
Územní plán patří v každé obci 
i městě k základním koncepčním 
dokumentům, které mohou ovliv-
nit jejich chod na desítky let do bu-
doucnosti a výrazně změnit jeho 
tvář. Ve Strakonicích je toho dů-
kazem asanace ze 70. let minulé-
ho století a navazující dopravní 
průtah městem. Naopak samot-
nou realizaci staveb (např. sever-
ní dopravní půloblouk) urychlit 
územně plánovací dokumentace 
nemůže, přestože jsou tyto stav-
by navrženy mnoho desítek let. 
V současnosti je územní plán kon-
cepční dokument, jehož základ-
ním posláním je vymezení zastavi-
telných ploch a rozdělení města na 
funkční plochy takovým způso-
bem, aby byly minimalizovány 
střety jednotlivých činností (např. 
obytných ploch a průmyslových 
areálů). Zároveň musí vytvářet 
předpoklady pro udržitelný rozvoj 
území spočívající ve vyváženém 
vztahu podmínek pro příznivé ži-
votní prostředí i pro hospodářský 
rozvoj. Jeho snahou je minimaliza-
ce zásahů do volné krajiny a vytvá-
ření kompaktních sídelních ploch, 
které jsou zárukou vysoké efektiv-
nosti při napojení na veřejné inže-
nýrské sítě (vodovod, kanalizace 
atd.) a dopravní infrastrukturu. 
S ohledem na důležitost územního 
plánu stavební zákon stanovuje 
pro proces jeho projednávání slo-

žitou a zdlouhavou proceduru, 
do níž je zainteresováno mnoho 
 institucí. 
Po několikaletém projednávání 
nového územního plánu, které by-
lo poznamenáno nemalým zdrže-
ním způsobeným zásadní změnou 
legislativy a později čekáním na 
vydání nadřazené územně pláno-
vací dokumentace (Zásady územ-
ního rozvoje Jihočeského kraje 
 budou pravděpodobně vydány 
v létě letošního roku), mohla být 
oznámena konečná fáze pořizová-
ní  nového územního plánu. Nový 
stavební zákon znamenal pro 
 pořizování územně plánovací do-
kumentace mnoho změn a bohu-
žel ne všechny jsou posunem 
k lepšímu zapojení veřejnosti. 
Umístění veřejného projednání 
o návrhu územního plánu s obča-
ny až na konec tohoto procesu jis-
tě patří mezi ně. Odbor rozvoje se 
po celou dobu projednávání nové-
ho územního plánu snažil nad-
standardně informovat o tomto 
procesu. Kromě zákonem naříze-
nými veřejnými vyhláškami byla 
veřejnost informována ve Zpra-
vodaji města Strakonice, ve Stra-
konické televizi i aktuálně na 
 internetových stránkách města 
Strakonice, kde byly po celou do-
bu k dispozici aktuální textové 
i grafické části jednotlivých fází 
územního plánu Strakonic. Po-

drobné informace samozřejmě 
 obdržel rovněž také každý občan, 
který v tomto období navštívil 
 odbor rozvoje osobně. 
Výsledkem bylo množství připo-
mínek k územnímu plánu, které se 
ve své většině týkaly zahrnutí po-
zemků do zastavitelných ploch. 
Je pochopitelné, že téměř každý 
vlastník má snahu, co nejvíce 
zhodnotit své pozemky a umožnit 
na nich výstavbu ať již pro sebe ne-
bo pro budoucí kupující. Úkolem 
územního plánování je koordi-
novat veřejné i soukromé zájmy 
a kontrolovat účelné využití a pro-
storové uspořádání území. Ve 
Strakonicích byly velké plochy 
k nové zástavbě určeny již minu-
lou územně plánovací doku-
mentací. Jedná se například o plo-
chy nad plánovaným severním 
dopravním půlobloukem (lokalita 
Vinice – Šibeník) nebo plochu za 
sídlištěm Mír směrem na Katovi-
ce. Tyto plochy byly k zastavění 
 určeny již v 70. letech 20. století 
z důvodu návaznosti na dopravní 
a technickou infrastrukturu a udr-
žení kompaktnosti zastavitelného 
území. Z uvedených důvodů ne-
bylo hlavním cílem nové územně 
plánovací dokumentace neúměr-
né rozšíření zastavitelných ploch. 
Návrh územního plánu vymezuje 
k zastavění téměř 400 ha nových 
ploch, z toho více než 80 % bylo 
vymezeno již dřívějšími územními 
plány. Pro představu se jedná 
o území 2 x 2 km. Proto je další 
rozšiřování zastavitelných ploch 
velmi problematické a z hlediska 
stavebního zákona možné pouze 
v případě, pokud by se prokázala 
nemožnost využití stávajících ná-
vrhových ploch. Je třeba si uvě-
domit, že vlastnictví pozemku 
 neopravňuje vlastníka k jeho za-
stavění, neboť jeho záměry musí 
být v souladu s územně plánovací 
dokumentací, která řeší celou plo-
chu města komplexně se všemi 
možnými důsledky. Návrh nového 
Územního plánu Strakonice vy-
mezuje k rozvoji města dostatek 
ploch pro komerční využití, prů-

Výřez asanačního plánu centra Strakonic z let 1963-64. Vlevo původní 
stav, vpravo návrh s novým mostem.         Foto: Archiv MěÚ
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Milí čtenáři,
s velkým potěšením si Vám dovo-
lujeme představit červnové vydání 
Vašeho měsíčníku. Jistě Vám ne-
uniklo, že se Zpravodaj města 
Strakonice proměnil – jak po 
stránce grafické, tak i obsahové.
Ujišťujeme Vás, že informace 
o aktuálním dění na radnici 
a v našem městě odtud nezmizí. 
Z tohoto důvodu bude zachována 
i potřebná formálnost a konzerva-
tivnost hlavních a oficiálních 
článků, které pro Vás připravují 
představitelé města a pracovníci 
městského úřadu. Nezlobte se pro 
to – všichni si uvědomujeme, že 
nad úředním podáním čtenář jen 
málokdy zaplesá, na druhou 
 stranu zde musíme dostát svým 
povinnostem a zákonům.
Je potěšitelné, že stránky věnova-
né kulturnímu, společenskému 
a sportovnímu dění nás budou 
provázet i nadále, i když v ně-
kterých případech v upravené 
a zkrácené podobě. Aby Vás čtení 
Zpravodaje ještě více bavilo, bude-
me usilovat mnohem více o zá-
bavu i poučné a zajímavé čtení 
z různých oblastí. Proto budou ně-
která vydání zaměřena na problé-
my náctiletých, další třeba na se-
niory, milovníky přírody nebo 
sportovce. Budeme rádi, když se 
zapojíte a přispějete tím k tomu, 
aby se strakonický Zpravodaj 
 důstojně zařadil mezi Vaše oblí-
bené tiskoviny.
Novému Zpravodaji bychom chtě-
li popřát spokojené čtenáře a pří-
znivce. Ať je pro všechny Strako-
ňáky tím pojivem, skrze které se 
podaří nalézt společnou řeč.
         Redakční rada Zpravodaje

Pokračování na str. 2

myslovou výrobu i obytnou vý-
stavbu. Vlastnickou rozdrobenost 
pozemků, nezájem vlastníků za-
stavitelné pozemky zastavět nebo 
prodat, dostatek finančních pro-
středků u investorů atd. však 
územně plánovací dokumentace 
ovlivnit nemůže. 
Věříme, že návrh Územního plánu 
Strakonice naplnil hlavní důvody 
jeho pořízení; vypracování územ-
ně plánovací dokumentace města 



VY SE PTÁTE, MY ODPOVÍDÁME
Několik čtenářů Zpravodaje se 
na nás obrátilo s dotazem, zda 
v souvislosti s plánovanou vý-
stavbou protipovodňových hrází 
nebudou pokáceny stromy v li-
pové aleji v Nábřežní ulici. O od-
pověď jsme požádali Jaroslava 
Brůžka, vedoucího odboru život-
ního prostředí.
O lipovou alej na nábřeží inten-
zivně pečujeme již 20 let. Odbor 
životní prostředí navíc vyhlásil 
v roce 2004 lipovou alej za regis-
trovaný významný krajinný prvek, 
a to z důvodu, že se jedná o vý-
znamnou linii stromů v centrální 
části města, kde se v této věkové 
kategorii mnoho dalších obdob-
ných jedinců nebo skupin nena-
chází. Samotná alej čítala 32 ks 
stromů, z toho 31 lip a 1 jasan. 
Čtyři lípy byly pokáceny a čtyři no-
vé vysazeny. Za posledních 20 let 
pak došlo 2x k celkovému ošetření 
aleje, byly provedeny zdravotní 
a bezpečnostní řezy včetně koru-
nových vazeb. Před druhým zása-
hem v roce 2006 byl zpracován 
znalecký posudek, který monitoro-
val aktuální zdravotní stav 
jednotlivých stromů, při-
čemž ve čtyřech případech 
bylo doporučeno kácení 
z provozně bezpečnost-
ních důvodů. Na okraj 
bych chtěl poznamenat, že 
se nejedná o stromořadí 
s klasicky zapěstovanou 
korunou, nýbrž o korunu 
sekundární, která vznikla 
v důsledku zanedbání 
pravděpodobně hlavového 

řezu, který byl na tomto stromořa-
dí v minulosti aplikován. Při zpra-
cování projektové dokumentace 
protipovodňových opatření bylo 
ze strany odboru životního pro-
středí požadováno zachování stro-
mů a zpracování posudku „Inven-
tarizace dřevin dotčených stavbou 
protipovodňové ochrany města 
Strakonic, včetně ochranných 
opatření a plánu péče“, která je 
součástí projektové dokumentace 
a byla schvalována v rámci sta-
vebního řízení. Odbor životního 
prostředí pak v roce 2010 vydal zá-
vazné stanovisko orgánu ochra-
ny přírody k zásahu do významné-
ho krajinného prvku, kde mimo 
jiné shrnul podmínky, za kterých 
může být protipovodňová ochrana 
města prováděna ve vztahu ke 
zmíněnému stromořadí včetně ča-
sových harmonogramů a odbor-
ného arboristického dozoru. To 
proto, aby nedošlo k nevratnému 
poškození dřevin. Z tohoto jasně 
vyplývá, že je v zájmu města tuto 
alej zachovat a nikoliv ji pokácet 
a tento postoj se nikdy neměnil.

Záloha ve výši 60 % ze získané 
finanční podpory na zlepšení pod-
mínek pro vzdělávání na základ-
ních školách z prostředků Ope-
račního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost v rámci vý-
zvy MŠMT – EU peníze školám již 
dorazila na účet ZŠ Dukelská 
(2 390 653 Kč) a ZŠ Poděbradova 
(1 198 605 Kč). Školy tyto finanční 
prostředky využijí zejména na ná-
kup interaktivních tabulí, počítačů 
a dalšího dovybavení výpočetní 
technikou, na vzdělávací a výukové 
programy, školení pedagogů, pro-

tidrogové projekty, prevenci sociál-
ně–patologických jevů a podobně.
Pozadu nezůstávají ani ZŠ F. L. 
Čelakovského a ZŠ Povážská. Prv-
ně jmenovaná škola již obdržela 
rozhodnutí o přidělení dotace a če-
ká na peníze. Kromě vybavení ICT 
technikou využije finanční pro-
středky například na posílení výu-
ky čtenářské gramotnosti, cizích 
jazyků, prevenci sociálně–patolo-
gických jevů a přírodovědných 
věd. ZŠ Povážská žádost o dotaci 
předloží na podzim.
Miluše Vacková, odbor školství a CR
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Strakonice dle podmínek nových 
právních norem, rozšíření územ-
ního plánu na celé správní území 
města, omezení projednávání mno-
ha samostatných změn územního 
plánu, zapracovaní nových záměrů 
obsažených v návrhu Zásad územ-
ního rozvoje Jihočeského kraje.
Veřejné projednání návrhu Územ-
ního plánu Strakonice se usku-
teční v pondělí 11. 7. 2011 v 15.00 
hodin v hlavním sále Domu kul-
tury ve Strakonicích.
Bližší informace o návrhu Územ-
ního plánu Strakonice můžete zís-

kat v kanceláři odboru rozvoje – 
úřadu územního plánování MěÚ 
Strakonice (nádvorní budova 
MěÚ Strakonice, přízemí, číslo 
dveří 2005) nebo na telefonním 
čísle 383 700 831 (Mgr. Flachs), 
případné dotazy můžete rovněž 
zasílat pomocí elektronické pošty 
na email: robert.flachs@mu-st.cz. 
Projektantem Územního plánu 
Strakonice je UA Projekce, Bole-
slavova 30, 370 06 České Budě-
jovice (Ing. arch. Štěpánka Ťuka-
lová).
Robert Flachs, odbor rozvoje

PROJEDNÁNÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE
SE CHÝLÍ KE KONCI Pokračování ze str. 1

PENÍZE NA DOVYBAVENÍ ŠKOL

Skutečnost, že u některých uži-
vatelů dochází k takové změně 
zdravotního stavu, který ve smyslu 
ustanovení § 36 vyhlášky č. 505/
2006 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona o so-
ciálních službách v platném 
znění, vylučuje poskytování po-
bytové sociální služby v Domo-
vech pro seniory Lidická 189 
a Rybniční 1282 ve Strakonicích, 
vyvolává nutnost tyto situace 
řešit. 
Vhodným řešením se nabízí rozší-
ření sociální služby zřízením do-
mova se zvláštním režimem, kde je 
režim při poskytování sociálních 
služeb přizpůsoben osobám speci-
fikovaným v odstavci 1 § 50 zák. č. 
108/2006 Sb., o sociálních služ-
bách, ve znění pozdějších změn 
a doplňků, abychom mohli po-
skytovat celoroční pobytové služby 
sociální péče seniorům, kteří se 
v důsledku onemocnění stařeckou 
demencí, Alzheimerovou nemocí 
a ostatními typy demence ocitli 
v nepříznivé sociální situaci a po-
třebnou péči nemůže zajistit rodi-
na či jiné sociální služby. 
Dne 15. 12. 2010 Zastupitelstvo 
města Strakonice schválilo rozšíře-
ní zřizovací listiny o tuto sociální 
službu pro MěÚSS Strakonice, 
který po splnění požadovaných 
podmínek požádal o registraci so-
ciální služby KÚ Jihočeského kra-
je. Dnem 27. dubna 2011 nabylo 
Rozhodnutí o registraci Domova 
se zvláštním režimem právní moci. 
Tato sociální služba bude poskyto-
vána již od 1. července 2011. 
Domov se zvláštním režimem 
s počtem 16 lůžek bude organizač-

ně začleněn pod Domov pro seni-
ory Rybniční 1282, Strakonice a je 
určen především pro stávající uži-
vatele obou domovů pro seniory – 
Rybniční a Lidické.

Posláním Domova se zvláštním 
režimem, Rybniční 1282, Stra-
konice, je:
l být pro klienty orientačním 

bodem v prostředí, ve kterém 
se již ztrácejí

l vytvářet důstojné životní pod-
mínky, bezpečí, ochranu, 
udržení soběstačnosti v in-
strumentálních a bazálních 
aktivitách denního života 
i orientaci

l poskytovat individuální služ-
by uživatelům kvalifikova-
ným a motivovaným personá-
lem, který jim bude oporou 
pomocí prvků zvláštního re-
žimu

l péče je poskytována nepřetr-
žitě

Služba je určena občanům ze spá-
dového území ORP Strakonice 
s přednostním právem pro uživa-
tele DS Lidická a Rybniční, u kte-
rých dojde ke změně jejich zdra-
votního stavu. 
Žadatelé s trvalým bydlištěm mi-
mo ORP Strakonice mohou být 
přijati pouze v případě, že zařízení 
má volnou kapacitu.
Přijetí všech žadatelů je vždy pod-
míněno odsouhlasením komisí 
pro výběr žadatelů jmenovanou 
Radou města Strakonice.
Podrobnější informace budou 
dostupné na webových stránkách 
www.muss.strakonice.eu.

Karel Seknička, ředitel MěÚSS

MĚÚSS STRAKONICE ZŘIZUJE OD 1. 7. 2011 NOVOU 
SOCIÁLNÍ SLUŽBU

Lipová alej u řeky Otavy.    Foto: Archiv MěÚ
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Minulý měsíc jsme zažili bouř-
livou debatu na téma slučová-
ní strakonických středních 
škol. Zaznělo mnoho názorů, 
argumentů, vizí i emocí. Pa-
desátiletá historie strakonické 
průmyslovky je pojem. Stejně 
tak nikdo nezpochybňuje sku-
tečnost ani význam strakonic-
kého učiliště a je v zájmu měs-
ta, aby obě školy plnily svou 
vzdělávací roli i nadále.
Strojírenských podniků je ve 
městě a v jeho blízkém i vzdále-
nějším okolí mnoho a poskytu-
jí a doufejme, že budou i na-
dále nabízet tolik potřebné 
pracovní příležitosti. Kvalita 
a dostatek nových kvalifikova-
ných pracovníků jsou zárukou 
prosperity zdejšího kraje.
Jižní Čechy jsou krásné. Mají 
mnohdy téměř nedotčenou 
přírodu a prakticky největší 
koncentraci zachovaných a zá-
roveň udržovaných památek. 
Proto jsou také cílem návštěv-
níků a dovolenkářů z celé re-
publiky, ale i ze zahraničí. Za 
nedotčenost přírody a přeži-
tí řady jedinečných památek 
vděčíme několika okolnostem. 
Jednou je patrně povaha Jiho-
čechů. Mnohem větší vliv však 
měla skutečnost, že jižní Čechy 
mají poloviční hustotu oby-
vatel. Život zdánlivě plyne 
pomaleji, je však dražší. Na 
každého Jihočecha totiž vy-

chází prakticky dvakrát delší 
rozvody elektrické energie, pit-
né i znečistěné vody a samo-
zřejmě i železnice a komunika-
ce. Máme tím dražší cestu do 
práce, za nákupy i za vzdělá-
ním.
Město Strakonice je zřizo-
vatelem základních škol a na 
základě svěřené odpovědnosti 
se musí postarat o to, aby se 
děti měly i v budoucnu kde 
vzdělávat. Proto se řádně stará 
o stávající školní budovy a sta-
ví novou školu na Povážské.
Kraj má na starosti střední 
školství a odpovídá za přípravu 
mladé generace do života. Na 
to dostává prostředky ze stát-
ního rozpočtu a za ně má po-
vinnost zajistit náležitou kva-
litu vzdělávání a odpovídající 
oborovou pestrost. Její nedíl-
nou součástí je vhodné početní 
rozložení studentů v jednotli-
vých oborech, například podle 
konkrétních potřeb ekonomi-
ky v celém regionu i podle 
místních specifik. Vždy však 
musí rozhodovat s výhledem 
do budoucna a také s ohledem 
na rozpočet.
Nepříjemný zásah do života 
škol přinesl nepříznivý demo-
grafický vývoj posledních let 
a jeho prognóza na zhruba 
pět roků následujících. Struč-
ně řečeno, nejsou děti (napří-
klad letos). O zhruba jedenáct 

tisíc volných míst v prvních 
ročnících středního školství se 
uchází jen asi pět a půl tisíce 
studentů. Tato situace v po-
dobných číslech trvá již delší 
dobu a má různé dopady. Na-
příklad umožnila části někte-
rým žákům, kteří by normálně 
studovali technické obory, aby 
zaplnili dříve pro ně nedostup-
ná gymnázia. Jejich uvolněné 
lavice na technických oborech 
rádi obsadili žáci, kteří se 
svým prospěchem mohli dříve 
pomýšlet „jen“ na učňovský 
obor. Výsledek se dostavil zá-
hy. Řada učilišť se dostala do 
existenčních potíží, protože 
neměla děti. Vzniklou situaci 
řešil zřizovatel zpočátku ruše-
ním a později „slučováním“ 
takto postižených organizací 
se silnějšími. Ředitelé pak mě-
li za úkol optimalizovat provoz 
škol. Atraktivita někdy nepří-
liš šťastně sloučených škol 
poklesla a tím v dalších letech 
nabíraly ještě méně studentů. 
Ti se pak už vešli do méně 
budov, a ty uprázdněné šly 
například do prodeje. Výtěžek 
z něj, celkem logicky, posílil 
zbývající školství. Tento jed-
noduchý mechanismus bez 
další smysluplné inovace však 
nemohl trvat věčně. Bohužel 
trval. Nyní se problém dostal 
i do středních škol a nedosta-

tek studentů jako první pocíti-
ly „těžší“ technické obory. 
K údivu odborníků byly navíc 
zřizovatelem otevřeny další 
obory (například přírodopis-
né). K vážnosti situace přispě-
lo i ministerstvo, které navíc 
nesystémově rozdávalo licence 
dalším zcela novým školám. 
Výsledkem je zásah na nej-
citlivějším místě života kraje 
a jeho ekonomiky v technic-
kém školství. Časem vznikla 
myšlenka podpory tohoto tolik 
potřebného segmentu. Otáz-
kou je, jak brzy a jak účinně 
zapracuje. Školství je běh na 
dlouhou trať. Bohužel kdysi 
nastartovaný a léty zažitý me-
chanismus slučování se všemi 
negativními dopady nezadrži-
telně pracuje dál.
Nejvyšším orgánem kraje, kte-
rý o koncepčních, investičních 
a rozvojových krocích v oblasti 
středního školství rozhoduje, 
je Zastupitelstvo Jihočeského 
kraje. To rozhoduje při hlaso-
vání nadpoloviční většinou. 
Správnost rozhodnutí a jejich 
dopady prověří čas. Ovšem ti, 
kteří to ohodnotí téměř obra-
tem, jsou děti a jejich rodiče.  
Existuje i fenomén přestupu 
na jinou školu během studia. 
Tyto zpětné vazby jsou vysvěd-
čením vystaveným rozhodnu-
tím kraje.
Pavel Pavel, místostarosta
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 ŠKOLSTVÍ

NA KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ MĚSTU ZÁLEŽÍ

VOŠ a SPŠ Strakonice. Foto: Archiv MěÚ

SŠŘS Strakonice.  Foto: Archiv MěÚ



Práce na největší investiční akci ve 
městě Strakonice, kterou je inten-
zifikace čistírny odpadních vod, 
jsou právě v polovině. Rok po slav-
nostním poklepu na základní ká-
men se v úterý 10. května na stav-
bě sešli zastupitelé města, aby si 
současný stav díla prohlédli.
Celkové náklady na stavbu činí 
zhruba 371 milionů korun. Městu 
se podařilo na projekt získat dota-
ci z Operačního programu život-
ního prostředí ve výši 202 milionů 
korun. Již v březnu byla do zku-
šebního provozu uvedena biolo-
gická linka. Do konce roku by 
stavba měla být hotova a začne 
zkušební provoz celého zařízení.
Cílem projektu je zlepšení jakosti 
povrchových vod a odstranění rizi-
ka znečišťování vod podzemních. 
Strakonice jako průmyslové město 

patří v současnosti k největším 
zdrojům znečištění v povodí řeky 
Otavy i v oblasti Horní Vltavy. Mo-
derní čistírna tak zajistí, že voda 
vypouštěná do řeky bude odpo-
vídat českým i evropským před-
pisům pro přípustné znečištění 
povrchových vod.
Součástí projektu je kromě zvýše-
ní účinnosti stávající čistírny vy-
budování více než dvou kilometrů 
nové kanalizace, rekonstrukce ka-
nalizačního sběrače a shybky přes 
řeku Otavu.
Zhotovitel stavby: Sdružení firem 
Strakonice – čisté město – SMP 
CZ, a. s., HOCHTIEF CZ, a. s., 
SWIETELSKY stavební, s. r. o.
Správce stavby: Sdružení firem 
VRV–MMD – Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba, a. s., MOTT 
MACDONALD Praha, s. r. o.

18. jednání dne 13. 4. 2011

OTAVSKÁ CYKLISTICKÁ 
CESTA PŘEZNAČENA
Rada města souhlasila s přeznače-
ním Otavské cyklistické cesty v úse-
ku Katovice – Strakonice. Trasa 
povede z Katovic po mostě na pra-
vý břeh, dále po silnici III. tř. č. 
1721 přes obec Pracejovice do kem-
pu na Podskalí, kde se vrací na le-
vý břeh Otavy na původně vyznače-
nou trasu. Změna využívá již dříve 
proznačenou cyklotrasu CT 1066. 
Dále souhlasila v souvislosti s pří-
pravou stavby Protipovodňová 
ochrana města Strakonice a na-
vazujících staveb v blízkosti řeky 
Otavy s přeznačením Otavské 
cyklistické cesty v úseku Strakonice 
– Štěkeň. Trasa povede po cyklis-
tických pruzích vyznačených na 
chodnících městem od řeky ke hřbi-
tovu, dále po místní asfaltové ko-
munikaci mezi garážemi k rozcestí 
nad viaduktem u obce Hajská. Po-
kračuje asi 200 m dlouhým úsekem 
úvozové cesty k trafostanici, odkud 
vede asfaltová cesta k silnici III. tří-
dy směrem přes obec Hajská do 
Přeborovic a Štěkně.

Cyklistická cesta začí-
ná na Modravě, vede 
podél řeky Vydry a Ota-
vy, prochází přes Suši-

ci, Horažďovice, Strakonice, Písek 
a končí na Zvíkovském Podhradí. 
Trasa měří cca 151 kilometrů, 
z toho 68 kilometrů vede územím 
Plzeňského kraje a 83 kilometrů 
územím Jihočeského kraje. 
V terénu je vyznačena oficiálním 
logem. Po trase je umístěno 23 in-
formačních panelů s velkoplošný-
mi mapami, základními infor-
macemi o turisticky zajímavých 
místech v okolí, přístřešky s pose-
zením a kolostavy.

REGENERACE RENNEROVÝCH 
SADŮ
Rada města souhlasila se zadáním 
výzvy na revitalizaci Rennerových 
sadů. 
Regenerací zeleně (ošetření stáva-
jících stromů, výsadba nových, 
vzrostlých stromů, kácení ne-
funkčních či provozně nebezpeč-
ných stromů) dojde k zlepšení 
životního prostředí v areálu nej-
většího parku ve městě. Projekt 
navazuje na první etapu, která 
proběhla v roce 2007. Náklady 
spojené s realizací projektu budou 
z větší části hrazeny z Operačního 
programu Životní prostředí, prio-
ritní osy 6.5, z kterého bude po-
skytnuta finanční podpora. 

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK
Rada města souhlasila s poskytnu-
tím finančního příspěvku ve výši 
5 000 Kč Sdružení hasičů ČMS 
okresu Strakonice na uspořádání 
IV. ročníku pohárové soutěže mla-
dých hasičů Otavský plamínek pod 
nákupním centrem Hvězda dne 
7. 5. 2011. 
Požární útok je atraktivní disciplí-
na, ve které děti prokazují smysl 
pro kolektivní práci. Družstva 
v rámci soutěže předváděla sou-
hru při spojování hadicového ve-
dení a při práci s přenosnou mo-
torovou stříkačkou. Soutěže se 
zúčastnilo 32 kolektivů z 16 obcí 
okresu, což představuje 300 dětí. 
Nejmladšímu byly teprve tři roky.

Okamžik ze soutěže. Foto:
 Archiv SH ČMS okresu Strakonice 

19. jednání dne 20. 4. 2011

PARKOVÁNÍ A MHD 
NA NÁMĚSTÍ
Rada města souhlasila se zruše-
ním parkovacích ploch na Velkém 
náměstí v úseku od křižovatky s uli-
cí Na Stráži směrem ke křižovatce 
s ulicí Hrnčířská, a to mezi prvním 
až čtvrtým stromem.
Dále souhlasila s opětovným pro-
vozem MHD na Velkém náměstí 
a s umístěním zastávky MHD pod 
lékárnou U Červeného hroznu 
a u drogerie Teta.
Na základě podnětů občanů měs-
ta došlo k úpravě parkovacích 
míst na Velkém náměstí v úseku 
od ulice Na Stráži k ulici Hrnčíř-
ská, kdy došlo k zrušení dvaceti 
parkovacích stání, místo kterých 
vznikne klidová zóna pro pěší 
a plocha, kterou bude možné vyu-
žít i pro případné předzahrádky. 
Na Velkém náměstí je i nadále 
k dispozici dvaadvacet parkova-
cích míst včetně míst pro zásobo-
vání a míst pro osoby se sníženou 
schopností pohybu. 

ZATEPLENÍ BUDOVY
MŠ ŠUMAVSKÁ
Rada města rozhodla zadat veřej-
nou zakázku na zateplení a výmě-
nu oken MŠ Šumavská.
Dojde k celkovému zateplení bu-
dovy, a to obvodového pláště 
a střešní konstrukce a k výmě-
ně stávajících dřevěných oken za 
okna plastová.

Z RADNICE

PŘÍSPĚVKY PRO KULTURU
Rada města souhlasila s poskytnu-
tím příspěvků na činnost v oblasti 
kultury ve výši: 8 000 Kč Skupi-
ně historického šermu Vendetta, 
8 000 Kč Skupině historického šer-
mu Markýz, 25 000 Kč Divadelní-
mu souboru Čelakovský, 20 000 Kč 
Loutkové scéně Radost, 7 000 Kč 
Mladé dudácké muzice, 5 000 Kč 
country skupině Pauza, 10 000 Kč 
Pěveckému sboru Gymnázia, 
30 000 Kč Prácheňskému souboru 
písní a tanců, 25 000 Kč Dětské-
mu folklornímu souboru Práche-
ňáček, 9 000 Kč Taneční skupině 
Rozálie, 10 000 Kč RM dance stu-
diu, 3 000 Kč Jednotě K. H. Borov-
ského, 8 000 Kč tanečnímu krouž-
ku Illknees při DDM Strakonice, 
5 000 Kč Tanečnímu klubu Twist, 
20 000 Kč dechové kapele Nek-
tarka.

 
20. jednání dne 27. 4. 2011 

VÝŠE ÚPLATY ZA 
PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Rada města vzala na vědomí 
měsíční výši úplaty za předškolní 

vzdělávání: MŠ U Parku 300 Kč, 
MŠ Čtyřlístek 330 Kč, MŠ Lidická, 
MŠ Šumavská 370 Kč, MŠ A. B. 
Svojsíka 400 Kč. 
Výše úplaty je stanovena ředi-
telkami konkrétních školek, a to 
vždy na období konkrétního 
školního roku. Děti, které na-
vštěvují poslední ročník mateř-
ské školy, úplatu nehradí. Bližší 
podmínky o úplatě za předškol-
ní vzdělávání jsou zveřejněny 
v jednotlivých mateřských ško-
lách.

STAVEBNÍ ÚPRAVY
V MŠ U PARKU
Rada města rozhodla zaslat výzvu 
k podání nabídky na stavební úpra-
vy v MŠ U Parku.
Stávající bytová jednotka v MŠ bu-
de stavebně upravena na třídu. 
Současně při stavebních pracích 
dojde k vybudování sociálního za-
řízení v části vedlejší místnosti, 
která slouží jako jídelna. Díky těm-
to úpravám dojde k navýšení ka-
pacity o dalších dvacet míst. 

Usnesení z jednání RM nalez-
nete na internetových stránkách 
www.strakonice.eu.

VÝSLEDKEM INTENZIFIKACE ČOV BUDE ČISTÁ OTAVA

Okamžik ze stavby.  Foto: Robert Malota
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 KULTURNÍ AKCE

Sešli se k nám dudáci na velikou 
trachtaci
III. hradní nádvoří – 19.00 hod.

Čtvrtek 9. června
VEČER S DANOU MORÁVKO-
VOU
Hvězda televizního seriálu Velmi 
křehké vztahy bude mluvit o své 
filmové, divadelní a moderátorské 
profesi. Rytířský sál – 19.30 hod.

Sobota 11. června
DANCE SHOW
10. ročník mezinárodní taneční 
přehlídky country, disco tanců, 
break dancu, show formací a par-
ketových tanečních kompozic.
Letní kino – 13.30 hod.

Úterý 14. června
PÍSNIČKY ZPOD TALÁRU – 
koncert zpívajícího právníka 
IVO JAHELKY
Nové zhudebněné soudničky, per-
ličky, povídání ...
Rytířský sál – 19.30 hod.

Pátek 17. června
TŘI SESTRY GAMBRINUS 
TOUR 2011
s hosty E!E, Doctor P.P., MZH
Letní kino – 19.00 hod.

Neděle 19. června
SLAVÍME S NEKTARKOU
Mimořádné taneční odpoledne 
s písničkou
K poslechu a tanci zahraje de-
chová kapela Nektarka ze Stra-
konic, která oslaví své 20. výročí 
založení. Jejím zakladatelem byl 
v roce 1991 kapelník pan Ladi-
slav Rom, který letos oslaví své 
85. narozeniny. Rovněž na rok 
2011 připadá 40. výročí založení 
dechového orchestru ČEZETA, 

který byl základem pro vznik 
NEKTARKY.
V programu vystoupí host: Stra-
konická dudácká muzika.
Dům kultury – 15.00 hod.

Pondělí 20. června
JAK VÍLA MODROVLÁSKA 
SPLNILA TŘI PŘÁNÍ...
Pohádka pro děti MŠ a I. stupeň 
ZŠ. Rytířský sál – 10.00 hod.

Středa 22. června
HONZA A FRANTIŠEK NE-
DVĚDI S KAPELOU
Koncert stálic české folkové, 
country a trampské hudební 
scény.
Letní kino – 19.30 hod.

Pátek 24. června
STRAKONICKÝ DUDÁK
Divadelní představení v podání 
DS Čelakovský Strakonice.
II. hradní nádvoří – 21.30 hod.

PŘIPRAVUJEME
NA ČERVENEC:
2. července
5. výročí MLADÉ DUDÁCKÉ 
MUZIKY
Jako hosté vystoupí cimbálo-
vá muzika Pramínky z Kopřiv-

Sobota 4. – neděle 5. června
NÁRODNÍ ŠAMPIONÁT MA-
ŽORETKOVÝCH SKUPIN
Program:
4. června
13.30 hod. PRŮVOD MĚSTEM – 
řazení průvodu pod křižovatkou 
u marketu, ulicí Katovická, na 
most Jana Palacha
14.00 hod. SLAVNOSTNÍ ZAHÁ-
JENÍ (most Jana Palacha)
14.15 hod. 1. část soutěže PO-
CHODOVÉ DEFILÉ (most Jana 
Palacha)
19.15 hod. soutěž SHOW GROUP 
(dům kultury)
5. června
14.00 hod. 2. část soutěže PÓDI-
OVÉ FORMACE – klasická mažo-
retka (letní kino)
16.30 hod. Doprovodný program
Vyhlášení výsledků a slavnostní 
zakončení zemského finále

Úterý 7. června
Přednáška astrologa PETRA 
PROKOPCE
na téma Symboly zednářské v sou-
vislosti s rokem 2012 z pohledu 
astrologie a různých předpovědí 
světových proroků.
Rytířský sál – 19.30 hod.

Středa 8. června
STRAKONICKÝ DUDÁČEK
V průběhu pátého ročníku pře-
hlídky dětských dudáckých skupin 
a jednotlivců můžete navštívit pro-
gramy, ve kterých se představí 
soubory z Čech a Moravy.
Přijeli dudáčci, přijeli, aby nám 
písničku zapěli
II. hradní nádvoří – 9.00 hod.
Přijeli dudáčci z blízka i z dáli, aby 
nám písničky pro radost hráli
II. hradní nádvoří – 15.30 hod.
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nice a dívčí pěvecká skupina Prá-
cheňského souboru ze Strakonic.
Po oficiální části koncertu násle-
duje zábava při cimbálové a du-
dácké muzice v sále U Kata.
Rytířský sál – 19.00 hod.

10. července
NEDĚLNÍ ODPOLEDNE – 
k poslechu hraje JAN VONDRÁ-
ŠEK z Klatov.
Sál U Kata – 15.00 hod.

14. července
VŠUDE DOBŘE, TAK CO 
DOMA
Zábavný pořad s TOMIEM OKA-
MUROU. Součástí autogramiáda.
Rytířský sál – 19.30 hod.

26. července
Přednáška cestovatele DANA 
PŘIBÁNĚ na téma TRABAN-
TEM NAPŘÍČ AFRIKOU

30. července
Koncert skupin JOHNNY CASH 
REVIVAL, CARLOS & HIS 
COYOTES

3.–31. července
Výstava obrazů akademického 
malíře DALIBORA ŘÍHÁNKA 
z Písku
2. 7. v 16.00 hodin vernisáž k vý-
stavě – Maltézský sál

PIVOVARSKÁ POUŤ 2011
v sobotu 25. června 2011 od 13 hodin bude

pro návštěvníky opět připraven bohatý a zajímavý program
Dolní scéna před pivovarem

BANJO BAND IVANA MLÁDKA,
PRAŽSKÝ HRADČANSKÝ ORCHESTR, SCÉNA

Horní scéna v areálu pivovaru
12° BAG PIPERS, DVA A PŮL CVRČKA, ANČA BAND,

JAKSI TAKSI, DECH DECHTU,
OHŇOVÁ SHOW – VÍTEK A spol., PARKÁN, OHŇOSTROJ

Dechová scéna na Podskalí – NEKTARKA
PIVNÍ A SILÁKOVÉ SOUTĚŽE,

NECKYÁDA, DĚTSKÝ DEN NA PODSKALÍ
– Z pohádky do pohádky (14.00 hodin)



Diváci se mohou těšit na skvělé 
herecké výkony v příběhu, který je 
rozesměje.“ 
Režie: Philip Seymour Hoffman 
Hrají: Philip Seymour Hoffman, 
John Ortiz, Amy Ryan, Dauphne 
Rubin–Vega a další.
Aerofilms

Úterý 28. června
od 20.00 hod.
Dánsko, Švédsko, Francie, drama, 
titulky, 130, 2D
Doporuč. přístupnost: od 12 let
MELANCHOLIA
Vstupné: 45 a 60 Kč
Překrásný film o konci světa po-
jednává o vztahu dvou sester, 
z nichž mladší se čerstvě vdává 
a následně se stává matkou.
Současně se ve vesmíru objevuje 
rudá planeta, která vystoupila 
zpoza slunce a s níž hrozí Zemi 
bezprostřední srážka.
Režie: Lars von Trier
Hrají: Kirsten Dunstová, Char-
lotte Gainsbourgová, Kiefer 
Sutherland,  Charlotte  Ramplin-
gová
Aerofilms

Změna programu vyhrazena.
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PROGRAM KIN A VÝSTAV

Doporuč. přístupnost: od 12 let
PAŘBA V BANGKOKU
Ve spárech Bangkoku ... 
Pokračování úspěšného filmu 
Pařba ve Vegas, jedou nerozluční 
kamarádi Phil, Stu, Alan a Doug 
do exotického Thajska na Stuovu 
svatbu.
Režie: Todd Phillips 
Hrají: Bradley Cooper, Ed Helms, 
Zach Galifianakis, Justin Bartha, 
Ken Jeong
Warnerbros

Pondělí 13. – středa 15. června
POZOR!!! 17.30 a 20.00,
út jen od 17.30 hod.
USA, komedie, titulky, 104, 2D
Doporuč. přístupnost: od 12 let
PAUL
Vstupné: 80 Kč
Nedali byste si blízké setkání?
Režie: Greg Mottola
Hrají: Simon Pegg, Nick Frost, 
Seth Rogen, Kristen Wiig, Jason 
Bateman, Sigourney Weaver
Bontonfilm

Čtvrtek 16. – středa 22. června
od 17.30 a 20.00 hod.
ČR, komedie / hudební / rodinný, 
103
Doporučená přístupnost: všem
V PEŘINĚ 3D 
Vstupné: 130 Kč
Na své sny už nejste sami!
Hudební komedie F. A. Brabce 
V peřině je první český film připra-
vovaný kompletně ve 3D.
Režie: F. A. Brabec
Hrají: Lucie Bílá, Karel Roden, 
Amálie Pokorná, Matěj Převrátil, 
Bolek Polívka, Eliška Balzerová, 
Nina Divíšková, Arnošt Goldflam, 
Jiří Mádl, Anna Stropnická, Nikol 
Moravcová a další.
HCE

Čtvrtek 23. – neděle 26. června
POZOR!!! 17.30 a 20.00,
so – ne jen od 20.00 hod.
USA, drama, titulky, 133
Doporuč. přístupnost: od 12 let
ÚTĚK ZE SIBIŘE
Vstupné: 80 Kč
Jeden z nejsilnějších skutečných 
příběhů o lidské vůli a touze po 
svobodě.
Režie: Peter Weir 
Hrají: Colin Farrell, Dragos 
Bucur, Ed Harris, Saoirse Ro-
nan a další.
Magic box

Sobota 25. – neděle 26. června
POZOR!!! pouze od 17.30 hod.
USA, komedie, titulky, 102, 2D
Doporuč. přístupnost: od 15 let
PRINC A PRUĎAS
Vstupné: 70 Kč

Čáry. Máry. Fuck. 
Režie: David Gordon Green 
Hrají: James Franco, Danny McB-
ride, Natalie Portman, Zooey De-
schanel, Charles Dance, Justin 
Theroux
Bontonfilm

Pondělí 27. – čtvrtek 30. června
POZOR!!! pouze od 17.30 hod.
USA, komedie, dabing, 2D
Doporučená přístupnost: všem
PAN POPPER A JEHO TUČ-
ŇÁCI
Vstupné: 80 Kč
Komedie o muži, který chová tuč-
ňáky.
Režie: Mark Waters
Hrají: Jim Carrey, Carla Gugino, 
Madeline Carroll
Bontonfilm

Pondělí 27., středa 28., čtvrtek 29. 
června
POZOR !!! jen od 20.00 hod.
USA, akční sci–fi thriller, titul-
ky, 87
Doporuč. přístupnost: od 12 let
KAZATEL 3D
Vstupné: 130 Kč
Kazatel, post apokalyptický sci–fi 
thriller, zasazený do alternativ-
ního světa – do světa zpustošené-
ho staletími válek mezi lidmi 
a upíry.
Režie: Scott Stewart 
Hrají: Paul Bettany, Karl Urban, 
Cam Gigandet, Maggie Q, Lily 
Collins, Steven Moyer, Brad Dou-
rif Falconfilm

FILMOVÝ KLUB
– KINO OKO

Úterý 14. června
od 20.00 hod.
USA, drama / komedie / roman-
tický, titulky, 89 
Doporuč. přístupnost: od 12 let
JACK SE CHYSTÁ VYPLOUT
Vstupné: 45 a 60 Kč
„Jack se chystá vyplout je film ve-
lice vtipný, přičemž humor vychá-
zí z reálného života, ne z vtipů,“ 
pokračuje Turtletaub. „Je o oprav-
dových lidech, svým způsobem 
sympatických, kteří řeší, co zna-
mená být zamilovaný, co znamená 
odevzdat se jiné osobě.

KINO OKO STRAKONICE
Středa 1. června
od 17.30 a 20.00 hod.
ČR, brutální komedie, 80, 2D
Doporučená přístupnost: všem
REKVALIFIKACE
Vstupné: 70 Kč
Příběh pana Zrzavého je napsaný 
podle neobyčejných zážitků oby-
čejných lidí.
Režie: Vlado Štancel
Hrají: Vlado Štancel, Sabina Voj-
vodová, Milan Kačmarčík, Kateři-
na Tschornová, Lucie Kožinová, 
Ernesto Čekan, Michael Kňažko, 
Pavel Vondruška, Vlasta Špicne-
rová, Karel Hábl, Roman Štol-
pa ad.
Pegas film

Čtvrtek 2. – neděle 5. června
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
USA, animovaná komedie, č. da-
bing, 2D
Doporučená přístupnost: všem
KUNG FU PANDA 2 3D
Vstupné: 130 Kč
Dvojnásobně pandastické
Režie: Jennifer Yuh
Bontonfilm

Čtvrtek 2. – středa 8. června
POZOR!!! od 17.30 a 20.00,
čt – ne jen od 20.00 hod.
ČR, válečný, 126, 2D
Doporuč. přístupnost: od 12 let
LIDICE
Vstupné: 100 Kč
Opravdu si myslíte, že znáte pří-
běh Lidic? 
Film Lidice je o osobních drama-
tech obyčejných obyvatel jedné 
malé středočeské vesnice. 
Režie: Petr Nikolaev
Hrají: Karel Roden, Zuzana 
Bydžovská, Zuzana Fialová, 
Ondřej Novák, Adam Kubišta, 
Roman Luknár, Veronika Ku-
bařová  a  další.
Magic box

Čtvrtek 9. – neděle 12. června
POZOR!!! čt – pá jen od 17.30,
so – ne jen od 20.00 hod.
USA, scifi, dabing, 2D
Doporuč. přístupnost: od 12 let
X–MEN: PRVNÍ TŘÍDA
Vstupné: 80 Kč
Další díl scifi série.
Režie: Matthew Vaughn 
Hrají: Michael Fassbender, Alice 
Eve, James McAvoy, Nichlas 
Hoult, Kevin Bacon
Bontonfilm

Čtvrtek 9. – neděle 12. června
POZOR!!! čt – pá jen od 20.00,
so – ne jen od 17.30 hod.
USA, komedie, titulky, 100, 2D

6

PROGRAM LETNÍHO
KINA STRAKONICE

Pátek 24. června
od 21.30 hod.
USA, akční / romantický / 
thriller, titulky, 113
Dopor. přístupnost: od 12 let
NEZNÁMÝ
Vstupné: 70 Kč
Vem si zpět svůj život ...
Dr. Martin Harris (Liam 
Neeson) se probere z koma-
tu po autohavarii v Berlíně 
a zjistí, že ho jeho vlastní žena 
(January Jones) vůbec nepo-
znává a jeho identitu si přivlast-
nil úplně cizí muž (Aidan 
Quinn).
Režie: Jaume Collet–Serra 
Hrají: Liam Neeson, Diane 
Kruger, January Jones, Aidan 
Quinn, Bruno Ganz a Frank 
Langella
Warner Bros

VÝSTAVY:
16. 5. – 17. 6.
ROZVÍJEJ SE POUPÁTKO 
2010 A LESY OČIMA DĚTÍ 
2011
Výstava výtvarných prácí dětí 
z mateřských škol ze Strakonicka.
Foyer Domu kultury Strakonice

3. – 30. 6.
ANATOMICKÉ PROMĚNY 
v kresbách a malbě JIŘÍHO 
KUBELKY – výstava obrazů
2. 6. v 16.30 hod. vernisáž v Mal-
tézském sále
Výstavu zahájí akademický so-
chař Jiří Kožíšek.
Maltézský sál
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MĚSTO STRAKONICE
vyhlašuje Výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory

v rámci

Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice (deprivované zóny „Sídliště MÍR“)

1. IDENTIFIKACE VÝZVY

Operační program: Integrovaný operační program
(dále jen „IOP“)

Prioritní osa: 5. Národní podpora územního rozvoje

Oblast intervence: 5.2 Zlepšení prostředí v problémových 
sídlištích

Podporovaná aktivita: 5.2b) – Regenerace bytových domů

Číslo výzvy: 4

Typ výzvy: časově uzavřená

Celkový finanční objem 
vyčleněný pro tuto výzvu 
(alokace):

12 000 000 Kč

2. TERMÍNY VÝZVY

Vyhlášení výzvy: 1. 6. 2011

Zahájení příjmu žádostí: 1. 6. 2011

Ukončení příjmu žádostí: 2. 9. 2011 do 11.00 hod.

Zahájení realizace
projektů:

od data uvedeného na potvrzení Centra 
pro regionální rozvoj ČR o způsobilosti 
projektu

Ukončení realizace
projektů: do 30. 6. 2015

Oprávnění žadatelé (příjemci) – vlastníci bytových domů:

l obce (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích), 
l bytová družstva či další obchodní společnosti (zákon č. 513/1991 Sb., 

obchodní zákoník),
l vlastníci jednotek sdružení ve společenství vlastníků jednotek podle 

zvláštního zákona (zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů),
l další právnické a fyzické osoby vlastnící bytový dům (např. občanský 

zákoník)

Definice bytového domu

Bytový dům je pro účely aktivity 5.2b) – Regenerace bytových domů 
v IOP definován takto:
l více než polovina jeho podlahové plochy odpovídá požadavkům na tr-

valé bydlení a je k tomuto účelu určena,
l má nejméně čtyři samostatné byty,
l budova je zkolaudována jako bytový dům nebo dům s byty.

Územní zaměření podpory
Podpora je zaměřená na projekty realizované v rámci vymezené problé-
mové zóny města Strakonice s názvem „Sídliště MÍR“, pro kterou je 
schválen Integrovaný plán rozvoje města.

Tato problémová zóna zahrnuje:
l následující ulice (celé): Obránců míru, Kosmonautů, Mládežnická, 

Spojařů, Husova, Bavorova, Havlíčkova, Čelakovského, Pionýrská, 
Hrnčířská, Sokolovská, Hradební, Podskalská, Na Stráži, Velké ná-
městí, Lázeňská, most J. Palacha

l následující části ulic (dle č.p.): Mírová 774 – 776, 831, 857 – 859; Bo-
ženy Němcové 330, 577, 896 – 899, 1116 – 1118, 1311; Lidická 153 
– 157, 159, 164 – 169, 171 – 172, 193 – 199, 205 – 210, 333, 366, 
1082; Mlýnská 1063, 1083 – 1089; Kochana z Prachové 119, 163, 
263; U Sv. Markéty 56 – 58, 117 – 118; Komenského 59, 281; Zvolen-
ská158; Plánkova 353; Žižkova 425

Podporované aktivity
Ve vybrané problémové zóně IPRM Strakonice budou financovány 
rekonstrukce a modernizace bytových domů, které mohou zahrnovat 
zejména:
l zateplení obvodového pláště domu, zateplení vybraných vnitřních 

konstrukcí; 
l práce na bytovém domě prováděné k odstranění statických poruch 

nosných konstrukcí a rekonstrukce konstrukčních nebo funkčních vad 
konstrukce domu; 

l sanace základů a rekonstrukce hydroizolace spodní stavby;
l rekonstrukce technického vybavení domů (modernizace otopné sou-

stavy, výměna rozvodů tepla, plynu a vody, modernizace vzduchotech-
niky, výtahů);

l výměny či modernizace lodžií, balkonů včetně zábradlí.

Forma podpory 
l Podpora bude poskytnuta formou přímé dotace. 
Platby příjemcům probíhají formou ex–post plateb. Znamená to, že do-
tace bude příjemcům poskytnuta po ukončení realizace projektu, resp. 
po ukončení etapy projektu, na základě předložené Žádosti o platbu. 
Příjemce musí veškeré náklady projektu nejdříve uhradit z vlastních 
prostředků a tuto skutečnost musí doložit účetními doklady a dalšími 
dokumenty.

Výše podpory 
30 % celkových způsobilých výdajů na projekt (z toho 85 % z ERDF 
a 15 % státní rozpočet) 

Typ podpory 
l Individuální projekty

Hranice celkových způsobilých výdajů projektu 
Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: není stanovena
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: není stanovena 

3. POPIS VÝZVY

Za způsobilé výdaje jsou považovány pouze ty výdaje na projekt, které 
mohou být hrazeny z fondů EU (v případě IOP z ERDF). 

Způsobilé jsou pouze investiční výdaje (pořizovací cena převyšuje 
částku 40 000 Kč, případně jinou částku stanovenou dle interních po-
stupů příjemce), tzn. příjemce účtuje při dodržení zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, případně svých inter-
ních směrnic, výdaje projektu jako pořízení investic.

4. ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
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Podpora zaměřená na regeneraci společných prostor bytových domů 
musí mít charakter technického zhodnocení majetku, rekonstruk-
ce či modernizace; podporu nelze využít na provádění oprav či 
údržby.

Opravou se odstraňuje fyzické opotřebení nebo poškození za účelem 
uvedení majetku do původního a provozuschopného stavu. 

Technické zhodnocení jsou výdaje na dokončené nástavby, přístavby 
a stavební úpravy jednotlivého hmotného dlouhodobého majetku uvede-
ného do používání v aktuálním roce, u kterého pořizovací cena převýšila 
částku 40 000 Kč (případně jinou částku stanovenou dle interních po-
stupů příjemce).

Modernizací se rozumí rozšíření vybavenosti nebo rozšíření použitel-
nosti majetku.

Rekonstrukcí se rozumí stavební zásah do majetku, který má za násle-
dek změnu účelu nebo technických parametrů. 

Způsobilé výdaje:
1. modernizace, rekonstrukce nebo technické zhodnocení hmotného 

majetku: 
l zateplení obvodového pláště domu (zateplení fasády, střechy, vý-

měna oken, vnějších dveří), zateplení vnitřních konstrukcí,
l pořízení, modernizace a rekonstrukce technického vybavení bytové-

ho domu (otopné soustavy včetně měření spotřeby tepla, rozvodu 
tepla, plynu a vody, vzduchotechniky, výtahu, výměna elektrických 
kabelů ve společných prostorách domu a přívodů k jednotlivým 
elektroměrům),

l odstranění statických poruch domů (např. nosných zdí a základo-
vých zdí, stropních konstrukcí),

l rekonstrukce, modernizace, popř. technické zhodnocení, společ-
ných prostor (schodiště, chodby, střechy),

l sanace základů a hydroizolace spodní stavby,
l rekonstrukce či modernizace lodžií, balkonů (např. výměna zábra-

dlí, balkonů),
2. výdaje na povinnou publicitu projektu vyplývající z Pravidel pro pro-

vádění informačních a propagačních opatření (viz příloha č. 3 Příruč-
ky pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2 IOP), pokud jsou 
zaúčtovány jako pořízení dlouhodobého hmotného majetku,

3. daň z přidané hodnoty u neplátců DPH,
4. daň z přidané hodnoty u plátců DPH, pokud nemají nárok na odpočet 

daně na vstupu.

Vybrané nezpůsobilé výdaje:
l výdaje bez přímého vztahu k projektu,
l výdaje nesplňující principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti,
l pořízení staveb a použitého zařízení,
l služby spojené s administrací projektu a zpracováním projektové žá-

dosti,
l projektová dokumentace,
l neinvestiční výdaje,
l náklady na výběrová a zadávací řízení,
l DPH, pokud příjemce má nárok na odpočet DPH na vstupu. Pokud 

u organizace existuje dvojí režim, musí příjemce rozhodnout, které ak-
tivity podléhají režimu daně z přidané hodnoty s nárokem na odpočet 
a u kterých aktivit daň z přidané hodnoty uplatňovaná není,

l splátky půjček a úvěrů,
l úroky z úvěrů,
l výdaje na záruky, pojištění, bankovní poplatky, kurzové ztráty, celní 

a správní poplatky,
l výdaje za služby, dodávky nebo stavební práce, při jejichž zadává-

ní příjemce nerespektoval zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakáz-
kách, ve znění pozdějších předpisů, příp. postupy stanovené Příruč-
kou pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2 IOP,

l atd.

Příjemce nesmí na realizaci projektu čerpat dotaci z žádného jiného do-
tačního titulu, jiného operačního programu, jiných prostředků krytých 
z rozpočtu EU a národních veřejných rozpočtů, např. programy Panel, 
Zelená úsporám, krajské dotační tituly, ani z jiných finančních mecha-
nismů nebo nástrojů finančního inženýrství města, např. zvýhodněné 
úvěry z fondů měst.

Počáteční datum pro způsobilost výdajů
Den uvedený na potvrzení Centra pro regionální rozvoj ČR o způsobilosti 
projektu, kde je uvedeno, že předložený projekt splnil všechna kritéria 
přijatelnosti. Před tímto datem nesmí být zahájeny stavební práce, ne-
smí být uzavřena smlouva s dodavatelem nebo dán závazný příslib 
objednávky.

Datum ukončení způsobilosti výdajů
Datum ukončení způsobilosti výdajů je dáno datem ukončení konkrétní-
ho projektu. Realizace všech projektů musí být ukončena do 30. 6. 
2015.

Podrobnější informace jsou uvedeny v Příručce pro žadatele a příjemce pro 
oblast intervence 5.2 IOP: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích.

5. PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ PODPORY
Žádost o finanční podporu včetně příloh bude předkládána ve 2 krocích. 
Na základě požadavků stanovených touto Výzvou č. 4 předloží žadatel 
žádost o poskytnutí podpory včetně příloh nejprve na město Strakonice. 
Po eventuálním schválení žádosti vystaví město Strakonice žadateli po-
tvrzení, že předkládaný projekt je součástí schváleného IPRM a že je 
v souladu s jeho cíli a prioritami. Město žadateli originál žádosti včetně 
příloh vrátí.
Poté žadatel předloží tuto žádost včetně příloh a potvrzení, které získal 
od města Strakonice, na Centrum pro regionální rozvoj ČR, Pobočku pro 
NUTS II Jihozápad, Karlova 108, 397 01 Písek (dále jen „CRR ČR“). 

Forma žádosti o dotaci

Žadatel vyplňuje žádost o dotaci prostřednictvím webové aplikace BE-
NEFIT7. Formulář žádosti je k dispozici v elektronické formě na webo-
vé adrese www.eu-zadost.cz. Postup pro zpracování elektronické žádos-
ti je uveden v příloze Příručky pro žadatele a příjemce pro oblast 
intervence 5.2 IOP č. 5 „Pokyny pro vyplnění elektronické projektové žá-
dosti v IS BENEFIT7“.

Žadatel musí odevzdat také tištěnou verzi žádosti (generuje se po finál-
ním uložení z aplikace BENEFIT7), a to pouze v jednom vyhotovení. 

Žádost musí být podepsána statutárním zástupcem žadatele nebo oso-
bou k takovému úkonu statutárním zástupcem zmocněnou. V tomto pří-
padě je nutné, aby žadatel doložil k žádosti dokument dokládající toto 
zmocnění. V případě, že žadatel nemá povinnost zřídit statutární orgán, 
žádost podepíše jiná osoba oprávněná jednat jménem žadatele.

Kromě tištěné žádosti předloží žadatel vždy ještě dvakrát první dvě strán-
ky žádosti, tj. po vytištění žádosti ještě dvakrát vytiskne stránky č. 1 a 2 
nebo je dvakrát okopíruje (2x při odevzdání na město Strakonice a 2x při 
odevzdání na pobočce CRR ČR). Stránky budou sloužit jako předávací 
protokol pro převzetí žádosti na městě Strakonice a následně také na po-
bočce CRR ČR.

K tištěné žádosti musí být přiloženy všechny relevantní povinné přílohy. 
Přílohy je nutné společně se žádostí vložit do pevného obalu.

Přílohy k žádosti o dotaci

Seznam příloh se povinně vyplňuje v aplikaci BENEFIT7. Vzhledem 
k dalšímu podání žádosti na CRR ČR je nutné každou z příloh předepsa-
ných v aplikaci BENEFIT7 označit jako doloženou nebo jako nedolože-
nou – to v případě, že příloha není pro projekt relevantní. V aplikaci BE-
NEFIT7 není nutné u příloh vyplňovat kolonku počet stránek. 
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Přílohy:

l žadatel předkládá v jednom vyhotovení,
l jsou originálem nebo úředně ověřenou kopií, 
l musí být očíslovány podle seznamu příloh uvedeného v žádosti BE-

NEFIT7 a podle tohoto seznamu seřazené. Přílohy, které obsahují ví-
ce než 1 list, musí mít listy pevně spojeny.

Nepovinné přílohy žadatel připojí za poslední povinnou přílohu a při čís-
lování bude pokračovat od posledního čísla povinné přílohy. Přílohy, kde 
je uvedena kolonka pro podpis žadatele, musí žadatel podepsat.

Seznam povinných příloh žádosti:

1. Seznam příloh
l Seznam příloh se vyplňuje v IS BENEFIT7. Vzhledem k dalšímu 

podání žádosti na CRR ČR není povinné vyplňovat kolonku počet 
stránek. Po vyplnění jej musí žadatel vytisknout.

2. Doklad o partnerství 

l Tento doklad žadatel předkládá, jsou-li do projektu zahrnuti part-
neři. Dokladem o partnerství je smlouva nebo písemná dohoda 
s partnery vymezující jejich úlohu, práva a povinnosti při přípravě, 
realizaci a udržitelnosti projektu. Není-li partner do projektu zapo-
jen, vyznačí se v žádosti jako „Nedoloženo“.

3. Doklad o majetkoprávních vztazích k místu realizace projektu

l Výpis z katastru nemovitosti nebo list vlastnictví a katastrální sní-
mek zobrazující dotčenou budovu.

4. Prokázání právní subjektivity žadatele

l V případě obce a fyzických nepodnikajících osob vlastnících bytový 
dům není nutné dokládat. 

l Jedná se o doklady osvědčující založení, zřízení či vytvoření subjek-
tu, doklady o registraci, pokud subjekty podle zákona podléhají re-
gistraci, případně další doklady, které jsou na základě příslušného 
zákona nezbytné pro vznik organizace. 
l Obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, registro-

vané církve a náboženské společnosti nebo církevní právnické oso-
by: zakladatelská smlouva či zakládací listina, rozhodnutí o re-
gistraci (v případě církve, náboženské společnosti a církevní 
právnické osoby), výpis z příslušného rejstříku, do kterého se 
organizace zapisuje, doklad o přidělení IČ (výpis z registru eko-
nomických subjektů ČSÚ).

l Občanská sdružení: stanovy sdružení s označením dne registra-
ce, doklad o přidělení IČ (výpis z registru ekonomických subjek-
tů ČSÚ).

l Podnikatelské subjekty: výpis z obchodního rejstříku nebo živ-
nostenský list/výpis ze živnostenského rejstříku u podnikajících 
fyzických osob (nebo obojí, pokud jde o fyzickou osobu zapsa-
nou v obchodním rejstříku); doklad o přidělení IČ (fyzické oso-
by podnikající, kterým bylo přiděleno IČ) nebo doklad o pří-
jmech z podnikání v oblasti poskytování bydlení (fyzická osoba 
podnikající bez IČ). Osoba, která podniká na základě jiného než 
živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (§ 2 odst. 
2 písm. c) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník) předloží 
osvědčení podle tohoto zvláštního předpisu. 

l Vlastníci jednotek sdružení ve společenství vlastníků jednotek: výpis 
z rejstříku společenství vlastníků jednotek.

l Ostatní právnické osoby vlastnící bytový dům: předloží dle typu 
právní formy doklady osvědčující založení, zřízení či vytvoření 
subjektu, doklady o registraci, pokud subjekty podle zákona pod-
léhají registraci, případně další doklady, které jsou na základě pří-
slušného zákona nezbytné pro vznik organizace. 

 5. Územní rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci, pokud je podle 
stavebního zákona vyžadováno.

 6. Projektová dokumentace v rozsahu technická zpráva, situace, půdo-
rysy, pohledy a řezy, položkový rozpočet a harmonogram prací. 

 7. Platný doklad o povolení stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění: 
l pravomocné stavební povolení,
l veřejnoprávní smlouva,
l písemný souhlas stavebního úřadu s ohlášením stavebního zámě-

ru nebo čestné prohlášení, že nebylo stavebním úřadem vydáno 
rozhodnutí o zákazu provedení ohlášeného stavebního záměru.

 8. Platný průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/
2007 Sb., o energetické náročnosti budov, ve kterém se doporučená 
opatření shodují s aktivitami, které žadatel plánuje realizovat v rámci 
aktivity 5.2b) – Regenerace bytových domů z programu IOP. 

   Doklad je povinnou přílohou pouze v případě realizace aktivity vedou-
   cí ke snížení energetické náročnosti budovy:
l zateplení obvodového pláště,
l výměna výplní otvorů (okna, vnější dveře),
l zateplení střechy/podlahy. 

   Upozornění: Průkaz energetické náročnosti budovy nelze nahradit
   energetickým auditem.

 9. Potvrzení o výběru projektu z města Strakonice 

l Příloha se přikládá až při předložení žádosti na Centrum pro regio-
nální rozvoj ČR. V žádosti BENEFIT7 se označí jako „Doložena“.

10. Ověřená kopie Rozhodnutí o poskytnutí dotace jako potvrzení o za-
hájení realizace projektu v rámci oblasti intervence 3.2 OP LZZ (rele-
vantní jen pro aktivitu 5.2c)
l Příloha se nepřikládá, v žádosti BENEFIT7 se označí jako „Nedo-

ložena“.

11. Kopie Rozhodnutí o poskytnutí dotace jako potvrzení o zahájení rea-
lizace projektu v rámci aktivity 3.1b) IOP (relevantní jen pro aktivitu 
5.2c)
l Příloha se nepřikládá, v žádosti BENEFIT7 se označí jako „Nedo-

ložena“.

12. Čestné prohlášení o způsobilosti žadatele v rámci kategorizace malý 
a střední podnik 

l Příloha se nepřikládá, v žádosti BENEFIT7 se označí jako „Nedo-
ložena“.

13. Dokument dokládající zmocnění k podpisu žádosti o dotaci vydaný 
statutárním zástupcem
l Pouze v případě, jedná/li za žadatele osoba zmocněná statutárním 

zástupcem. 

14. Dokument dokládající zmocnění k podání projektové žádosti a k po-
depisování všech dokumentů, které se týkají projektu, vydaný vlast-
níky bytového domu pro případ, kdy bytový dům vlastní několik sub-
jektů a jeden z nich bude žádat za všechny.
l Pouze v případě, podává/li za více vlastníků bytového domu žá-

dost o dotaci jedna zmocněná osoba.
Podrobnější informace jsou uvedeny v Příručce pro žadatele a příjemce pro 
oblast intervence 5.2 IOP: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích.

Způsob podání žádosti o dotaci na město Strakonice

V 1. kroku bude žádost o dotaci předložena na město Strakonice. Listin-
ná podoba žádosti včetně příloh (v 1 vyhotovení) musí být uzavřena v za-
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lepené obálce (popř. jiném obalu). Žadatel na obálku nalepí „ŠTÍTEK“ 
vygenerovaný prostřednictvím webové aplikace BENEFIT7 automaticky 
při tisku žádosti (samostatná poslední strana finalizované žádosti). Ten-
to štítek obsahuje informace o výzvě, žadateli i předkládaném projektu. 
Navíc žadatel na obálku dopíše následující údaje:

l „IPRM Strakonice“
l Adresu Městského úřadu Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strako-

nice
l „Neotvírat“

Žadatel nebo jím pověřená osoba předloží tištěnou verzi žádosti v zale-
pené obálce (popř. jiném obalu) osobně na Městský úřad Strakonice. 
Žádosti doručené jiným způsobem – např. poštou, kurýrní či jinou po-
dobnou firmou nebudou akceptovány. 
Žádosti budou přijímány v termínech stanovených časově omezenou vý-
zvou na PODATELNĚ Městského úřadu Strakonice, Velké náměstí 2, 
386 21 Strakonice, a to v následujícím čase:

  Pondělí 8.00 – 16.00 hodin
  Úterý 8.00 – 15.00 hodin
  Středa 8.00 – 18.00 hodin
  Čtvrtek 8.00 – 15.00 hodin
  Pátek 8.00 – 11.30 hodin
Pracovník podatelny podepíše a předá žadateli jedno paré předávacího 
protokolu, tj. okopírované nebo vytištěné první dvě strany žádosti, které 
slouží jako potvrzení o převzetí žádosti s uvedením žadatele, názvu pro-
jektu a data (event. času) převzetí projektu.

Příjem žádostí bude ukončen dne 2. 09. 2011 v 11.00 hod.!!!
Za přijetí žádosti je považováno razítko podatelny Městského úřadu 
Strakonice s datem (event. časem) doručení. 

8. KONTAKTY PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ŽADATELŮM

Po ukončení termínu pro předkládání žádostí (ukončení výzvy) manažer 
IPRM provede kontrolu místní příslušnosti projektu, tzn. zda-li je reali-
zace naplánována na území vybrané deprivované zóny IPRM Strakoni-
ce, zkontroluje, zda projekt splňuje všechny pokyny nastavené ve Výzvě 
č. 4 k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci IPRM Strakonice 
(resp. zda je v souladu s podmínkami IOP 5.2b). Splní-li žádost všechny 
požadované náležitosti, manažer IPRM zařadí žádost do složky s regis-
tračním číslem projektu. V případě, že žádost nebude odpovídat někte-
rým požadavkům uvedeným ve Výzvě, vyzve manažer IPRM žadatele 
k odstranění těchto nedostatků, a to ve lhůtě 5 pracovních dní od předá-
ní informace elektronickou formou, příp. telefonicky. Po tuto dobu bu-
de hodnocení projektu pozastaveno. V případě, že žadatel ve stanovené 
lhůtě neodstraní zjištěné nedostatky, bude projekt vyřazen z dalšího pro-
cesu hodnocení. O vyřazení je žadatel písemně informován.

Město provede transparentní výběr projektů spadajících do problémové 
zóny, které nejlépe přispějí k dosažení cílů IPRM Strakonice. Výběr bu-
de založen na principu soutěže mezi předloženými projekty. Město pro-
vede kvalitativní hodnocení předložených žádostí dle předem stanove-
ných a ve výzvě vyhlášených hodnotících kritérií (Kritéria pro hodnocení 
projektů – viz příloha č. 1 této Výzvy). Hodnocení kvality provede výbě-
rová komise, jmenovaná Radou města Strakonice na základě návrhu Ří-
dícího výboru IPRM. Výběrová komise je složená max. ze 3 odborníků, 
přičemž každý projekt budou posuzovat dva z nich. Bodový zisk bude 
stanoven jako aritmetický průměr z obou hodnocení. Minimální bodový 
zisk, který musí žádost dosáhnout, aby projekt mohl ještě získat podpo-
ru, je 50 bodů z celkových 100 bodů. Projekty, které získají méně než 50 
bodů, nemohou získat dotaci. Na základě bodového hodnocení projektů 
výběrová komise sestaví seznam projektů doporučených k podpoře, popř. 
seznam náhradních projektů (seřadí projekty dle počtu získaných bodů 
sestupně). Vybrány budou ty projekty, které obdržely při hodnocení nej-
více bodů, přičemž počet podpořených projektů bude limitován výší 

finančních prostředků alokovaných na tuto Výzvu. Seznam projektů do-
poručených k podpoře, popř. seznam náhradních projektů, bude 
předložen ke konečnému schválení nejprve Řídícímu výboru IPRM Stra-
konice a následně Radě města Strakonice.

Všem schváleným projektům město Strakonice zašle Oznámení o výbě-
ru projektu a vystaví formulář „Potvrzení o výběru projektu“, tj. potvrze-
ní, že předkládaný projekt je součástí schváleného IPRM a že je v soula-
du s jeho cíli a prioritami. 

Město Strakonice vrátí dokumentaci k projektům jednotlivým žadatelům 
a vyzve je k provedení 2. kroku, tj. předání žádosti na místně příslušnou 
pobočku CRR ČR (tj. Pobočka pro NUTS II Jihozápad, Karlova 108, 
397 01 Písek). Žadatelé předloží tištěnou verzi finálně uložené žádosti 
v BENEFIT7 s kompletními přílohami a formulářem „Potvrzení o výbě-
ru projektu“ přesně dle pokynů aktuální verze „Příručky pro žadatele 
a příjemce pro oblast intervence 5.2: Zlepšení prostředí v problémových 
sídlištích“ a požadavků Kontinuální výzvy vyhlášené Ministerstvem pro 
místní rozvoj ČR (Řídícím orgánem IOP) dne 22. 5. 2009 na CRR ČR.

CRR ČR provede administraci projektů (tj. kontrolu přijatelnosti, kont-
rolu formálních náležitostí, ex-ante analýzu rizik, příp. kontrolu ex-ante 
na místě) dle metodiky uvedené v „Příručce pro žadatele a příjemce pro 
oblast intervence 5.2: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích“.

6. POSUZOVÁNÍ A SCHVALOVÁNÍ ŽÁDOSTI

l Žadatel je povinen postupovat podle aktuální verze „Příručky pro 
žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2: Zlepšení prostředí 
v problémových sídlištích“ vč. příloh zveřejněné na webových strán-
kách http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 nebo na www.strako-
nice.eu / záložka Město – Projekty města – Integrovaný plán rozvoje 
města Strakonice (POZOR!!! sledovat aktualizace)

l Kontinuální výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v Inte-
grovaném operačním programu pro oblast podpory 5.2: Zlep-
šení prostředí v problémových sídlištích vyhlášená dne 22. 5. 
2009 Ministerstvem pro místní rozvoj ČR – k dispozici na http://
www.strukturalni–fondy.cz/iop/5–2 nebo na www.strakonice.eu 
/ záložka Město – Projekty města – Integrovaný plán rozvoje města 
Strakonice 

l Žádost BENEFIT7 – www.eu–zadost.cz

l Základní dokument Integrovaný plán rozvoje města Strakonice (de-
privované zóny „Sídliště MÍR“), resp. jeho aktualizace k datu 30. 6. 
2009 a další informace o IPRM Strakonice – k dispozici na www.stra-
konice.eu / záložka Město – Projekty města – Integrovaný plán rozvo-
je města Strakonice 

l Internetové stránky:
www.strukturalni-fondy.cz/iop/5–2
www.strakonice.eu / záložka Město – Projekty města – Integrovaný 
plán rozvoje města Strakonice
www.eu-zadost.cz

l Osobní konzultace u níže uvedených kontaktních osob

7. INFORMAČNÍ ZDROJE

Město Strakonice
Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje,

Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
(budova Komerční banky – 4. patro)

Ing. Věra Samková
– manažer IPRM

Tel.: +420 383 700 849
E–mail: vera.samkova@mu-st.cz
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ORIENTAČNÍ ČASOVÝ HARMONOGRAM ADMINISTRACE ŽÁDOSTI

Centrum pro regionální rozvoj ČR (dále jen CRR ČR)
Regionální pobočka CRR ČR pro NUTS II Jihozápad, Karlova 108, 397 01 Písek

Ing. Pavla Bártíková
(projektová manažerka zodpovědná za 
projekty v rámci IPRM Strakonice)

Tel.: +420 382 224 416
E–mail: bartikova@crr.cz

Ing. Naděžda Burešová
(vedoucí regionální pobočky)

Tel.: +420 382 224 414
E–mail: buresova@crr.cz

1. Kritéria pro hodnocení projektů – aktivita 5.2b) Regenerace bytových domů

9. PŘÍLOHY VÝZVY

Počet pracovních dnů
od ukončení předchozí 

činnosti

Počet
pracovních dnů

od ukončení výzvy

Administrace projektů – Město Strakonice

Konečný termín pro předkládání žádostí (ukončení výzvy) začátek procesu administrace

Kontrola přijatých projektů dle parametrů výzvy + 5   5

Kvalitativní hodnocení projektových žádostí +10  15

Vypracování souhrnné zprávy o provedeném hodnocení projektů a seznamu 
projektů doporučených k podpoře + 2  17

Schválení seznamu doporučených projektů Řídícím výborem IPRM + 2  19

Schválení seznamu doporučených projektů Radou města Strakonice + 3  22

Oznámení výsledků hodnocení žadateli bezprostředně  22

Vrácení projektu žadateli bezprostředně  22

Administrace projektů – CRR ČR

Předložení projektu žadatelem na CRR; Administrace projektů na CRR ČR +32  54

Schválení projektů ředitelkou ŘO IOP + 5  59

Zaslání Oznámení žadatelům + 5 nepočítá se
do celkové lhůty

Vydání Registračních listů (RL) + 2  61

Odeslání RL a návrhu Podmínek Rozhodnutí + 3  64

Lhůta pro vyjádření žadatele k RL a návrhu Podmínek +10  74

Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace

3 měsíce
od schválení projektů

(orientačně
60 pracovních dní)

119

Zaslání Rozhodnutí a Podmínek žadatelům 10 129
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KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ - AKTIVITA 5.2b) REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ

KRITÉRIA BODY Odkaz na
žádost/přílohu

1. Hodnocení schopností a zkušeností žadatele max. 10

l Žadatel má zkušenosti s řízením a realizací podobných projektů financovaných prostřednictvím 
dotací

l Žadatel má zkušenosti s řízením a realizací podobných projektů

l Bez zkušeností

10

 5

 0

Žádost – Personální 
zajištění projektu

Žádost – Popis
projektu

2. Potřeba a relevance projektu max. 40

l Soulad projektu s IPRM
   – Projekt je v souladu s IPRM (soulad s jeho cíli, opatřeními, aktivitami, výstupy, výsledky)
   – Projekt není v souladu s IPRM

l Naplňování indikátorů IPRM
   a) Počet bytů, na něž budou mít realizované aktivity bezprostřední vliv:
      – 30 a více bytů
      – 20 – 29 bytů
      – 10 – 19 bytů
      – 9 a méně bytů

   b) Celkové náklady projektu přepočítané na 1 byt zasažený aktivitami projektu:
      – 100 000 Kč a méně na jeden byt
      – 100 001 Kč – 150 000 Kč na jeden byt
      – 150 001 Kč – 200 000 Kč na jeden byt
      – 200 001 Kč – 250 000 Kč na jeden byt
      – 250 001 Kč a více na jeden byt

10
0 (vyřazení)

20
15
10
 5

10
 8
 6
 4
 2

Žádost – Popis
projektu

Žádost – Indikátory
projektu

Příloha č. 6 –
Projektová

dokumentace

Žádost
Příloha č. 6 –

Projektová
dokumentace

3. Kvalita a komplexnost projektu max. 40

l Realizovatelnost a kvalita zpracování projektu
Jsou zahrnuty a popsány všechny klíčové aktivity nutné pro realizaci projektu – uvedeny budou 
veškeré aktivity, a to i v případě, že výdaje na ně jsou nezpůsobilé nebo že způsobilé jsou, ale ža-
datel nepožaduje jejich úhradu. Aktivity uvedené v harmonogramu jsou na sebe logicky navázá-
ny a délka trvání jednotlivých aktivit je reálná. Posouzení kvalitativního přínosu projektu ve srov-
nání se současnou situací, specifikace cílů, cílových skupin, definování stavu po realizaci, rizika 
projektu, atp.

l Udržitelnost projektu po skončení podpory
– Je prokázána finanční udržitelnost v provozní fázi – žadatel má vyčísleny roční náklady na 

údržbu a zajištěno finanční krytí těchto nákladů.
– Je prokázána institucionální udržitelnost v provozní fázi – stabilita nositele projektu, navazu-

jící aktivity, atp.

l Rozpočet projektu
   Rozpočet je položkově rozepsán dle jednotlivých kategorií způsobilých a nezpůsobilých výdajů
   a jeho jednotlivé položky jsou oprávněné, adekvátní a nezbytné pro projekt

0 – 20

0 – 5

0 – 5

0 – 10

Žádost – Popis
projektu

Žádost – Popis
projektu

Příloha č. 4 –
Prokázání právní

subjektivity žadatele

Příloha č. 6 – Projek-
tová dokumentace

4. Horizontální kritéria max. 10

l Rovné příležitosti
– Projekt je zaměřen, příp. pozitivním způsobem přispěje k naplnění principu rovných příleži-

tostí (potírání diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, víry, zdravotního po-
stižení, věku, sexuální orientace).

– Projekt je k principu rovných příležitostí neutrální.

l Udržitelný rozvoj
– Projekt je soustředěn hlavně na životní prostředí, příp. má na životní prostředí pozitivní do-

pad.
– Projekt je ekologicky neutrální.

5

2

5
2

Žádost –
Horizontální témata

Celkem max. 100
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 IPRM STRAKONICE

Město Strakonice a Řídící výbor IPRM Strakonice
 pořádají v rámci realizace

Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice (IPRM)

SEMINÁŘ
PRO ŽADATELE

o poskytnutí podpory z Integrovaného operačního programu (IOP),
oblasti intervence 5.2: 

Zlepšení prostředí v problémových sídlištích,
aktivita 5.2b) Regenerace bytových domů

TERMÍN:
9. června 2011 od 17.00 hod.

MÍSTO:
Městský úřad Strakonice, Velké náměstí 2, Strakonice

– velká zasedací místnost zastupitelstva (1. patro)
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IPRM STRAKONICE

DALŠÍ INFORMACE K IPRM A IOP:

17.00 – 17.05 Úvodní slovo

17.05 – 18.30 Prezentace: 

   l Výzva č. 4 k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci IPRM Strakonice 

   l Příprava, zpracování a předložení žádostí o poskytnutí podpory (CRR ČR)
   l Elektronická žádost BENEFIT7 (CRR ČR)

18.30 – 19.00 Dotazy

19.00  Předpokládaný závěr

PROGRAM SEMINÁŘE:

1. Oprávnění žadatelé (příjemci):

l Vlastníci bytových domů: obce, bytová družstva či další obchodní společnosti (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zá-
koník), vlastníci jednotek sdružení ve společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona (zákon č. 72/1994 Sb., 
o vlastnictví bytů), další právnické a fyzické osoby vlastnící bytový dům (např. občanský zákoník)

l Bytový dům je pro účely aktivity Regenerace bytových domů v IOP definován takto:
– více než polovina jeho podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena,
– má nejméně 4 samostatné byty,
– budova je zkolaudována jako bytový dům nebo dům s byty.

2. Územní vymezení:

l projekty budou realizovány výhradně ve vymezené „problémové zóně“ města Strakonice, pro kterou je schválen 
„Integrovaný plán rozvoje města Strakonice“

l problémová zóna zahrnuje:
– následující ulice (celé): Obránců míru, Kosmonautů, Mládežnická, Spojařů, Husova, Bavorova, Havlíčkova, 

Čelakovského, Pionýrská, Hrnčířská, Sokolovská, Hradební, Podskalská, Na Stráži, Velké náměstí, Lázeňská, most 
J. Palacha

– následující části ulic (dle č.p.): Mírová 774 – 776, 831, 857 – 859; Boženy Němcové 330, 577, 896 – 899, 1116 
– 1118, 1311; Lidická 153 – 157, 159, 164 – 169, 171 – 172, 193 – 199, 205 – 210, 333, 366, 1082; Mlýnská 
1063, 1083 – 1089; Kochana z Prachové 119, 163, 263; U Sv. Markéty 56 – 58, 117 – 118; Komenského 59, 281; 
Zvolenská 158;  Plánkova 353;  Žižkova 425

POZOR!!! SEMINÁŘ JE URČEN POUZE PRO SUBJEKTY SPLŇUJÍCÍ NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY:

www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2
www.strakonice.eu/ záložka MĚSTO – PROJEKTY MĚSTA – IPRM

KONTAKTY:

Ing. Věra Samková

MěÚ Strakonice – odbor rozvoje
Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice (budova KB – 4. patro)

Tel.: 383 700 849 l E–mail: vera.samkova@mu-st.cz



MUZEUM STŘEDNÍHO 
POOTAVÍ V STRAKONICÍCH
Stálé expozice muzea otevřeny 
denně 9 – 17 hod.

17. 6.
Muzejní noc Rožmberkové
a Strakonice 

28. 6.
Strašidla na hradě
Dopoledne plné her pro žáky prv-
ního stupně základních škol 

VÝSTAVY:
Teodor Buzu – Tanec barev
Obrazy, akvarely, obrazy na hed-
vábí
výstavní sály strakonického hradu

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeru-
zalémského a Strakonicko
výstava k roku Rožmberků.

Připravujeme:
od 20. 7.
Cestou zvuku
výstava rádií, telefonů a prvních 
televizorů ze sbírky J. Kloboučníka

Středověký vodní mlýn Hoslovice:
Vodní mlýn otevřen denně,

9 – 17 hod.
18. 6.
Klepač Podlesí
soutěž v naklepávání kosy a ná-
sledné sečení, pečení chleba

Připravujeme:
9. 7.
Dětský den
soutěže pro děti v areálu mlýna

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

Letošní téma, které si 
dětští zastupitelé na 
adaptačním kurzu vy-
brali a začali na něm 
pracovat, se blíží ke 

konci. Výstupem jejich intenziv-
ních jednání bude uskutečnění 
netradičních prohlídek strako-

nického hradu. Ve dnech 16. 
a 23. června 2011 se děti promě-
ní v herce a provedou návštěvní-
ky v dobových kostýmech a za 
doprovodu Spejbla a Hurvínka 
historií, která je úzce spjatá s na-
ším hradem.
M. Zábranská, odb. školství a CR
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 POZVÁNKY A INFO

ŠK A ČSOP ZVOU DOSPĚLÉ 
I DĚTI
l 8. 6. na přednášku Z přírody 

Českého lesa. Doplněno promí-
táním a krátkými ukázkami 
z knížek J. Š. Baara, J. F. Hruš-
ky, J. Vrby, J. Thomayera aj. 
Přednáší Ing. Vilém Hrdlička. 
Koná se od 17.00 hod. v pro-
mítacím sále strakonického 
gymnázia.

l 16. 6. mezi 17.00 – 19.00 hod. 
do pobočky ŠK na Tvořivý pod-
večer s Frant. Langmajerem 
na téma Samorosty. Kořeny 
z pařezů, větve a nářadí budou 
připraveny na místě, ale můžete 
přinést i vlastní.

l 18. 6. na přírodovědný výlet 
s Františkem Langmajerem 
(asi 7 km). Sraz je v 7.25 u ma-
py na aut. nádraží. V 7.40 se je-
de do Zdíkova. Odtud se jde na 
Liz (kaple s pramenem, chrá-
něné buky aj.). Návrat do Zdí-
kovce, odkud odjezd v 15.50.

l na schůzky kroužku MO-
Píků a jejich rodičů aj. 3. 6. 
bude sraz v 16 hod. u psího 
útulku – půjdeme k pejskům 
a pak k ohni vedle na tábořiš-
ti. 10. 6. v 16.00 na Podska-
lí před Zavadilkou a půjdeme 
trhat netýkavku na Kalvárii, 
aby neutiskovala chráněné rost-
liny. 17. 6. v 16.00 na doprav-
ním hřišti u Poděbradovy ZŠ – 
půjdeme na Ryšovy. 24. 6. (kdy 
je sraz v 16.00 také na doprav-
ním hřišti) na zahrádce u Ta-
schnerů se podíváme na včely 
a zazpíváme si u ohně.

Více na www.csop–strakonice.net
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DĚTSKÉ ZASTUPITELSTVO SE ZAMĚŘILO NA HISTORII

Dětský pěvecký sbor FERE
ANGELI ZUŠ Strakonice
pořádá NÁBOR dětí do příprav-
ného oddělení sboru
Co u nás najdete?
l Smysluplné, kvalitní a tvořivé 

uplatnění v souboru správných 
kluků a děvčat

l Vystoupení na Vánočním a Jar-
ním koncertu pěveckých sborů

l Po zvládnutí pěvecké techni-
ky a hudební teorie postup do 
koncertního sboru Fere Angeli

Nábor je určen dětem ze 2. a 3. 
tříd ZŠ. Nábor se koná v pondělí 6. 
června od 14.30 do 15.30 hodin, sál 
ZUŠ, zámek (areál strakonického 
hradu). Děti zde zazpívají oblíbe-
nou písničku, vytleskají rytmus, 
zopakují zahrané tóny.
l Dle domluvy je možný i indivi-

duální termín 
l Kontaktní osobou pro nábor do 

sboru je sbormistryně Fere An-
geli paní Mgr. Marcela Miková, 
marcelamikova@seznam.cz

l 2. 6. – Básník 
Ondřej Fibich 
uvádí ředite-
le židovského 

muzea v Praze, bývalého vel-
vyslance ČR v Izraeli a spiso-
vatele, Dr. Leo Pavláta. ŠK, 
společenský sál, 18.00 hod.

l 3. 6. – Den dětí s knihovnou. 
Odpoledne plné her a soutě-
ží. Spolupořádá jazyková ško-
la Helen Doron a hudební škola 
Yamaha. Třetí hradní nádvoří, 
15.00–18.00 hod.

l 6. 6., 7. 6., 8. 6. – Slavnost-
ní Pasování prvňáčků na čte-
náře, které provede Rytíř krás-
ného slova. Součástí Pasování 
bude v úterý 7. 6. předání knih 
z projektu Knížka pro prvňáč-
ka. Společenský sál, 8.30, 9.30 
hod.

l 14. 6. – Školení počítačové 
gramotnosti – Základy práce 
s internetem. Z důvodu ome-
zené kapacity žádáme zájemce, 
aby se na vybrané termíny při-
hlašovali. ŠK, studovna, 9.30, 
15.30 hod.

l 14. 6. – Výlet na Domažlic-
ko. Vydáme se po stopách Jin-
dřicha Šimona Baara do Klen-
čí pod Čerchovem, na Kozinův 
statek do Újezda, do Domažlic 
a do Muzea techniky a řemesel 
v Kolovči. Zájezd je přednost-
ně pro účastníky AVČ, popla-
tek činí 100 Kč. Odjezd auto-
busem v 7.00 od vlakového 
nádraží, v 7.05 od autobusové 
zastávky Pod Hvězdou. Závaz-
ně se hlaste u Aleny Hrdličko-
vé, tel.: 380 422 720, e-mail: 
hrdlickova@knih-st.cz.

l 18. 5.–27. 6. – Skvosty příro-
dy. Výstava prací žáků pí uč. 
Jarmily Lískovcové  z výtvar-
ného oboru ZUŠ Strakonice. 
ŠK, vstupní hala

l 21. 6. – Jsem z toho venku? 
Diskusní odpoledne s drogo-
vou tématikou pořádané u pří-
ležitosti Mezinárodního dne 
boje proti drogám. Součástí 
bude beseda s klientkou Cent-
ra následné péče Prevent České 
Budějovice – bývalou uživatel-
kou drog a představení Kontak-
tního centra Prevent Strakoni-
ce. ŠK, společenský sál, 17.00 
hod.

l 23. 6. – Kompostuj! Odpo-
ledne na téma kompostování, 
bioodpady, vermikompostéry. 
Vaše dotazy zodpoví Jan Ša-
rapatka ze společnosti Ekodo-
mov a Jan Šimáček. Chystá-
me pro vás i praktické ukázky. 
Pobočka ŠK za parkem, 17.00 
hod.

na 17. ročník pochodu IVV
a 13. ročník mezinárodního pochodu IVV

 STRAKONICKÁ 100
a PO STOPÁCH ŠVANDY DUDÁKA

Start a cíl: Strakonice – pátek: v místě ubytování
 sobota a neděle: hradní nádvoří
Trasy: pátek 10. 6. 2011 – 10 km – start 16.00 – 20.00 hod.
  – 100 km – start 20.00 – 22.00 hod.
 sobota 11. 6. 2011 – 5 – 50 km – start 06.00 – 11.00 hod.
  10 – 130 km – cyklo – start jako pěší
 neděle 12. 6. 2011 – 5, 10 km – start 07.00 – 11.00 hod.
  10 – 50 km cyklo – start jako pěší
Cíl: pátek do 22.00 hodin, sobota do 18.00 hod., neděle do 14.00 hod.
Ubytování: tělocvična ZŠ u nemocnice v ul. Radomyšlská – 40 Kč/noc
Startovné: 15 Kč/den, 25 Kč/2 dny, 35 Kč/3 dny
                pro členy KČT sleva 5 Kč, mládež do 15 let zdarma 
Informace: Zdeněk Němec, Tržní 1151, 386 01 Strakonice,
                tel.: 723 537 573, e-mail: z.nemec.68@seznam.cz

Informace o akcích IVV: www.ivv.kct.cz

PĚVECKÝ SBOR GYMNÁZIA STRAKONICE
Vás zve na

LETNĚ PODVEČERNÍ KONCERT
Ve středu 22. června od 18.18 hodin

do kapitulní síně strakonického hradu
Vstupné dobrovolné

KČT Rakovník
a KČT Fezko Strakonice
si Vás dovolují pozvat

ve dnech 10. – 12. června 2011



Od 1. do 4. května se uskutečnilo 
na strakonickém hradě druhé se-
tkání mezinárodního projektu za-
měřeného na výměnu zkušeností 
z oblasti dobrovolnictví seniorů. 
Své zkušenosti z realizace takto 
zaměřených projektů podporují-
cích aktivní veřejný život seniorů 
si vyměnilo 27 účastníků z Bulhar-
ska, Dánska, Itálie, Německa, Ra-
kouska a z České republiky. Pří-
tomni byli i samotní senioři 
dobrovolníci – z Rakouska a Ně-
mecka.
Prezentován byl například rakous-
ký projekt s názvem Zeitbank 55+, 
v rámci kterého si senioři pomáha-
jí navzájem a svou vzájemnou po-
moc si hradí přes „Banku 
času“. Kredity v této ban-
ce, kterými hradí poskyt-
nutou dobrovolnickou po-
moc, mohou získat tím, že 
sami dobrovolnicky uděla-
jí něco pro jiné účastníky 
projektu Zeitbank 55+. 

V rámci tohoto konkrétního pro-
jektu se konají i pravidelná setká-
ní účastníků – seniorů, při kterých 
si sdělují své nabídky pomoci a své 
potřeby – někdo například nabíd-
ne možnost odvozu na nákupy, ji-
ný naopak potřebuje posekat za-
hrádku a sám to již nezvládne.
Z české strany byla představena 
Akademie volného času Šmidinge-
rovy knihovny a zkušenosti měst 
Prachatice, Strakonice a obce Ře-
pice. 
Projekt je podpořen z evropské-
ho programu celoživotního učení 
Grundtvig, organizátorem setkání 
ve Strakonicích bylo město Stra-
konice.

Matkou roku 2010 byla v úterý 10. 
května vyhlášena paní Lenka Žáč-
ková z Volyně, která devatenáct let 
příkladně pečuje o svou zdravotně 
hendikepovanou dceru Denisu. 
Slavnostní akt uznání dlouholeté 
nesnadné mateřské role žen, které 
se starají o děti s postižením, se 
uskutečnil v režii Sdružení zdra-
votně postižených ve Strakonicích, 
které tento svůj výborný nápad po-
prvé realizovalo v minulém roce.
„Smyslem ocenění není poskyt-
nutí finančního příspěvku, ale 
vyzdvižení velmi náročné práce 
maminek i celých rodin, které 
umožňují hendikepovaným dětem 
vyrůstat v milujícím a známém 
prostředí,“ vysvětluje význam ak-
ce Drahuška Kolářová ze strako-
nického sdružení. Nominován na 
cenu Matka roku (a nově též také 
Otec roku) může být každý, kdo se 
dlouhodobě stará o těžce zdravot-
ně postižené dítě. „Péče o tyto dě-
ti je pro rodiče psychicky i fyzicky 
nesmírně náročná, vyžaduje mi-

mořádnou péči, lásku a pokoru 
a nikdy nekončící práci, které mu-
síte podřídit celý svůj život,“ dodá-
vá Drahuška Kolářová.
Oceněná maminka získala kromě 
pamětní plakety, kytice a knihy ta-
ké třítisícový šek na nákup zdravot-
nického zboží z lékárny Dr. Max.
Na Otce roku 2010 letos nebyl ni-
kdo nominován.
(PR)
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INFO A SPORTOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI

PROVOZ PLAVECKÉHO STADIONU V ČERVNU 2011
Letní areál bude v případě příznivého počasí v provozu denně od 12.00 do 19.00 hodin (ve-
černí plavání od 20 hod. v krytém bazénu pak nebude), v případě nepříznivého počasí bude 
provoz pro veřejnost v krytém bazénu dle rozpisu. Info, kde se plave na tel. číslech: 
383 321 792, 383 324 209. V neděli 5. 6. (z důvodu konání plaveckých závodů „ZLATÝ 
FEZ“) a v sobotu 18. 6. (sportovní den FEZKO THIERRY, a. s.) bude plavecký stadion pro 
veřejnost uzavřen.
Martin Walter, vedoucí plaveckého stadionu

KRYTÝ BAZÉN
PONDĚLÍ 6.00 – 8.00   17.00 – 20.00x
 (kondiční plavání)

ÚTERÝ  14.30 – 15.30  20.00 – 22.00

STŘEDA 6.00 – 8.00 12.30 – 13.30* 13.30 – 18.00 20.00 – 22.00
(sudý týden) (kondiční plavání)  (16.00 – 17.00x)

STŘEDA 6.00 – 8.00 12.30 – 13.30* 13.30 – 16.00 20.00 – 22.00
(lichý týden) (kondiční plavání)  17.00 – 18.00

ČTVRTEK  13.30 – 16.30   20.00 – 22.00

PÁTEK 6.00 – 7.30  12.00 – 14.30  15.30 – 22.00
 (kondiční plavání)   (15.30 – 19.00x)
SOBOTA  12.00 – 19.00

NEDĚLE  12.00 – 19.00

FITNESS
 

Plavecký stadion
Pondělí
8.00–12.00 13.00–19.00
Úterý – pátek
8.00–12.00 13.00–19.00
Sobota 15.00–18.30
Neděle 15.00–18.30

KURZY PRO NEPLAVCE
Pondělí, čtvrtek: 15.30 – 16.30 hod.
Pro děti od 5 let.

AKTUÁLNÍ PROGRAM
v pátečním Strakonickém deníku, 
na tel.: 383 321 792, na infolince 
383 324 209 nebo na webu: 
www.starz.cz.

STARZ Strakonice
Na Křemelce 512,
386 11 Strakonice

e-mail: starz-st@quick.cz
www.starz.cz

Změny programů vyhrazeny!
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VÝJIMKY:
SAUNA mimo provoz.

Soustředění sportovních oddílů v letním areálu PS:

 2.–5. 6. PK Jindřichův Hradec – plavci
 5. 6. Zlatý FEZ – plavecké závody
 3.–12. 6. USK Praha – plavci 
11.–12. 6. Jiskra Domažlice – plavci
 9.–12. 6. SK Motorlet Praha – plavci
11.–12. 6. I. liga muži – finále vodní pólo
18. 6. sportovní den FEZKO THIERRY, a. s.

CENÍK LETNÍHO AREÁLU V ČERVNU:
děti do 3-ti let (včetně) zdarma
děti od 4 do 15-ti let (včetně) 50 Kč
osoby starší 15-ti let 60 Kč
osoby s průkazem ZTP 30 Kč
osoby s průkazem ZTP/P zdarma
rodina 2 dospělí + 1 dítě (do 15 let) platí 2 dospělí
rodina 2 dospělí + 2 děti (do 15 let) platí 2 dospělí + 1 dítě
rodina 2 dospělí + 3 děti (do 15 let) platí 2 dospělí + 2 děti
Rodinné vstupné platí v případě, že rodiče nevyužívají některou z dal-
ších slev (permanentní vstupenka, bodová vstupenka, legitimace pro 
volný vstup)!

MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ NA HRADĚ

Lenka Žáčková. Foto: Archiv MěÚ

LENKA ŽÁČKOVÁ MATKOU ROKU 2010
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Rada města na svém jedná-
ní dne 11. 5. 2011 rozhodla 
obsadit níže uvedené bytové 
jednotky přímým prodejem do 
osobního vlastnictví dle zákona 
č. 72/1994 Sb., v platném znění, 
na základě nejvyšší nabídky:
– byt č. 006 o velikosti 2+1 v čp. 

789, ul. Mikoláše Alše, Stra-
konice I, o výměře 57,10 m2, 

minimální cenová nabídka: 
500 000 Kč.

– byt č. 011 o velikosti 1+1 v čp. 
1232, ul. Kosmonautů, Stra-
konice I, o výměře 50,60 m2, 
minimální cenová nabídka: 
450 000 Kč.

– byt č. 002 o velikosti 2+1 v čp. 
432, ul. Bezděkovská, Stra-
konice II, o výměře 55,30m2, 

minimální cenová nabídka: 
600 000 Kč

Vyhodnocení nabídek se uskuteč-
ní v pondělí 27. června 2011 od 
15.00 hodin v malé zasedací míst-
nosti MěÚ Strakonice. 

Bližší informace na tel.: 383 
700 303 nebo na úřední desce 
MěÚ.

 ZPRÁVY

Budova Základní školy F. L. Čela-
kovského v Chelčického ulici 555 
ve Strakonicích oslaví letos 21. 
června už 80. výročí od svého ote-
vření. Při svém otevření měla ná-
zev Masarykovy obecné školy. 
V lednu roku 1953 byl udělen ško-
le čestný název Národní škola F. 
L. Čelakovského. V roce 1993 za-
čal provoz v budově Jezerní, zde 
od té doby sídlí také ředitelství 
školy. Z původní budovy v ulici 
Chelčického se tak stalo odlouče-
né pracoviště.
Škola připravila několik akcí, aby 
si společně s občany Strakonic 
připomněla toto významné da-
tum.
Už na začátku měsíce května pro-
běhla otevřená keramická dílna 
pro naše žáky a jejich rodiče (tvor-
ba lesních víl, panen a skřítků na 

základě básně F. L. Čelakovského 
Toman a lesní panna), aby se vše 
stačilo vypálit v keramické peci 
a aby mohly být tyto výrobky pou-
žity pro výstavu, kterou chystáme 
na 22. 6. v budově Chelčického. 
Kromě výrobků z hlíny budou žáci 
1. stupně tvořit lesní víly, panny 
a skřítky z různých jiných materiá-
lů. I tyto výrobky bude 
možné zhlédnout na vý-
stavě.
Na středu 22. 6. je plá-
nován Den otevřených 
dveří v budově Chelčic-
kého, který doprovodí 
taneční maraton lesních 
víl a skřítků.
V pondělí 27. 6. odpoled-
ne se uskuteční turnaj ve 
volejbale mezi učiteli 
strakonických škol a pra-

covníky Městského úřadu Strako-
nice jako našeho zřizovatele.
Potěšující je zpráva, že současně 
s 80. výročím školy bude probíhat 
2. etapa rekonstrukce, takže se 
škola obleče do nového hávu a bu-
de moci i další léta sloužit pro 
vzdělávání a výchovu mládeže. 
Jaroslava Kolesová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA F. L. ČELAKOVSKÉHO MÁ KULATÉ VÝROČÍ 

Budova školy.                              Foto: Archiv MěÚ

ceno do marketu a jednání všech 
tří na oddělení přestupků.
– V odpoledních hodinách téhož 
dne byli strážníci požádáni řidič-
kou vozidla o jeho otevření. Uvnitř 
vozu zůstaly nejen klíče, ale i pla-
čící miminko. Strážníci mamince 
vozidlo otevřeli.
– Krátce před patnáctou hodinou 
dne 14. 4. nalezla hlídka měst-
ské policie v prostorách vlakové-
ho nádraží opilého muže s rozbi-
tou hlavou. Po ošetření na místě, 
byl muž, u kterého následně stráž-
níci naměřili hodnotu 3,74 pro-
mile alkoholu, převezen do proti-
alkoholní a protitoxikomanické 
záchytné stanice do Českých Bu-
dějovic.
– RZS byla přivolána k muži, kte-
rému se udělalo nevolno na jedné 
z čerpacích pump ve Strakonicích. 
Dle sdělení dotyčného, tento měl 
do Strakonic přijít po odběru krve 
z Vodňan. Muž byl poté hospitali-
zován v místní nemocnici.
– Bez helmy dojezdil na motocy-
klu v odpoledních hodinách dne 
19. 4. dvacetiletý mladík v ulici 
Budovatelská. Mladík navíc nikdy 

nevlastnil řidičský průkaz. Jeho jed-
nání budou dále řešit zaměstnanci 
odboru dopravy MÚ Strakonice.
– Přímo na místo, kde byl sražen 
chodec, bylo zapotřebí dopravit 
vrtulník RZS. Proto ve večerních 
hodinách dne 21. 4. uzavřeli stráž-
níci městské policie ulici Nádraž-
ní a Textiláků a vrtulník mohl na 
místo dosednout a zraněného 
chodce dopravit k ošetření.
– Poděkování patří oznamovateli, 
který nám krátce před třetí hodi-
nou ranní dne 26. 4. oznámil, že 
z parkoviště u hotelu Bavor vidí 
požár. Když na místo dorazila 
hlídka městské policie, spatřila na 
parkovišti hořící vozidlo, ke které-
mu se nedalo přes silný žár přiblí-
žit. Na místo byli současně přivo-
láni hasiči HZS Strakonice.
Milan Michálek, velitel strážníků 
MP Strakonice

Úvodem bych chtěl poděkovat 
všem majitelům vozidel, kteří re-
spektovali dopravní značení při 
každoročním jarním čištění měs-
ta. Naši „stálisté“ zaznamenali bě-
hem uplynulého měsíce více než 
jednu tisícovku událostí. Na Poli-
cii ČR byla předána tři podezření 
ze spáchání trestné činnosti, na 
úseku veřejného pořádku řešili 
strážníci městské policie padesát-
ku podezření z přestupku. V do-
pravě jsme zaznamenali na čtyři 
stovky přestupků. Přestože funguje 
na území města sběrný dvůr, bylo 
nalezeno pět nových černých sklá-
dek. Strážníci asistovali při dvou 
požárech. Do útulku během měsíce 
dubna přibylo sedmnáct psů. Na 
technické služby předali strážníci 
více než osmdesát komunikačních 
závad. Ve sto třiceti čtyřech přípa-
dech řešily hlídky městské policie 
události na základě vašich poznat-
ků či žádostí o pomoc.
– V odpoledních hodinách dne 
1. 4. zasahovala hlídka městské 
policie proti muži, který po po-
žití alkoholu vykonával potřebu 
před zraky kolemjdoucích na 
veřejném prostranství v ulici Bez-
děkovská.
Podobný případ řešili strážníci 
krátce po předchozí události před 
nákupním centrem v ulici Kato-
vická, kde jiný muž pod vlivem 
alkoholu budil veřejné pohoršení. 
Oba byli vyřešeni v blokovém ří-
zení.
– Na základě práce s kamerovým 
systémem byl „polapen“ ve večer-
ních hodinách dne 11. 4. mladý 
muž, kterému se zřejmě nelíbilo 
dopravní značení v centru města 
a rozhodl se je zlikvidovat. Poté, co 
jej na místě dostihla hlídka měst-
ské policie a dotyčný s podezřením 
z přestupku nesouhlasil, bude své 
chování obhajovat na správním 
odboru MÚ – oddělení přestupků.
– Tři muži byli v podvečerních ho-
dinách dne 12. 4. kontrolováni 
v prostoru za jedním ze strakonic-
kých obchodních domů. Strážní-
kům se totiž nezdála ta skuteč-
nost, že tito měli u sebe větší 
množství sprchových gelů, šam-
ponů a dalšího zboží. Po krátkém 
zapírání z nich nakonec vypadlo, 
že zboží je kradené a přestože jeho 
hodnota je více než patnáct sto-
vek, oni jej pořídili za částku čtyř-
násobně nižší. Zboží bylo poté vrá-

DALŠÍ DARY NA KAPLIČKU
Město Strakonice obdrželo další finanční dary na opravu Brušákovic 
kapličky, a to 10 000 Kč od Miroslava Mináře ze Strakonic a 2 000 Kč 
od dárkyně, která si nepřeje být uveřejněna. Město Strakonice děkuje 
za jejich podporu a zájem o naše město. 

NABÍDKA BYTOVÉ JEDNOTKY K PŘÍMÉMU PRODEJI

Staré pivní láhve, kalamář a pár 
dalších nepotřebných věcí z přelo-
mu 19. a 20. století ukrýval sklep 
nalezený pod povrchem rekonstru-
ované Hrnčířské ulice, kde ještě 
zhruba před 40 lety stával obytný 
dům. Samotný sklep byl objevený 
kuriózním způsobem – částečně se 
do něj propadl jeden ze stavebních 
strojů. Nalezené předměty byly pře-
dány Muzeu středního Pootaví ve 
Strakonicích. (PR)
 Foto: Archiv MěÚ
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1/ označení našich letadel, sveze-
ní odpadků, italsky ano, státní 
podnik, kulka
2/ fáze měsíce, nováček, centrální 
systém u živočichů, římsky 50
3/ spojka, 1. část tajenky, pozn. 
zn. Rakouska
4/ součást lodě, Chateaubriando-
va novela, středověké sídlo
5/ počátek nového života, český 
herec, píst zastarale
6/ německá řeka, SPZ Ústí nad 
Orlicí, písmeno N, výraz souhla-
su, sbíráme v lese
7/ pásek, poloměr, SPZ Strako-
nic, nakopat v dole
8/ 2. část tajenky

9/ tvar, povrchový důl, zpracová-
vat kov
10/ prudký zvrat, na levou stranu, 
články
11/ pozn. zn. Ugandy, africký 
slon, opak dnů, kosatec
A/ jinak, šachová figurka, SPZ 
Praha–západ,
B/ podnik zahr. obchodu, osobní 
zájmeno, cizí ženské jméno
C/ součást oblečení, naleznou
D/ auto sovětské výroby, knír, 
obydlí
E/ zbylý produkt, česká hora, řím-
sky 45
F/ túje, samohláska, stř. rod, min. 
čas od slovesa státi (se)

G/ belgické lázně, německy teta, 
textilní rostlina
H/ anglicky to, obyvatelé Belgie, 
barva na vajíčka
I/ pryskyřice, vada, síla
J/ zanést, zabývat se zábavou
K/ SPZ Brno-město, přemýšleti
L/ víření, štěp, asijský nájezdník
M/ chem. zn. kyslíku, draslíku 
a jódu, citoslovce bolesti, míti 
dobrou náladu
N/ jednoduchý nástroj, označe-
ní jsovětských letadel, jehličnatý 
strom

pomůcka: EAU

6. června 1961 – zemřel švýcarský 
psychoanalytik Carl Gustav Jung 
(50. výročí úmrtí).

15. června 1911 – byla založena 
počítačová společnost IBM (In-
ternational Business Machines) 
(100. výročí).

19. června 1941 – narodil se sou-
časný český prezident Václav 
Klaus (70. výročí narození).

21. června 1621 – poprava 27 čes-
kých pánů na Staroměstském ná-

městí (390. výročí). Jednalo se 
o pány:
Jáchym Ondřej Šlik, Václav Budo-
vec z Budova, Kryštof Harant 
z Polžic, Kašpar Kaplíř ze Sulevic, 
Prokop Dvořecký z Olbramovic, 
Bedřich z Bílé, Ota z Losu, Bohu-
slav z Michalovic, Valentin Ko-
chan, Tobiáš Štefek a Kryštof 
Kober z Kutné Hory, Jan Šultys, 
Maxmilián Hošťálek ze Žatce, 
katolík Diviš Černín z Chudenic, 
Rytíř Vilém Konecchlumský, dok-
tor Jan Jesenský, Václav Maštěřov-

ský, Jindřich Kozel, Ondřej Ko-
cour, Jiří Řečický, Michal Vitman, 
Šimon Vokáč, Leander Rüppel, Ji-
ří Haunšild, Jan Kutnauer, Šimon 
Sušický, Nathanael Vodňanský.

25. června 1991 – podepsán pro-
tokol o ukončení odsunu sovět-
ských vojsk; poslední sovětský 
voják opustil Československo 
27. června 1991 (20. výročí).

26. června 1861 – zemřel slo-
venský spisovatel a jazykovědec 
Pavel Josef Šafařík (150. výročí  
úmrtí).
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ZÁBAVA

PRANOSTIKY NA ČERVEN
„Jaký na Medarda čas, taký čtyři-
cet dní zas.“

„Čím dříve před Svatým Janem 
rostou hřiby, tím dříve bude před 
Vánocemi sněžit.“

KŘÍŽOVKA

UDÁLOSTI A ŽIVOTNÍ VÝROČÍ OSOBNOSTÍ V ČERVNU

Šárka Janochová, 15 let

 Kateřina Malkusová, 15 let

Pranostiky na svých obrázcích na-
kreslily žákyně výtvarného oboru 
ZUŠ Strakonice.

Renata Fundová, 10 let



FOKUS PÍSEK,
POBOČKA STRAKONICE

SDRUŽENÍ PRO PÉČI
O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ.

Bezděkovská 216, 386 01 Strakonice
Tel.: 608 271 800,

E–mail: krejsova@fokus–pisek.cz
Otevírací doba:

pondělí: 9.00 – 16.00
úterý: 9.00 – 16.00
středa: 13.00–16.00
čtvrtek: 9.00–16.00

pátek: zavřeno
Změna otevírací doby!

Ukázka programu na červen

20. 6. Pondělí 10.00–13.30 Vařečka
13.30–14.00 Úklid

14.00–16.00 PC kurz
(po individuální domluvě)
21. 6. Úterý 10.00–15.00
Arteterapeutické tvoření

– modelování
22. 6. Středa 13.00–16.00 Vycházka
23. 6. Čtvrtek 10.00–15.00 Zpívání

Další informace o našem
programu můžete nalézt na

www.fokus–pisek.cz
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10. 6.
Pojďte, děti, budeme si hrát 
– akce pro MŠ (od 9.00 hod. Na 
Ohradě)
10.–12. 6.
Dance show 2010 
– XI. ročník taneční přehlídky, po-
řádá CTS Sluníčko a DDM Strako-
nice 
10. 6.
První setkání tanečních souborů
– 20.30 hod. Na Ohradě
11. 6.
DANCE SHOW 
– taneční přehlídka – 13.30 hod., 
letní kino
12. 6.
VI. line dance party 
– ukázky a výuka tanců – 9.30 hod., 
Na Ohradě
13. 6.
Pojďte, děti, budeme si hrát 
– akce pro MŠ (9.00 hod., dopravní 
hřiště)
14. 6.
Závěrečný koncert hudebních a ta-
nečních kroužků DDM Strakonice 
(od 16.00 hod. v sále DDM Strako-
nice)

15. 6.
Závěrečný koncert hudebních a ta-
nečních kroužků DDM Strakonice 
(od 16.00 hod. v sále DDM Stra-
konice)
16. 6.
Závěrečný koncert hudebních a ta-
nečních kroužků DDM Vodňany (od 
16.00 hod. v DDM Vodňany)
18. 6.
Sobota v sedle na ranči Apollo 
– odjezd v 11.45 hod. z vlak. nádra-
ží, příjezd v 16.15 hod., cena 100 Kč, 
sraz v 11.30 hod.
Přihlášky do 15.  6. v DDM Vodňa-
ny, tel.: 383 382 372
20. 6.
Hurá na prázdniny! 
– akce pro širokou veřejnost – pro-
hlídka a krmení zvířátek, hry o příro-
dě (15.00–18.00 hod. v CEV na Pod-
skalí)
24. 6.–2. 7.
Táborový pobyt v Chorvatsku 
– pro děti od 10 let a mládež
Bibinje, Zadar – malba v plenéru, 
sport, orientální tance, plavání. Infor-
mace: Iva Šrámková, 724 154 004

Přejeme všem dětem krásné zážitky
o blížících se prázdninách, děkujeme 

všem za práci s dětmi a spolupráci 
a těšíme se na nová shledání.

www.ddmstrakonice.cz

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ
ŠKOLA, STRAKONICE,
Kochana z Prachové 263

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

30.–3. 6.
Přijímací, postupové a závěrečné 
zkoušky žáků hudebního oboru 
1. 6.
4. absolventský koncert od 17.30 
hodin v zámeckém sálku
Převzetí ocenění žáků výtvarného 
oboru na vernisáži mezinárodní vý-
tvarné soutěže LIDICE 2011 
10.–16. 6.
Reprezentace žáků dramatického 
oboru na celostátní recitační pře-
hlídce Dětská scéna ve Svitavách 
16. 6.
Vystoupení žáků v Domově seniorů 
v Lidické ulici od 15 hodin

17. 6.
Hostování pěveckého sboru Fere 
Angeli na koncertě dětského pěvec-
kého sboru Carmina v Českých Bu-
dějovicích
14.–18. 6.
Reprezentace žáků dramatického 
oboru v celostátním kole recitační 
soutěže Wolkerův Prostějov
18. 6.
Tradiční zájezd hudebního oboru 
na koncert vítězů Concertino Praga 
2011 do pražského Rudolfina 
20. 6.
Pořádání krajského setkání učite-
lů hudebních nauk 
23. 6.
Poznávací zájezd žáků výtvarného 
oboru do Prahy na výstavu – Scéno-
grafie 
22.–26. 6.
Účast žáků na celostátní přehlídce 
studentských divadelních souborů – 
Mladá scéna v Ústí nad Orlicí
26. 6.
Vystoupení L Bandu na koncertě 
v Táboře

 POZVÁNKY
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MATEŘSKÉ CENTRUM
BERUŠKA

Bezděkovská čp. 216, Strakonice, 
naproti poliklinice

Otevřeno je od pondělí do pátku 
od 9.00 do 12.00 hod.

l Hlídání dětí – po dohodě s ko-
ordinátorkou, tel.: 739 618 617, 
členky 50 Kč/hod., nečlenky 
60 Kč/hod.

Mimo pravidelný program
– zveme širokou veřejnost:

Středa 1. 6. od 16.30 hodin
POHÁDKOVÉ PODSKALÍ
Sraz na lávce u hradu. S sebou kola, 
koloběžky, kolečkové brusle a vuřtí-
ky na opékání.

Úterý 7. 6. od 20.00 hodin
SPRÁVNÁ PODPRSENKA...
ANEB MUŽŮM VSTUP ZAKÁ-
ZÁN, BUDEME ZKOUŠET.
Povídání o výběru správné veli-
kosti podprsenky, o její funkci na 
zdraví.

Úterý 14. 6. od 20.00 hodin
MEDITAČNÍ VEČER 
Dopřejte si 2 hodiny meditace, 
relaxace, zharmonizujte si čakry. 
Pohodlný oděv s sebou.

Neděle 18. 6. 14–18 hodin
TÁTA DNESKA FRČÍ
Zábavné odpoledne na hřišti ZŠ 
Dukelská nejen pro tatínky.

Čtvrtek 23. 6. 10–17 hodin
SEKÁČ V BERUŠCE 
Výprodej použitého dětského znač-
kového oblečení.

PRAVIDELNÝ PROGRAM
je uveřejněn na stránkách

www.mcberuska.cz

Těšíme se na setkání
s Vámi!

MC Beruška, tel.: 773 165 696

Více informací na
www.mcberuska.cz

mcberuska.strakonice@seznam.cz

Na konci dubna jsme společně 
přivítali turistickou sezonu. Všem 
in–lineovým bruslařům, cyklistům 
a nadšencům nordic walkingu děku-
jeme za účast a doufáme, že se 
v příštím roce sejdeme v ještě větším 
počtu.

S již zmíněnou sezonou jsou roz-
šířeny otevírací hodiny městského 
informačního centra a jsme vám 
tak k dispozici v pracovní dny od 
8 do 18 hodin a v sobotu od 9 do 
13 hodin.
Slunné počasí přeje výletům, a tak 
pro vás máme zajímavou nabídku 
nástěnného Rožmberského kalendá-
ře s 12 slevovými kupony na pro-
hlídku hradů a zámků ve správě Ná-
rodního památkového ústavu (např. 
Zvíkov, Červená Lhota, Landštějn 
a další).
Těšíme se na vaši návštěvu.
Lucie Šerlová, MIC

KLUB MANA
ul. Zvolenská 918, Strakonice

BOHOSLUŽBY – neděle 5. 6. 
a 19. 6. od 9.00 hod.
TANČÍME PRO RADOST I PRO 
ZDRAVÍ – úterý od 16.30 hod. Bliž-
ší informace na mobilu: 774 151 868
VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ 
DUCH – středa od 18.00 hod.
Cvičení vede a informace podává 
Míčková Hana tel.: 383 376 323, 
731 571 973 
ZAMYŠLENÍ NAD BIBLÍ – čtvr-
tek od 17.00 hod. 
TVŮRČÍ DÍLNA – pondělí 13. 6. od 
17.00 hod.
Háčkování pro mírně pokročilé, 
základy pletení, základy vyšívání, 
recyklace papíru, dílnu vede Anna 
Spanyo (mobil 724 571 097)
KLUB PRO MLÁDEŽ – pátek od 
16.00 hod.

Více informací najdete na:
www.klubmana.cz,

klubmana@centrum.cz

JIHOČESKÁ
HOSPODÁŘSKÁ
KOMORA
Oblastní kancelář
STRAKONICE

Dovolujeme si vás pozvat na semináře

Zákon o odpadech
Termín: úterý 7. června 2011 od 
9 do 13 hodin
Přednáší: JUDr. Hana Dvořáko-
vá, Ministerstvo životního pro-
středí ČR
Místo konání: Zasedací místnost 
JHK Strakonice – Palackého ná-
městí 106, budova ČSOB
Záludnosti firemního pojištění
Termín: úterý 14. června 2011 od 
9 do 12 hodin 
Přednáší: Ivo Bečvář, odborný in-
spektor pojištění majetku
Místo konání: Zasedací místnost 
JHK Strakonice – Palackého ná-
městí 106, budova ČSOB
Více informací: Andrea Šmerdo-
vá, tel.: 383 326 429, fax.: 383 323 
079, mobil: 724 613 943, e-mail: 
smerdova@jhk.cz, www.jhk.cz
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POHLED DO HISTORIE

HISTORIE STRAKONICKÝCH KIN
Jak vypadaly tehdy začátky promí-
tače? Hned na začátku musím 
prohlásit, že vše zlé, je pro něco 
dobré. Kino Svět, kam jsem na-
stoupil praxi, bylo již v té době 
značně technicky zaostalé. Špatný 
stav elektroinstalace, vytápění hle-
diště kamny a přitápění akumulač-
ními kamny a promítací technolo-
gie 50. až 60. let. Promítací stroje 
MeO4 byly sice spolehlivé, ale bez 
jakékoli automatiky usnadňující 
promítání. V Oku již tehdy byly 
stroje MeO5, které již umožňova-
ly automatické prolnutí z jednoho 
stroje na druhý, zpětné převinutí 
odpromítaného dílu filmu zpět 
a tím připravenost k dalšímu před-
stavení, ovládání opon a osvětlení 
od obou promítacích strojů atd., 
což tehdy odpovídalo standardu 
druhé poloviny 70. let. Praxe pro-
mítače praktikanta začínala tzv. 
seznámením s kinem a zavedením 
deníku praktikanta, do kterého se 
zapisovaly údaje o probrané po-
vinné látce a počtu odpromítaných 
představení. Nyní začnu s popi-
sem tehdejšího kina Svět, jak jsem 
je poznal jako začínající promítač 
praktikant.
Po vstupu z ulice po levé straně 
chodby byla pokladna a v té době 
pokladní paní Humpálová. Potom 
následovalo schodiště, kde po vý-

stupu do mezipatra bylo WC, dá-
le se došlo na podestu v prvním 
patře, kde na pravé straně byla již 
tehdy zavřená prodejnička cukro-
vinek a elektrorozvodna, nalevo 
dvoukřídlé dveře a z podesty po-
kračující schodiště do zvýšeného 
dalšího patra a vstup na bývalý 
balkon, v jehož prostorách se teh-
dy nacházel kinosklad, na který 
navazovala promítací kabina. 
Nyní se vrátím zpět na podestu 
a dvoukřídlými dveřmi vstoupíme 
do vestibulu. Vestibul byl poměr-
ně prostorný, čelně proti vstupu 
byl šatnový pult, za ním šatnářka 
a uklízečka paní Hadravová a zří-
zenec pan Chalupný. Po pravé 
straně vestibulu byly dveře do ki-
nosálu a v pravém rohu velká ná-
sypná kamna, od nich byl průduch 
do sálu a kouřovod, který rovněž 
procházel do sálu a za promítacím 
plátnem ústil do komína. 
Ve vestibulu byla rovněž pobočná 
elektrorozvodna, kde bylo ovládá-
ní světel kina a rovněž zde byl 
i akumulátor a ovládání nouzové-
ho osvětlení. To, že ovládání svě-
tel bylo ve vestibulu, znamenalo, 
že každý zaměstnanec nosil ba-
terku, protože když se v prvním 
patře zhaslo, tak se schodiště 
scházelo potmě.
Hlediště kina mělo kapacitu asi 
340 míst. Sedadla byla dřevěná 
a sklopná, namontovaná na dřevě-

né šikmé rampě, která seděla na 
původní rovné podlaze. Strmost 
této rampy byla poměrné velká, tu-
díž viditelnost na plátno, i přes 
vyššího diváka sedícího před vá-
mi, byla nerušená.
Promítací plocha byla o rozmě-
rech odpovídajících promítání 
filmů tzv. klasického formátu v po-
měru stran 4:3, tzn. téměř čtver-
cový obraz a tzv. šfindlformátu, 
což byl správně tzv. rozšířený for-
mát 1:1,66. Širokoúhlé filmy o for-
mátu 1:2,35 zde nebylo možné 
promítat.
Před plátnem byla elektronicky 
ovládaná opona. Osvětlení sálu 
bylo nástěnnými svítidly zapojeno 
do tří okruhů tak, že se před pro-
mítáním postupně zhasínala a po 
ukončení představení zase postup-
ně rozsvěcovala. 
K nedílnému vybavení kina patřil 
též kladkostroj zavěšený v šach-
tě schodiště v druhém poschodí 
před vstupem do promítací kabiny 
a sloužil k vytažení těžších předmě-
tů do promítací kabiny. Těžké byly 
v minulosti, které jsem již v kině ne-
zažil, plechové přepravní obaly na 
filmové kopie. Za mě se již použí-
valy stávající plastové přepravky 
i plastové krabice jednotlivých dílů 
do těchto přepravek vložených.
Dnešní plastová přepravka obsa-
huje maximálně tři díly filmu, kte-
ré jsou každý v samotné plastové 

krabici. Plná přepravka váží dnes 
kolem 15 kg. Dříve, když byla ko-
vová včetně kovových obalů jed-
notlivých dílů, musela vážit kolem 
20 kg. Jeden celovečerní film v dél-
ce 120 minut je většinou složen 
z šesti dílů obsahujících celkem 
3 300 m filmového pásu. Při do-
pravě těchto přepravek, zvláště 
ještě v původním kovovém prove-
dení, byl kladkostroj v druhém pa-
tře vítaným pomocníkem. 
Ještě bych se rád zmínil o systé-
mu, jak se filmy do kina dopravo-
valy. Filmy tehdy chodily výhrad-
ně dráhou ve formě spěšninové 
zásilky. Jediným dopravním pro-
středkem v kině byla tehdy ruční 
dvoukolová kárka. Přeprava filmů 
mezi nádražím a kinem byla zále-
žitostí pana Chalupného, kterému 
v té době, kdy jsem do kina na-
stoupil, bylo kolem 70 let. Na je-
ho věk velice slušný výkon s kaž-
dým filmem z nádraží do kina 
tlačit kárku do kopce od mostu 
u Křemelky až ke Hvězdě, a ještě 
třeba v zimě ve sněhu.
Pravdou je, že tehdy se za týden 
většinou promítaly maximálně dva 
filmy. Film podle toho, do kterého 
města byl po promítání zasílán, se 
někdy musel vézt po promítání 
ještě zpět na nádraží, takže pra-
covní doba zřízence končila někdy 
až po jedenácté hodině večerní. 
Jaroslav Landsinger

Ve vlastních soutěžích posilují že-
ny o Miroslavu Vodrážkovou, kte-
rá se vrací po studiu, ale posilují je 
i odchované dorostenky – Martina 
Hůlková, Eliška Větrovcová, Bar-
bora Homolová a později také 
Lenka Dušková. Na konci sezony 
ženy vybojovaly podruhé čtvrté 
místo, když zle zatápěly nadřaze-
nému týmu USK. Béčko ve 2. lize 
zachraňuje na poslední chvíli Pa-
vel Kamaryt, vykaučovaným zápa-
sem v Hradci. Starším dorosten-
kám chyběly v závěru síly pro 
postup na přebor a mladší se mu-
sely porvat o udržení extraligy 
v kvalifikaci.
Na tuto kvalifikaci odjely v roli fa-
voritů do Kralup, ale většina hrá-
ček již měla propadlé licence (ta-
ková základní drobnost, nikdo si 
nevzpomněl na nutnost kontroly), 
a tak opory nenastoupily. Naštěstí 
byly na soupisce hostující hráčky 
z Peček, a tak se v prvním zápase 
neprohrálo kontumačně a nedělní 
odveta se hrála již v plné sestavě, 
díky známostem a hlavně díky obě-
tavosti předsedy Miloše Baláka. 
Děvčata na ligu výkonnost měla.
Chlapci se v lize udrželi s nečeka-
nou jistotou (opory – Martin a Pe-
tr Janda, Jan Čech, Jiří Jeřábek 
a Radan Tesař). Žačky odčinily 

loňský neúspěch a vyhrávají pátou 
zlatou medaili v kategorii žaček za 
posledních sedm let. Nejvýraznější 
hráčky Kristýnu Tomanovou, Pet-
ru Lukešovou, Hanku Samkovou, 
Andreu Ovsíkovou (z Březnice), 
Šárku Jelínkovou (z Domažlic), 
Kateřinu Kramlovou doplnila Mag-
daléna Vojtová, Zuzana Johnová, 
dnes úspěšná pólistka Karolina Fa-
měrová, Andrea Žemličková, Rad-
ka Egerová, Lucie Holubová.
V těchto létech se o výchovu chlap-
ců starají Milan Janda, Jakub Mu-
žík, Zdeněk Melichar, Michal Pivo-
varský, Jiří Strejc a Milan Chylík, 
u děvčat Dana Pichová, Alena Mar-
šánová, Jiří Johanes, Petr Martí-
nek, Eman Landsinger, Pavel Ka-
maryt a Miroslav Vondřička.
Vše pod vedením Miloše Baláka, 
který s sebou přivedl Libora Kráč-
meru.
Před zahájením sezony 2004/5 si 
starší generace připomíná 30 let 
postavení haly. Protože na její vý-
stavbě měl basketbal výrazný po-
díl, především v tom, že dlouho-
dobé dobré výsledky přesvědčily 
okresní tajemníky – zejména Ladi-

slava Macha a MNV, 
kteří se spojili s učiliš-
těm ČZM a mohlo se 
stavět. Na podrobněj-
ších úpravách, které by-
ly pro nás důležité – zá-
věsné koše (původně 
měly být posuvné), stá-
lý stolek časoměřičů 
(měly se donášet stol-
ky), stálé lavičky pro tý-
my (ne švédské lavič-
ky) zajistil Miroslav 
Vondřička. Ale stavba 
nebyla jen o řečech, 
basketbaloví nadšenci 
odpracovali při výstavbě 
řadu hodin, úpravou po-
vrchu počínaje a mytím oken na 
závěr. I to stojí pro naši mládež za 
zaznamenání.
V soutěžích máme 15 týmů, stále 
vysoký počet. V polovině tabulky 
nejvyšší soutěže žen se drží naše 
Ačko, nakonec končí sedmé, Béč-
ko je čtvrté ve druhé lize.
Ačko žen hraje v sestavě – Jitka 
Musilová, Miroslava Vodrážková, 
Blanka Petrovická – Pyšnová, Rad-
ka Hůlková, Edita Šujanová (hrála 
v loňském roce na MS, přišla 
k nám z Blanska, dala za naše ženy 
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S desítkou Jaroslava Bernasová, dlouholetá 
opora, odehrála největší počet sezon v lize, se 
sedmnáctkou Jana Klečková a její spolu-
hráčky,  s  míčem  Eliška  Větrovcová.
                                     Foto:  Archiv  autora  článku

VSTUPUJEME DO NOVÉHO TISÍCILETÍ

723 bodů), Jaroslava Bernasová, 
Michaela Drachovská (z Doma-
žlic), Martina Drahotová (z Kladna 
– ta drží rekord v TH za sebou – 
114 zásahů), Lenka Dušková, 
Eliška Větrovcová, Věra Reisinge-
rová, Alena Podskalská, mnohé 
z nich hrají také v Béčku, neboť 
jsou věkem dorostenky a zkuše-
nosti mezi ženami potřebují.
Nejvýraznějšího úspěchu dosáhly 
mladší dorostenky, které skončily 
druhé na přeboru ČR v Brně.
Miroslav Vondřička
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