, co stráāníci zjistili jeho
totoānost, muā putoval na Obvodní oddìlení
Policie ÈR ve Strakonicích.

Podìkování patøí āenì, která nás pøivolala
v ranních hodinách dne 24. 3. do ulice Mlýnská.
„Soused nade mnou bouchá na stìny bytu a vo-
lá o pomoc.“ Kdyā stráāníci zajistili otevøení
bytu a dostali se dovnitø, na zemi leāel s nìko-

lika zlomeninami jeho majitel. Po pøivolání
RZS byl muā pøevezen do nemocnice.

V blokovém øízení byl øešen krátce po po-
ledni dne 25. 3. mladík, který ponechal na
chodníku v ulici Nábøeāní bez povšimnutí
exkrement svého psa. Stráāníci byli všímavìjší,
proto mladík odcházel z místa s blokem v ruce.

Na základì práce s kamerovým systémem
byla zjištìna v noèních hodinách dne 25. 3.
v ulici Nádraāní na chodníku leāící āena. Kdyā
se na místo dostavila hlídka mìstské policie,
zjistili stráāníci, āe āena je opilá. Poté, co byla
ošetøena RZS, odešla jiā po svých za kama-
rádkou.

Ve veèerních hodinách dne 26. 3. se snaāila
dvojice mladých lidí obohatit, a to tím, āe
vytahovali z kašny na hradním nádvoøí mince.
Jejich poèínání zaregistroval stráāník pracu-
jící s kamerovým systémem a oba poté byli
„odmìnìni“ blokovou pokutou.

Závìrem mi dovolte podìkovat všem øi-
dièùm, kteøí respektovali dopravní znaèení
v jednotlivých ulicích mìsta a pomohli tak
zamìstnancùm technických sluāeb kvalitnì
provést jarní úklid.  Milan Michálek

velitel stráāníkù MP Strakonice

Městská policie Strakonice

V tomto období finišuje výstavba nové zá-
kladní školy Pováāská. Stavba 1. etapy by mìla
být dokonèena k 30. 6. 2011. O prázdninách do-
jde k zaøizování uèeben a ostatních prostor, aby
od 1. záøí 2011 mohla zaèít výuka. Otevøeme 10
tøíd pro 1. stupeò, zázemí pro školní druāinu
a pro pedagogy sborovnu a kabinety, kanceláøe
pro ekonomické oddìlení a vedení školy. Sou-
èástí této etapy je rovnìā novì vybudovaná
školní jídelna, multifunkèní hudební sál a uèeb-
na pro pìstitelské práce spojená se skleníkem.

Od 1. záøí 2011 budou navštìvovat školu āáci
1. stupnì ze souèásti Pováāská a Lidická. Do-
jíādìjícím dìtem bude nabídnut školní autobus,
který bude pøeváāet dìti z Lidické na Pováāskou
a zpìt. V budovì na Lidické bude pro zájemce
fungovat ranní a odpolední školní druāina.

Dokonèení další etapy – 2. stupeò s tìlocviè-
nou, odbornými uèebnami a zázemím pro pra-

covní a výtvarné èinnosti – bude realizováno
bìhem pøíštího roku, aby se celá škola zaèala
spoleènì vzdìlávat od 1. záøí 2012.

Pro zájemce o prohlídku pøipravujeme
Den otevøených dveøí ve ètvrtek 12. 5. 2011
od 14 do 17 hodin. Jaroslava Cháberová

Výstavba nové školy. Foto: Archiv MìÚ

Informace o dokončení výstavby 1. etapy
ZŠ Povážská

Kudy dál ve Zdravém městě 
Dotazníkového šetøení mezi obyvateli Stra-

konic, které má pøinést nové podnìty pro další
program Zdravého mìsta a místní Agendy 21
se letos zúèastnilo 86 respondentù. „Dotazníky
jsou jednou z forem zpìtné vazby k našim akti-
vitám,“ øíká projektový manaāer MìÚ Stra-
konice Michal Novotný. „ZjišNujeme, jaké po-
vìdomí mají obyvatelé Strakonic o projektu
Zdravého mìsta, které kampanì znají a aktivnì
se jich zúèastòují. Souèasnì hledáme také od-
povìï na otázku, jakou vìkovou skupinu se nám
dosud programem nepodaøilo oslovit. Obyvate-
lé se vyjadøují také k tomu, které problémy by
v blízké budoucnosti mìly být ve mìstì øešeny
a kam tedy máme zacílit pozornost.“

Za hlavní téma projektu v letošním roce svým
hlasováním urèili obyvatelé Strakonic tìsným
výsledkem udrāitelnou spotøebu a výrobu (41),
jen o nìco ménì z nás by rádo vidìlo jako téma
roku 2011 podporu dobrovolnictví a dobro-
volníkù (36). Šetøení prokázalo, āe stoupá zájem

o aktivity Zdravého mìsta a místní Agendy 21.
Kaādý z respondentù alespoò znal nìkterou
z kampaní projektu a vìtšina se aktivnì ales-
poò do jedné z nich také zapojila. Nej-
populárnìjšími byly mezi dotázanými Evrop-
ský týden mobility (55) a Den Zemì (45). Nej-
hojnìji navštìvovanou akcí je Louèení
s prázdninami (24). Vìtšina respondentù po-
vaāuje aktivity Zdravého mìsta Strakonice za
program pro všechny vìkové kategorie (45). Za
priority v projektu v budoucnosti povaāují oby-
vatelé Strakonic ochranu pøírody (36) a bezpeè-
nou dopravu (35). Nejvìtší pokrok v našem
mìstì za poslední rok vnímala vìtšina do-
tázaných v tøídìní odpadu (70).

Všem úèastníkùm šetøení dìkujeme. Jména
pìti vylosovaných, pro které jsou pøipraveny
drobné dárky uvádíme níāe.

Petra Kleèková, Marie Hošková, Lenka Bøi-
cháèková, Jiøí Chvosta a Michaela Horejšová

(PR)
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kulturní akce

Program na kvìten 2011
Úterý 3. kvìtna

JARNÍ ROZEZPÍVÁNÍ
Koncert pìveckých sborù.

Úèinkují: Pìvecký sbor Gymnázia Strakonice, DPS Fere Angeli
ZUŠ Strakonice, host DPS Carmina, Èeské Budìjovice.

Dùm kultury – 18.00 hod.

Støeda 4. kvìtna
Pavel Nìmec – Divadelní soubor Èelakovský Strakonice: AMANT

Hrají: Lenka Bøicháèková, Kamila Klimešová, Eva Vávrová,
Josef Smetana, Lukáš Dastlík, Zdenìk Novák, Petr Záleský.

Reāie: Petr Záleský
Dùm kultury – 19.30 hod.

Ètvrtek 5. kvìtna
Koncert skupiny ARCUS Chomutov

Hrají gotickou hudbu. Rytíøský sál – 19.30 hod.

Sobota 7. kvìtna
CHINASKI AMAROK TOUR 2011

Koncert skupiny Chinaski s hostem Katkou KNECHTOVOU.
Letní kino – 19.00 hod.

Pondìlí 9. – støeda 11. kvìtna
Pøednáška Dalibora Øihánka pro støední školy

zamìøená na výtvarné umìní.
Rytíøský sál – 8.00 hod.

Støeda 11. kvìtna
Kytarový recitál v podání Libora JANEÈKA

Na koncertì zazní španìlská a jihoamerická hudba.
Rytíøský sál – 19.30 hod.

Nedìle 15. kvìtna
TANEÈNÍ ODPOLEDNE S MIROSLAVEM CHODLEM

Dùm kultury – 15.00 hod.

Støeda 18. kvìtna
Divadlo Continuo – pøedstavení FINIS – TERRAE

Poulièní pøedstavení kombinující prvky fyzického divadla se zpìvem,
tancem a snovými obrazy, vytváøených za pomoci loutek a masek

komedie dell’arte.
II. hradní nádvoøí – 21.00 hod.

Ètvrtek 19. kvìtna
Mimoøádné divadelní pøedstavení – Divadlo Na Jezerce, Divadelní

spoleènost Jana Hrušínského – Yasmina Reza: KUMŠT
Hrají: Jan Tøíska, Jan Kaèer, Jan Hrušínský

„Kumšt“ (ART) patøí bezesporu mezi nejúspìšnìjší komedie a krátce
po prvním uvedení v roce 1994 si našel cestu k divákùm z celého

svìta. Pojednává o tøech nerozluèných kamarádech,
Markovi – Jan TØÍSKA, Ivanovi – Jan HRUŠÍNSKÝ a Borisovi –

Jan KAÈER, kteøí se pøes zdánlivì obyèejnou debatu o umìní
dostanou aā k āivotnì dùleāitému sporu, který odhalí jejich

nejniternìjší hodnoty. Modernistický obraz, který celou diskusi
vyvolal, pøivede hrdiny aā na pokraj jejich svìtù. „Kumšt“ pojednává

o problémech, které nevyhnutelnì zajímají kaādého èlovìka.
Pøes svou hloubku však má velmi pøístupnou a milou podobu,

plnou lehkého humoru. Reāie se ujal Jan HØEBEJK.
Dùm kultury – 19.30 hod.

Sobota 21. kvìtna
Koncert STREETMACHINE (hardcore Pardubice)

a DEMAJA (hardcore Liberec)
Dùm kultury – 20.00 hod.

Pondìlí 23. kvìtna
Koncert IVY BITTOVÉ

Známé houstlistky, zpìvaèky a hereèky, která patøí k nejvýraznìjším
osobnostem èeské alternativní hudební scény.

Rytíøský sál – 19.30 hod.

Støeda 25. kvìtna
Pøednáška DUŠANA VÁVRY na téma NA ZÁPADNÍ FRONTÌ,
MU�I STRAKONICKA NA BOJIŠTÍCH 2. SVÌTOVÉ VÁLKY

Je spojená s promítáním a výstavkou vìcí pouāívaných ve válce.
Pøednáška bude také zamìøena na nový kniāní projekt autora,

který bude uveden v pøíštím roce.
Rytíøský sál – 19.30 hod.

Pátek 27. – sobota 28. kvìtna
JAMBOREE 2011

Nejvìtší bluegrass a country festival ve støední Evropì.
Více informací a kompletní program na zvláštních plakátech.

VÝSTAVA:
6. – 29. kvìtna

Výstava prací ZUŠ Strakonice na téma ZRCADLENÍ
POZOR ZMÌNA OTEVÍRACÍ DOBY MALTÉZSKÉHO SÁLU

Úterý – nedìle 9.00 – 16.00 hod.
5. 5. vernisáā výstavy – 16.30 hod. Maltézský sál

OZNÁMENÍ
Mìstské kulturní støedisko Strakonice oznamuje, āe je v provozu

samoobsluāné pøedprodejní místo, kde je moāno zakoupit nebo
rezervovat vstupenky, pøípadnì vyzvednout jiā rezervované vstu-
penky.

Jedná se o kiosek umístìný v prostorách Mìstského infocentra na
Velkém námìstí ve Strakonicích.

Provozní doba je po–pá od 8 do 18 hod. So od 9 do 13 hod.
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KINO OKO STRAKONICE
Nedìle 1. – støeda 4. kvìtna POZOR!!! jen od 17.30 hod.
ÈR,pohádka, 2D doporuèená pøístupnost: všem
ÈERTOVA NEVÌSTA vstupné: 80 Kè
Klasická komediální pohádka.
Reāie: Zdenìk Troška
Hrají: František Nìmec, Sabina Laurinová, Jana Andresíková,
Hrají: Antonín Hardt, Eva Josefíková, Václav Šanda, Karel Zima,
Hrají: Bára Munzarová, David Suchaøípa Bontonfilm

Nedìle 1. – støeda 4. kvìtna POZOR!!! jen od 20.00 hod.
ÈR, èerná komedie, 85, 2D doporuèená pøístupnost: od 15 let
CZECH MADE MAN vstupné: 110 Kè
S poctivostí leda pojdeš.
Reāie: Tomáš Øehoøek
Hrají: Jan Budaø, Kateøina Broāová, Martin Písaøík, Milan Šteindler,
Hrají: Pedja Bjelac, Zdenìk Srstka, Ester Koèièková, Antonín Duchoslav,
Hrají: Jana Krausová, Petr Ètvrtníèek ad. Falcon film

Ètvrtek 5. – nedìle 8. kvìtna od 17.30 a 20.00 hod.
USA, akèní thriller, titulky, 2D doporuèená pøístupnost: od 12 let
RYCHLE A ZBÌSILE 5 vstupné: 80 Kè
Vin Diesel v dalším rychlém a zbìsilém filmu.
Reāie: Justin Lin
Hrají: Vin Diesel, Dwayne Johnson, Paul Walker,
Hrají: Jordana Brewster Bontonfilm

Pondìlí 9. – støeda 11. kvìtna POZOR!!! od 17.30 a 20.00 hod.,
USA, thriller, titulky, 110, 2D  út jen od 17.30 hod.
VŠEMOCNÝ doporuèená pøístupnost: od 12 let
Co kdyby existovala pilulka, vstupné: 80 Kè
která vás uèiní všemocným?
Reāie: Neil Burger 
Hrají: Robert De Niro, Bradley Cooper,
Hrají: Abbie Cornish, Anna Friel HCE

Ètvrtek 12. – nedìle 15. kvìtna POZOR!!! jen od 17.30 hod.
USA, animovaná komedie, è. dabing, 60, 2D doporuèená pøístupnost: všem
MEDVÍDEK PÚ vstupné: 100 Kè
„Ve Stokorcovém lese zaèíná den jako kaādý jiný. 
Pú se probouzí velice hladový a nemá doma āádný med. 
Vydává se ho sehnat, ale jeho pou# posléze nabere zcela jiný smìr…“ 
Reāie: Stephen Anderson, Don Hall
Pøed snímkem Medvídek Pú bude promítán krátký animovaný film 
BALADA O NESSIE Falcon

Ètvrtek 12. – nedìle 15. kvìtna POZOR!!! jen od 20.00 hod.
USA, akèní/dobroduāný/drama/fantasy, 130 doporuèená pøístupnost: od 12 let
THOR 3D vstupné: 130 Kè
Bùh. Rebel. Legenda.
Reāie: Kenneth Branagh
Hrají: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston,
Hrají: Anthony Hopkins, Stellan Skarsgard, Rene Russo Bontonfilm

Pondìlí 16. – úterý 17. kvìtna od 17.30 a 20.00 hod.
USA/UK, dobrodruāný/drama, titulky, 114, 2D dopor. pøístupnost: pøístupný
OREL DEVÁTÉ LEGIE vstupné: 80 Kè
Dobrodruāné drama z dob øímského impéria
se stoupající hvìzdou støíbrného plátna Channingem Tatumem
v hlavní roli.
Reāie: Kevin Macdonald
Hrají: Channing Tatum, Jamie Bell, Donald Sutherland HCE

Støeda 18. – ètvrtek 19. kvìtna od 17.30 a 20.00 hod.
USA, romantická komedie, titulky, 2D doporuèená pøístupnost: od 12 let
TVÙJ SNOUBENEC, MÙJ MILENEC vstupné: 80 Kè
Dát pøednost pøátelství s nejlepší kamarádkou,
nebo lásce svého āivota?
Reāie: Luke Greenfield
Hrají: Kate Hudson, Ginnifer Goodwin, Colin Egglesfield HCE

Pátek 20. – nedìle 22. kvìtna od 17.30 a 20.00 hod.
USA, drama, titulky, 120, 2D doporuèená pøístupnost: od 12 let
VODA PRO SLONY vstupné: 80 Kè
Podle uznávaného bestselleru.
Water For Elephants nabízí neoèekávanou romanci
v unikátnì dojemném balení.
Reāie: Francis Lawrence
Hrají: Robert Pattinson, Christoph Waltz, Reese Witherspoon,
Hrají: James Frain, Hal Holbrook Bontonfilm

Pondìlí 23. – støeda 25. kvìtna od 17.30 a 20.00 hod.
ÈR, komedie, 2D doporuèená pøístupnost: všem
WESTERNSTORY vstupné: 80 Kè
Komedie ze zákulisí pøíprav sezony ve westernovém mìsteèku. 
Reāie: Vlastimil Peška
Hrají: Mário Kubec, Veronika Kubaøová, Petr Vondráèek, Bob Klepl,
Hrají: Pavel Zedníèek, Kristýna Leichtová, Pavel Landovský Bontonfilm

Ètvrtek 26. – nedìle 29. kvìtna POZOR!!! od 17.00 a 20.00 hod.
USA, dobrodruāný, titulky, 141 doporuèená pøístupnost: všem
PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH PODIVNA 3D vstupné: 165 Kè
Johnny Depp se vrací ke své ikonické roli kapitána Jacka Sparrowa 
v akèním pøíbìhu plném pravdy, zrady, mládí a odchodù.
Reāie: Rob Marshall
Hrají: Johnny Depp, Geoffrey Rush, Penelope Cruz, Ian McShane,
Hrají: Kevin R. McNally, Astrid Berges–Frisbey and Sam Claflin Falcon

Pondìlí 30. kvìtna – støeda 1. èervna od 17.30 a 20.00 hod.
ÈR, brutální komedie, 80 doporuèená pøístupnost: všem
REKVALIFIKACE vstupné: 70 Kè
Pøíbìh pana Zrzavého je napsaný podle neobyèejných záāitkù obyèejných lidí.
Reāie: Vlado Štancel
Hrají: Vlado Štancel, Sabina Vojvodová, Milan Kaèmarèík, Kateøina Tschornová,
Hrají: Lucie Koāinová, Ernesto Èekan, Michael Kòaāko, Pavel Vondruška,
Hrají: Vlasta Špicnerová, Karel Hábl, Roman Štolpa ad. Pegas film

SENIORSKÉ STØEDY – OSKAROVÉ FILMY
Støeda 4. kvìtna POZOR!!! od 9.30 hod.
USA, drama, titulky, 108, 2D promítání pro seniory a handicapované
ÈERNÁ LABU� vstupné: 50 Kè
Co všechno byste obìtovali pro sen?
Reāie: Darren Aronofsky
Hrají: Natalie Portman, Vincent Cassel, Mila Kunis,
Hrají: Winona Ryder, Barbara Hershey Bontonfilm

Støeda 18. kvìtna POZOR!!! od 9.30 hod.
VB, drama, titulky, 118, 2D promítání pro seniory a handicapované 
KRÁLOVA ØEÈ vstupné: 50 Kè
Vystrašená zemì potøebuje pravého vùdce. 
Vystrašený èlovìk potøebuje pravého pøítele.
Reāie: Tom Hooper
Hrají: Colin Firth, Geoffrey Rush, Helena Bonham Carter,
Hrají: Guy Pearce, Jennifer Ehle ad. Bontonfilm

FILMOVÝ KLUB – KINO OKO
Úterý 10. kvìtna od 20.00 hod.
ÈR, dokument, 77, 2D doporuèená pøístupnost: od 18 let
TANTRA vstupné: 45 a 60 Kè
Chcete lépe poznat sami sebe? Touāíte prohloubit vztah se svým partnerem?
Film, uvádìný v kinech v necenzurované verzi, pøináší intimní výpovìdi lidí,
kterým tantra zmìnila āivot. A ukazuje sex tak, jak nejsme bìānì zvyklí.
Reāie: Benjamin Tuèek Aerofilm

Úterý 31. kvìtna od 20.00 hod.
ÈR, brutální komedie, 80 doporuèená pøístupnost: všem
REKVALIFIKACE vstupné: 55 a 70 Kè
Pøíbìh pana Zrzavého je napsaný podle neobyèejných záāitkù obyèejných lidí.
Reāie: Vlado Štancel
Hrají: Vlado Štancel, Sabina Vojvodová, Milan Kaèmarèík, Kateøina Tschornová,
Hrají: Lucie Koāinová, Ernesto Èekan, Michael Kòaāko, Pavel Vondruška,
Hrají: Vlasta Špicnerová, Karel Hábl, Roman Štolpa ad. Pegas film

Zmìna programu vyhrazena.

PØIPRAVUJEME NA ÈERVEN:
4.–5. 6. – NÁRODNÍ ŠAMPIONÁT MA�ORETKOVÝCH SKUPIN

7. 6. – Pøednáška astrologa PETRA PROKOPCE
8.–9. 6. – STRAKONICKÝ DUDÁÈEK

9. 6. VEÈER S DANOU MORÁVKOVOU. Rytíøský sál – 19.30 hod.
11. 6. – DANCE SHOW. Letní kino

14. 6. – KONCERT IVO JAHELKY. Rytíøský sál
17. 6. – KONCERT TØI SESTRY. Letní kino

19. 6. – SLAVÍME S NEKTARKOU.
Mimoøádné taneèní odpoledne s písnièkou. Dùm kultury
22. 6. – KONCERT BRATØI NEDVÌDOVÉ. Letní kino

3.–30. 6. – PRODEJNÍ VÝSTAVA OBRAZÙ JIØÍHO
KUBELKY. 2. 6. – vernisáā – 16.30 hod. Maltézský sál



� 2.–31. 5. – Plenkování – vý-
stavka pøi pøíleāitosti Týdne
opravdových plen. ŠK, po-
boèka za parkem

� 4.–13. 5. – Tradièní prodejní výstava výtvar-
ných prací āákù Základní školy speciální ve
Strakonicích. ŠK, vstupní hala

� 3. 5. – Pøiletìla vrána – vernisáā prodejní vý-
stavy. ŠK, vstupní hala, 14.00 hodin

� 6.–7. 5. víkendový hudebnì–tvoøivý kurz vý-
roby kantel Dlabej a hrej. Materiál bude pøi-
praven, s sebou si pøineste vhodný pracovní
odìv a svaèinu. Cenu nástroje ovlivòuje jeho
velikost, pouāitý materiál a poèet strun (od
1 300 do 1 650 Kè). Vzhledem k omezenému
poètu úèastníkù (min. 10, max. 20) je nutné
se pøedem pøihlásit – telefonicky na èísle
380 422 721, mailem na jan.juras@knih-st.cz
nebo osobnì v ekoporadnì v poboèce knihov-
ny za parkem v Husovì ulici. Kurz se koná ve
spoleèenském sále ŠK. Zaèátek 6. 5. v 17.00
hodin, konec 7. 5. v 18.00 hodin. 

� 10. 5. – Školení poèítaèové gramotnosti. Blíāe
vás seznámíme s textovým editorem Microsoft
Word. Nauèíme vás hrát si s napsaným textem
a objevíme spoustu dalších tajemství. Z dùvo-
du omezené kapacity āádáme zájemce, aby se
na vybrané termíny (dopolední èi odpolední
kurz) pøihlašovali – osobnì, na telefonu 380
422 700 nebo mailem knihovna@knih-st.cz.
Dìkujeme za váš zájem a vìøíme, āe osobní
pøístup zvýší kvalitu kurzù. ŠK, studovna, 9.30,
15.30 hodin

� 18. 5. – Nejsem āádná lvice – beseda ke stej-
nojmenné autobiografické knize o āivotì paní
Kamily Mouèkové. „Mùj āivot byl všechno,
jenom ne nuda, “ øíká legendární televizní hla-
satelka. Besedu povede spisovatelka Petra
Braunová, autorka knihy, a uskuteèníme ji
v rámci cyklu Akademie volného èasu. ŠK,
spoleèenský sál, 18.00 hodin

� 18. 5.–27. 6. – Skvosty pøírody. Výstava prací
āákù pí uè. Jarmily Lískovcové, z výtvarného
oboru ZUŠ Strakonice. ŠK, vstupní hala

� 30. 5. – Vyhlášení výsledkù soutìāe O nej-
krásnìjší kniāní záloāku a pøedání cen. Soutìā
vyhlásila ŠK pro āáky výtvarných oborù ZUŠ
Strakonice. ŠK, oddìlení pro dìti, 15.00 hodin

Pøipravujeme na èerven
� 2. 6. – Básník Ondøej Fibich uvádí øeditele

āidovského muzea v Praze, bývalého vel-
vyslance ÈR v Izraeli a spisovatele, dr. Leo
Pavláta, jenā bude hovoøit o knize i o Knize,
o Izraeli a také o tom, jak máme pøistupovat
k āidovským památkám.  ŠK, spoleèenský sál,
18.00 hodin

ŠK a ÈSOP zvou dospìlé i dìti
� po celý mìsíc na prùbìānì obmìòovanou vý-

stavku jarních kvìtin a na výstavku foto-
grafií p. Zdeòka Kozla Kameny a stromy

v pùjèovnì pro dìti a dospìlé na poboèce ŠK
za parkem (Husova 380). Otevírací doba v po-
boèce: PO a ÈT 13–18, ST 8–12.

� ve ètvrtek 5. 5. mezi 17.00–19.00 hod. do
poboèky ŠK na Tvoøivý podveèer s Lenkou
Kloudovou na téma Quilling (drobná srdíè-
ka, kytièky apod.). Hodí se napø. jako zá-
pichy, pøáníèka nebo ozdoby na krabièky.
Úzké rùznobarevné papírové prouāky, lepid-
lo a karton budou pøipraveny na místì, ale
mùāete pøinést i svoje.

� v sobotu 7. 5. na pøírodovìdný výlet (do
10 km). Sraz v 6.40 pøed nádraāím ÈD,
v 6.52 jede vlak do Nepomuka. Pùjdeme 2 km
do Vrèenì a tam se pøipojíme k Vítání ptaèího
zpìvu (poøádá Nepomucký ornitologický spo-
lek, vede Václav Kováø – viz www.cso.cz).
Kromì pozorování v pøírodì a urèování podle
zpìvu bude moāno vidìt ptáky i zblízka pøi
krouākování. Vlak zpìt jede kaādé 2 hodiny,
napø. ve 14.32. Doporuèujeme mít dalekohled.

� ve støedu 18. 5. na pøednášku Rady ze za-
hrady (konkrétnì z pøírodní zahrady v Ru-
dolfovì, známé z knihy Harmonie ekodomo-
va, ze Zelených veèerù i z nedávné výstavy
v hale ŠK). Doplnìno promítáním a ukázkami.
Pøednáší Mgr. Irena Kováøová, BcTh z JÈU,
která nás seznámí se svými zkušenostmi
s uplatòováním zásad pøírodního hospodaøení
a feng šuej a mùāe zodpovìdìt dotazy týkající
se napø. biologické ochrany rostlin, jejich vhod-
né kombinace, výbìru druhù hodících se do
stínu nebo naopak na velmi suchá stanovištì,
osázení úplnì nového pozemku nebo vylepšení
problematických míst atd. Koná se od 17.00
hodin v promítacím sále strakonického gym-
názia.

� v sobotu 21. 5. na opakování pøírodovìdné-
ho zájezdu do Národního parku Bavorského
lesa (pro velký zájem pøi loòském øíjnovém
termínu). Sraz je v 7.00 pøed ZŠ F.L.È., návrat
veèer. Jede se do Neuschönau, kde je zdarma
k vidìní napø. promítání v Domì Hanse Eisen-
manna, botanická a geologická expozice a les-
ní safari s 35 druhy zvíøat v oborách. Kdo bude
mít zájem, mùāe se podívat na 44 m vysokou
vyhlídkovou vìā a unikátní bezbariérovou stez-
ku v korunách stromù (nejdelší na svìtì, ve
výšce 10 – 25 m, moānost jet výtahem). Do-
poruèujeme mít s sebou dalekohled na pozoro-
vání ptactva aj. Vstup (5,50 – 8,00 E) si platí
kaādý sám. Cestou domù se pojede pøes Gra-
fenau (hist. centrum, lázeòský park, hradby aj.).
Cena: 120 – 150 Kè na osobu. Podrobnìjší
informace a pøihlášky v poboèce za parkem
v Husovì ul. è. 380, tel.: 383 323 021 nebo na
hrdlickova@knih-st.cz. 

� na páteèní schùzky krouāku MOPíkù a je-
jich rodièù aj. (chodit mùāe kdokoliv, i nepra-
videlnì). 6. 5. a 20. 5. (v sudé týdny) bude
sraz v 16.00 hodin v altánu v parku, 13. 5.

a 27. 5. pøed hradem u CIAO. Budeme si
hrát hlavnì venku, pozorovat ptáky, kvìtiny
a všechno ostatní, co je v pøírodì vidìt. Budeme
si s sebou brát dalekohled a kelímkovou lupu.
13. 5. se pùjdeme s pí Evou Václavíkovou po-
dívat do Hole na āidovský høbitov – máme slí-
beno i jeho otevøení.

Více na www.csop-strakonice.net

()

Šmidingerova knihovna
ve Strakonicích

a mìsto Strakonice
vyhlašují jubilejní 10. roèník

LITERÁRNÍ A VÝTVARNÉ SOUTÌ�E
O CENU PROF. ANTONÍNA VORÁÈKA
Soutìā si klade za cíl:

� objevovat a podporovat nové talenty
� nalézt nové pohledy na skuteènosti kolem nás
� pøipomenout osobnost profesora Antonína

Voráèka (20. 6. 1889–16. 4. 1978), dìkana,
profesora strakonického gymnázia, pøevora
maltézského øádu.

Kritéria soutìāe v roce 2011:
Soutìā je vyhlášena dnem 1. dubna 2011 pod

patronací starosty mìsta Strakonice a je urèena pøe-
devším studentùm støedních škol Èeské republiky.

Celá soutìā je rozdìlena do dvou vìkových
skupin: studenti SŠ a dospìlí.

Do soutìāe jsou pøijímány pùvodní a nezve-
øejnìné literární a výtvarné práce v kategoriích:
� poezie – nejménì 5–10 básní, v pøípadì širšího

tematického celku – napø. sbírka – prosíme
o výbìr

� próza (povídka, pohádka) – kratší prozaický
útvar v max. rozsahu 10 textových stran

� ilustrace, plakát.
Uzávìrka soutìāe je 30. 6. 2011.
Literární soutìāní pøíspìvky psané na poèítaèi

a opatøené údaji – jméno, datum narození, škola,
adresa a e-mail, zasílejte pouze elektronicky na
e-mail: reditel@knih-st.cz.

Dále pøipište souhlas se zaøazením Vašich osob-
ních údajù do databáze soutìāících a s pøípadným
zveøejnìním textu. Bez tìchto údajù nemohou být
pøíspìvky zaøazeny do soutìāe. 

Výtvarné pøíspìvky zasílejte na adresu: Šmi-
dingerova knihovna Strakonice, øed. Mgr. Andrea
Karlovcová, Zámek 1, Strakonice II, 386 11. Obál-
ku oznaète „VS 2011“.

Soutìāní pøíspìvky bude hodnotit devítièlenná
odborná porota podle tematické a formální úrovnì,
stylu a myšlenkového pøínosu. Hodnocení probìh-
ne anonymnì. V kaādé kategorii budou udìleny
3 hodnotné ceny, popø. èestná uznání.

Všichni úèastníci soutìāe budou pozváni na
slavnostní vyhodnocení v rámci Týdne knihoven
v øíjnu 2011 a z nejlepších pøíspìvkù bude vydán
sborník prací.

Bliāší informace www.knih-st.cz,
tel.: 380 422 703, e-mail: reditel@knih-st.cz
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pozvánky a info

5. 5. Teodor Buzu – Tanec barev
Obrazy, akvarely, obrazy na hedvábí 
Slavnostní vernisáā výstavy probìhne 4. 5. od 17 hodin.
Záštitu nad výstavou pøevzal ªtefan Gorda, velvyslanec Moldavské
republiky v Praze.
Výstavní sály strakonického hradu

7. 5. Roāmberkové, øád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko
Slavnostní otevøení výstavy k roku Roāmberkù.

8. 5. Den otevøených dveøí 25. protiletadlové raketové brigády V Lip-
kách – historická vozidla, motorkáøi a souèasná vojenská technika,
šermíøská vystoupení.

18. 5. Den otevøených dveøí muzea
Všechny prostory muzea otevøeny 9 – 16 hod., vèetnì muzejní knihovny.

Pøipravujeme:
17. 6. Muzejní noc – Roāmberkové a Strakonice
28. 6. Strašidla na hradì

Støedovìký vodní mlýn Hoslovice:
Vodní mlýn otevøen dennì, mimo pondìlí 9 – 16 hod.

21. 5. Krajáè plný mléka
Zpracování mléka, výroba sýrù, tvarohu a peèení chleba.

Pøipravujeme:
18. 6. Klepaè Podlesí

Informace o sezonì 2011:
www.muzeum-strakonice.cz • 383 321 537, 380 422 608

MUZEUM STØEDNÍHO POOTAVÍ
V STRAKONICÍCH
Stálé expozice muzea otevøeny dennì, mimo Po 9 – 16 hod.
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info a sportovní příležitosti

PROVOZ PLAVECKÉHO STADIONU V KVĚTNU 2011
KRYTÝ BAZÉN
PONDÌLÍ 6.00 – 8.00 17.00 – 20.00x

(kondièní plavání)
ÚTERÝ 14.30 – 15.30 20.00 – 22.00
STØEDA 6.00 – 8.00 12.30 – 13.30* 13.30 – 18.00 20.00 – 22.00
(sudý týden) (kondièní plavání) (16.00 – 17.00x)
STØEDA 6.00 – 8.00 12.30 – 13.30* 13.30 – 16.00 20.00 – 22.00
(lichý týden) (kondièní plavání) 17.00 – 18.00
ÈTVRTEK 13.30 – 16.30 20.00 – 22.00
PÁTEK 6.00 – 7.30 12.00 – 14.30 15.30 – 22.00

(kondièní plavání) (15.30 – 19.00x)
SOBOTA 13.00 – 20.00
NEDÌLE 13.00 – 20.00

Vysvìtlivky: x – polovina bazénu, o – plavání pro tìhotné, * – plavání pro dùchodce

SOLÁRNÍ LOUKA
 

VSTUPNÉ: 1 āeton 10 Kè
(5 min. + 1 min. zdarma)

�eton do solární louky lze zakoupit
pouze k platné vstupence nebo

permanentce na bazén.

Bliāší informace na pokladnì
plaveckého stadionu.

KURZY
PRO NEPLAVCE

Pondìlí, ètvrtek: 15.30 – 16.30 hod.
Pro dìti od 5 let.

Aktuální program v páteèním
Strakonickém deníku,
na tel.: 383 321 792,

na infolince 383 324 209
nebo na webu: www.starz.cz.

Provoz sauny bude ukonèen 15. 5., ale otevøeme ještì úterky 17. a 24. 5. (pro āeny) a støedy 18. a 25. 5. (pro muāe).
Provoz letního areálu bude zahájen 1. 6. 2011 (Den dìtí, dìti budou mít tento den vstup zdarma!).

Martin Walter, vedoucí plaveckého stadionu

STARZ Strakonice • Na Køemelce 512, 386 11 Strakonice
e-mail: starz-st@quick.cz • www.starz.cz

 Zmìny programù vyhrazeny!

Podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání pro školní rok 2011/2012

MŠ U Parku, Plánkova 353,
tel.: 380 422 800

MŠ Ètyølístek, Holeèkova 410,
tel.: 380 422 860

MŠ Strakonice, A. B. Svojsíka 892,

tel.: 380 422 870

MŠ Šumavská 264,
tel.: 380 422 810, 380 422 816

MŠ Strakonice, Lidická 625,
tel.: 380 422 820

MŠ Holeèkova 413,
tel.: 380 422 850

– odlouèené pracovištì
MŠ Strakonice, Lidická 625

MŠ Školní 80,
tel.: 380 422 880, 380 422 883

– odlouèené pracovištì
MŠ Strakonice, Lidická 625

MŠ Spojaøù 1260,
tel.: 380 422 830

– odlouèené pracovištì
MŠ Strakonice, Lidická 625

MŠ Stavbaøù 213,
tel.: 380 422 840

– odlouèené pracovištì
MŠ Strakonice, Lidická 625

Rodièe, kteøí se spolu s dìtmi dostaví na jed-
notlivé mateøské školy, prosíme, aby s sebou
pøinesli obèanský prùkaz a rodný list dítìte.

Øeditelky mateøských škol zøizovaných mìstem Strakonice po dohodì s mìstem Strakonice,
odborem školství a cestovního ruchu, oznamují, āe ve dnech

9. kvìtna 2011 (pondìlí) a 10. kvìtna 2011 (úterý)
od 9.00 hodin do 16.00 hodin

budou pøijímány āádosti o pøijetí dítìte k pøedškolnímu vzdìlávání pro školní rok 2011/2012,
a to pøímo v jednotlivých mateøských školách:

V sobotu 28. kvìtna 2011 se uskuteèní od
13 do 21 hodin v Domovì pro osoby se zdra-
votním postiāením v Oseku hudební festival
pod názvem Osekfest 2011. Vystoupí zde Kabát
revival, Lucie revival, Vlasta Horváth, The Snuff,

tradiènì neprovizorní Prowizorium, Oseèanka
a bude pøipraven i doprovodný program. Vstupné
50 Kè. Veškerý výtìāek akce bude vìnován DOZP
Osek.

Více informací naleznete na www.osekfest.cz

Hudební charitativní festival

Hrdinové z legendárních foglarovek, významné
osobnosti našeho mìsta i zemì, chránìná flóra,
fauna, èi nerostné bohatství Strakonicka – to je jen
zbìāný pohled do 275 tipù k pojmenování nových
ulic v lokalitì Za Stínadly. Soutìā „Jak se budou
jmenovat?“ vyhlásil koncem února Mìstský úøad
ve Strakonicích.

Nové ulice vznikly mezi stavebními parcelami
pro rodinnou výstavbu v západní èásti mìsta mezi
Katovickou a Jezárkami. Podmínkou soutìāe bylo,
āe názvy ulic na sebe musí vzájemnì logicky
navazovat, jako tomu je v jiných èástech Strako-
nic. Soutìāící museli vzít v úvahu i skuteènost, āe
adresa se stává souèástí lidí, kteøí na ní budou
bydlet. Proto smìšné, èi morbidními názvy tìāko
uspìjí.

„O tom, která jména ulic postoupí do nejuāšího
výbìru rozhodne komise pro kulturu a cestovní
ruch mìsta. Z jejích nominací vyberou radní ty
nejlepší. Na pøíštím jednání zastupitelstva 15. èerv-
na by mìlo uā být definitivnì rozhodnuto, jak se
ulice budou skuteènì jmenovat. Poté bude vyhlášen
vítìz soutìāe,“ øíká Irena Malotová, pracovnice pro
vztahy s veøejností MìÚ. 

Soutìāící k pojmenování nových ulic pøistu-
povali s maximální zodpovìdností a výbìr tudíā
nebude vùbec jednoduchý. Všem zúèastnìným
patøí podìkování za krásné a zajímavé námìty.

(PR)

Strakoničtí soutěžili
o nejlepší názvy
pro nové ulice
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Evropský rok dobrovolnictví a Strakonice
K letošnímu roku zamìøenému na dobrovolnictví pøispívají

aktivnì i Strakonice

Køesadlo
Jiā poètvrté se ve Strakonicích uskuteènilo

pøedávání cen pro dobrovolníky roku Jihoèeského
kraje.

Nad akcí jiā tradiènì pøevzali záštitu starosta
mìsta Pavel Vondrys a hejtman Jihoèeského kraje
Jiøí Zimola.

V úterý 12. dubna si do Rytíøského sálu strako-
nického hradu pøišlo pro ocenìní devìt dobrovol-
níkù a pìt dobrovolnických týmù.

Z nich pìt získa-
lo èestné uznání
za dobrovolnickou
èinnost a ètyøi tý-
my cenu Dobrá
parta, která je jiho-
èeskou specialitou.

Mezi pìti ocenì-
nými individuální-
mi dobrovolníky
pøevzal cenu Køe-
sadlo i pan Miro-
slav Treybal ze
Strakonic za celo-
āivotní dobrovol-
nictví v Junáku
a pøi ochranì pøí-
rody.

Dobrovolnictví seniorù
– mezinárodní projekt

Zaèátkem prvního kvìtnového týdne se ve Stra-
konicích uskuteèní
druhé pracovní set-
kání mezinárodní-
ho projektu zamì-
øeného na dobro-
volnictví seniorù,
do kterého je zapojeno i mìsto Strakonice. Tento
projekt je souèástí programu Grundtvig z rodiny
evropských Programù celoāivotního uèení.

Hlavním tématem projektu je dobrovolnictví se-
niorù a jejich získávání pro dobrovolnickou èin-
nost.

První pracovní setkání úèastníkù projektu se
uskuteènilo na konci loòského roku v nìmeckém
Waldmünchenu. Setkání ve dnech 2.–3. 5. 2011
na strakonickém hradì je zamìøeno na pøedávání
zkušeností se získáváním seniorù–dobrovolníkù
a s jejich vzdìláváním v jednotlivých zapojených
zemích, a to v Èeské republice, Nìmecku, Dán-
sku, Rakousku, Itálii a Bulharsku.

Na setkání jsou pozvány neziskové organizace
ze Strakonic a Jihoèeského kraje a prezentovat své
zkušenosti na nìm bude napøíklad i Šmidingerova
knihovna se svojí Akademií volného èasu.

Michal Novotný, projektový koordinátor

Jelikoā se blíāí i jarní úklidy domácností, pøi-
pomínáme, āe na území mìsta je, pro obèany
s trvalým pobytem ve Strakonicích a jejích osa-
dách, a pro fyzické osoby, které mají na území
mìsta ve vlastnictví stavbu urèenou nebo slouāící
k individuální rekreaci, zøízen pro ukládání od-
padù sbìrný dvùr – v Tovární ulici. Sbìrný dvùr
pro mìsto provozují Technické sluāby Strakoni-
ce, s. r. o.

Odpady zde mohou obèané, na základì proká-
zání trvalého pobytu èi zaplacení místního poplat-
ku za provoz systému shromaāïování, sbìru, pøe-
pravy, tøídìní, vyuāívání a odstraòování komunál-
ních odpadù, ukládat zdarma. Právnické osoby
a fyzické osoby podnikající zaplatí cenu za likvi-
daci konkrétního odpadu plus manipulaèní popla-
tek. Ceník je k nahlédnutí v Technických sluābách
Strakonice, s. r. o.
 

Jaké odpady mùāete do sbìrného dvora odnášet?

– veškeré komunální odpady, které nepatøí do po-
pelnice (pomohou Vám nálepky na kontejnerech
s komunálním odpadem)

– odpad, který se do popelnice nevejde
– odpad, u kterého nevíte, kam s ním

Více najdete na internetových stránkách
www.strakonice.eu, sekce øešení āivotních situací,
odbor āivotního prostøedí nebo na stránkách tech-
nických sluāeb www.tsst.cz.

Pøesto vyjmenuji nìkolik konkrétních odpadù,
které mùāete odnášet do sbìrného dvora:
a) nebezpeèný odpad – obaly od barev a jejich

zbytky, obaly od sprejù, èinidla, rozpouštìdla,
kyseliny, pesticidy, zbytky ropných látek, jedy,
oleje nepodléhající zpìtnému odbìru, baterie
a akumulátory (autobaterie), olejové filtry, ne-
mrznoucí kapaliny, dehet, fotochemikálie…,

b) objemný odpad – døevotøískové desky, nábytek
a jeho zbytky (rozebraný nábytek), matrace,
koberce, linolea, koèárky…,

c) kovy – všechny druhy bez rozdílù,

d) plasty – velké kusy, které se nevejdou do ālu-
tých kontejnerù na tøídìný odpad ve mìstì
(plastový nábytek, kanystry, fólie…),

e) papírové a lepenkové obaly – velké kusy, které
se nevejdou do modrých kontejnerù na tøídìný
odpad ve mìstì,

f)  záøivky a úsporné āárovky – sbìrný dvùr je mís-
tem zpìtného odbìru pro tyto výrobky, zapo-
jenými do systému Ekolamp,

g) pneumatiky – je povinen odebrat jejich prodejce,
pøípadnì je mùāete odevzdat do sbìrného dvora,

h) elektrozaøízení (elektroodpady) – sbìrný dvùr
je místem zpìtného odbìru pro tyto výrobky.
Jsou to všechny výrobky, pro které je elektrický
proud hlavním zdrojem energie (s výjimkou
svítidel u domácností), napø. lednièky, televize,
rádia, myèky, vysavaèe, poèítaèe, vrtaèky, elek-
trické zahradní náøadí, telefony, 

ch) elektrické akumulátory (autobaterie) – je po-
vinen odebrat jejich prodejce, pøípadnì je mù-
āete odevzdat do sbìrného dvora,

i) galvanické èlánky a baterie – je povinen odebrat
jejich prodejce, pøípadnì je mùāete odevzdat
do sbìrného dvora èi do èervených nádob roz-
místìných po mìstì s nápisem zpìtný odbìr
elektrozaøízení. Jedná se pøedevším o baterie
tuākové, ploché (napájení hraèek, ovladaèù
k televizi, fotoaparátù), knoflíkové (z hodinek),
baterie z mobilních telefonù,

j)  biologický odpad vhodný ke kompostování –
kromì odevzdání do sbìrného dvora je moāné
i komunitním kompostování na zahrádkách.

Léèiva – všechna nepouāitá léèiva odevzdávejte
v lékárnách.

Otevírací hodiny sbìrného dvora Tovární ulice,
Strakonice (za āeleznièní tratí u ÈZ,

vedle prodejny Dùm a zahrada) v letním èase:

pondìlí – pátek 8.00 – 12.00, 13.00 – 18.00 hod.
sobota 7.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hod.

nedìle 8.00 – 12.00 hod.
Lucie Klimešová, odbor āivotního prostøedí

V pondìlí 11. 4. 2011 v odpoledních hodinách
byl pøijat na radnici vedením mìsta strakonický
hokejový oddíl jako podìkování za výborné spor-
tovní úspìchy – muāi postoupili do II. ligy. Jako
upomínku na tento okamāik se pøítomní zapsali do
pamìtní knihy.

Na snímku vedoucí muāstva Roman Heimlich pøi
zápisu do mìstské pamìtní knihy.

Foto: Archiv MìÚ
Ocenìný Miroslav Treybal.

Foto: Archiv MìÚ

Ocenění
strakonického hokeje

Konference
Jihočeský venkov

2011
Dne 19. 5. 2011 poøádá Celostátní sí# pro ven-

kov – Jihoèeský kraj ve spolupráci s Krajským
sdruāením místních akèních skupin Jihoèeského
kraje ve Strakonicích první konferenci Jiho-
èeský venkov. Konference probìhne od 9.00 do
17.00 hodin v novì rekonstruovaných prostorách
strakonického hradu a je urèena zemìdìlským
i nezemìdìlským podnikatelùm, neziskovým
organizacím, zástupcùm veøejné správy i ven-
kovským aktivistùm. Hlavní èást programu tvoøí
informace k aktuálním tématùm v oblasti rozvoje
venkova. 

Na nádvoøí hradu bude pro úèastníky konference
i pro veøejnost pøipravena prezentace regionálních
výrobkù s moāností jejich zakoupení. Dopro-
vodným programem konference bude i slavnostní
pøedání certifikátù ocenìným výrobcùm z 1. kola
certifikace znaèky PRÁCHEÒSKO regionální
produkt.

Úèast na konferenci je zdarma, podrobnìjší
informace k programu a pozvánku s návratkou
naleznete na www.strakonicko.net. Vzhledem
k tomu, āe poèet míst je omezen, āádáme o doru-
èení návratky nejpozdìji do 10. 5. 2011.

Další informace podá Místní akèní skupina
LAG Strakonicko, Palackého námìstí 1090, Stra-
konice, e-mail: lag.strakonicko@seznam.cz, tel.:
383 387 331. Jiøina Karasová

Kam s odpady?
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Základní umìlecká škola, Strakonice,
Kochana z Prachové 263

tel./fax: 383 332 166
e-mail: zus-strakonice@cmail.cz

Pozvánka na výbìr āákù do ZUŠ
Strakonice na školní rok 2011/12

pro dìti, které pùjdou od záøí
do 1. nebo 2. tøídy ZŠ pro starší

aā do 10 let se zájmem o pìvecký sbor
a hru na dechové nástroje

� Hudební obor:
v budovì zámku

v týdnu od pondìlí 30. 5. do pátku 3. 6.
od 13 do 16.30 hodin, náhradní termín: støeda
8. 6. od 13 do 16.30 hodin

� Výtvarný obor: 
v budovì v ul. Kochana z Prachové

v úterý 31. 5. a ve ètvrtek 2. 6. od 15 do 17.30
hodin, náhradní termín: v úterý 7. 6. od 15
do 17.30 hodin

� Taneèní obor: 
v budovì v ul. Kochana z Prachové

v týdnu od 30. 5. do 3. 6. od 15 do 16 hodin
s výjimkou støedy, náhradní termín: v úterý
7. 6. od 15 do 16 hodin

� Literárnì dramatický obor:
v budovì v ul. Kochana z Prachové

v úterý 31. 5. od 14 do 17 hodin,
náhradní termín: v úterý 7. 6. od 14 do 17
hodin
Onemocnìlo vaše dítì právì v termínu výbì-
ru? Chcete podrobnìjší informace?
Staèí zavolat na tel. èíslo 383 332 166 nebo
736 609 554, rádi vám poradíme.

Zahraniční návštěva na ZŠ ul. J. z Poděbrad
2. bøeznový týden byl pro uèitele i āáky na ZŠ

Strakonice ul. J. z Podìbrad pomyslným vrcholem
dvouletého mezinárodního projektu Comenius. Na
plánované setkání pøijeli uèitelé partnerských škol
z Anglie, Irska, Nìmecka, Slovinska a Španìl-
ska. Pøípravy na Podìbradce nastaly dlouho pøed
pøíjezdem a zapojila se do nich celá škola. Zahra-
nièní návštìvníky pak èekalo vlídné a pohostinné
pøijetí, krásnì vyzdobená škola i bohatý kulturní
program.

Na uvítání si āáci 9. roèníkù pøipravili vizuální
prezentaci na téma – Èeská republika, Jihoèeský
kraj, Naše mìsto, svou práci pak doprovodili ang-
lickým komentáøem. Zahranièní kolegové ocenili
nejen prezentaci, ale pochválili i anglickou výslov-
nost. Pak uā naše hosty, pozvané zástupce mìsta
a samozøejmì āáky a uèitele 1. stupnì èekalo uví-
tání v tìlocviènì školy. Program otevøel dìtský
folklorní soubor Prácheòáèek, v nìmā vystupují
i nìkteøí āáci a āákynì školy. Poté naše dìti pøed-
vedly své herecké schopnosti i pokroky v anglic-
kém jazyce v dramatizaci pohádky O veliké øepì,
zazpívaly lidovou písnièku i oblíbené písnièky Ja-
roslava Uhlíøe. Celou tìlocviènu dostaly pak do
varu skoky a salta āákù 8. a 9. roèníku. Závìreènou
anglickou píseò si ve skvìlé náladì zazpívali úplnì
všichni. Následovala beseda s pøedstaviteli mìsta,
obìd a prohlídka školy.

Uèitelé se ale nepøijeli jen dívat. V následujících
dnech navštìvovali jednotlivé tøídy a dìti jim po-
kládaly rùzné otázky. Jazykovou bariéru pomáhali
pøekonat studenti Gymnázia ve Strakonicích, kteøí

tlumoèili a pøekládali. Byli skvìlí. Pak se jiā
dopolední program pøesunul na sportovištì, kde
zahranièní partneøi naše dìti uèili národním èi
oblíbeným sportovním hrám. S nejvìtší odezvou
se setkal anglický kriket a gaelský fotbal, který
pøedvádìli Irové.

Kriket si budou dìti moci zahrát i v dalších ho-
dinách tìlocviku, nebo# sadu na kriket dostala
škola jako dárek.

Ani odpoledne a veèer se uèitelé nenudili, pro-
hlédli si mìš#anský pivovar, novì zrekonstruované
sály strakonického hradu, zúèastnili se výletu do
Èeských Budìjovic a perly Jihoèeského kraje –
Èeského Krumlova, zatanèili si v Hradním sklíp-
ku. Ve školní jídelnì i v restauracích mìli moānost
ochutnat èeské speciality – svíèkovou, kachnu
s knedlíkem a se zelím. Na tyto exotické pochout-
ky se názory našich kolegù rozcházely, ale všichni
se shodli na jednom, èeské a strakonické pivo jim
chutnalo. Nedìli si nìkteøí uāili v Praze, jiní si
vychutnávali krásné poèasí a procházku po Pod-
skalí.

Uèitelé se vraceli domù s drobnými dárky od
mìsta a dìtí. A podle jejich vyjádøení i s velkým
uspokojením a obdivem k neobyèejné èeské vøe-
losti a pohostinnosti.

Líbilo se jim také mìsto, sportovištì i škola.
Spokojeni jsou i āáci a uèitelé v naší škole. Mìli

jsme co pøedvést i ukázat.
Generace dìtí, kterou vychováváme, se nijak ne-

liší od svých vrstevníkù z Anglie, Irska, Nìmecka,
Slovinska èi Španìlska. Helena BraNková

Děti třídily elektroodpad

Nabídka volných míst v MŠ

Celkem 33 tun baterií a elektrozaøízení odevzda-
ly v loòském roce k recyklaci jihoèeské mateøské,
základní a støední školy zapojené do vzdìlávacího
programu Recyklohraní. �áci ZŠ Jiøího z Podìbrad
byli bezkonkurenènì nejlepší ve sbìru drobného
elektroodpadu, kterého odevzdali témìø dva tisíce
kilogramù. V poètu sebraných vyøazených televizí
a monitorù zabodovala strakonická SŠ øemesel
a sluāeb. Se 73 poloākami obsadila první místo
v kraji. Jednou z nejaktivnìjších škol byla také ZŠ
Dukelská, jejíā āáci odevzdali 1 134 kilogramù
pouāitých baterií a vyslouāili si tak 3. místo.

Recyklohraní je školní program, jehoā cílem
je seznámit mladou generaci s tøídìním a re-

cyklací rùzných druhù odpadù. Hlavním nástro-
jem jsou pøedevším soutìāe a vìdomostní kvízy.
Do projektu, který byl zahájen pøed více neā dvì-
ma lety, se jiā pøihlásilo kolem 2 300 škol. Vítì-
zové soutìāí mají moānost získat zajímavé ceny.
„Kromì hmotných odmìn je dùleāitý také fakt, āe
úèast v projektu Recyklohraní vypovídá o zod-
povìdném pøístupu zapojených škol k ekologic-
ké výchovì,“ øíká Ondøej Tesaø ze spoleènosti
ASEKOL.

Organizátory kampanì jsou kolektivní systé-
my ASEKOL (sbìr elektroodpadu), ECOBAT
(sbìr baterií), EKOLAMP (sbìr svítidel) a spoleè-
nost EKO–KOM.

ZŠ a MŠ Novosedly nabízí okamāitì rodièùm
dìtí v pøedškolním vìku od 2,5 – 6 let volná místa
v MŠ v hezkém zmodernizovaném prostøedí, da-
leko od prùmyslových aglomerací, v pøíjemném
vesnickém prostøedí a blízko mìsta Strakonice.
Pro dìti pøipravujeme bìhem roku celou øadu za-

jímavých akcí, uèíme se anglicky, hrajeme si v pøí-
rodì.

Podrobnìjší informace na: www.novosedly.info
Kontakty:

klozarova.zs.novosedly@seznam.cz,
tel.: 380 241 941, 737 534 207

Ptáci, kteří s námi
žijí ve Strakonicích

a okolí
Jako Pták roku 2011

byl vybrán strnad obec-
ný (Emberiza citrinel-
la). Tento strnad je nej-
hojnìjší z našich u nás
āijících strnadù. Je uvádìn v kaādém atlasu nebo
knize o ptácích, proto ho nebudeme podrobnì po-
pisovat.

Proè byl vybrán právì strnad obecný? Protoāe
patøí k polním ptákùm, kterých stále více ubývá.
Døívìjší extenzivní zpùsob hospodaøení v krajinì
je nahrazen obdìláváním velkých krajinných blo-
kù, pøizpùsobených maximálnímu výnosu. Úbytek
hnízdního prostøedí, sniāování potravní nabídky
a pøímé nièení hnízd pøi hospodaøení vede k ústu-
pu polních ptákù. Z èeské krajiny jiā zcela vymi-
zely nìkteré druhy. Modelovými druhy, odrá-
āejícími stav dnešní zemìdìlské krajiny, jsou skøi-
van polní, koroptev polní a èejka chocholatá.
Jejich poèetnost u nás klesla bìhem necelých tøi-
ceti let o 40 – 90 %! U strnadù, protoāe krom polí
také hnízdí kolem lesíkù, køovisek, na pase-
kách, v porostech podél øek apod., úbytek není tak
velký. Uvádí se kolem 30 % za posledních tøicet
let, a proto strnadùm drāme palce a snaāme se jim
pomoci.

Pro èlánek jsem èerpal údaje z podkladù Èeské
spoleènosti ornitologické. Ivan Jana

V prvním dubnovém víkendu byla slavnostnì
odemknuta øeka Otava a tím zahájena letošní vo-
dácká sezona. V sobotu 16. dubna se na jejích bøe-
zích sešli dobrovolníci z øad èlenù Svazu ochráncù
pøírody a strakonických skautù, aby odstranili ne-
poøádek, který zde zanechala nejen zima. Èištì-
ní øeky probìhlo v rámci spoleèného projektu
Otavská plavba mìst Sušice, Horaāïovice, Stra-
konice a Písek. V úseku Katovice – Strakonice
dobrovolníci nasbírali ètyøiadvacet stolitrových
pytlù odpadkù.

Úèastníkùm akce patøí velké podìkování. 
Michaela Zábranská, odbor školství a CR

Odemykání řeky Otavy
a zahájení letošní vodácké sezony

Bøehy øeky Otavy po sobotním èištìní.
Foto: Archiv MìÚ
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Plán akcí
na kvìten 2011
 6. 5.–7. 5. Soustøedìní krouākù disko tancù v DDM Vodòany 
11. 5. POHÁR ROZHLASU – atletická soutìā MŠMT – mladší

āactvo, od 8.30 hodin, stadion v Blatné
12. 5. POHÁR ROZHLASU – atletická soutìā MŠMT – starší

āactvo, od 8.30 hodin, stadion v Blatné
12. 5. Mc Donald’s Cup – kopaná pro āáky 2. a 3. tøíd ZŠ, od

8.00 hodin, stadion Na Sídlišti ve Strakonicích
13.–15. 5. Víkendový pobyt na Zálesí – pro dìti z krouākù DDM

Cena 400 Kè (doprava, strava, pitný reāim, ubytování,
pedagogický dozor). Pøihlášky a info: A. Hrdlièková
604 104 890, 383 322 216, hrdlickova@ddmstrakonice.cz

17. 5. Mc Donald’s Cup – kopaná pro āáky 4. a 5. tøíd ZŠ, od
8.00 hodin, stadion Na Sídlišti ve Strakonicích

17. 5. Keramický kurz pro MC Duha – od 10 hodin v keramice
DDM Vodòany

20. 5. Vystoupení krouākù disko tancù na Louckém mlýnì – od
15 hodin

21. 5. Vystoupení krouākù disko tancù na Rybáøských dnech ve
Vodòanech od 13 hodin

23. 5. Šachový turnaj mládeāe pro ZŠ – od 8.30 hodin sál DDM
Na Ohradì, Strakonice

26. 5. OK Fyzikální olympiády, kategorie G (Archimediáda), pro
ZŠ, od 8.00 hodin v ZŠ Dukelská, Strakonice

27. 5. Odpoledne u zvíøátek ve Vodòanech – hry v areálu,
krmení, prohlídka zvíøátek, zápisné – 20 Kè

30. 5. Den dìtí se zvíøátky na CEV Podskalí – 15–18 hod., pro
širokou veøejnost, odpoledne plné soutìāí, deskových her
a sladkých odmìn, vstup 10 Kè

31. 5. Indiánský Den dìtí ve Vodòanech – tradièní oslava, jízdy
na koních, od 14.00 do 17.00 hodin v zahradì DDM Vod-
òany, cena hrací karty 15 Kè

1. èerven DEN DÌTÍ – zábavné soutìāní odpoledne pro dìti a mládeā.
Od 14.00 do 17.00 hodin v Rennerových sadech ve Strako-
nicích, hrací karta za 15 Kè

Nabízíme pøímìstské tábory:
HIP–HOP SHOW – 4. 7.–8. 7. 2011, cena: 900 Kè
BREAKDANCE MANIE – 11. 7.–15. 7. 2011, cena: 900 Kè
Info: Lukáš Schovanec, tel.: 383 322 216, schovanec@ddmstrakonice.cz
VÌDÁTOØI – 15. 8.–19. 8. 2011, cena: 900 Kè. Ve spolupráci s VOŠ
a SPŠ Strakonice, praktické èinnosti v zázemí a laboratoøích SPŠ, 3D mo-
delování na PC, Programování CNC (vlastní výrobek), výlet do Techmanie
v Plzni, hry. Info: Lukáš Schovanec, schovanec@ddmstrakonice.cz, tel.:
383 322 216, Mgr. Dana Šejvlová, VOŠ a SPŠ Strakonice
Pobytové tábory na Zálesí a pobyty v zahranièí jsou naplnìny.

www.ddmstrakonice.cz

KLUB MANA – ul. Zvolenská 918
Strakonice

KVÌTNOVÉ AKCE
� BOHOSLU�BY – 8. 5. a 22. 5. v 9.00 hod. 
� TANÈÍME PRO RADOST I PRO ZDRAVÍ – úterý od 16.30 hod.

Bliāší informace na mobilu: 774 151 868
� VE ZDRAVÉM TÌLE ZDRAVÝ DUCH – støeda od 18.00 hod.

Zdravotní cvièení pro muāe i āeny v prostorách klubu Mana. Cvièení
vede a informace podává Hana Mièková tel.: 383 376 323, 731 571 973.

� ZAMYŠLENÍ NAD BIBLÍ – ètvrtek od 17.00 hod.
� TVÙRÈÍ DÍLNA – pondìlí 9. 5., 16. 5. a 23. 5. od 17.00 hod.

Háèkování, frivolitka, recyklace papíru, pøíspìvek na lekci je 35 Kè
a dílnu vede Anna Spanyo (mobil 724 571 097)

� KLUB PRO MLÁDE� – pátek od 16.00 hod.
Více informací najdete na: www.klubmana.cz, klubmana@centrum.cz

Fokus Písek, poboèka Strakonice
Sdruāení pro péèi o duševnì nemocné

Bezdìkovská 216, 386 01 Strakonice
tel.: 608 271 800, e-mail: krejsova@fokus-pisek.cz

Otevírací doba: Pondìlí 9.00 – 16.00 hod. • Úterý 9.00 – 16.00 hod.
Støeda 13.00 – 16.00 hod. • Ètvrtek zavøeno • Pátek zavøeno

Zmìna otevírací doby!

Ukázka programu na kvìten
Kaādé pondìlí od 10.00 do 13.30 Vaøení,

14.00 – 16.00 PC kurz po individuální domluvì
9. 5. pondìlí 8.45 – cca 16.00 Výlet do pivovaru do ÈB,

bez ochutnávky alkoholu, sraz na vlakovém nádraāí v 8.45
17. 5. úterý 10.00 – 14.00 Peèení dobytka

24. 5. úterý 10.00 – 14.00 Cvièení na míèích
31. 5. úterý 10.00 – 15.00 Šití skøítkù

Další informace o našem programu mùāete nalézt na www.fokus-pisek.cz

Mateøské centrum Beruška
Bezdìkovská èp. 216, Strakonice, naproti poliklinice

KVÌTEN 2011
Otevøeno je od pondìlí do pátku od 9.00 do 12.00 hod.

Pravidelný program:
Po 9.30 Hrátky s batolátky – pro rodièe s jiā batolícími se dìtmi

(do 2 let)
Út 9.30 Pohádkové úterky – prográmky pro rodièe s dìtmi od 2 let

Výtvarný a hravý program – pro rodièe s dìtmi od 2 let
(poslední úterý v mìsíci tj. 31. 5.)

St 9.30 Hudební a pohybové hrátky – pro rodièe s dìtmi od 2 let
10.00 Šátkování – vādy první støeda v mìsíci – tj. 4. 5.
16.00 Barvínek – tvoøení pro rodièe s dìtmi od 3 let

Úèast nahlásit telefonicky, e-mailem nebo osobnì v MC.
Èt 9.30 Hrátky s batolátky – pro rodièe s dìtmi do 2 let

16.00 Tanyny – úèast nahlásit telefonicky, e-mailem
Pá 9.30 Hajánci – prográmky pro rodièe s dìtmi do 12 mìsícù
� Hlídání dìtí – po dohodì s koordinátorkou, tel.: 739 618 617,

èlenky 50 Kè/hod., neèlenky 60 Kè/hod.
Mimo pravidelný program – zveme širokou veøejnost:

Pátek 6. 5. od 10.00 hodin
BEZPLENKOVÁ KOMUNIKAÈNÍ METODA
Pøednáška s praktickými ukázkami.

Pondìlí 9. 5. 9.00–17.00 hodin
LÍÈENÍ KE DNI MATEK – jen pro pøihlášené

Ètvrtek 12. 5. od 17.00 hodin
HOMEOPATIE – povídání s paní Mgr. Jiøinou Tuháèkovou

Nedìle 15. 5. 14.00–17.00 hodin
VÝZNAMNÝ DEN RODINY – Rezervace bazénu Maèkov. Jízda
na konících. Hlaste se telefonicky, e-mailem, na webu.

Pátek 20. 5. od 10.00 hodin
VŠE, CO PATØÍ K ŠÁTKOVÁNÍ A PLENKOVÁNÍ

Pondìlí 30. 5. od 9.45 hodin
PØEDNÁŠKA O OÈKOVÁNÍ DÌTÍ 

Tìšíme se na setkání s vámi!
MC Beruška, tel.: 773 165 696

Pøedsedkynì MC – Andrea Lišková • Vedoucí MC – Jitka Vápeníková
Více informací na www.mcberuska.cz • mcberuska.strakonice@seznam.cz

Základní umìlecká škola, Strakonice,
Kochana z Prachové 263

tel./fax: 383 332 166 • e-mail: zus-strakonice@cmail.cz
27. 4
–1. 5.

Vystoupení divadelního souboru ZUŠ „Centrální zádrhel“ na me-
zinárodní pøehlídce divadelních souborù „Soukání“ v Ostrovì nad
Ohøí

3. 5. Vystoupení Fere Angeli v rámci Koncertu pìveckých sborù
– „Jarní rozezpívání“ od 18 hodin v MìDK

5. 5. Vernisáā výstavy āákù výtvarného oboru v Maltézském sále
od 16.30 hodin spojená s vystoupením āákù taneèního oboru

6. 5. Reprezentace āákù školy na krajské sout. pøehlídce Zlivská kytara
9. 5. Koncert bývalých āákù školy v zámeckém sálku od 15 hodin

T. Vlášková – klavír (Konzervatoø J. Jeāka), J. Nestøebová –
klavír a P. Filous – pøíèná flétna (Konzervatoø v È. Budìjovicích)

11. 5. Koncert nejmladších āákù ke Dni matek od 17.30 hodin v zá-
meckém sále

16. 5. Hudební poøady pro pøedškoláèky v Rytíøském sále od 9 a od
10 hodin. Koncert āákù z keyboardové tøídy R. Kopøivy od 16.30
hodin v zámeckém sále

17. 5. Koncert āákù klavírní tøídy J. Míèkové od 16 hodin v zám. sále
18. 5. 3. absolventský koncert āákù hudebního oboru od 17.30 hodin

v zámeckém sálku
19. 5.
–22. 5.

Reprezentace školy v ústøedním kole smyècové soutìāe v Liberci
(housle, violoncello)

23. 5. Úèast keyboardistù na soutìāi Bílá vìā v È. Budìjovicích
24. 5. Kvìtnový koncert ZUŠ Strakonice v MìDK, od 10 hodin pro

ZŠ a od 17 hodin pro veøejnost



pohled do historie

 Na pøelomu druhého tisíciletí se āeny po dob-
rých výkonech mezi elitou zabydlely na velmi dob-
rém šestém místì. Béèko āen vyhrálo oblastní pøe-
bor a āaèky opakují svùj úspìch z minulé sezony
a vyhrávají pøebor ÈR.

Také mladší āáci Milana Jandy jsou znovu zlatí
a na post reprezentaèního týmu kadetù usedá
zaslouāenì Milan Janda, v týmu má své oveèky
Radana Tesaøe (v dorostu dal 139 bodù), Jiøího
Jeøábka (dal 433 body) a Martina Jandu (dal 740
bodù).

Po ètyøiceti letech máme také v chlapeckých
sloākách vychované reprezentanty. Kadeti sice ne-
postoupili na Evropu, ale kvalifikace se hrála v na-
ší hale, proto to byl strakonický úspìch.

Sestava zlatých chlapcù – Tomáš Hoøejší, Mar-
tin Janda, Jaroslav Pojar, Ondøej Pešek, Richard
Joza, Petr Hradil, Milan Hrubý, Oldøich Melichar,
Lukáš Pokorný, Radan Tesaø, Lukáš Hrouda, Jiøí
Jeøábek, Oldøich Slováèek, Ondøej Gavlas, Filip
Vadlejch, Ondøej Kalous. 

Naopak kadetky ÈR na Evropu postoupily, také
ony hrály kvalifikaci v naší hale. Oporami týmu,
nebo lépe doslova ústøedními postavami byly
Radka Hùlková (jako dorostenka dala 716 bodù),
Darina Johnová (dodnes ètvrtá støelkynì historie,
dala 2 033 body) a Eliška Vìtrovcová (dala 1 850
bodù), u týmu byl asistentem Miroslav Vondøièka,
vedoucím týmu byl Josef Opava. Ten se osvìdèil
jako vedoucí svou tradièní pøesností a navíc mìl
výraznou zásluhu na dodrāování pitného reāimu
na vlastním MEK, kdyā zajišToval pro vedení do-
mácí výrobek – oāuskoje. 

Postup kadetek však poznamenal výsledky pøe-
boru ÈR, který se hrál tìsnì po kvalifikaci a po
únavì dìvèat skonèily Strakonice na skore „jen“
ètvrté za jedinou prohru o dva body. Slzy byly
pochopitelné.

Vše nahrazují dorostenky na konci sezony
2001/2. Mladší pøiváāí do Strakonic støíbrné
a bronzové medaile z pøeborù ÈR. Na tìchto úspì-
ších se podílí – Barbora Kociánová, Lenka Duš-
ková, Lucie Dušková, Lenka Divišová, Michaela
Drachovská, Radka Hùlková, Lucie Hanzlíková,

Bára Homolová, Darina Johnová, Jitka
Musilová, Alena Podskalská, Jana Semrá-
dová, Eva Šindeláøová, Eliška Vìtrovcová.

A to nebylo všechno, také minidívky
byly druhé na festivalu minibasketbalistek
– Petra Pokorná, Angela Hynková, Simo-
na Králová, Linda Kapounová, Beata Ji-
ranová, Lucie Baláková, Magdalena Voj-
tová, Kristýna Tomanová, Lucie Petøíko-
vá, Zuzana Johnová, Kateøina Kramlová,
Andrea �emlièková, Petra Zdeòková, Lu-
cie Lukešová, Hana Samková, Lucie Kur-
ková, Eva Charvátová, Radka Egerová.

Po svatbì Denisy Parkosové na hradì
se zde v létì vdává superstøelkynì āen
Bohumila Štveráková (zatím tøetí s 2 494
body), opìt za mohutného doprovodu
spoluhráèek, èímā byla dodrāena klubová
tradice, na níā navazuje na stejném místì
pozdìji Monika Krpálová.

A ztrátu svobody zde ztrácí také náš
skromný chlapec, jinak nejlepší jihoèeský sudí
Václav Hanuš.

Na MEJ jede z hráèek Darina Johnová s Jitkou
Musilovou, v trenérské roli Miroslav Vondøièka,
jsou bronzové a obì dívky mají lví podíl na èeské
medaili.

Do sezony 2001/2002 soutìāích vstupuje 19 tý-
mù, to bylo aā neuvìøitelný poèet, logicky s plnou
fùrou starostí a problémù.

Na trenérský post āen pøišel Martin Petrovický,
zaèalo se širokým kádrem, vrátila se jedna z našich
nejlepších odchovankyò Jana Kleèková, pøišla
i karlovarská Vendula Macková, navíc pøišla velmi
pracovitá odchovankynì Aritmy Blanka Pyšnová.

V prùbìhu sezony klopýtáme, jednak konèí
Karel Svojše v roli manaāera, jednak nabídku
Trutnova neodmítá naše nadìje Darina Johnová
a pøestupuje, rodinu èeká jiā paní Keyzlarová–
Štveráková, konèí obì snaāivé dorostenky Lucie
Dušková a Barbora Kociánová.

Pøes všechny problémy āeny konèí na velmi
solidním pátém místì. Udrāela se druhá liga pro
Béèko a mladší hráèky. Tradici drāí také mladší

dorostenky ziskem další bronzové medaile.
Gymnázium vyhrálo mistrovství støedních škol
a startuje na mistrovství svìta v Brazílii.

Naopak mladší āaèky, které byly a pozdìji po-
tvrdily, āe jsou nadìjí, konèí na nevydaøeném
pøeboru nešTastnì aā na pátém místì. 

Muāi díky menší chuti k tréninku konèí aā pátí
na pøeboru oblasti, to tradici klubu neodpovídalo.

Díky vzájemnému nepochopení uniká starším
dorostenkám postup na pøebor ÈR a výrok „já hraji
pøedevším o své jméno“ je pro nás strakonické
obìtavce neobvyklý a vstupuje do smutnìjší his-
torie naší snahy.

Na konci sezony konèí v roli pøedsedy klubu
obìtavý Petr Kocián (za léta nezištné podpory
a péèe o klub smekáme klobouk). Do této jistì
zcela nezávidìné role pøemluvil Pavel Kamaryt
Ing. Miloše Baláka, naštìstí pro další osud klubu.

Pøi jeho vstupu do podpory basketbalového
snaāení a ukonèení Petra Kociána, za spolupráce
Ladislava Jirsy se doèkal velkých a zcela mi-
moøádných oslav svých sedmdesátin Miroslav
Vondøièka. Miroslav Vondøièka

V pøedcházející èásti jsem popisoval, jak jsem
kina a osoby v nich pùsobící vnímal z pohledu di-
váka. Nyní se chci zmínit, jak jsem se ke kinùm
dostal jako jejich pracovník.

Vztah k technice jsem mìl od dìtství a díky své-
mu strýci Emanuelu Landsingerovi jsem mìl moā-
nost proniknout do tajù fotografie a filmu. Od roku
1979 jsem pracoval jako zvukaø a osvìtlovaè ve
Spoleèenském domì TJ Fezko (dnešní Sokolovna).
V roce 1987 jsem pøestoupil do Mìstského kultur-
ního støediska ve funkci zvukaøe a osvìtlovaèe.
V té dobì totiā bìāela výstavba letního areálu
v zámecké zahradì, kde jsem navrhoval scénické
osvìtlení a ozvuèení. Souèástí tohoto areálu je
i letní kino, a proto jako budoucí technik tohoto
areálu jsem mìl podmínku sloāit promítaèské
zkoušky.

Pøípravu na nì jsem zaèal jako praktikant v teh-
dejším kinì Svìt u vynikajícího promítaèe Jiøího
Broāka. Promítaèskou zkoušku jsem sloāil 28. dub-
na 1989 pøed zkušební komisí tehdejšího Státního
filmu. Tato takzvaná základní kvalifikace mne

opravòovala k promítání 35 a 16 mm filmù ve stá-
lých kinech. Pro sloāení zkoušky tzv. nových tech-
nologií, která umoāòovala i promítání širokoúh-
lých filmù, bylo tøeba dva roky praxe v základní
kvalifikaci, a nebo výteèný prospìch pøi pøedchá-
zející zkoušce. Jelikoā v mém pøípadì platila druhá
moānost, mohl jsem pøed zkušební komisi pøed-
stoupit jiā v polovinì roku 1990. To bylo uā v do-
bì, kdy po zrušené Správì mìstských kin pøebíralo
biografy ve Strakonicích Mìstské kulturní støedi-
sko. Tehdy mìlo na starosti fungující kino OKO,
na rekonstrukci èekající Svìt a dokonèované letní
kino. Z rozhodnutí zamìstnavatele jsem byl tedy
pøeveden z funkce zvukaøe a osvìtlovaèe na pra-
covní pozici stálého promítaèe a technika kin.

Mìl jsem na starosti údrābu, promítání, odvoz
filmových kopií a v zimním období i obsluhu vý-
mìníkové stanice v kinì OKO. V roce 1993 po-
vinné revize pøevzala Kinotechnika Praha a od té
doby se zaèala moje spolupráce s touto nejfundo-
vanìjší firmou. V roce 1998 jsem sloāil nejvyšší
kvalifikaèní zkoušku – tzv. Mistr nových techno-

logií. Tato zkouška mne opravòuje k promítání
premiérových titulù, archivních filmù a k širší pù-
sobnosti a servisu v promítacích technologiích. Na
základì této kvalifikace jsem byl jako promítaè na
ètyøech Mezinárodních filmových festivalech
v Karlových Varech, dále jsem Kinotechniku Pra-
ha zastupoval jako promítaè a servisní technik na
letních filmových školách v Uherském Hradišti
a na Mezinárodním festivalu klubové tvorby v Po-
váāské Bystrici. Dnes mám na starosti kino ve
Volyni, Vimperku a servis v kinì Vodòany.

Ve Strakonicích jsem byl po ukonèení rekon-
strukce kina OKO v roce 2005 pøeøazen do Stra-
konické televize, kde pùsobím dosud jako kame-
raman a technik. S filmem jsem se však nerozešel
díky spolupráci ve zmínìných kinech a rekon-
strukci archivních filmù ze strakonické historie.
Ty s kolegou Zdeòkem Junkem pøevádíme do di-
gitální podoby a vy je mùāete obèas vidìt ve vy-
sílání Strakonické televize èi v poøadech STTV
a Muzea støedního Pootaví pod názvem Strakonice
v promìnách èasu. Pøíštì o mém patnáctiletém
pùsobení ve strakonických kinech. 

Jaroslav Landsinger

Historie strakonických kin

Vstupujeme do nového tisíciletí

Pøeborníci ÈR v mini. Zleva nahoøe stojí: Tomáš Hoøejší,
Martin Janda, Michal Baxa, Ondøej Pešek, Richard Joza,
trenér Milan Janda, Karel Hradil; dole: Josef Hrubý, Jan
Melichar, Lukáš Pokorný, Radan Tesaø, Lukáš Hrouda,
Matìj Slováèek, Jiøí Jeøábek, Jan Hejpetr, Lukáš Gavlasz,
Jaroslav Pojar, Filip Vadlejch, Milan Kalous.

Foto: Archiv Milana Jandy
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