
V měsíci červenci byla na území 
města Strakonice zahájena další 
investiční akce pod názvem Pro-
tipovodňová ochrana města Stra-
konice. Předmětná stavba má 
zkapacitnit koryta řek Otavy a Vo-
lyňky a zajistit tak ochranu intra-
vilánu města Strakonice před po-
vodněmi. V rámci této stavby bude 
na území města vybudováno cel-
kem osm stavebních úseků. Jedná 
se o úsek od železničního mostu 
po most na Písecké – oba břehy, 
úsek od mostu na Písecké po most 
Ellerova – oba břehy, úsek od 
mostu Ellerova po most Jana Pa-
lacha – pravý břeh, úsek od mos-
tu Ellerova po konec kamenné 
nábřežní zdi – levý břeh, dále Pro-
tipovodňová hrázka – Volyňka. 
Součástí stavby je také úprava pra-
vého břehu pod hradem, proti-
povodňová opatření před čis-
tírnou odpadních vod a dále 
opatření na kanalizační síti na 
území města.
Zahájení stavby proběhlo v úterý 
28. 6. 2011, kdy bylo předáno sta-
veniště zhotoviteli stavebních pra-
cí společnosti HOCHTIEF CZ, 
a. s., a společnosti BETVAR, a. s., 
– oba účastníci sdružení PPO 
města Strakonice. Ukončení sta-
vebních prací je smluvně stanove-
no na 31. 12. 2012. Celkové nákla-
dy výstavby činí 97 084 212 Kč, 
přičemž investor stavby Povodí 
Vltavy, státní podnik, Praha získal 
na stavbu dotaci z programu mi-
nisterstva zemědělství ve výši 80 
mil. Kč. Město Strakonice se podí-

lí v celkové výši 14 mil. Kč. Zbýva-
jící část finančních prostředků 
hradí investor stavby ze svého roz-
počtu.
Současně bude realizován i sou-
bor ochranných opatření, která za-
bezpečí ochranu stávajících dřevin 
dotčených stavbou. Tato opatření 
budou prováděna v souladu se 
zpracovanou projektovou doku-
mentací na ochranu stromů při té-
to stavbě (Inventarizace dřevin do-
tčených stavbou protipovodňové 
ochrany města Strakonice včetně 
ochranných opatření a plánu péče, 
Ing. Radka Frydrychová, 2009). 
V první fázi proběhnou práce za-
jišťující ochranu lipové aleje Na 
Ohradě. Tyto práce budou spočí-
vat v provedení základních zdra-
votních řezů v korunách stromů 

(jedná se o komplexní řezy zamě-
řené na zlepšení provozní bezpeč-
nosti, vitality a udržení co nejlep-
šího zdravotního stavu stromů) 
a v provedení řezů, zajištujících 
podjezdnou výšku pro mechaniza-
ci, aby nedocházelo k poškozování 
a vylamování větví. Následující fá-
ze ochranných opatření bude pro-
bíhat v půdním prostoru stromů, 
a to vybudováním tzv. „kořenové 
clony“, což je ochranné opatření 
připravující kořenový systém stro-
mů na stavební zásahy v prostoru 
jejich kořenových systémů při 
stavbě opěrné zdi.
V souvislosti s průběhem staveb-
ních prací budou v blízkosti řek 
Otavy a Volyňky zhoršené doprav-
ní podmínky, které jsou řešeny 
v rámci dopravního inženýrského 
opatření. Jedná se o výjezdy a sjez-
dy na místo staveniště a dále 
v rámci úpravy břehu pod hradem 
o řešení parkování včetně nutných 
přestávek prací na základě kultur-
ních a společenských akcí, které 
budou v termínu stavby pořádány.
V návaznosti na stavbu protipo-
vodňového opatření město Strako-
nice v současné době připravuje 
realizaci Páteřní cyklostezky, kdy 
dle záměru by mělo dojít k propo-
jení Volyňské a Otavské cyklistic-
ké stezky právě na koruně, respek-
tive v bermě protipovodňových 
hrází.
Lukáš Srb, majetkový odbor
Ondřej Feit, odbor životního pro-
středí
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Šermování, kejklování, středo-
věká klání a samozřejmě hodo-
vání, to je Rumpálování.
Tak by ve stručnosti mohla znít 
pozvánka na každoroční středo-
věké slavnosti na strakonickém 
hradě, které pořádá Muzeum 
středního Pootaví s finanční 
podporou města a sponzorů.
I v letošním roce se na dva dny 
6. a 7. srpna posuneme v čase 
o několik století zpět. Tentokrát 
se ponoříme do doby, kdy hrad 
vlastnil řád maltézských rytí-
řů. Samotným zaměřením se 
letošní Rumpálování připojuje 
k Rožmberskému roku, kterým 
si připomínáme 400. výročí 
vymření slavného jihočeského 
rodu Rožmberků po meči.
A na co se v letošním roce může-
me těšit? V hradním příkopu 
pod Jelenkou budou hned dvě vo-
jenská ležení ze 13. a 17. stole-
tí. Sobotní odpolední a večerní 
program obohatí obrazy z dějin 
řádu sv. Jana Jeruzalémského 
v průběhu staletí. Samozřejmě 
nebude chybět ani tanec, dobo-
vá hudba a divadlo. Hradní 
nádvoří zaplní dobové stánky 
s mnoha uměleckými, rukoděl-
nými výrobky a na své si přijdou 
i labužníci a milovníci dobrého 
moku.
V rámci slavností bude samo-
zřejmě přístupná i hradní černá 
kuchyně a strakonické muzeum, 
kde můžete obdivovat novou ex-
pozici věnovanou právě období 
působení velkopřevorů maltéz-
ského řádu z rodu Rožmberků 
ve Strakonicích. Navštívit mů-
žete i Maltézský sál, který na-
bízí od 2. do 28. srpna výsta-
vu velkoformátových fotografií 
WILDa AFRICA fotografa 
Jana Williama Drnka.
Přijměte tedy pozvání o víken-
du 6. a 7. srpna na náš stra-
konický hrad. Nudit se určitě 
nebudete.
 Ivana Říhová, místostarostka

VĚTŠÍ BEZPEČÍ MĚSTA PŘED POVODNĚMI

 Povodně 2002 – Palackého náměstí. Foto: Archiv MěÚ

 Povodně 2002 – soutok. Foto: Archiv MěÚ
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25. jednání dne 8. 6. 2011

SPORTOVNÍ AREÁL NA 
SÍDLIŠTI S NOVOU ZELENÍ
Rada města souhlasila se zveřej-
něním výzvy k podání nabídky na 
realizaci Regenerace zeleně v areá-
lu sportoviště Na Sídlišti. 
Regenerace zeleně ve sportovním 
areálu Na Sídlišti je navazující 
etapa celkové revitalizace tohoto 
prostoru. Cílem je posílení clo-
nových výsadeb stromů a keřů 
podél komunikace severního do-
pravního půloblouku. Na akci 
získalo město Strakonice dotaci 
z Operačního programu Život-
ního prostředí ve výši 75 % způ-
sobilých nákladů.

OPRAVA ULICE KOCHANA
Z PRACHOVÉ
Na základě vyhodnocení výběro-
vého řízení souhlasila rada měs-

ta s uzavřením smlouvy s firmou 
HUKO, s. r. o., Praha 5 na opra-
vu ulice Kochana z Prachové za 
cenu 234 245,90 Kč (včetně DPH).
V rámci oprav bude provedeno 
předláždění ulice.

27. jednání dne 22. 6. 2011

ZÍSKANÉ FINANCE
Rada města schválila rozpočtová 
opatření jako neinvestiční pří-
spěvky z Jihočeského kraje, a to ve 
výši: 50 000 Kč na činnost dobro-
volných hasičů na dovybavení zá-
sahové jednotky města Strakonice, 
30 000 Kč Městskému kulturnímu 
středisku Strakonice na meziná-
rodní festival zdravotně posti-
žených hudebníků Salve Caritas – 
Salve Vita, dále pak 15 000 Kč 
na 46. ročník krajské loutkářské 
přehlídky Skupovy Strakonice s po-
stupem na loutkářskou Chrudim 
a 10 000 Kč na projekt Strakonický 

dudáček, 20 000 Kč Šmidingerově 
knihovně na projekt – Knihovna ja-
ko místo, kam se děti vracejí 
s úsměvem a radostí, 20 000 Kč na 
Netradiční prohlídku strakonické-
ho hradu, 300 000 Kč na rozšíření 
kapacity MŠ U Parku. Dále ze 
strukturálních fondů ve výši 
15 000 Kč Šmidingerově knihovně 
na projekt Knihovna 21. století 
a 15 000 Kč Městskému kulturní-
mu středisku Strakonice na projekt 
Skupovy Strakonice.

DALŠÍ BEZPEČNĚJŠÍ 
PŘECHODY PRO CHODCE
Rada města souhlasila s uzavře-
ním smluv o poskytnutí grantů ve 
výši 400 000 Kč mezi městem 
Strakonice a Jihočeským krajem na 
Zřízení bezpečnostních prvků na 
komunikaci Ellerova a Na Ohradě. 
Výše grantu pro každý přechod pro 
chodce je 200 000 Kč. 

Jedná se o přechody pro chodce 
v místě křížení ulice Ellerova a uli-
ce Na Ohradě a přechodu pro 
chodce v ulici Na Ohradě v blíz-
kosti finančního úřadu. Na zmí-
něných přechodech pro chodce 
budou vytvořeny osvětlené ostrův-
ky. Díky nim dojde ke zvýšení bez-
pečnosti chodců, protože se jedná 
o poměrně značně frekventované 
komunikace a přechody na nich 
jsou příliš dlouhé, a tak se stávají 
nebezpečné.

PŘÍSPĚVKY PRO SPORT
Rada města souhlasila s poskytnu-
tím příspěvků ve výši: 1 000 Kč TJ 
ČZ Pospol Strakonice na ceny při 

turnaji trojic mužů a dorostu v no-
hejbale v Habeši dne 27. 8. 2011, 
20 000 Kč TJ ČZ Strakonice na 
17. ročník Běh městem dne 21. 8. 
2011, 5 000 Kč  oddílu plaveckých 
sportů při TJ Fezko Strakonice na 
náklady s pořádáním mezinárodní-
ho turnaje ve vodním pólu Czech 
Open na  plaveckém stadionu ve 
dnech 28.–31. 7. 2011, 2 000 Kč 
Aeroklubu Strakonice, o. s., na ná-
klady spojené s odlétanými hodina-
mi při para soutěži v přesnosti při-
stání na letišti a plaveckém 
stadionu ve dnech 30.–31. 7. 2011, 
2 000 Kč Aeroklubu Strakonice, 
o. s., na částečné náklady při XXV. 
ročníku Strakonický fez na letišti 
ve dnech 23.–25. 9. 2011, 2 000 Kč 
SK Basketbal Strakonice na nákla-
dy na rozhodčí při přípravném tur-
naji dorostu U16 a U18 ve sportov-
ních halách ve dnech 10.–11. 9. 
2011 a 2 000 Kč na přípravný tur-
naj žáků ve sportovní hale STARZ 
ve dnech 24.–25. 9. 2011, 3 000 Kč 
oddílu házené při TJ ČZ Stra-
konice na ceny a rozhodčí při sou-
boru turnajů v házené v házenkář-
ské hale ve dnech 4. 9. a 28. 9. 
2011, 13 000 Kč České tábornic-
ké unii, TK Podskalí Strakonice 
na cestovné a drobný materiál 
při  tábornické škole na táborové 
základně Kadov u Blatné ve 
dnech 17.–31. 8. 2011 a 5 000 Kč 
Tenis klubu Strakonice, o. s., na 
ceny při celostátním turnaji na 
tenisových kurtech, a to konkrét-
ně mladších žáků a žákyň ve 
dnech 30. 7.–1. 8. 2011, baby-
tenise dne 3. 8. 2011, starších žá-
ků a žákyň ve dnech 13.–15. 8. 
2011.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

4. zasedání ve dnech 15. 6. 2011 
a 16. 6. 2011

VYHLÁŠKY MĚSTA
Zastupitelstvo města souhlasilo 
se zněním obecně závazné vyhlášky 
č. 3/2011, kterou se mění obecně 
závazné vyhlášky číslo 5/2010 
o místním poplatku ze psa, č. 6/
2010 o místním poplatku za pro-
voz systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních od-
padů a č. 7/2010 o místních 
poplatcích.

Ve vyhlášce došlo pouze k legisla-
tivním úpravám. Poplatky zůstá-
vají i nadále ve stejné výši jako 
v loňském roce.

Vyhlášky města je možné zhléd-
nout na internetových stránkách 
města www.strakonice.eu, v por-
tálu Občan, v sekci Vyhlášky a na-
řízení, nebo je možné do nich 
nahlédnout v Městském infor-
mačním centru Strakonice.

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ
Zastupitelstvo města schválilo 
rozpočtová opatření ve výši: 
350 000 Kč na zajištění výstavy 
Žena Strakonice, 500 000 Kč 
Aeroklubu Strakonice na provede-
ní opatření ke zvýšení bezpečnosti 
části dráhy na letišti, 60 000 Kč 
oddílu házené při TJ ČZ HBC 
Strakonice 1921 na výdaje spoje-
né s přípravou oslav 90. výročí 
házené ve Strakonicích.

Mezinárodní výstava fotografií na 
téma Žena se po devatenácti le-
tech vrací zpět do Strakonic. Jed-
ná se již o třináctý ročník. Plánuje 
se, že bude pravidelně pořádána 
jednou za dva roky. Letos bude 
instalována na konci roku. První 
ročník výstavy se uskutečnil v roce 
1970, a to po neúspěchu výstavy 
nesoucí název Člověk a motocykl 
v roce 1969.

PŘÍSPĚVKY Z ROZPOČTU 
MĚSTA
Zastupitelstvo souhlasilo s poskyt-
nutím příspěvku ve výši 59 000 Kč 
Kontaktnímu centru PREVENT 
Strakonice na úhradu provozních 
nákladů a 59 000 Kč Fokusu Písek, 
o. s., pobočce Strakonice na úhra-
du nákladů na nájemné a energie 
pobočky.

STANOVENÍ CENY
ZA PRODEJ POZEMKŮ
Zastupitelstvo souhlasilo se stanove-
ním nové ceny za prodej pozemků 
v majetku města Strakonice, tzn. ka-
tastrální území Strakonice, Nové 
Strakonice, Přední Ptákovice, Stře-
la, Hajská, Modlešovice, Dražejov 
u Strakonic (vyjma pozemků v prů-
mysl. zónách) minimálně za cenu:
a) jedná-li se o nezaplocený poze-
mek – ve výši 400 Kč/m2

b) jedná-li se o neoprávněně zaplo-
cený pozemek užívaný kupujícím – 
ve výši 800 Kč/m2

c) v případě více zájemců nejvyšší 
cenové nabídce s přihlédnutím na 
způsob užití, avšak s minimální ce-
nou 400 Kč/m2.

Usnesení z jednání ZM naleznete 
na www.strakonice.eu

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Práce v ulici Kochana z Prachové.  Foto: Archiv MěÚ
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ROZŠÍŘENÍ KAPACITY
V MŠ U PARKU
V souvislosti s vyhodnocením vý-
běrového řízení souhlasila rada 
města s uzavřením smlouvy se 
sdružením BACHL, s. r. o., Modři-
ce a HM pro cz, s. r. o., Praha 3 na 
stavební úpravy v MŠ U Parku za 
cenu 829 552,79 Kč (včetně DPH).
Stavební úpravy souvisejí s již dří-
ve zmíněným navýšením kapacity 
MŠ U Parku o dvacet míst. Město 
získalo na akci grant z Jihočeské-
ho kraje ve výši 300 000 Kč.

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY
Rada města souhlasila s poskytnu-
tím příspěvku ve výši 5 000 Kč CTS 
Sluníčko Strakonice, o. s., na úhra-
du upomínkových předmětů účin-
kujícím na XI. ročníku mezinárod-
ní taneční přehlídky Dance show 
Strakonice 2011, 5 000 Kč Občan-
skému sdružení Jiloro na úhradu 
nájemného pro taneční kroužek 
a hudební kapelu Disk, 5 000 Kč 
Gymnáziu Strakonice na zajištění 
expedice gymnázia do Izraele v ter-
mínu 20.–28. 10. 2011.

SOCHA ŠVANDY DUDÁKA
Rada města vzala na vědomí vytvo-
řený model sochy Švandy dudáka. 

Bronzová socha Švandy dudáka 
v životní velikosti vytvořená aka-
demickým malířem Jiřím Kubel-
kou bude umístěna v centrální 
zóně Velkého náměstí.

28. jednání dne 29. 6. 2011

OPRAVA STŘECH KOTCŮ
V PSÍM ÚTULKU

Rada města souhlasila s uzavře-
ním smlouvy o poskytnutí grantu ve 
výši 49 000 Kč mezi městem a Jiho-
českým krajem na opravu střech 
kotců v psím útulku.

Budou opraveny střechy kotců pro 
menší plemena psů.

VODOHOSPODÁŘSKÝ FOND 
NA ROK 2011
Rada města vzala na vědomí čer-
pání vodohospodářského fondu za 
rok 2010, a to v celkové výši 
5 245 000 Kč a schválila návrh čer-
pání vodohospodářského fondu na 
rok 2011 v částce 5 000 000 Kč.

Z vodohospodářského fondu jsou 
hrazeny opravy vodohospodářské 
soustavy na území města.

ŽÁDOST O DOTACI
NA PARK NA JEZÁRKÁCH
Rada města souhlasila s podáním 
žádosti do Operačního programu 
Životního prostředí na projekt 
park Jezárky.
Nový park Jezárky by měl vznik-
nout na ploše těsně přiléhající 
k nově vzniklé obytné zóně. V rám-
ci projektu dojde k ošetření stáva-
jících dřevin, nevhodné se odstra-
ní a budou vysázeny nové stromy 
a keře.

REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ MÍR
Rada města rozhodla zadat podli-
mitní veřejnou zakázku na revitali-
zaci sídliště Mír – I. etapa.

Revitalizace sídliště Mír se sklá-
dá ze tří aktivit, a to:
Zlepšení bezpečnosti silničního 
provozu – sídliště Mír
Realizace spočívá ve zvýšení tří 
křižovatek včetně stavebních 
úprav přilehlých chodníků v této 

lokalitě. Na sídlišti je 
nedostatek parkovacích 
míst, řidiči tak často 
parkují vozidla v křižo-
vatkách, které se stávají 
nepřehledné a obtížně 
průjezdné, zejména pro 
větší vozidla (hasiči, 
záchranná služba, od-
voz odpadu...). Navrže-
né úpravy mají za úkol 
tyto křižovatky uvolnit 
a zpřehlednit, a tím zvý-
šit bezpečnost nejen pře-
cházejících chodců, ale 

i ostatních účastníků silničního 
provozu.
Parkoviště ulice Spojařů
Ve vnitrobloku sídliště Mír a v uli-
ci Spojařů bude vybudováno par-
koviště, jehož část bude vyhrazena 
i pro občany s tělesným postiže-
ním. Novým parkovištěm by měl 
být řešen kritický nedostatek par-
kovacích míst v dané lokalitě.
Úprava komunikace ul. Bavorova
K úpravám bylo přistoupeno z dů-
vodu nevyhovujícího stavu a od-
vodnění příslušné části komunika-

ce ulice Bavorova. Při přívalových 
deštích totiž dochází ke stoku vo-
dy z této komunikace a zatékání 
do přilehlých rodinných domků. 
To by mělo být vyřešeno doplně-
ním jednostranného silničního ob-
rubníku podél stávající komuni-
kace, který bude navýšen oproti 
přilehlému povrchu komunikace 
o 50 mm. Podél obrubníku bude 
osazeno 5 nových silničních vpus-
tí, které vodu odvedou do kanali-
začního řádu.
Termín realizace nebyl zatím sta-
noven. Předpokládá se však do 
konce tohoto roku. V současné 
době probíhá výběrové řízení na 
dodavatele stavby.
Náklady na provedení I. etapy 
jsou orientačně 4 400 000 Kč (bez 
DPH). Město bude v této souvis-
losti žádat o finanční podporu 
z prostředků Integrovaného ope-
račního programu (IOP).
Další etapy revitalizace tohoto 
území budou probíhat v příštím 
roce. 

REGENERACE SÍDLIŠTĚ
1. MÁJE
Rada města rozhodla zveřejnit 
výzvu k podání nabídky na regene-
raci Sídliště 1. máje – II. etapa.

Hlavním smyslem regenerace je 
zlepšení obytného prostředí, ve 
kterém žije trvale více než 1400 
obyvatel. Toto se týká řady témat, 
od napravení nedostatku parkova-
cích míst, přes zlepšení vybave-
nosti mobiliářem, až po doplnění 
existujících pěších tras a jejich 
opravu. Významným důvodem 
pro regeneraci je vytvoření podmí-
nek pro normální, zdravý sociální 
a kulturní rozvoj. 
Součástí řešeného území jsou vol-
né plochy podél řeky, nábřeží, ku-
dy vedou pěší stezky celoměstské-
ho významu. Jedná se o území 
ohraničené ulicemi Ellerova, Li-
dická, Sídliště 1. máje a z jižní 
strany řekou Otavou. Tyto plochy 
jsou v současné době využívány 
velmi extenzivně a částečně jsou 
zanedbané. Přitom mají velký po-
tenciál pro denní krátkodobou re-
kreaci nejen pro přilehlá sídliště, 
ale i z celoměstského hlediska.
Navržené úpravy byly studií rege-
nerace rozděleny do čtyř etap v po-
řadí podle naléhavosti.
I. etapa byla realizována v roce 
2010. Došlo k výměně již velmi 
opotřebovaných a poškozených 
povrchů chodníků a jejich pod-
kladových vrstev v cca polovině 
sídliště, chodníky byly doplněné 

Sídliště 1. máje.  Foto: Robert Malota

Sídliště Mír.  Foto: Robert Malota

Model sochy s jejím autorem.
 Foto: Martina Vaněčková



První etapa stavby Základní ško-
ly Povážská ve Strakonicích je již 
hotova. Novotou vonící barevné 
třídy, moderní jídelna, družina 
a multifunkční kulturní sálek če-
kají na děti, kterým před prázdni-
nami naposledy zazvonilo v objek-
tu školy v Lidické ulici a také na 
nové prvňáčky.
V budově prvního stupně je již za-
pojena elektřina, prostory jsou vy-
baveny nábytkem a v kuchyni se 
může začít vařit. Vlastně se tu již 
vaří, neboť v průběhu prázdnin se 
s novou technologií seznamují ku-
chařky. Kolaudovat by se mělo na 
začátku srpna.
I když je novota jistě velkým bonu-
sem každé školy, ředitelka Jarosla-
va Cháberová dodává: „Chceme 
budoucí žáky přilákat také velkým 
množstvím nejrůznějších kroužků 
a dalších volnočasových aktivit.“ 
Rovněž výuka by podle ředitelky 
měla být pro děti dostatečně zají-
mavá a tvořivá. Jistě i vzhledem 

k tomu, že škola pracuje s nada-
nými dětmi. K dispozici jsou mezi 
žáky i pedagogy oblíbené a stále 
častěji ve školství využívané inter-
aktivní tabule. ZŠ Povážská bude 
mít takové tabule čtyři. Hodiny 
hudební výchovy se budou ode-
hrávat v multifunkčním sálku se 
stupňovitým hledištěm. Ten by 
měl být současně místem pořádá-
ní různých kulturních počinů, kte-
ré budou určeny i veřejnosti.
Stavební práce o prázdninách po-
kračují druhou etapou. Byla do-
končena hrubá stavba tělocvičny 
a budovy druhého stupně. V sou-
časnosti se montují střechy a přes 
léto se budou také upravovat pro-
story nad jídelnou, kde má vznik-
nout hřiště. V objektu druhého 
stupně jsou momentálně budová-
ny také rozvody elektřiny, vody 
a kanalizace.
Prostavěno je asi 160 milionů ko-
run.
(PR)
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o skutečné trasy, které byly vyšla-
pané v trávníku.
Travnaté plochy mezi domy čp. 
1145 až 1148, 1147 a 1148, které 
byly původně velmi nevlídné, větr-
né a neposkytovaly dostatek sou-
kromí pro odpočinek, byly nově 
upraveny. V sídlišti tak vznikla dvě 
odpočinková místa s mlatovým 
povrchem, solitérním stromem 
a lavičkami. Stanoviště pro výsad-
bu byla zvolena tak, aby ležela mi-
mo trasy podzemních inženýr-
ských sítí. Mezi domy čp. 1146 
a 1147 byla na žádost obyvatel po-
nechána původní výsadba. Míčové 
hřiště získalo nové oplocení. Pro-
běhla i rekonstrukce veřejného 
osvětlení včetně rozvodů. Starý 
a poškozený mobiliář byl vyměněn 
za nový. Byly osazeny lavičky z hli-
níkové konstrukce s výplní z tro-
pického dřeva a moderní odpad-
kové koše. Neopomenuly se ani 
sadové úpravy. Bylo odstraněno 
několik vzrostlých stromů a keřů 
živého plotu a náhradou za ně by-
la vysázena zeleň zcela nová. 
Celkem bylo předlážděno 2678,4 
m2 chodníků, doplněno 186,4 m2 
rekreačních ploch, osazeno 16 ks 
nových laviček a 16 ks odpad-
kových košů, výměněno 17 ks 
veřejného osvětlení, instalováno 
oplocení hřiště o délce 75,8 m 
a vysazeny 3 ks vzrostlých stromů  
a veřejná zeleň.
Tato etapa se uskutečnila za cenu 
4 367 401,50 Kč, z toho bylo 
3 057 181 Kč pokryto dotací z pro-
gramu Podpora regenerace pane-
lových sídlišť pro rok 2010, vlastní 
podíl města činil 1 310 220,50 Kč.
II. etapa by měla být realizována 
v letošním roce a řeší nová parko-
vací stání a přeznačení stávajících 
na plochách přiléhajících k vo-
zovce v ulici 1. máje. Dále proběh-
ne oprava chodníků v další části 
sídliště a dojde k doplnění pěších 
tras vedoucích z ulice 1. máje smě-
rem k Mlýnské a k lávce přes slepé 
rameno řeky. Proběhne rekon-
strukce další části veřejného osvět-
lení včetně rozvodů a bude vymě-
něný původní mobiliář.
V rámci prováděných úprav bude 
předlážděno či nově vytvořeno ví-
ce než 2000 m2 chodníků a polo-
ženo přes 1000 m2 asfaltového po-
vrchu, pro zvýšení bezpečnosti 
provozu bude v ulici 1. máje vytvo-
řen dlážděný zpomalovací práh.  
V řešeném území by mělo být osa-
zeno 16 ks nových laviček, 15 ks 
odpadkových košů a vyměněno 
21 stožárů veřejného osvětlení. 
Vzhledem k nově vznikajícím par-
kovacím prostorům je nezbytná 
reorganizace ploch zeleně.

Náklady na provedení II. etapy 
jsou předpokládány ve výši 13 mil. 
Kč. Město očekává dotaci z Mi-
nisterstva pro místní rozvoj ČR 
z programu Podpora regenerace 
panelových sídlišť ve výši 4 mil. 
Kč. Konečná cena však bude zná-
ma až po provedení výběrového ří-
zení.
Zbylé dvě etapy budou řešeny 
v následujících letech.

PRAMENIŠTĚ HAJSKÁ
Rada města souhlasila s uzavře-
ním smlouvy na generální opravu 
technologií prameniště a slučo-
vacího objektu při ÚV Hajská se 
společností HOCHTIEF CZ, a. s., 
závod Čechy – jih, Č. Budějovice za 
cenu 2 327 777 Kč (bez DPH).

Vzhledem k rekonstrukci a moder-
nizaci Úpravny vody Hajská a dá-
le v návaznosti na přípravu rekon-
strukce a modernizace Úpravny 
vody Pracejovice bude provede-
na generální výměna, respektive 
oprava technologického zařízení 
prameniště Hajská. Díky tomu 
dojde k zvýšení vydatnosti surové 
vody pro zpracování na Úpravně 
vody Hajská.

ÚPRAVY KANALIZAČNÍCH 
ŘADŮ
Rada města souhlasila s uzavře-
ním smlouvy o dílo na stavební 
úpravy kanalizace odlehčovací ko-
mory 179 se společností HOCH-
TIEF CZ, a. s., závod Čechy – jih, 
České Budějovice za cenu 
1 535 777 Kč (bez DPH).

V souvislosti s již dokončenou 
stavbou Kanalizační sběrač Jelen-
ka a s právě prováděnou stavbou 
kanalizačního sběrače E (od ulice 
Písecká k řece Otavě) bude prove-
dena stavební úprava kanalizač-
ních řadů v okolí odlehčovací ko-
mory 179. Realizace stavby je 
součástí záměru připojení obce 
Řepice na kanalizační síť města 
Strakonice.

DŮLEK BUDE ZASYPÁN
Rada města souhlasila se zasypá-
ním prostoru kruhového půdorysu 
(tzv. důlku) umístěného pod úrovní 
terénu na veřejném prostranství 
před ZŠ Dukelská.
V roce 2003 proběhla úprava par-
teru před ZŠ Dukelská Strakoni-
ce, jejíž součástí bylo vyhloubení 
tzv. důlku pod úroveň terénu. Jed-
ná se o prostor kruhového půdory-
su, do kterého se sestupuje po 
stupních o výšce cca 30 cm. Cel-
ková hloubka prostoru je cca 
120 cm, průměr v nejnižším místě 

je cca 200 cm a průměr 
na úrovni terénu je cca 
480 cm.
Tento prostor měl 
sloužit například pro 
venkovní výuku žáků. 
Vzhledem k tomu, že je 
umístěn přímo u veřejné 
komunikace – chodníku, 
není k tomuto účelu zá-
kladní školou využíván.
Usnesení z jednání RM naleznete 
na www.strakonice.eu

První etapa výstavby školy je u konce. Foto: Archiv MěÚ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V NOVÉ ŠKOLNÍ BUDOVĚ ZŠ POVÁŽSKÁ

Důlek na prostranství před ZŠ.
 Foto: Archiv MěÚ

Před zahájením výuky zveme 
všechny zájemce o prohlídku nové 
školní budovy v rámci výstavby 

I. etapy ZŠ Povážská. Den otevře-
ných dveří se koná ve čtvrtek 
25. 8. 2011 od 14 do 17 hodin.

VE ŠKOLNÍ KUCHYNI SE JIŽ ZAČALO VAŘIT

OTEVÍRÁ SE MOŽNOST ZEJMÉNA PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE
Rada města vyhlásila záměr na pronájem II. a III. nadzemního podla-
ží objektu bývalé Základní školy Lidická, konkrétně učeben, chodeb, 
sociálního zařízení a dalších prostor.
Zájemci mají možnost nahlédnout na majetkovém odboru do jednot-
livých půdorysů budovy.
Své žádosti adresujte do 31. 8. 2011 na majetkový odbor MěÚ Stra-
konice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice.
Bližší informace získáte na telefonních číslech: 383 700 300 
a 383 700 311.



Domov se zvláštním režimem za-
čal fungovat v rámci Domova pro 
seniory ve Strakonicích v Ryb-
niční ulici na Jezárkách. Uzavře-
né oddělení pečuje o klienty po-
stižené Alzheimerovou chorobou 
i dalšími druhy psychických one-
mocnění spojených se stářím. 
Slavnostní otevření se uskutečnilo 
1. 7. 2011.
Nový druh sociální péče posky-
tovaný MěÚSS Strakonice bude 
zatím využívat 16 klientů. „Na 
oddělení máme osm dvoulůžko-
vých pokojů. Na místě bývalého 
čtyřlůžkového pokoje jsme zřídili 
společenskou místnost, kde je k dis-
pozici kuchyňka a televize. Zde se 
také obyvatelé nového oddělení vě-
nují denním činnostem obvykle 
v rámci ergoterapie nebo cvičení 
paměti,“ říká ředitel městského 
ústavu sociálních služeb Karel 
Seknička.
V současnosti trpí demencí asi 
1⁄4 obyvatel starších 85 let. Alz-
heimerova choroba se na tomto 
čísle podílí více než 50 procenty. 
Vzhledem k narůstající průměrné 

délce lidského života lze předpo-
kládat také progresivní nárůst 
takto nemocných seniorů.
Alzheimerova choroba je neuro-
degenerativní onemocnění mozku 
s postupným odumíráním nervo-
vých buněk a jejich spojů. Sou-
časná medicína nedokáže nemoc 
účinně léčit. Pacienti postupně 
ztrácejí rozpoznávací schopnosti 
i soběstačnost, dochází ke změně 
osobnosti a tělesnému i duševní-
mu chátrání. Typická je také 
ztráta orientace v čase i prostoru. 
Takový člověk vyžaduje čtyřia-
dvacetihodinovou péči. Uzavřené 
oddělení eliminuje riziko, že ne-
mocný klient opustí zařízení 
a „ztratí se“.
„Naši klienti si zaslouží vlídné za-
cházení a důstojné prostředí,“ říká 
vrchní sestra a vedoucí domova 
Magdalena Klečková. Podle ředi-
tele Sekničky je o domov se zvlášt-
ním režimem velký zájem i z ji-
ných měst jihočeského regionu. 
Přednost však budou mít strako-
ničtí občané.
(PR)

Při ZŠ Povážská byl založen nadač-
ní fond. Cílem nadačního fondu 
bude především podpora materiál-
ního vybavení nové školní budovy, 
podpora rozvoje humanitních, du-
chovních a materiálních hodnot ve 
výchovně vzdělávacím procesu se 
zřetelem na ochranu životního 
prostředí, zkvalitnění výchovně 
vzdělávací práce ve škole, zlepšení 

studijních podmínek žáků školy, 
podpora volnočasových aktivit 
a zdravotně rekondičních, vzdělá-
vacích a kulturních pobytů žáků.
Účet je veden u ČSOB pod číslem 
245800946/0300.
Předem děkujeme všem, kteří 
budou mít zájem naši iniciativu 
podpořit.
Jaroslava Cháberová

V úterý 21. června krátce po půl-
noci se ve strakonickém hradním 
safari narodilo první hříbátko shet-
landského poníka. Chovatel Fran-
tišek Lebeda pro novorozenou klis-
ničku vymyslel jméno: „Protože se 
máma jmenuje Bobina a táta Ku-
ba, mělo by jméno hříběte obsaho-
vat obě začáteční písmena jmen ro-
dičů. A tak mě napadla Boženka.“
Hříbě je zatím v hradním příkopu 
vidět spíše sporadicky. Klisna si je 

hlídá. Ale jinak se má Boženka či-
le k světu a roste doslova před oči-
ma. Už se zkouší také pást. I když 
mléko od mámy bude její hlavní 
potravou ještě nejméně půl roku. 
Nový přírůstek v podobě dlouho 
očekávaného hříbátka znamená 
pro strakonické hradní safari 
a především jeho malé návštěvní-
ky velikou radost.
Hradní safari města Strakonice 
funguje od prosince 2007. První 
obyvatele – kozy kamerunské, ov-
ce ouessantské a kozy holandské – 

město získalo od soukromého 
chovatele a ze Zoologické za-
hrady Ohrada v Hluboké nad 
Vltavou. Posléze přibyl pár 
shetlandských ponny a v loň-
ském roce také osel domácí. 
Od svého počátku je hradní 
safari vyhledávanou atrakcí 
a oblíbenou součástí rodin-
ných vycházek. Díky mimo-
řádně zodpovědné péči cho-

vatele Františka Lebedy je safari 
také úspěšné v chovu. Město na 
provoz zařízení ročně přispívá 
částkou 250 tisíc korun.
Pozornost místních obyvatel i tu-
ristů, kteří zvláště v létě safari na-
vštěvují, správce safari těší. Bohu-
žel ne všichni se ale chovají tak, 
aby jejich návštěva nebyla pro zví-
řátka osudná. „Právě včera jsem 
opět uklízel z výběhu igelitové sáč-
ky, které tam někdo hodil,“ říká 
Lebeda. I přes opakovaná upozor-
nění někteří návštěvníci nosí zví-
řatům nevhodné krmivo a někdy 
ho do příkopu vhazují dokonce 
i s obalem. „Zřejmě v tom není zlý 
úmysl zvířatům ublížit, avšak ná-
sledky mohou být fatální. Zvířata 
mají vše, co potřebují. Pro kontakt 
s nimi při krmení je pod západní 
branou k dispozici přístroj s gra-
nulátem,“ doplňuje František Le-
beda.
(PR)
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 INFORMACE

DŮM S POZEMKY V TOVÁRNÍ ULICI JE NA PRODEJZALOŽENÍ NADAČNÍHO FONDU PŘI ZŠ POVÁŽSKÁ STRAKONICE
Kdyby stěny domu čp. 220 v To-
vární ulici mohly vyprávět, možná 
by to vydalo na zajímavou povíd-
kovou knihu. Kdysi tu bydleli za-
městnanci zbrojovky, v polovině 
70. let byl přestavěn na mateřskou 
školu a o 25 let později sloužil ja-
ko azylový dům. Nyní je prázdný 
a připravený k prodeji. Kdo a jak 
v něm začne psát další příběh, se 
teprve uvidí.
Výhodou několikapodlažní zděné 
budovy, která je podle znaleckého 
posudku v dobrém technickém 
stavu, je její poloha nedaleko vla-
kového a autobusového nádraží 
u hlavní komunikace z Prahy smě-
rem na Šumavu a k hraničnímu 
přechodu Strážný. Dalším bonu-
sem je také dostatečně velký po-
zemek kolem domu. Společně se 
stavební parcelou činí zhruba 

2 400 m2. Zde by mohlo vzniknout 
třeba parkoviště. Přínosem je také 
nedaleké obchodní středisko či 
čerpací stanice.
Město Strakonice objekt s přileh-
lými pozemky nabízí za 5 milionů 
korun. „Objekt v Tovární ulici je 
pro svou polohu velmi vhodný ke ko-
merčnímu využití,“ říká místosta-
rosta Strakonic Pavel Pavel. „Pro 
dům ani přilehlý pozemek nejsou 
stanoveny žádné regulace, takže 
může stejně dobře poskytovat záze-
mí pro obchodní či administra-
tivní činnost nebo pro drobnou 
výrobu.“
Pro vedení města by samozřejmě 
byl ideálním kupcem podnikatel, 
který současně poskytne nové pra-
covní příležitosti také lidem ze 
Strakonic.
(PR)

DŮSTOJNÉ DOŽITÍ PRO NEMOCNÉ SENIORY

Dům v Tovární ulici.  Foto: Archiv MěÚ

HŘÍBĚ SE JMENUJE BOŽENKA

První narozené hříbátko ve strakonickém 
safari. Foto: Archiv MěÚ

Turistické a mapové
centrum CIAO…,
město Strakonice, Muze-
um středního Pootaví 
a Skupiny historického 
šermu Markýz a Vendetta
vás v cyklu poznávání pamá-
tek za letních úplňků v Po-
hádkovém království Zdeňka 
Trošky
zvou v sobotu dne 13. srpna 
2011 na
PROCHÁZKU MĚSTEM ZA 
MAGICKÉHO ÚPLŇKU.
Projděte se s námi Strakoni-
cemi pod kouzlem působení 
měsíčního světla v doprovodu 
strakonických pověstí…

Sraz ve 21.00 hodin
pod Rumpálem.



se o to pokoušela dvojice v noč-
ních hodinách dne 19. 6. Poté, 
co byli oba předvedeni na OO 
PČR k ověření totožnosti, byla 
jim uložena na místě bloková po-
kuta.
– Dne 20. 6., krátce před osm-
náctou hodinou, bylo nahlášeno 
zaměstnancem jednoho z obcho-
dů v ulici Katovická na linku tís-
ňového volání městské policie 
(156), že jim zde jeden muž 
a s ním dvě dívky odcizili zboží. 
Dle popisu zadrželi krátce po 
oznámení povedenou trojici i s 
lupem strážníci městské policie. 

Odcizené zboží putovalo zpět do 
obchodu a slečna, která byla 
ostatními označena jako pře-
stupce, byla vyřešena na místě 
v blokovém řízení.
– Krátce před sedmnáctou 
hodinou dne 23. 6. zasahovala 
hlídka městské policie v prosto-
rách hradu proti muži, který 
zde pod vlivem alkoholu obtě-
žoval děvčata, která prováděla 
netradiční prohlídku hradu. 
Muž byl poté předán hlídce Po-
licie ČR.
Milan Michálek, velitel strážníků 
MP Strakonice

městské policie Hasiči Strakoni-
ce, kteří vlezli do bytu po zídce 
a byt otevřeli. Majiteli bytu, kte-
rý ležel na zemi po záchvatu, byl 
přivolán lékař RZS.
– Na protialkoholní a protitoxi-
komanickou záchytnou stanici 
v Českých Budějovicích byl 
strážníky městské policie ve ve-
černích hodinách dne 13. 6. pře-
vezen muž, který bezvládně ležel 
na chodníku v ulici Na Ohradě. 
Orientační dechovou zkouškou 
bylo u dotyčného naměřeno 3,6 
promile alkoholu.
– Mobilní telefon za více než 
šestnáct tisíc korun českých se 
snažil krátce po patnácté hodi-
ně dne 14. 6. odcizit mladý muž 
z prodejny O2 ve Strakonicích. 
Při pokusu o krádež byl za-
městnanci zadržen a vzhledem 
k výši škody byl následně pře-
dán strážníky městské policie do 
rukou policistů OO PČR.
– Rvačku mezi dvěma muži 
v ulici Lidická zaregistroval na 
kamerovém systému krátce po 
třetí hodině ranní dne 18. 6. 
strážník městské policie. Hlídka 
na místě poté zjistila, že jeden 
z mužů je poraněn na hlavě, pro-
to byla na místo přivolána RZS 
a hlídka Policie ČR.
– Poděkování patří oznamova-
telce, která nás v odpoledních 
hodinách dne 18. 6. upozornila 
na dvě děti, které vlezly přes 
plot do zahrady mateřské škol-
ky, odkud chtěly odnést plyšo-
vou hračku. Oba nezletilci byli 
strážníky na místě odchyceni 
a následně o jejich chování 
informovali strážníci městské 
policie rodiče.
– „U popelnic v ulici A. B. Svoj-
síka je opřené pěkné, nezajiště-
né jízdní kolo“. Takovéto ozná-
mení jsme přijali v ranních 
hodinách dne 19. 6. Strážníci 
kolo převezli na služebnu měst-
ské policie a o nálezu informova-
li kolegy Policie ČR. Krátce po 
poledni se o nález přihlásila jeho 
majitelka, která jej den předtím 
půjčila svému zapomnětlivému 
synovi.
– Již poněkolikáté jsme přistih-
li nenechavce, kteří se snaží od-
cizit peníze z kašny na nádvoří 
strakonického hradu. Tentokrát 

– V podvečerních hodinách dne 
1. 6. 2011 byla strážníkem měst-
ské policie uložena bloková po-
kuta za přestupek znečištění 
veřejného prostranství majitelce 
psa, která odcházela z místa, 
aniž by po svém miláčkovi od-
stranila exkrement.
– Krátce před půlnocí dne 2. 6. 
byla požádána hlídka městské 
policie obsluhou jedné ze stra-
konických restaurací o pomoc 
s mužem, který si ve dvoře pro-
vozovny „ustlal“. Po probuzení 
se hněv muže obrátil proti 
strážníkům, kteří jej po provede-
né kontrole z místa „dopro-
vodili“.
– Za pomoci kamerového systé-
mu byli v nočních hodinách dne 
7. 6. v ulici Radomyšlská „lape-
ni“ hlídkou městské policie dva 
mladíci, kteří vylepovali na 
skřínky elektrických rozvaděčů 
u domů plakáty. Oba za svůj 
prohřešek byli na místě vyřešeni 
blokovou pokutou a po vyřešení 
přestupku z míst plakáty od-
stranili.
– Tři mláďata, opeřence, ve 
dvou případech se jednalo 
o dravce a ve třetím o strakapou-
da, jsme odváželi během měsíce 
června do záchranné stanice 
v Makově.
– Při preventivní kontrole cyk-
listů a výrobních čísel kol, dne 7. 
6., zjistili strážníci městské poli-
ce u jednoho z kontrolovaných 
kol, že toto má výrobní číslo 
vybroušené. Majitel kola byl po-
té předveden na obvodní odděle-
ní Policie ČR.
– Poděkování patří oznamova-
teli, který nás upozornil v dopo-
ledních hodinách dne 12. 6. na 
to, že z bytu jeho souseda v ulici 
Nádražní je slyšet naříkání a do-
vnitř se i přesto, že má klíče, ne-
může dostat, protože je z druhé 
strany klíč ve dveřích. Jelikož byl 
muž ohrožen na životě a zdraví, 
byli na místo přivoláni hlídkou 
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DRÁŽĎANSKÝ PAMÁTNÍK HLEDÁ INFORMACE
Na redakci Zpravodaje se obrá-
tila paní Ewa Hajdas z Památ-
níku Münchner Platz v Dráž-
ďanech, jehož expozice je 
zaměřena na novodobou hi-
storii a připomíná mimo ji-
né oběti nacionálněsocialistické 
diktatury. V této souvislosti shá-
ní pracovníci památníku infor-
mace o panu Bohumilu Brychci-
novi ze Strakonic. V období 
protektorátu byl vězněn v nacis-
tickém žaláři. Informace o obě-
tech trestní justice budou 
součástí stálé expozice. Podle 
matričních knih pan Brichcin 
před třemi lety zemřel v DSP ve 

Strakonicích. Pokud víte o jeho 
rodině, předejte jí, prosím, níže 
uvedený kontakt.
Ewa Hajdas
Gedenkstätte Münchner Platz 
Dresden
Besucheradresse: George-Bähr-
-Str. 7, 01069 Dresden
Postadresse: 
01062 Dresden, Postfach
Tel. 0351/463–31990, –36466
Fax: 0351/463–31991
Internet:
www.muenchner–platz–dres-
den.de
E-mail: ewa.hajdas@mailbox.tu 
–dresden.de

VÝZVA PRO ŽADATELE O POSKYTNUTÍ PODPORY Z IOP
Město Strakonice vyhlásilo dne 
1. června 2011 Výzvu k podává-
ní žádostí o poskytnutí podpory 
v rámci Integrovaného plánu 
rozvoje města Strakonice (de-
privované zóny „Sídliště MÍR“) 
z Integrovaného operačního 
programu (IOP), oblasti inter-
vence 5.2: Zlepšení prostředí 
v problémových sídlištích, akti-
vita 5.2b) Regenerace bytových 
domů. Úplné znění výzvy k po-
dávání žádostí o poskytnutí pod-
pory a další podrobnosti na-
leznete na www.strakonice.eu, 
v záložce MĚSTO – PROJEKTY 
MĚSTA – IPRM. Termín pro 
ukončení příjmu žádostí je do 
2. září 2011 do 11.00 hodin.

Kontakty pro poskytování in-
formací žadatelům:
Město Strakonice
Městský úřad Strakonice, odbor 
rozvoje, Velké náměstí 2, 386 21 

Strakonice (budova bývalé Ko-
merční banky – 4. patro)

Ing. Věra Samková
(manažerka IPRM)
Tel.: +420 383 700 849
E-mail: vera.samkova@mu-st.cz

Centrum pro regionální roz-
voj ČR
(dále jen CRR ČR)

Regionální pobočka CRR ČR 
pro NUTS II Jihozápad, Karlova 
108, 397 01 Písek

Ing. Pavla Bártíková
(projektová manažerka zodpo-
vědná 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



 NÁZORY ZASTUPITELŮ

Budeme na Velkém náměstí 
parkovat či nikoli?

PhDr. Ivana Říhová

To je otázka, na kterou v sou-
vislosti s jeho rekonstrukcí od-
povídá vedení města neustále.
Strakonice bohužel nebyly za-
loženy na zelené louce, a proto 
nemají ani pravidelné čtvercové 
či obdélníkové náměstí. Avšak 
stávající architektonické řešení 
představu náměstí přece jen na-
vozuje. Dříve většinou z nás 
opomíjená rozšířená ulice se 
opticky rozšířila a díky no-
vým prvkům dostala nový „roz-
měr“.
Část veřejnosti si přeje tento 
stav ještě více podpořit a zcela 
vyloučit parkování aut. K tomu-
to kroku nepřistupují radnice 
ani ve velkých městech či měs-
tech s historickým jádrem jako 
např. v Českých Budějovicích, 
Českém Krumlově nebo Jindři-
chově Hradci.
Druhý extrém, potvrdit parková-
ní po celé jeho zrekonstruované 
ploše, byť za vyšší poplatek či 
s časovým omezením, by zname-
nalo opět proměnit Velké ná-
městí v jedno velké parkoviště. 
Na významu by ztratily i lavičky, 
protože málokterý z nás si sedne 
mezi auta, aby se kochal pohle-
dem na jejich kola a vdechoval 
výfukové plyny. I stromy, které 
se po desetiletích opět na ná-
městí vrátily, by se ztrácely v ba-
revné přehlídce plechů. Stačí se 
podívat o pár ulic níž na Palac-
kého náměstí.
Proto rada města zvolila kom-
promis. Centrální část náměstí 
směřující od bufetu k lékárně 
by měla být zónou spíše kli-
dovou bez možnosti parkování. 
Volné prostranství bude tedy 
určeno pro zastavení, případné 

posezení či předzahrádky s ob-
čerstvením. Náměstí jako takové 
však zůstane pro auta průjezd-
né. Na tuto část by v budoucnu 
měla navázat opět zklidněná 
zóna před radnicí.
Počet parkovacích míst se sice 
na Velkém náměstí sníží, ale do-
cházková vzdálenost k parko-
višti za MěÚ či u sv. Markéty 
je přijatelná.
Zda je toto řešení ideální roz-
hodne čas a praktické užívání. 
Současný stav je regulován pou-
ze dopravními značkami a dá se 
i v budoucnu měnit podle aktuál-
ních potřeb a situace.

()

RNDr. Ladislav Havel
Strakonické náměstí má své 
specifikum jako náměstí města 
vzniklého, nikoliv založeného, 
proto se liší svým tvarem a vy-
mezením prostoru, který zde ne-
přebývá.
Je zde jasná volba: buď bude ná-
městí jedním velkým parkoviš-
těm s olejovými skvrnami na no-
vé dlažbě a bude pěší vybízet 
k jeho urychlenému opuštění, 
nebo se na něm bude žít, to zna-
mená posezení, četné předza-
hrádky, korzo. Budiž umožněn 
i opatrný obousměrný provoz. 
Řidič se na předzahrádku či 
do pěkného obchodu rád vrátí. 
U Markéty je parkoviště s ne-
ustále volnými místy.
Parkování samozřejmě ano. Ale 
omezené dobou stání i počtem 
parkovacích míst. Pro vyřízení 
úřadu, banky, zásobování, za-
dání zakázky, nakoupení, na 
rychlou kávu s kamarádkou 
v příjemné předzahrádce prima 
kavárničky s krátkým, třeba 
patnáctiminutovým parkováním 
zdarma (Tábor zlevnil parková-
ní a má dnes 91% ukázněných ři-

Na základě podnětů občanů města, kteří vyjádřili svou nespokoje-
nost s parkováním aut na náměstí, se v dubnu letošního roku rada 
města zabývala touto problematikou a zrušila parkovací plochy na 
Velkém náměstí v úseku od křižovatky s ulicí Na Stráži směrem ke 
křižovatce s ulicí Hrnčířská, a to mezi prvním až čtvrtým stromem. 
Cílem je vytvořit místo nich klidovou zónu pro pěší a plochu, kterou 
bude možné využít jako případné předzahrádky.
Na názor ohledně parkování na náměstí jsme se zeptali zastupitelů 
města. 
V příštím čísle se budeme zabývat otázkou jak dál se středoškolským 
vzděláváním ve městě.

dičů!), první parkovací hodina – 
třeba na pracovní oběd – za 
levnou cenu a následně možná 
i velmi vysoká parkovací sazba 
za delší parkování. To je přece 
jednoduchá a v okolních ze-
mích osvědčená cesta k živému 
náměstí s větší výměnou lidí 
a udržením obchodů. Nebo pod-
porujeme cizí řetězce super–, 
hyper– a maximarketů, které 
sídlí na periferii města, mají vel-
ká parkoviště zadarmo, ale je-
jichž daně proudí do úplně ci-
zích kasiček úplně cizích měst? 
Jde nám přece o tu naši, strako-
nickou, že! Ta se plní nejen 
z parkovného, ale i daněmi z ob-
chodů a obchůdků. Nehledě na 
krámky a krámečky, které při 
utlumení provozu na náměstí 
utlumí svůj obrat natolik, že roz-
hodně brzy ukončí svůj provoz 
a náměstí se zklidní, ba utichne 
úplně. Nehleďme na řešení pou-
ze pohledem chodce: ne každý 
z nás chodí či třeba může chodit 
po městě pěšky. Zjednodušme si 
však a zrychleme platbu za par-
kování bez zdržování u automa-
tu: parkovné plaťme mobilem 
pomocí SMS.
O původním návrhu jedno-
směrného provozu na náměstí 
jsme se již s vámi občany radili: 
v oblasti náměstí, kde bude vy-
mezena dopravními značkami 
„obytná zóna“, jezdí ukáznění 
řidiči obousměrně, pomalu a obe-
zřetně jako všude v Evropě. Od-
padne tím téměř nerozhodnutel-
né váhání, zda se jako řidič 
u pivovaru či pošty nechat „ulo-
vit“ do dopravní pasti, která nás 
„vyplivne“ na přetížené nekru-
hové křižovatce u Hvězdy a ná-
vrat nás bude tak stát spoustu 
času, nervů a asi tři úplně zby-

tečné, drahé a zcela neekologic-
ké kilometry v autě. Na osazení 
těch správných dopravních zna-
ček je stále čas… 
Jistě nebude škodit další di-
skuze s urbanisty nad otázkou, 
co je pro město „městotvorné“, 
ale především debata se stra-
konickými občany s opravdo-
vým cílem zohlednit jejich 
doporučení.

()

MUDr. Michal Pelíšek

Jsem názoru, že nelze z Velkého 
náměstí dopravu a parkování 
úplně vykázat, z našeho centra 
města by se tím zcela vytratil ži-
vot. Nicméně v centrální části 
náměstí, která navazuje na vzni-
kající zónu před radnicí, by se 
parkovat nemělo, a měly by 
zde vzniknout zóny umožňující 
obyvatelům i turistům možnost 
relaxace. V ostatních částech 
náměstí je vhodné parkování 
zachovat, ale lépe vyznačit par-
kovací místa a výší poplatku re-
gulovat dobu stání (nedaleké 
parkoviště pod Baťou poskytuje 
cenově přijatelné parkování). 
V ušetřeném místě na náměstí 
by pak bylo vhodné doplnit ně-
které prvky, které zpříjemní ob-
čanům pobyt na náměstí – zdroj 
pitné vody pro osvěžení, lavičky, 
volná wifi zóna pro připojení 
k internetu? Parkovací automaty 
ponechat, ale za zvážení rozhod-
ně stojí i zavedení alternativního 
systému platby parkovného po-
mocí mobilního operátora, což 
již leckde funguje a vidím v tom 
budoucnost a službu pro obča-
ny, kteří dnes mají u sebe mobil-
ní telefon vždy (na rozdíl od 
drobných mincí).

Pohled na současné Velké náměstí.  Foto: Archiv MěÚ

PARKOVÁNÍ NA NÁMĚSTÍ

7

 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE 8/2011



ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE 8/2011

INFO

8

STŘEDOVĚKÉ SLAVNOSTI RUMPÁLOVÁNÍ
SOBOTA 6. SRPNA – NEDĚLE 7. SRPNA 2011

SOBOTA 6. SRPNA 2011

 9.30 Slavnostní zahájení před zámkem, uvítání 
návštěvníků, průvod účinkujících na II. ná-
dvoří hradu

Hlavní scéna II. nádvoří

10.00 Musica Vagantium
10.45 SHŠ Romantika
11.30  SHŠ Lancea 
12.15  Skupina historického šermu Vendetta
12.50  Gloria – taneční vystoupení
13.15  SHŠ Balteus
14.00  Musica Vagantium
14.30  Hradní hotovost
15.00  Ukázka dobývání hradu stavovským vojskem – 

hradní příkop
16.00  SHŠ Markýz ze Strakonic
17.00  Musica Vagantium
18.00  SHŠ Romantika
18.30  SHŠ Gloria
19.00  SHŠ Balteus
20.00  Ve znamení kříže – obrazy z dějin řádu sv. Jana 

Jeruzalémského
20.30  Strašlivá podívaná – vystoupení hudební sku-

piny
21.30  Poslední růže – životní osudy posledních Rožm-

berků

Malá scéna III. nádvoří
10.30  Tanečnice
11.00  Trubadúr
11.45  SHŠ Balteus
12.30  Jaroslav Jung, Trubadúr z Kornélia
13.30  SHŠ Markýz ze Strakonic
13.45  Tanečnice
14.00  Divadlo Trakař
15.00  Kejklíř Jéňa
15.50  Jaroslav Jung, Trubadúr z Kornélia
16.30  Lancea
17.15  Tanečnice
17.45  Divadlo Trakař
18.15  SHŠ Vendetta
18.45  Kejklíř Jéňa
19.15  SHŠ Markýz ze Strakonic

NEDĚLE 7. SRPNA 2011

Hlavní scéna II. nádvoří
10.00  Hudební skupina Turdus
10.45  SHŠ Gotika
11.45  Tanečnice
12.00  SHŠ Romantika
12.45  SHŠ Markýz ze Strakonic
14.00  Šikování hradní hotovosti, průvod do příkopu
14.30  Bitva rok 1619, hrad dobudou vojska katolické 

ligy Maxmiliána Bavorského

Malá scéna III. nádvoří
10.00  SHŠ Balteus
10.45  Jaroslav Jung, Trubadúr z Kornélia
11.20  Hudební skupina Turdus
11.50  SHŠ Vendetta
12.30  Kejklíř
13.00  Tanečnice
13.20  SHŠ Balteus

V neděli 7. 8. bude od 11 hodin v kostele sv. Prokopa 
uvedena publikace Rytíři sv. Jana a jejich hrad
ve Strakonicích autorů T. Durdíka, I. Řandové,

Z. Čecha a O. Fibicha.
()

V hradním areálu bude situován vojenský tábor
katolického a stavovského vojska z počátku 17. století

a tábor johanitských rytířů z 12. – 13. století.

PROGRAM

Rekonstrukce bitvy v hradním příkopě.  Foto: Archiv MSP



ZÁKLADNÍ INFORMACE
– Všechny potřebné informace 

k divadelnímu předplatnému 
obdržíte v předprodeji vstupe-
nek MěKS v přízemí domu kul-
tury, tel.: 383 311 535, nebo na 
www.kultura.strakonice.cz

– Ceny předplatného činí 1450 
Kč, důchodci a ZTP 900 Kč, 
děti a studenti 700 Kč (za osm 
divadelních představení).

– Cena vstupenek na jednotlivá 
divadelní představení se bude 
řídit celkovými náklady spoje-
nými s příslušným divadelním 
představením.

Změna programu vyhrazena!

PROGRAMOVÁ NABÍDKA

Divadelní společnost Josefa Dvo-
řáka na motivy J. B. P. Moliéra – 
Lakomec 
CHUDÁK HARPAGON
Režie: Josef Dvořák a Radka Stup-
ková
Hrají a zpívají:
Josef Dvořák (Harpagon), Radka 
Stupková (Čipera), Dagmar 
Schlehrová (Frosina), Adéla 
Zejfartová (Mariana), Markéta 
Hrubešová (Anežka), Rostislav 
Trtík (Valér), Milan Duchek 
(Cleant).

Kašpar Divadlo v Celetné
Daniel Keyes
RŮŽE PRO ALGERNON 
Hrají: 
Jan Potměšil, Barbara Lukešová / 
Eva Elsnerová, Lukáš Jůza / Fran-

tišek Kreuzmann, Petr Lněnička / 
Tomáš Karger.
 

Filmová a Divadelní Agentura
Geraldine Aron 
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
Překlad: Pavel Dominik
Režie: Jana Kališová
Osoby a obsazení: všechny posta-
vy ve hře ztvárnila Eliška Balze-
rová.

Umělecká agentura Jaroslava 
Svobodová
Richard Baer
SMÍŠENÉ (PO)CITY
Překlad: Alexander Jerie
Režie: Luděk Munzar
Osoby a obsazení: 
Jana Hlaváčová (Christine)
Petr Kostka (Herman)
Jaroslav Satoranský (Ralph)
Ladislav Hampl / Josef Zýka / Mi-
chal Dalecký (Chuck).

Divadlo Bolka Polívky
Boleslav Polívka
PRO DÁMU NA BALKONĚ
Režie: Boleslav Polívka 
Hrají: Boleslav Polívka, Jaroslav 
Tichý, Jiří Pfeifer, Luděk Horáček, 
Tomáš Matulík.

Divadlo v Řeznické
Franco D'Alessandro
ŘÍMSKÉ NOCI
Režie: Gregory Abels
Hrají: Simona Stašová a Oldřich 
Vízner.

Divadelní společnost Jana Hru-
šínského, Divadlo Na Jezerce
J. B. Thomas
CHARLEYOVA TETA 
Režie: Jan Hrušínský
Hrají: Radek Holub, Lukáš Lang-
majer, Václav Jílek, Miluše Šplech-
tová / Valérie Zawadská, Ha-
na Marie Maroušková / Anna 
Schmidtmajerová, Kristýna Hru-
šínská, Tereza Němcová, Zdeněk 
Maryška, Martin Sitta, Jan Hru-
šínský / Zdeněk Hruška / Lubo-
mír Lipský a další... 

Divadlo Rokoko
Nikolaj Vasiljevič Gogol
HRÁČI
Režie: Petr Svojtka
V hlavní roli Michal Dlouhý
Dále hrají: Aleš Procházka, Vasil 
Fridrich, Lukáš Jurek, Martin Pí-
sařík, Jan Szymik, Zdeněk Dušek, 
Jan Meduna, Vojtěch Dvořák / Ja-
romír Nosek.
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W. A. Mozart, A. Dvořák, Z. Preis-
ner.
Dům kultury – 19.30 hod.

14. září
JAK SE KROTÍ PRINCEZNA
Představení pro děti MŠ a I. stup-
ně ZŠ.
Dům kultury – 8.30 hod.

19. září
KTERAK BERUŠKA UŠKA 
O SEDMOU TEČKU PŘIŠLA
Pohádka pro děti MŠ a I. stupně ZŠ.
Rytířský sál – 8.30 hod.

22. září
SESTRY HAVELKOVY
Dům kultury – 19.30 hod.

24. září
POUŤOVÁ DISKOTÉKA S MI-
LOŠEM ZEMENEM
Dům kultury – 21.00 hod.

26. září
Divadelní předplatné – Diva-
delní společnost Josefa Dvořáka 
– na motivy J. B. P. Moliéra: 
LAKOMEC
Dramatické vyprávění o stařičkém 
človíčkovi, kterému všichni ztrp-
čují život tím, že po něm něco 
chtějí, zejména peníze. A človíček 
nerad dává a nedá a nedá…
Na motivy komedie Lakomec J. B. 
P. Moliéra nastudovala Divadelní 
společnost Josefa Dvořáka s laska-
vým svolením autora.
Hrají a zpívají: Josef Dvořák (Har-
pagon), Radka Stupková (Čipe-
ra), Dagmar Schlehrová (Frosi-
na), Adéla Zejfartová (Mariana), 
Markéta Hrubešová (Anežka), 
Rostislav Trtík (Valér), Milan Du-
chek (Cleant).
Dům kultury – 19.30 hod.

Výstava:

2.–28. září 2011
Výstava fotografií Františka Ze-
mena a Ivana Jany KRAJINA 
A PŘÍRODA PRÁCHEŇSKA
Beseda s autory 1. 9. v 16.30 hod.
Maltézský sál

Pátek 12. srpna
Sál U Kata – 17.00 hod.
STRAKONICKÉ PIVOBRANÍ
Degustace strakonických piv spo-
jená s výkladem. Historií a součas-
ností pivovarnictví ve Strakoni-
cích vás budou provázet Jindřich 
Vondřička a Dagmar Vlková. 
Hudba Miroslav Chodl. K prodeji 
– grilované maso, klobásy.

Úterý 16. srpna
Maltézský sál – 18.00 hod.
CESTOVATELSKÁ BESEDA
s autorem, fotografem JANEM 
WILLIAMEM DRNKEM k výsta-
vě WILDA AFRICA, doplněná 
promítáním filmů.

Čtvrtek 18. srpna
Letní kino – 20.00 hod.
ČECHOMOR KOOPERATIVA
TOUR
Koncert pražské hudební skupiny 
hrající české, moravské a sloven-
ské lidové písně. Jako hosté vy-
stoupí přední světový kytarista 
Gerry Leonard a Olda Veselý se 
skupinou E Band.

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ
10. září
Koncert skupin STREETMA-
CHINE a DEMAJA
Dům kultury – 20.00 hod.

11. září
TANEČNÍ ODPOLEDNE S JA-
NEM VONDRÁŠKEM
Dům kultury – 15.00 hod.

13. září
REQUIEM ZA PETRA VOKA 
v rámci rožmberského roku
Slavnostní zahajovací koncert
Dirigent: Oldřich Vlček
Účinkují: sólistka Marina Vy-
skvorkina, Virtuosi di Praga
V programu zazní skladby těchto 
autorů: G. F. Händel, J. S. Bach, 
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VÝSTAVA:
2.–28. srpna, Maltézský sál
Výstava WILDa AFRICA
– Jan William Drnek
Výstava unikátních velkofor-
mátových fotografií zvířat, kra-
jiny a místních obyvatel z cest 
po jižní a východní Africe. 

POZOR, ZMĚNA V REZERVACÍCH VSTUPENEK
MěKS STRAKONICE

REZERVOVANÉ VSTUPENKY JE NUTNO VYZVEDNOUT 
24 HODIN PŘED ZAČÁTKEM PŘEDSTAVENÍ,

JINAK SE REZERVACE RUŠÍ.

DIVADELNÍ SEZONA 20112012

Městské kulturní
středisko Strakonice
hledá firmu (živnostníka)
pro obsluhu a instalaci zvu-
kové a světelné techniky při 
kulturních akcí.
Kvalifikační předpoklady a bez-
úhonnost nutností.
Zájemci se mohou hlásit do 
15. 8. 2011.
MěKS Strakonice, Mírová 
831, 386 01 Strakonice
Tel.: 383/311 530
E-mail: meks@strakonice.cz



lav Šanda, Karel Zima, Bára Mun-
zarová, David Suchařípa.
Bontonfilm 

Pátek 19. – sobota 20. srpna
od 21.00 hod.
USA, dobrodružný, č. dabing, 
141
Doporučená přístupnost: všem
PIRÁTI Z KARIBIKU: 
NA VLNÁCH PODIVNA
Vstupné: 80 Kč
Johnny Depp se vrací ke své iko-
nické roli kapitána Jacka Sparro-
wa v akčním příběhu plném prav-
dy, zrady, mládí a odchodů.
Režie: Rob Marshall 
Hrají: Johnny Depp, Geoffrey Ru-
sh, Penelope Cruz, Ian McShane, 
Kevin R. McNally, Astrid Berges–
Frisbey and Sam Claflin.
Falcon film

Pátek 26. srpna
od 21.00 hod.
USA/VB, dobrodružný, drama, 
mysteriózní, rodinný, 130, č. da-
bing
Doporučená přístupnost:
od 12 let
HARRY POTTER A RELIKVIE 
SMRTI – část 2.
Vstupné: 80 Kč
Je to začátek konce, když se Har-
ry, Ron a Hermiona vrátí do Bra-
davic, aby našli a zničili Volde-
mortovy poslední horkruxy, ale 
když se Voldemort dozví o jejich 
plánech, začíná největší bitva a ži-
vot, jak ho znají, už nikdy nebude 
stejný.
Režie: David Yates 
Hrají: Daniel Radcliffe, Rupert 
Grint, Emma Watson, Helena 
Bonham Carter, Jim Broadbent, 
Robbie Coltrane, Warwick Davis, 
Tom Felton, Ralph Fiennes ad.
Waner Bros

Sobota 27. srpna
od 21.00 hod.
USA, akční/dobrodužný/drama/
fantasy, 130
Doporučená přístupnost: 
od 12 let
THOR
Vstupné: 85 Kč
Bůh. Rebel. Legenda.
Režie: Kenneth Branagh
Hrají: Chris Hemsworth, Natalie 
Portman, Tom Hiddleston, Antho-
ny Hopkins, Stellan Skarsgard. 
Bontonfilm

Změna programu vyhrazena.
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Herci: Jennifer Anistonová, Jason 
Bateman, Charlie Day, Jason Su-
deikis, Colin Farrell.
Warner Bros

Čtvrtek 11. – neděle 14. srpna
od 17.30 hod.
USA, animovaná komedie, da-
bing, 102
Doporučená přístupnost: 
přístupný
ŠMOULOVÉ 3D
Vstupné: 165 Kč
Rodinná komedie, ve které se po-
jí animovaný i hraný film, uvádí na 
plátna kin všem dobře známé 
modré hrdiny, Šmouly. 
Režie: Raja Gosnell 
Hrají: Neil Patrick Harris, Jayma 
Mays, Sofia Vergara, Hank Aza-
ria.
Falcon film

Pondělí 15. – středa 17. srpna
od 20.00 hod.
USA, dobrodružný, dabing, 2D
Doporučená přístupnost: 
od 12 let
ZROZENÍ PLANETY OPIC
Vstupné: 80 Kč
Další zpracování Planety opic.
Režie: Rupert Wyatt
Hrají: James Franco, Tom Felton, 
Freida Pinto, Brian Cox.
Bontonfilm

Čtvrtek 18., neděle 21., pondělí 
22., středa 24. srpna
od 20.00 hod.
USA, akční/dobrodružný/fantasy, 
titulky, 110
Doporučená přístupnost: 
od 12 let
BARBAR CONAN 3D
Vstupné: 130 Kč
Osudy barbara Conana při jeho 
cestě napříč Hyborií, aby pomstil 
smrt svého otce a vyvraždění rod-
né vesnice. 
Režie: Marcus Nispel
Hrají: Jason Momoa, Ron Perl-
man, Rose McGowan.
HCE

Čtvrtek 25. – středa 31. srpna
POZOR!!! od 20.00, pá a so jen od 
17.30 hod.
ČR, komedie, 2D
Doporučená přístupnost: všem
MUŽI V NADĚJI
Vstupné: 110 Kč
„Ženská má mít pocit, že o chlapa 
musí bojovat, musí se snažit, aby 
si ho udržela. A hlavně, ženská se 
nesmí nudit!“ 
Režie: Jiří Vejdělek
Hrají: Jiří Macháček, Boleslav Po-
lívka, Simona Stašová, Petra Hře-
bíčková, Eva Kerekéšová.
Falcon film

FILMOVÝ KLUB – KINO OKO

Úterý 9. srpna
od 20.00 hod.
ČR, dokumentární film, 77, 2D
Doporučená přístupnost: všem
GENERACE SINGELS
Vstupné: 80 a 65 Kč
Jste sami? Nejste v tom sami!
Režie: Jana Počtová
Verbascum

Úterý 23. srpna
od 20.00 hod.
USA/VB, fiktivní dokument, titul-
ky, 87, 2D
Doporučená přístupnost:
od 12 let
BANKSY – EXIT THROUGH 
THE GIFT SHOP
Vstupné: 55 a 40 Kč
První katastrofický street–art mo-
vie na světě! Nominace na Oscara 
za nejlepší dokumentP
Režie: Banksy
Hrají: Banksy, Thierry Guetta, 
Space Invader, Jay Leno, Joshua 
Levine, Swoon, Zeus ad.
Ačfk

LETNÍ KINO STRAKONICE
Pátek 5. srpna
od 21.00 hod.
USA, animovaná komedie, č. da-
bing, 96
Doporučená přístupnost: všem 
RIO
Vstupné: 85 Kč
Animovaná komedie o papouško-
vi z Minnesoty v Brazílii. 
Režie: Carlos Saldanha
Bontonfilm

Pátek 12. srpna
od 21.00 hod.
ČR, komedie, 95
Doporučená přístupnost: všem
WESTERNSTORY
Vstupné: 80 Kč
Komedie ze zákulisí příprav sezo-
ny ve westernovém městečku. 
Režie: Vlastimil Peška
Hrají: Mário Kubec, Veronika 
Kubařová, Petr Vondráček, Bob 
Klepl, Pavel Zedníček, Kristýna 
Leichtová, Pavel Landovský.
Bontonfilm

Sobota 13. srpna
od 21.00 hod.
ČR, pohádka, 101
Doporučená přístupnost: všem
ČERTOVA NEVĚSTA
Vstupné: 85 Kč
Klasická komediální pohádka.
Režie: Zdeněk Troška
Hrají: František Němec, Sabina 
Laurinová, Jana Andresíková, An-
tonín Hardt, Eva Josefíková, Vác-

KINO OKO STRAKONICE
Pondělí 1. – středa 3. srpna
od 20.00 hod.
USA, drama/fantasy, titulky, 138, 
2D
Doporučená přístupnost:
od 12 let
STROM ŽIVOTA
Vstupné: 80 Kč
Kde je pravda? Co je věčnost? Jak 
vznikl život…
Strom života získal na MFF v Can-
nes hlavní ocenění, Zlatou palmu, 
pro nejlepší film.
Režie: Terrence Malick 
Hrají: Brad Pitt, Sean Penn, Jessi-
ca Chastain, Fiona Shaw, Irene 
Berard, Jessica Fuselier, Hunter 
McCracken, Laramie Eppler, Tye 
Sheridan.
Film Europe

Čtvrtek 4., sobota 6. srpna
od 20.00 hod.
USA, akční, krimi, thriller, titulky, 
93, 2D
Doporučená přístupnost: 
od 15 let
MECHANIK ZABIJÁK
Vstupné: 80 Kč
„Někdo musí dát věci do pořádku. 
On je ten pravý!“ 
Režie: Simon West
Hrají: Jason Statham, Donald Su-
therland, Ben Foster, Tony Gold-
wyn, Mini Anden.
Film Europe

Neděle 7. – pondělí 8. srpna
od 20.00 hod.
USA, akční sci-fi, titulky,
Doporučená přístupnost:
od 12 let
CAPTAIN AMERICA:
PRVNÍ AVENGER 3D
Vstupné: 130 Kč
Akční špionážní dobrodružství.
Režie: Joe Johnston
Hrají: Chris Evans, Samuel L. 
Jackson, Stanley Tucci, Hugo 
Weaving, Tommy Lee Jones.
Bontonfilm

Středa 10., čtvrtek 11., neděle 14. 
srpna
od 20.00 hod.
USA, komedie, titulky, 2D
Doporučená přístupnost: 
od 12 let
ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ
Vstupné: 80 Kč
Pro Nicka, Kurta a Dalea by jedi-
nou věcí, která by jejich každo-
denní dřinu udělala aspoň trochu 
snesitelnější, bylo rozemlít jejich 
netolerantní šéfy na prach.
Režie: Seth Gordon
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Předprodej a rezervace
vstupenek kino OKO

tel.: 383 322 625, otevřeno:
NE – ČT 19.00 – 20.00 hod.



BĚHÁM PRO RADOST
Tělovýchovná jednota ČZ Stra-
konice ve spolupráci s Okres-
ním sdružením ČSTV Strakoni-
ce a Armádou ČR pod záštitou 
města Strakonice pořádá dne 
21. srpna 2011 XVII. ročník 
Běhu městem Strakonice.
Start a cíl: prostory strakonického 
hradu, start všech závodníků 
v 18.00 hodin – I. nádvoří
Trať: hrad – lávka přes Otavu – 
Rennerovy sady – Velké nám. – 
Palackého nám. – Ellerova ul. – 
Most J. Palacha – hrad
Kategorie: žáci – žákyně, doros-
tenci – dorostenky, příchozí muži - 
ženy, délka trati 3 300 m (1 kolo)

junioři – juniorky, muži – ženy, že-
ny nad 35 let, veteráni A, B, C, dél-
ka trati 6 600 m (2 kola)
Přihlášky: v den závodu nejpozdě-
ji 30 minut před startem nebo 
e-mailem: osst@iol.cz případně 
koubovi@centrum.cz
Startovné: dospělí 50 Kč, ostatní 
20 Kč
Ceny: finanční a věcné, všechna 
startovní čísla budou slosována 
o bohatou tombolu.
Občerstvení: vojenský guláš + ná-
poj pro každého závodníka
Doprovodný program: skupina 
PAUZA od 16.00 hodin
Za organizační tým srdečně zve zá-
vodníky i fanoušky František Kouba 
– ředitel závodu (tf. 606 605 298).

Stálé expozice muzea otevřeny 
denně 9–17 hod.

VÝSTAVY:
Cestou zvuku –
výstava rádií, telefonů a prvních te-
levizorů ze sbírky J. Kloboučníka
výstavní sály strakonického hradu
Rožmberkové, řád sv. Jana Jeru-
zalémského a Strakonicko
výstava k roku Rožmberků

6.–7. 8.
Rumpálování –
tradiční středověké slavnosti
V srpnu je otevřena prodejní vý-
stava obrazů a keramiky v Zámec-
ké galerii. Je zde také vystavena 
nalezená opona loutkové scény, 

kterou vytvořil Jarko Dvořák Šu-
mavský v roce 1930.

Středověký vodní mlýn Hoslovice:
Vodní mlýn otevřen denně,

9–17 hod.
20. 8.
Posečeno, sklizeno, umleto –
zpracování obilí, mlácení mlátič-
kou a cepy, vázání povřísel, došků 
a snopů

Připravujeme:
15. 9.
Běh naděje –
charitativní akce ve spolupráci 
s 25. protiletadlovou raketovou 
brigádou Strakonice

23.–25. 9.
Domácnost paní mlynářky –
vodní mlýn Hoslovice

Informace o sezoně 2011:
www.muzeum-strakonice.cz
 383 321 537, 380 422 608
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internetu), usilujícího o zvýšení 
povědomí o bezpečnějším užívání 
internetu. Projekt podporuje ze-
jména vzdělávání dětí, které jsou 
nejzranitelnější skupinou a jimž 
hrozí na internetu největší nebez-
pečí.
10. ročník literární a výtvarné 
soutěže O cenu profesora Anto-
nína Voráčka chce pokračovat 
v podpoře talentovaných dětí 
a mladých lidí. Soutěž si klade za 
cíl objevovat nové talenty a pomá-
hat rozvíjet osobnost mladých lidí, 
podněcovat zájem o kulturu a kul-
turní dění zejména u mladší věko-
vé kategorie a také připomenout 
regionální osobnost profesora An-
tonína Voráčka, převora maltéz-
ského řádu, renesanční osobnost 
a pevného a statečného člověka, 
který většinu svého života zasvě-
til právě práci s dětmi a mladými 
lidmi.
Koncem června vyšlo již 46. číslo 
časopisu Kamarád, který více než 
20 let vydává dvakrát ročně oddě-
lení pro děti ŠK. Naši malí čtená-
ři se v něm mohou svými prvními 
literárními pokusy prezentovat 
před svými kamarády, spolužáky 
i rodinou. Těší se velké oblibě, ne-
boť čtenáři se z něho dovídají no-
vé informace o dění v knihovně, 
zveřejňuje jejich reakce na různé 
ankety, mohou si přečíst výsledky 
spontánního psaní na určité téma 
a vždy se najde také něco pro po-
bavení i zamyšlení. 
Letos pokračuje druhým rokem 
náš projekt Akademie volného 
času, určený především seniorům. 
Dveře však byly a stále jsou otevře-
ny i široké veřejnosti, která o pro-
gram Akademie taktéž projevila 
zájem. Účastníci obdrží průkazy, 
do kterých se zapisují jejich ná-
vštěvy na besedách a dalších akcí. 
Při 75% účasti pak koncem roku 
získají ocenění za aktivní životní 
styl. Cílem Akademie volného ča-
su je zpříjemnit seniorům jejich 
volný čas, přinést zajímavé infor-
mace, zprostředkovat nové kon-
takty nejen s jejich vrstevníky 
a umožnit setkání se zajímavými 
lidmi. V první části letošního cyk-
lu si účastníci například poslech-
li známého publicistu a noviná-
ře Stanislava Motla, moderátora 
a nakladatele Ivo Šmoldase, legen-
dární televizní hlasatelku Kamilu 
Moučkovou a v červnu podnikli 
výlet na Chodsko, po stopách J. Š. 
Baara. Na podzim nás čeká mimo 
jiné beseda se dvěma „Wintonový-
mi dětmi“, které v roce 1939 za-
chránil před nacisty sir Nicolas 
Winton.
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l 3. 8.–26. 9. – Místa utrpení, 
smrti a hrdinství – vězni z čes-
kých zemí v nacistických kon-
centračních táborech. Výstava 
věnovaná tématu holocaustu 
bude uvedena pod patroná-
tem starosty města Strakoni-
ce a zahájena 3. 8. v 16.00 ho-
din slavnostní vernisáží. ŠK, 
vstupní hala

l Výstavka Kam na Strako-
nicku 
– tipy na výlety na mapách Stra-
konic a okolí 
– přírodní atraktivity, chráněná 
území, památky a ostatní zají-
mavosti celého okresu 
– sami budete moci doplnit mís-
ta, která chybějí. 
Vstupní hala ŠK.

HRADNÍ VŠEVĚDNA
Od dubna do října je ve Šmidinge-
rově knihovně veřejnosti otevřena 
také Hradní vševědna, kde je kro-
mě drobného občerstvení všem 
návštěvníkům k dispozici veřejný 
internet a informační materiály 
o zajímavostech našeho města. 
Otevřeno denně od 9.00 do 17.00 
hod.

PROJEKTY ŠMIDINGEROVY 
KNIHOVNY V ROCE 2011
(pokračování z minulého čísla)

Mezi další projekty, do nichž se 
ŠK v současnosti zapojuje, patří 
Březen – Měsíc čtenářů (dříve 
známý jako Březen – Měsíc kni-
hy) a říjnový Týden knihoven. 
V rámci těchto celostátních akcí 
ŠK vždy připravuje pro své ná-
vštěvníky řadu zajímavých výstav 
a akcí. Například barevné dny, 
prodej knih, amnestii upomínek, 
tematický pořad pro nevidomé, se-
tkání knihovníků Strakonicka, 
slavnostní vyhlášení literární a vý-
tvarné soutěže a besedy se známý-
mi osobnostmi.
Po šesti letech skončil projekt na-
zvaný Zelené večery, který si po-
stupně získal své renomé a byl me-
zi návštěvníky velmi oblíben. Zde 
se ŠK snažila lidem nabídnout in-
spiraci pro zdravý životní styl, 
ochranu přírody a šetrné hospoda-
ření a možnost zamyšlení se nad 
kvalitou života nás všech.
V únoru jsme se poprvé zapojili 
do osvětového projektu Safer in-
ternet day (Den bezpečnějšího 

ŠK A ČSOP ZVOU
l po celý měsíc na průběžně 

obměňovanou výstavku právě 
kvetoucích rostlin a na výstav-
ku fotografií p. Zdeňka Kozla 
Kameny a stromy v půjčovně 
v pobočce ŠK za parkem. 

l na každoroční Burzu námě-
tů na cestování v pobočce ŠK 
za parkem. Náměty lze posílat 
na hrdlickova@knih-st.cz ne-
bo přinášet.

l v neděli 14. 8. na přírodo-
vědný výlet s Fr. Langma-
jerem (asi 15 km – lze změ-
nit). Sraz je v 6.40 před 
nádražím ČD. V 6.52 jede vlak 
s přesedáním do Lužan (zámek, 
památník J. Hlávky a J. Kožíš-
ka). Odtud se jde na vrch Břez-
ník, do Radkovic, na hrad Ská-
la, na Zálesí, do Zeleného, 
Nezdic, Borov (lidové stavby, 
kaple). Vlak zpět jede z Borov 
v 15.06 nebo v 17.06. 

FARMÁŘSKÉ TRHY STRAKONICE
Ekoporadna při Šmidingerově 
knihovně ve spolupráci s MAS 
LAG Strakonice, městem Stra-
konice a Muzeem středního Po-
otaví vás zve na farmářské trhy, 
které se budou konat v sobotu 
13. 8. 2011, a poté každou dru-
hou následující sobotu (27. 8., 
10. 9., 24. 9., 8. 10.) na prvním 
nádvoří strakonického hradu 

v době od 8 do 12 hodin. Nakou-
pit budete moci kvalitní potravi-
ny místních pěstitelů a chovate-
lů, výrobky řemeslníků a také 
přebytky ze dvora.
Farmáři a další zájemci o prodej 
na farmářských trzích se mohou 
hlásit zde:
jan.juras@knih-st.cz
tel.: 380 422 721, 721 658 244



Kroužkování, měření a vážení ptá-
ků, prohlídka areálu a hlavně 
spousta zajímavého vyprávění, to 
všechno čekalo na výletníky ze zá-
kladní školy Čelakovského a stra-
konické pobočky Českého svazu 
ochránců přírody v Záchranné 
stanici živočichů Makov. Exkurzi 
připravil odbor životního prostře-
dí Městského úřadu ve Strakoni-
cích jako odměnu a poděkování 
členům ČSOP za práci a čas, kte-
ré věnují přírodě.
Záchranná stanice živočichů Ma-
kov byla založena v roce 1993 Čes-
kým svazem ochránců přírody. Je 
zařazena do Národní sítě pro hen-
dikepované živočichy s působnos-

tí pro Strakonicko a Písecko. 
V pětatřiceti voliérách nacházejí 
útočiště zraněná, nemocná či 
jinak hendikepovaná volně žijící 
zvířata. Stanice pečuje také 
o opuštěná mláďata. Takovými 
byl například párek dnes již od-
rostlých vyder říčních, které však 
stále patří k největší „atrakci“, 
pro návštěvníky Makova.
Zvířatům zde poskytují odborné 
ošetření a léčení pro možný návrat 
do přírody. V době naší návštěvy 
se tu například starali také o poš-
tolku, kterou strážníci odchytili 
poraněnou na dvoře strakonické-
ho městského úřadu. Vzhledem 
k závažnému zranění křídla už 

ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE 8/2011

INFO A SPORTOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI

PROVOZ PLAVECKÉHO STADIONU V SRPNU 2011
Letní areál bude v srpnu v provozu denně od 10.00 do 20.00 hodin (pokud bude nepříznivé počasí, nebude  možnost  provozu pro ve-
řejnost v krytém bazénu – bazén bude vypuštěn a budou probíhat opravy a údržbové práce). I v srpnu se v letním areálu uskuteční ně-
kolik soustředění sportovních oddílů. Proto prosíme návštěvníky, aby sledovali informační tabuli u vstupu do areálu, kde bude vždy 
napsán rozpis časů a drah vyhrazených pro tréninky. Pro maminky s dětmi bude k dispozici v prostorách dámských sprch BABY 
ROOM, kde bude moci maminka po zapůjčení klíče od šatnářky svou ratolest přebalit, nakojit nebo ohřát jídlo v mikrovlnné troubě.
Martin Walter, vedoucí plaveckého stadionu

FITNESS
 

Plavecký stadion
mimo provoz

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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HENDIKEPOVANÁ ZVÍŘATA DOSTÁVAJÍ V MAKOVĚ ŠANCI NA PŘEŽITÍ

Zoolog Karel Pecl kroužkuje drobné pěvce. Foto: Archiv MěÚ

LETNÍ AREÁL
Pondělí – neděle 10.00–20.00 hod.

KRYTÝ BAZÉN
mimo provoz

SAUNA
mimo provoz

VÝJIMKY
Soustředění sportovních oddílů:
13. 8.–20. 8.
TJ Tábor – oddíl synchr. plavání
23. 8.–30. 8.
FK Brno – plavci
27. 8.–3. 9.
USK Praha – plavci

pravděpodobně nikdy sama nic 
neuloví. V záchranné stanici však 
dostala šanci na přežití. A její pří-
tomnost zde v Makově má svůj 
smysl. Záchranná stanice plní ta-
ké osvětovou funkci zaměřenou 
především na děti a mládež. K are-
álu přibyla nová dřevostavba eko-
centra.
Ročně záchrannou stanici a eko-
centrum navštíví více než 7000 li-
dí. Další desítky příznivců mají ta-
ké na síti. Webové stránky stanice 
totiž letos poskytuji velmi netra-
diční podívanou. Hendikepovaný 
pár čápů bílých, o který se zde sta-
rají již 10. rokem, díky webové ka-
meře hnízdí a pečuje o své potom-

CENÍK PLAVECKÉHO STADIONU LETNÍ AREÁL
Čas příchodu od 10.00 hod. od 15.01 hod.
– děti do 3 let (včetně)    zdarma    zdarma
– děti od 4 do 15 let (včetně)  60 Kč  50 Kč
– osoby starší 15 let   70 Kč  60 Kč
– osoby s průkazem ZTP   30 Kč  30 Kč
– osoby s průkazem ZTP/P     zdarma
– osoby starší 65 let (po 17-té hodině)  30 Kč 
– 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
– hromadná vstupenka (školy, tábory, sport. oddíly) platí po celý
  den vstupné jako od 15.01 hod.
Rodinné vstupné platí v případě, že rodiče nevyužívají některou z dal-
ších slev (permanentní vstupenka, bodová vstupenka...)!
Permanentní vstupenky
– děti od 4 do 15 let (včetně)  500 Kč/10 návštěv
– osoby starší 15 let  600 Kč/10 návštěv

TJ ČZ STRAKONICE  ODBOR SPV SPORT PRO VŠECHNY
zahajuje v září cvičební rok 2011–2012
Rodiče a děti: 
   PONDĚLÍ 9.30–10.30 hod. SOKOLOVNA
   ČTVRTEK 9.30–10.30 hod.  SOKOLOVNA 
Ženy: 
   ÚTERÝ 20.00–21.00 hod.  ZŠ PODĚBRADOVA 
   ČTVRTEK 19.00–20.00 hod.  ZŠ PODĚBRADOVA 
Od září kondiční cvičení s Jitkou
Senioři: 
   PONDĚLÍ 14.30–15.30 hod.  Hala TJ ČZ 
   ČTVRTEK 14.00–15.00 hod.  Hala TJ ČZ 
Od 3. 10. 2011 – zdravotní cvičení nejen pro seniory, ale i pro 
všechny, kteří mají čas a chuť si zacvičit s Vlastou.

Kontakt:
Jitka Hanušová 606 644 590, Vlasta Boguschová 602 150 707

ky přímo před očima návštěvníků 
stránek. „Do letošního roku odcho-
val tento pár úspěšně 20 mláďat, 
která odletěla do Afriky,“ říká Li-
bor Šejna, hajný, fotograf a vedou-
cí stanice v jedné osobě. „Mláďata 
odlétaji bez rodičů, protože oba čá-
pi mají trvale poškozená křídla 
a létat nemohou. Ti zůstávají i na 
zimu u nás.“
Pokud byste chtěli vyrazit do Ma-
kova na prázdninový výlet, případ-
ně máte chuť rozšířit řady fanouš-
ků zasloužilých čapích rodičů, či 
jen toužíte vědět více o péči po-
skytované hendikepovaným zvířa-
tům a podpořit užitečnou práci 
stanice, navštivte webové stránky. 
http://www.makov.cz/
Irena Malotová (PR)
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TŘEBA NĚKAM K VODĚ...
Z filmu Jáchyme, hoď ho do stro-
je! plyne ponaučení, že vyjet si 
k vodě je jistější spíš vlakem než 
autem. A ekologicky smýšlející vý-
letníci mají veřejnou dopravu, ko-
lo nebo pěší turistiku také raději. 
Zvlášť hezký a snadno dostupný je 
například rybník Řežabinec v Ra-
žicích. Navíc tenhle výlet se hodí 
pro každý věk – cesta může být 
krátká i delší, pohodlná i méně 
schůdná, jak si kdo vybere. Do vla-
ku se dá při zpáteční cestě nastou-
pit i v nedaleké Putimi, jejíž kostel 
je nejstarší sakrální stavbou již-
ních Čech. Někdo si zde asi vzpo-
mene na sedláka Jana Cimburu, 
někdo na anabázi dobrého vojáka 
Švejka. Kdo jede na kole, může 
navštívit koňskou farmu u Štětic, 
soustavu rybníků u Sudoměře 
a další zajímavá místa.
Co návštěvníka u Řežabince čeká? 
Pěkná naučná stezka zaměřená 
hlavně na zdejší pestrou obsádku 
ptactva, připomínka pravěkého 
osídlení, pozorovací věž, příjemná 
procházka ve stínu stromů skrýva-
jících svá tajemství... A co tam ne-
čeká? Stánky s občerstvením, par-
koviště a další lákadla pro turisty. 
To ale každý, kdo má rád přírodu, 
pokládá za přednost. Svačinu si 
může člověk vzít s sebou, ale klid 
a čisté povětří ne.

NA NÁVŠTĚVU... 
Je jasné, že každý je jiný a má jiné 
představy o hezky stráveném dni. 
Kdo má rád ruch, ten se ho snad-
no dopracuje skoro kdekoliv. Kdo 
ho rád nemá, má to těžší. A ještě 
složitější to mají další obyvatelé 
krajiny – což jsou vlastně naši hos-
titelé. Pohybujeme-li se v jejich do-
movině, je to jako bychom přišli 
k někomu do bytu. Buď s úctou, 
nebo dravě. Místa s relativně ne-
porušenou přírodou (Řežabinec, 
Katovická hora, Míchov...) musí 
být chráněna zákonem, aby se 

aspoň tam zachovalo původní pro-
středí příznivé pro stromy, květi-
ny, zvířectvo i všelijakou „žoužel“.
Společenství na takových místech 
je vyvážené, zbytečně jeden druhé-
mu neškodí, konkurenční chování 
se omezuje jen na nejnutnější mí-
ru. Je fascinující si uvědomit, jak 
ve fungujícím ekosystému je vše 
propojeno a jak pružně se tyto 
vztahy přizpůsobují podle okol-
ností. Bohužel ty se mění tak rych-
le a dalekosáhle, že s tím příroda 
nepočítala. Počítala se souvislými 
smíšenými lesy plnými vodních 
toků, mokřadů a jezírek a všechny 
mechanismy jsou „nastavené“ 
podle toho. Nelze se tedy divit, že 
nad našimi sídlišti a silnicemi se 
přehřívá a vysušuje vzduch, že si 
mikroorganismy neporadí s rych-
lým rozkladem odpadků nebo že 
zavlečené cizorodé organismy vy-
tlačují ty původní.

NA PŘÍRODOVĚDNOU EXKURZI...
Jak je tomu se zavlečenými živoči-
chy, to známe ze zahrádek i z oko-
lí našich domů. Méně nápadné 
jsou invazní rostliny. Některé jsou 
i docela hezké na pohled, jako tře-
ba netýkavka, křídlatka nebo bol-
ševník. Nemají ale v naší přírodě 
přirozené nepřátele. Proto aspoň 
v chráněných územích nebo po-
kud možno i jinde musí být likvi-
dovány, jinak by narušovaly přiro-
zená společenstva. Aby se předešlo 
šíření semen, je lépe na cenná úze-
mí zbytečně nechodit a navštěvo-
vat je raději spolu s přírodovědci 
a ochranáři při exkurzích organi-
zovaných pro veřejnost. Jedním 
z míst, kde si můžete domluvit za-
sílání pozvánek na takové akce, je 
například strakonická Šmidinge-
rova knihovna.
Je otázkou, jak lidské přehmaty 
napravit, jestli to vůbec jde. Roz-
hodně ale jde aspoň něco. Předsta-
vit si před každým rozhodnutím, 

že s námi u stolu sedí i nějaký „zá-
stupce“ z těch bezejmenných, s ni-
miž v krajině žijeme. Nemusíme je 
nechat nás přehlasovat, jsme jed-
ni z nich a chceme své místo na 
slunci, ale brát na ně ohled není 
nic víc než to, co sami chceme pro 
sebe.

ZA INSPIRACÍ...
Při prázdninových cestách vidí 
člověk všelicos. Zákoutí udržova-
ná tak, aby byla vzhledná, ale sou-
časně i plná života – a jinde zas za-
hrady a parky ze všech stran 
přehnaně ostříhané, připomínající 
zelenou poušť. Stromy kontrolova-
né a ošetřované, aby mohly i mezi 
domy vyrůst do přirozené výšky 
a mohutnosti – a jinde stromy 
s uříznutou půlkou koruny, kte-
rým se tak tak daří (a po čase vět-
šinou už nedaří) se zbytkem listí 
vyživit silný kmen a kořeny. Vody 
obydlené nejrůznějšími druhy ryb 
i ptactva – a jinde mrtvé betonové 
nádrže nebo něco, co by se spíš 
než rybníkem dalo nazvat továr-
nou na kapří maso...
Velmi hezkou zkušeností, že se da-
jí skloubit potřeby lidí i přírody, 
je například návštěva rodiny Ko-
vářových v Rudolfově. Je možné 
se telefonicky domluvit, nechat si 
zahradu i dům ukázat a inspiro-
vat se. V Jindřichově Hradci je 
zase možnost v přírodní zahradě 
i nakoupit sazenice, protože jde 
o trvalkovou školku. Tipy na další 
taková místa se můžete do-
vědět z literatury, v ekopo-
radně (ve Strakonicích sídlí 
v pobočce ŠK v Husově uli-
ci čp. 380), při přírodově-
ných akcích, na internetu 
atd. Můžeme si je v krajině 
také najít, poznají se podle 
vůně, podle zpěvu ptactva 
a kvákání žab.

S KNÍŽKOU V BATOHU...
Je vůbec nutné o přírodě ně-
co vědět? K čemu je dobré 
například listovat v atlasech 
a učit se rozeznávat jednot-
livé druhy rostlin a živoči-
chů? Asi by se dalo říci, že 

je to podobné jako se 
vztahy mezi lidmi – 
můžeme mít rádi ko-
hokoliv, i úplně nezná-
mé osoby, ale silnější 
vztah máme obvykle 
k těm, o jejichž životě 
něco víme, koho umí-
me pojmenovat, koho 
poznáme mezi ostatní-
mi. A ještě blíže máme 
k příbuzným, i když se 
jim často musíme víc 

a obtížněji přizpůsobovat. Může-
me se někdy rozhodnout, že příro-
du nepotřebujeme, tak jako se do-
spívající děti na čas distancují od 
rodičů, ale vztah zůstává. Příroda 
umí být trpělivá, tak jako každá 
matka. Nechá si ubližovat víc, než 
si vůbec všímáme, ale prospívá jí, 
když se k ní dovedeme s úctou vra-
cet. Prospívá to i nám, tak jak to 
v dobré rodině chodí.
Vychází takové množství knížek 
i jiných informačních materiálů 
zaměřených na přírodu, že je těž-
ké se v nich vyznat. Jak se poznají 
kvalitní od těch, které se tak jen 
tváří? Jednou z možností je pora-
dit se na některé přírodovědné ak-
ci nebo navštívit specializovaná 
pracoviště. K nim kromě ekopora-
den a informačních center patří 
i záchranné stanice pro zraněné 
a handicapované živočichy. Ze 
Strakonic máme nejblíž do Nové 
Vsi u Čížové (viz www.makov.cz), 
do DDM Horažďovice a do stanice 
při ZOO Ohrada. Zde je také mož-
no se dozvědět, které nalezené 
mládě je v nebezpečí skutečném 
a ne jen zdánlivém, jak postupovat 
při setkání se zraněným zvířetem 
atd. A hlavně, jak přispět k ochra-
ně přírody jako takové, aby mohla 
být především domovem tvorů 
zdravých a spokojených. 
Další informace a odkazy:
např. na www.csop-strakonice.net, 
www.csop.cz, www.cso.cz
Fota: Archiv ČSOP 

LÉTO  PRÁZDNINY  CESTY DO PŘÍRODY
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ZÁBAVA

PRANOSTIKY NA SRPEN
„V srpnu slunce parné, ovoci a vínu zdárné.“

„Mnoho hub srpnových – mnoho vánic sněhových.“

1/ trestanecká železa, příslušníci 
lehké jízdy
2/ vyvýšenina na těle živočichů, 
zkouška, označení místa
3/ ochranná vrstva, květina, řím-
sky 501
4/ zkratka hmotnosti na lékař-
ských předpisech, niva, pozn. znač-
ka Rakouska, měna v Lotyšsku
5/ drama K. Čapka, samohláska, 
obrázek na těle, hovorově sou-
hlas
6/ manilské konopí (á=a), popě-
vek, iniciály skladatele Dvořáka, 
římsky 4

7/ pozn. značka Portugalska, 2. 
část tajenky, spojka
8/ slovenské historické území, zá-
važný mravnostní prohřešek
9/ citoslovce rachotu, anglicky v, 
na, vyslanec

a/ slovo vyjadřující ohrazení se, 
vlajka
b/ otevřený oheň, listnatý strom, 
označení velmi starého
c/ značka kyslíku, hlína kolem ko-
řenů, čert
d/ násep, vyjádření bolesti, oblíbe-
ný nápoj

e/ ypsilon, dětský oblíbený hrdina, 
hlásat
f/ 1. část tajenky, římsky 50, ně-
mecký člen
g/ zaoceánský stát, papoušek, 
anonym, označení metru
h/ SPZ Strakonic, šelak, francouz-
sky zde
i/ Chateaubriandova novela, dneš-
ního dne
j/ sled, záporná částice, americká 
organizace na pomoc mládeži
k/ napodobovat, označení polo-
měru
pomůcka: pd, ysa

KŘÍŽOVKA

Agáta Lukačevičová, 8 let

Pranostiky nakreslili žáci výtvarného oboru ZUŠ Strakonice pod vedením 
Mgr. Ivany Schwarzové.

UDÁLOSTI A ŽIVOTNÍ 
VÝROČÍ OSOBNOSTÍ
V SRPNU
4. srpna 1961 – se narodil americ-
ký politik Barak Obama, první 
prezident tmavé pleti v historii 
USA (prezidentem od r. 2009) 
(50. výročí narození).

10. srpna 1296 – se narodil český 
král a lucemburský vévoda Jan 
Lucemburský, desátý český král 
a markrabě moravský (715. výročí 
narození).

13. srpna 1926 – se narodil býva-
lý kubánský prezident Fidel Cast-
ro (85. výročí narození).

19. srpna 1871 – se narodil 
Orville Wright, americký průkop-
ník letectví a tvůrce prvního leta-
dla těžšího než vzduch (140. výro-
čí narození).

21. srpna 1911 – byl z pařížského 
Louvru ukraden slavný obraz 
Mona Lisa od Leonarda da Vin-
ciho; vrácen byl až r. 1914 (100. 
výročí).

Jakub Pajer, 8 let

Martin Krejčí, 11 let

Hana Nguyenová, 10 let

Řešení z června – ve Zpravodaji najdete i zábavu – z července číslo 7
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ
ŠKOLA, STRAKONICE,
Kochana z Prachové 263

tel./fax: 383 332 166
e-mail: 

zus-strakonice@cmail.cz

První setkání žáků s učiteli
v novém školním roce

1. září 2011: 
Přípravné ročníky

(1. třída ZŠ):
Hudební obor:

14 hod. – učebna hudební nauky 
– III. p. – budova Kochana

z Prachové
Výtvarný obor:

15 hod. – učebna výtvarného 
oboru – I. p. – budova Kochana 

z Prachové

Taneční obor:
13 hod. – učebna tanečního

oboru – I. p. – budova Kochana 
z Prachové

Dramatický obor:
14 hod. – učebna dramatického 

oboru – III. p. – budova Kochana 
z Prachové

Žáci od 1. ročníků výše:
do konce 1. týdne od 13

do 16 hodin ve třídách svých
vyučujících. Pravidelná výuka
kolektivních předmětů bude

zahájena dle domluveného
rozvrhu v pondělí 5. 9.!

Přihlášky do přípravných roč-
níků ZUŠ na rok 2011–12, které 
vaše dítě obdrželo při talento-
vých zkouškách, můžete pone-
chat v poštovní schránce zámecké 
budovy – platební příkaz obdržíte 
v posledním srpnovém týdnu.
Pracovníci ZUŠ přejí všem žákům 
a jejich rodičům příjemné prožití 
prázdnin, krásné počasí a smyslu-
plné naplnění volných chvil.

 POZVÁNKY A INFO
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ÚSPĚCH V JIŽNÍM TYROLSKU
Těsně před půlnocí v neděli 26. 
června přistál u gymnázia autobus 
plný notně unavených, ale spoko-
jených zpěváků Pěveckého sboru 
Gymnázia Strakonice. Vrátili jsme 
se ze 14. ročníku mezinárodního 
festivalu „Alta Pusteria Internati-
onalchoirfestival“, který se koná 
každý rok v Jižním Tyrolsku – 
v nádherných kulisách italských 
Dolomit.
O oblíbenosti tohoto festivalu ne-
ní pochyb – byli jsme tam již po-
třetí a opět se vše vydařilo. Absol-
vovali jsme tři koncerty, jeden 
festivalový průvod, dvě dlouhé 
cesty autobusem, dvě dost krátké 
noci v penzionu. Slyšeli jsme asi 
dvacet dalších sborů, v průvodu 
jsme jich viděli dokonce 84 a za-

zpívali si na náměstí s dalšími 
3200 zpěváky z celého světa píseň 
„Signore delle cime“. Poskytli 
jsme interview izraelskému sboru, 
který byl dojat naším předvedením 
písně Radhalaila a zazpívali si ce-
lý sborový repertoár na noční pro-
cházce nad vesničkou Rasun, na-
ším festivalovým útočištěm.
 Velký ohlas měla naše dudácká 
kapela (jsme asi jediný gymnaziál-
ní sbor, který má vlastní dudáckou 
muziku – děkuji tímto panu Bohu-
slavu Šabkovi a Patriku Ředinovi) 
a závěrečné taneční vystoupení 
našich chlapců při písni Tancuj, 
tancuj.
Kromě zpěvu jsme si našli čas i na 
obdivování krás Dolomit. Pobyt 
jsme zahájili procházkou kolem je-

zera Pragser Wildsee 
a ukončili výjezdem na 
horu Croda Rosa a ma-
lou okružní procház-
kou pod jejím vrcho-
lem. Počasí nám přálo, 
nezmokli jsme, ani 
nikdo nedostal úpal. 
Únavu hlasivek jsme 
zaháněli lišejníkovými 
pastilkami. 
Velké poděkování patří 
městu Strakonice a Ji-
hočeskému kraji, jež 
naši účast finančně 
podpořily. Díky tomu 
mohli jet na festival 
všichni členové sboru. 
A věřím, že se na festi-
val za dva či tři roky rá-
di podívají znovu. 
Marcela Miková

Sportovní klub JUDO 1990 Strakonice pořádá
NÁBOR CHLAPCŮ A DĚVČAT VE VĚKU 7 – 14 LET

Informovat se můžete v průběhu pravidelných tréninků (od 6. září 
každé ÚT a ČT od 16.30 v tělocvičně ZŠ Dukelská) u trenéra Libo-
ra Peška, dále pak na telefonních číslech 723 760 597, 739 155 371 

a www.judostrakonice.cz
Roční příspěvky (září – červen) činí 1 500 Kč

Zpěváci pěveckého sboru. Foto: Archiv sboru

MLADÍ HERCI
NA JIRÁSKOVĚ HRONOVĚ
Na prestižní celostátní přehlídku 
amatérského divadla Jiráskův 
Hronov, která se koná od 5. do 13. 
srpna, zamíří již podruhé svěřenci 
Jiřiny Lhotské ze strakonické zá-
kladní umělecké školy. Tentokrát 
bude naše město reprezentovat ry-
ze klukovská formace vystupující 
pod názvem Centrální zádrhel. 
S absurdními aktovkami Pierra 
Camiho sklízí letos žáci literárně 
dramatického oboru zasloužený 
úspěch. Ten bude korunovaný 
podzimním představením v Čino-
herním klubu v Praze. „Drama-
turg tohoto známého divadla si nás 
vyhlédl na přehlídce Mladá scéna 
v Ústí nad Orlicí. Pro kluky je vel-
kou ctí, že budou vystupovat na 
prknech, kde hráli nebo dosud hra-
jí umělci, kteří jsou jejich herecký-
mi vzory,“ netají radost Jiřina 
Lhotská.

NÁBOR DO SBORU
Baví vás zpívání, je vám 16 – 99 
let a chcete zpívat ve sboru?
Od září začíná zkoušet pěvecký 
sbor pod vedením Marcely Miko-
vé (sbormistryně Pěveckého sboru 
Gymnázia Strakonice a DPS Fere 
Angeli ZUŠ Strakonice).
Pokud to chcete s námi zkusit, 
napište prosím na e-mailovou ad-
resu marcelamikova@seznam.cz 
a uveďte svoje dosavadní pěvecké 
zkušenosti a hlas (soprán, alt, te-
nor, bas).
Repertoár sboru se bude formovat 
podle počtu a úrovně zpěváků, 
bude však čerpat ze všech stylů 
a slohů. Můžete se těšit na starou 
hudbu, lidové písně, spirituály 
i swing.
Zkoušky budou v neděli večer (cca 
20.00–22.00 hodin) v sále ZUŠ 
v zámku.
Těším se na vás.
Marcela Miková

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: 9.00–12.00

Změna otevírací doby!

Ukázka programu na srpen
1. 8. pondělí

10.00–13.30 Vařečka
13.30–14.00 Úklid

14.00–16.00 PC kurz po domluvě
2. 8. úterý

10.00–15.00 Zpívání
3. 8. středa

13.00–16.00 Vycházka
4. 8. čtvrtek

Výlet na borůvky do Zborovic, 
sraz na vlakovém nádraží 10.45

5. 8. pátek
9.00–12.00 Společenské hry

Další informace
o našem programu můžete

nalézt na www.fokus-pisek.cz

Literární kavárna Quo Vadis
vás zve v měsíci srpnu na

VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ J. Vaněčka KVĚTY ŠUMAVY
VÝSTAVU originální umělecké KERAMIKY F. Kubíka

v úterý 23. 8. v 18.30 hodin na
IZRAELSKO TANEČNÍ VEČER

krátký prázdninový výlet do Izraele, izraelské speciality
a především izraelské tance pro dámy i pány

Otevřeno: pondělí – čtvrtek 10.00–20.00,
pátek – sobota 10.00–21.00, neděle 14.00–19.00

Literární kavárna Quo Vadis, Na Ohradě 31 v hotelu Bavor
(bývalá čajovna Inspirace)

Více informací na 608 079 461 nebo na
http://www.facebook.com/pages/Literární-kavárna-Quo-Vadis/…
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POHLED DO HISTORIE

HISTORIE STRAKONICKÝCH KIN
Činnost promítače v kině Svět vy-
padala takto. Pokud se nasazoval 
nový titul, tak to znamenalo na 
ručním převíječi film přetočit 
a zkontrolovat. Na tuto činnost 
byly určeny dvě hodiny, při nor-
mální délce filmu do 120 minut. 
Rovněž byl tehdy součástí přesta-
vení týdeník. Před začátkem se do 
osvětleného sálu pouštěla hudba 
z magnetofonu. Na první promíta-
cí stroj se nasadil týdeník a na dru-
hý promítací stroj první díl filmu. 
Zhruba dvě minuty před začátkem 
představení zazněl první gong, 
pokračovala hudba a čekalo se až 
na daný čas začátku představení. 
Uvaděč zavřel dveře sálu. Potom 
se u druhého projektoru zhasl je-
den okruh osvětlení hlediště, na-
startovala se výbojka v prvním 
projektoru. Na zadní stěně kabiny 
se zhasl druhý okruh osvětlení 
hlediště, dával se druhý gong 
a u prvního projektoru se zhasínal 
poslední okruh osvětlení hlediště 
a z toho projektoru začala pro-
jekce týdeníku. Promítací stroje 
MeO4, které byly v kině Svět, mě-
ly prolínače (což je zařízení, které 
umožňuje mžikově otevřít prů-
chod světelného toku do promíta-
cí optické soustavy a tím okamži-

tému promítnutí obrazu). Ještě 
před tímto zařízením byla tzv. svě-
telná uzávěra ovládaná ruční pá-
kou, toto umožňovalo jeden „ma-
jsterštyk“, který spočíval v tom, že 
na začátku promítání se nechala 
tato uzávěra zavřená, otevřel se 
prolínač. S otevřením prolínače se 
začal snímat a reprodukovat zvuk 
filmu, v ten moment se začala ote-
vírat opona, zhasl se poslední 
okruh osvětlení hlediště a do ply-
nule se rozevírající opony se po-
zvolným pohybem ovládací páky 
postupně otevírá světelná uzávěra 
a tím se v souběhu s odkrývanou 
promítací plochou na ní začal po-
zvolna rozetmívat promítaný ob-
raz. V závěrečných titulcích týde-
níku se u druhého stroje rozsvítil 
jeden okruh osvětlení hlediště a po 
týdeníku se dělala krátká přestáv-
ka pro opozdilé diváky, následoval 
znovu gong a rozjezd druhého 
stroje, kde byl již připraven první 
díl filmového titulu. Během promí-
tání prvního dílu promítač odstra-
nil z prvního stroje týdeník, nasa-
dil na převíječ během přetáčení 
začátek, kontroloval jedním okem 
a sluchem projekci prvního dílu fil-
mu ze stroje č. 2 a nasadil na stroj 
č. 1 druhý díl filmu.
Tím, že část budovy, kde se nachá-
zelo kino nebyla podsklepená, by-

lo v této části poměrně vlhko, ač se 
vlastně denně větralo a v zimě to-
pilo. Souběhem vlhkosti vzduchu 
v kině a provozem pánských piso-
árů vznikal charakteristický a ne-
napodobitelný zápach prostupují-
cí celou budovou. Pokud jsem po 
promítání zašel na pivo do Hvěz-
dy, nemusel jsem tudíž ani spolus-
tolovníkům říkat, odkud přichá-
zím a rovnou jsem odpovídal 
dotazy na promítaný titul.
Ještě musím zmínit, že v začátcích 
praxe, jsem měl co dělat, abych 
stačil během promítání jednoho 
dílu, což je cca 15–20 minut, pro-
mítaný díl přetočit a nasadit na 
stroj díl následující. No a jak jsem 
již uvedl, 27. 4. 1989 jsem složil 
základní promítačskou zkoušku. 
O ostatních kvalifikacích se zmí-
ním později. Od 27. 4. 1989 jsem 
byl již oprávněným promítačem 
kina Svět. V této době bylo již roz-
hodnuto na základě požárních 
a elektro revizích, že kino Svět bu-
de provozováno maximálně do 
konce roku 1989, a potom musí 
být zvolen jiný způsob vytápění 
než kamna na uhlí. Dále musí být 
provedena generální rekonstruk-
ce elektroinstalací. Vytápění kina 
mělo být v souvislosti s novou 
elektroinstalací řešeno elektric-

kým vytápěním. V červnu 1989 
byl vypracován projekt na rekon-
strukci elektroinstalace a zřízení 
elektrického vytápění kina. Zho-
tovitel byl tehdy OSP Strakonice, 
vedoucí projektant Ing. Staněk 
a zodpovědný projektant Pavel 
Eremiáš. Ke dni 22. 11. 1989 by-
lo vydáno stavební povolení k za-
hájení prací na této rekonstrukci. 
Poslední představení bylo stano-
veno na 5. 12. 1989, které jsem 
osobně odehrál. Hned poté na-
stoupila skupina elektrikářů a zed-
níků OSP Strakonice a začala 
předpokládaná rekonstrukce. Za-
čalo se od vstupní chodby z ulice, 
kde byl proti pokladně umístěn 
nový hlavní rozvaděč. Proběhlo se-
kání drážek pro položení nových 
vodičů atd. Takto vše běželo do 
nástupu prvního popřevratového 
vedení města. Po nástupu nového 
starosty Ing. arch. Ivana Čecha 
a za spolupráce Ing. arch. Jana 
Rampicha došlo v jarních měsí-
cích k tomu, že po seznámení se 
s tím, co zahrnovala plánovaná re-
konstrukce, bylo jimi správně roz-
hodnuto, že když rekonstrukce, 
tak opravdu důkladná, včetně 
odstranění i ostatních neduhů ob-
jektu.
Jaroslav Landsinger

V sezoně 2006/7 odchází od nás 
nejlepší střelkyně minulé sezony 
Edita Šujanová, Jitka Musilová 
a Miroslava Vodrážková. Eduard 
Gaisler zajistil náhradu – Wiliams 
z Jamajky, která byla výborným 
skokanem i střelcem, rozhodně 
ozdobou, ale hlavně se vrátila 
stálice, naše Jaroslava Bernasová.
Smutnou zprávou podzimu bylo, 
že během dvou týdnů zemřeli dva 
členové klubu, kteří se zapsali do 
naší historie. Jan Jakubec, jako 
technický vedoucí, oplývající do-
konalostí a přesností při zajišťová-
ní všech akcí, a Mojmír Váně, ač 
původem plavec, se ujal nevděčné 
soudcovské role, když jsme nenašli 
jiné ochotné, a navíc pomáhal na-
šim studentkám s angličtinou. Za-
slouží poděkování, pomáhali nám.
Ženy se zachraňují v lize znovu vý-
hrou v Olomouci, když rozhodující 
roli sehrála dorostenka Ovsíková, 
která nastoupila až v tomto po-
sledním zápase. Proč nenastoupila 
dřív, zůstává dodnes otázkou s pří-
chutí výtky k naší spolupráci, která 
se nám někdy vtírá do celkového 
snažení o kvalitu klubu jako celku.
Na konci roku slaví 60 let Pavel 
Kamaryt a zanedlouho své pade-
sátiny mladík Tomáš Fiala.

Jak měly ženy potíže, tak na dobré 
výsledky minulých sezon navazuje 
mládež, starší i mladší dorostenky 
jsou na přeborech ČR bronzové. 
Starší mají sestavu prakticky stej-
nou jako v loňské sezoně, takže 
vlastně jen pokračují a udržují si 
svou kvalitu. I když i to je výrazný 
úspěch.
V mladších se objevují nová děv-
čata – Šárka Hanzlíková, Nikola 
Filková, Alice Křiváčková, Klára 
Ovsíková, Martina Kopalová.
Skutečnost, že řada děvčat hraje 
v obou týmech, přináší při součtu 
bodů z obou soutěží výrazné střel-
ce sezony. Nejvíc bodů daly An-
drea Ovsíková 842, Kateřina Kun-
cipálová 713, Michaela Stará 699, 
Michaela Kotorová 632, Dana Ku-
šlitová 578 a rekord v úspěšnosti 
trojek v jednom zápase stanovuje 
Šárka Jozová na pět proměněných 
z pěti pokusů.
Minidívky pod vedením Víti Krej-
čího končí sezonu druhým místem 
v oblasti. V týmu hrají Eliška Von-
drysová, Kristýna Nováková, Sa-
bina Vokounová, Nikola Šoboro-

vá, Dagmar Pavlíčková, Michaela 
Vápeníková, Lucie Hálová, Hana 
Kuncipálová, Dana Maršíková, Jo-
lana Krejčová, Markéta Vacková, 
Linda Tuháčková.
Ženy hrají nejvyšší soutěž již 15 se-
zon. Největší úspěch si zapisují 
muži. Vrátil se Milan Janda a spo-
lu s ním mladíci hostující v cizích 
službách a postup do druhé ligy vy-
střílel v posledním zápase oblast-
ního přeboru Radan Tesař. A dá-
val se dohromady nadějný tým 
– Tomáš Prokopec, Jiří Jeřábek, 
Radan Tesař, Jan Kraml, Tomáš 
Linhart, Ondřej Polák, Vít Krejčí, 
Jan Grabmüller, Radek a Libor 
Valentové, Tomáš Pejchal, Martin 
Janda, Radek a Petr Bůžek.
V dorostencích se opírali o výkony 
Zdeňka a Oldy Melichara, Radi-
ma Štěpáníka, Jana Vondru, Jiří-
ho Prantla, Jakuba a Matěje Sam-
ce, Jana Rouba, Tomáše Mráze.
Jen žáků a minižáků jsme měli má-
lo, nejlepší byl Dominik Račko (ja-
ko žák dal 489 bodů – desátý v his-
torii). Další opory Tomáš Veselý, 
Tomáš Sosna, Zdeněk Melichar, 
Kamil Maleček. A mnozí, kteří již 
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Martin Janda, dirigent současné-
ho týmu mužů, prodloužená ruka 
trenéra.
 Foto:  Archiv  autora  článku

VSTUPUJEME DO NOVÉHO TISÍCILETÍ

hráli také v dorostu. Lépe řečeno 
museli, právě pro malý počet dětí. 
Zdeněk Melichar obětavě pomá-
hal Jandovi s dorostenci.
A znovu reprezentujeme – Mi-
chaela Stará, Andrea Ovsíková 
v juniorkách na mistrovství Evro-
py juniorek a Alice Křiváčková, 
která navíc přiváží z mistrovství 
Evropy kadetek bronzovou medaili.
Miroslav Vondřička
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