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Rok 2012 – rok 20. mezinárodního dudáckého festivalu

Každoročně Vám v únorovém 
Zpravodaji přinášíme ohlédnutí 
za tím nejdůležitějším, co se v mi-
nulém roce v našem městě 
změnilo. Je tomu tak i v letoš-
ním roce.
Velkou  pozornost věnovalo měs-
to opět investiční výstavbě s ma-
ximálním využitím evropských 
dotací. Soustředilo se na akce 
z oblasti infrastruktury, na ve-
řejná prostranství a školství.

Po dlouhých desetiletích se tak 
k nepoznání změnila první část 
Velkého náměstí. Architektonické 
řešení ukázalo, že i původně nezají-
mavá ulice se může proměnit v ná-
městí a být důvodem k zastavení.
Stovky milionů korun se ukryly 
pod zem, do kanalizace, čistírny 
odpadních vod, vodních zdrojů 
a jejich úpravy. Jsou to investice si-
ce na pohled „neviditelné“, ale pro 
nás životně důležité, protože zabez-

pečují bezproblémový chod našich 
domácností v oblasti dodávek pitné 
vody a čištění odpadních vod.
Jak je pro město důležitá výcho-
va a vzdělávání našich dětí, do-
kazuje svými investicemi do škol-
ských zařízení. Dokončení I. etapy 
výstavby a zahájení výuky na 
1. stupni ZŠ Povážská, rekon-
strukce budov základních škol 
F. L. Čelakovského a Poděbrado-
va, zvelebování a rozšiřování ško-

lek pro nejmenší jsou toho důka-
zem.
Následující tabulka však ukazuje, 
že město nezapomínalo ani na 
další oblasti (drobnou sakrální ar-
chitekturu, komunikace, chodní-
ky, finanční zajištění zřizovaných 
organizací, chod úřadu a další).
Rokem 2011 však investiční vý-
stavba nekončí. Město čekají další 
úkoly. Držme si palce, abychom je 
společně zvládli.

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2011

VÝSTAVBA VE MĚSTĚ
Akce realizované v roce 2011

Náklady na
realizaci stavby

celkem Kč
včetně DPH

Schválená
dotace Poznámka

Revitalizace Velkého náměstí a navazujících prostor 
ve Strakonicích – I. etapa 83 622 000 43 214 538,70 Realizace: 3/2010–11/2011

Bronzová socha Švandy dudáka, Velké náměstí Strakonice 499 000 Součást schválené dotace projektu
Revitalizace Velkého náměstí.

Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace 342 623 000 202 931 401,76 Realizace: 12/2009–12/2011,
v roce 2012 probíhá zkušební provoz.

ÚV Hajská – rekonstrukce a modernizace 85 575 000 30 727 000,00 Realizace: 3/2010–12/2011,
v roce 2012 probíhá zkušební provoz.

ZŠ Povážská 355 200 000 Zahájení 2/2010,
dokončení objektu školy předpoklad 9/2012.

Zateplení a výměna oken ZŠ Poděbradova, Strakonice 20 355 000 Dotace schválena, výše dotace není upřesněna.
Modernizace ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice 17 230 996 15 938 671,00 Termín dokončení 04/2012
Oprava střechy školní jídelny ZŠ Čelakovského 107 000
Oprava elektroinstalace ZŠ Čelakovského a ZŠ Poděbradova 33 000
ZŠ Dukelská – oprava stropu tělocvičny 115 000
ZŠ Dukelská – výměna vstupních dveří a skleněněných 
výplní vestibulu 792 000

Rozšíření stávající kapacity MŠ U Parku, Strakonice 979 000 300 000,00
Výměna vstupních dveří a stavební úprava MŠ Holečkova 410 39 000
MŠ Školní – výměna vrat, oprava chodníků v areálu školky 97 000
Rekonstrukce rampy školní jídelny MŠ Lidická 131 000
Opravy budov, ZŠ, MŠ malého rozsahu 1 122 000
Regenerace Sídliště 1. máje – II. etapa, Strakonice 7 707 000 4 000 000,00
Oprava komunikace k.ú. Modlešovice na poz. p.č. 1086/1 4 079 000 4 078 838,00
Oprava komunikace k.ú. Strakonice na poz. p.č. 1428/1 349 000 348 956,00
Oprava ulice Kochana z Prachové, Strakonice 234 000
Oprava ulice U Sv. Markéty, Strakonice 461 000
Oprava komunikace Za Pilou na poz. p.č. 746/1 
v k.ú. Strakonice 112 000

Rozšíření části komunikace Kání Vrch 157 000 Zahájení stavby
Komunikační propojení Kání Vrch

Zřízení bezpečnostních prvků na místní komunikaci 
Ellerova, Strakonice 348 000 200 000,00

Zřízení bezpečnostních prvků na místní komunikaci 
Na Ohradě, Strakonice 262 000 192 118,20

Stavební úprava Trachtova ul., Strakonice 26 000
Veřejné osvětlení pěší komunikace ul. Školní / Na Ohradě 220 000

Pokračování na straně 2.
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l Revitalizace Rennerových sa-
dů z dotačního titulu OPŽP – 
I. etapa (1 336 680 Kč)
Zhodnocení zdravotního sta-
vu stromů, provedení bezpeč-
nostních a zdravotních řezů 
stromů, instalace bezpečnost-
ních vazeb, kácení rizikových 
stromů.

l Revitalizace sportoviště Na 
Sídlišti z dotačního titulu 
OPŽP (317 226 Kč)
Kácení, výsadba stromů, vý-
sadba keřů. 

l Pásová výsadba cibulovin ve 
městě – Písecká, Husova, Elle-
rova, Na Ohradě, U Sv. Mar-
kéty, Katovická, Komenského 
(200 000 Kč)

l Další etapa výchovných řezů 
u mladých stromů ve městě – 
280 ks (66 000 Kč) 

l Výsadba ovocných stromů a li-
pových odrostků u polní cesty 
Starý Dražejov–Střela, dosad-
ba cesty Strakonice–Sousedo-
vice (25 000 Kč)

Městský mobiliář
l Osazení nových herních prv-

ků na Podskalí (herní plastika 
– drak, skluzavka, roura)

l Průběžné osazování nových la-
viček a odpad. košů po městě

l Umístění nových laviček u cyk-
lostezky Hajská (in-line)

l Nákup nových herních prvků
l Realizace nové vánoční výzdo-

by na Velkém náměstí a v uli-
cích Lidická a U Sv. Markéty

Projekty
l Architektonická studie – Re-

generace sportovního areálu 
Na Křemelce

l Umisťovací studie parkovacích 
domů ve Strakonicích

Územně plánovací dokumentace 
l Vydání nového územního plá-

nu Strakonice
l Průběžná aktualizace územně 

analytických podkladů 

Strakonické náměstí rozzářila nová vánoční výzdoba.
  Foto: Robert Malota

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VE MĚSTĚREALIZOVANÉ AKCE A PROJEKTY ODBOREM ROZVOJE

Pokračování ze strany 1.

Akce realizované v roce 2011

Náklady na
realizaci stavby

celkem Kč
včetně DPH

Schválená
dotace Poznámka

Pěší komunikace Střela 1 000 000
Oprava kamenných obrub v ul. Raisova, Strakonice 81 000
Autobusová zastávka v ulici Husova, Strakonice 2 747 000 Realizace: 2010–4/2011
Autobusová zastávka U Pivovaru – přístřešek, označník 187 000
Oprava glorietu v Rennerových sadech ve Strakonicích 400 000 180 000,00
Úprava okolí kapličky Virt, Strakonice 642 000 481 419,00
Oprava Brušákovy kaple v Radomyšlské ulici 
ve Strakonicích 146 871 40 000,00 Na realizaci byl poskytnut finanční dar

od občanů města ve výši 22 000 Kč.
Obnova kamenného křížku u Starého Dražejova 51 000
Obnova božích muk u Starého Dražejova 150 000
Oprava kaple sv. Václava v ulici U Hajské ve Strakonicích 56 080 50 000,00
Hrad – oprava oplocení 35 000
Hrad – dodatečné zateplení stropu 51 000
Oprava výtahu Maják 43 000
Maják – odstraňování škod způsobených holuby 
(oprava a čištění okapů, čištění fasády) 60 000

Mapový nosič pro informační systém MIOS 
v ul. Sokolovská, Strakonice 59 000

Oprava střech kotců v psím útulku ve Strakonicích 49 000 48 970,00

Restaurace Myslivna Dražejov – venkovní kanalizace 50 000

VÝSTAVBA VE MĚSTĚ

VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ PODRAŽÍ

SOCIÁLNÍ REFORMA  UŽITEČNÉ INFORMACE
Kam se obrátit pro výplatu dávek
V souvislosti se sociální reformou, která od 1. ledna 2012 sjednotila 
proces výplaty dávek nepojistných systémů, přešlo rozhodování a ad-
ministrativa dávek pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči a dávek 
pro osoby zdravotně postižené pod úřady práce.
Pro občany v našem správním obvodu vyřizuje tyto dávky Krajská po-
bočku Úřadu práce v Českých Budějovicích – kontaktní pracoviště 
Strakonice. Pracovnice vyřizují agendu dávek stále na stejné adrese 
v přízemí budovy ve Smetanově ulici 533. 
Změnila se pouze korespondenční adresa: Textiláků 393, 386 01 Stra-
konice.
Formuláře pro příslušné dávky naleznete na webových stránkách 
Ministerstva práce a sociálních věci ČR www.mpsv.cz. 
Více informací najdete také na webových stránkách města Strakonice 
v rubrice Co vás zajímá.

Správní poplatek za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rej-
stříku trestů činí dle zákona č. 357/2011 od nového roku 100 korun.
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Rada města na svém jednání dne 
21. 12. 2011, 11. 1. 2012 a zastu-
pitelstvo města na svém jednání 
dne 14. 12. 2011 rozhodly obsadit 
níže uvedené bytové jednotky pří-
mým prodejem do osobního vlast-
nictví dle zákona č. 72/1994 Sb., 
v platném znění, na základě nej-
vyšší nabídky:

– byt č. 011 o velikosti 1+0 v čp. 
482, ul. Dukelská, Strakoni-
ce II o výměře 20,90 m2, mini-
mální cenová nabídka 300 000 
Kč.

– byt č. 001 o velikosti 3+1 v čp. 
207, ul. Stavbařů, Strakonice II 

o výměře 74,00 m2, minimální 
cenová nabídka 600 000 Kč.

– byt č. 004 o velikosti 3+1 v čp. 
207, ul. Stavbařů, Strakonice II 
o výměře 74,00 m2, minimální 
cenová nabídka 600 000 Kč.

– byt č. 007 o velikosti 1+1 v čp. 
1226, ul. Spojařů, Strakonice 
I o výměře 49,50 m2, minimální 
cenová nabídka 650 000 Kč.

Vyhodnocení nabídek se uskuteč-
ní v pondělí 27. února 2012 od 
15.00 hodin v malé zasedací míst-
nosti MěÚ Strakonice.
Bližší informace na tel.: 383 700 
303 nebo na úřední desce MěÚ. 

NABÍDKA BYTOVÝCH JEDNOTEK K PŘÍMÉMU PRODEJI

bíhají od roku 2011 a zhruba větší 
polovina je již vykoupena. Ře-
ditelství silnic a dálnic vykupu-
je pozemky pod stavbu, město 
Strakonice pozemky, které bu-
dou potřebné pro stavební ob-
jekty, jejichž investorem je město 
Strakonice (parkoviště, chodníky, 
místní komunikace apod.) a zbyt-
kové pozemky (malé pozemky, 
které se nedají využít). Město bu-
de vykupovat cca 10 000 m2.

VYHLÁŠKA MĚSTA
se zněním Obecně závazné vyhláš-
ky města Strakonice č. 7/2011 
o stanovení míst a času, ve kterém 
je provozování některých sázko-
vých her povoleno.

Vyhláška stanovuje místa, na kte-
rých je provozování některých 
sázkových her povoleno. Nově je 
stanoveno časové omezení, a to 
pondělí až čtvrtek, neděle a státní 
svátky v časech 6.00–22.00 ho-
din, v pátek a v sobotu od 6.00 do 
24.00 hodin.

TESCO VE STRAKONICÍCH
s uzavřením smlouvy o budou-
cích kupních smlouvách spojených 
se smlouvou o spolupráci se spo-
lečností InterCora, spol. s r. o. – 
investor výstavby nákupního stře-
diska obchodu a služeb.

Společnost InterCora, spol. s r. o., 
má zájem vybudovat nové ná-
kupní středisko Tesco ve Strako-
nicích na pozemcích proti Kauf-
landu. V souvislosti se stavbou 
bude vybudovaná cyklostezka, 
příjezdová komunikace a zastáv-
ky pro autobusy. Cyklostezka 
bude navazovat na cyklostezku 
vedoucí od sídliště Mír k budou-
címu kruhovému objezdu v Kato-
vické ulici. Město se zavázalo, že 
bude v tomto prostoru zastavo-
vat projíždějící místní autobusová 
doprava.

Usnesení z jednání zastupitelstva 
města naleznete na www strán-
kách www.strakonice.eu.

6. zasedání ve dnech 14. 12., 
15. 12. a 28. 12. 2011

Zastupitelstvo města vydalo:

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN
Územní plán Strakonice formou 
opatření obecné povahy.
Zastupitelstvo města Strakonice 
vydalo dne 14. 12. 2011 územní 
plán Strakonice. Nový územní 
plán nahradil původní územní 
plán sídelního útvaru Strakonice 
z roku 1998, který již neodpovídal 
novým právním úpravám. Hlavní 
změny z hlediska funkčních ploch 
se týkají především nově vymeze-
ných lokalit pro bydlení v západní 
části města a nově navrhovaného 
východního obchvatu Strakonic. 
Nový územní plán se přizpůsobil 
novým trendům v rozvoji měst 
a zjednodušuje regulační opatření 
pro jednotlivé funkční plochy. Pro-
jektantkou územního plánu, který 
se zpracovával od roku 2007, byla 
Ing. arch. Štěpánka Ťukalová, UA 
Projekce, České Budějovice.
Zastupitelstvo města schválilo:

PENÍZE PRO NEMOCNICI
investiční transfer ve výši 800 000 
Kč Nemocnici Strakonice, a. s., na 
zakoupení přístrojů pro oční oddě-
lení – operačního mikroskopu a fa-
koemulsifikátoru (přístroj používa-
ný při operaci šedého zákalu). 
Město nezapomíná ani na strako-
nickou nemocnici, jejíž vlastní-
kem je Jihočeský kraj, a přispívá jí 
každoročně na zakoupení nejrůz-
nějších přístrojů. Ne jinak tomu 
bylo i v letošním roce.
Nemocnice se může pochlubit 
dalším významným oceněním, 
a to v 6. ročníku celorepublikové-
ho komplexního hodnocení čes-
kých nemocnic za rok 2011 skon-
čila na pěkném druhém místě. 
Zastupitelstvo souhlasilo:

70 MILIONŮ NA ČOV
s přijetím úvěru od České spořitel-
ny, a. s., ve výši 70 mil. Kč na za-
jištění financování dokončení akce 
Strakonice – intenzifikace ČOV 
a doplnění kanalizace. 
S financováním jedné z největších 
akcí města – rekonstrukce čistírny 
odpadních vod – pomůže městu 
Strakonice sedmdesátimilionový 
úvěr. Ten by měl pokrýt přede-
vším výdaje, které nejsou dotová-
ny z operačního programu život-
ního prostředí. Úvěr tak zajistí 
hladký průběh dokončení a dofi-
nancování stavby.

Vysvětlivky ke schématu stavby TESCA ve Strakonicích Plánovaná cyklostezka

Komunikace a zastávky MHD

Celkové náklady na stavební části 
intenzifikace čistírny odpadních 
vod a doplnění kanalizace ve Stra-
konicích činí zhruba 350 milionů 
korun. Více než 200 milionů po-
kryje dotace z OPŽP.

Zastupitelstvo města schválilo:

KONTOKORENTNÍ ÚVĚR 
PRODLOUŽEN
uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě 
o kontokorentním úvěru s Českou 
spořitelnou, a. s., který upravuje 
splácení kontokorentního úvěru.
Čerpání úvěru bude tímto doku-
mentem prodlouženo o rok do 
31. 5. 2013. Město Strakonice 
z částky 150 milionů korun před-
financovává akce podpořené z do-
tačních titulů.

Zastupitelstvo města souhlasilo:

VODNÉ A STOČNÉ
pro rok 2012 s následující cenou 
vodného a stočného (včetně DPH):
cena vodného 47,64 Kč
cena stočného 28,98 Kč
celkem  76,62 Kč.
Cena vodného a stočného pro 
letošní rok vzrostla o 4,22 Kč 
(5,83 %) oproti roku 2011. Hlavní 
podíl na jejím zvýšení nese zvýšení 
cen energií, chemikálií a přede-
vším DPH.

OBCHVAT MĚSTA
s výkupem pozemků od nejrůzněj-
ších vlastníků, které souvisejí s vý-
stavbou severního dopravního půl-
oblouku. 

Výkupy pozemků probíhají za ce-
nu stanovenou znaleckým posud-
kem, která činí 509 Kč/m2. Pro-
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V závěru prosince loňského roku 
a v lednu letošního proběhly vý-
roční valné hromady sdruže-
ní dobrovolných hasičů města 
a městských částí, mezi které 
patří Strakonice I, II, Dražejov, 
Modlešovice a Přední Ptákovice.
Jednotka města Strakonice vyjíž-
dí při zásazích na pokyn krajské-
ho operačního střediska společně 
s profesionálními hasiči. Ostatní 

sbory jsou určeny pro zásah 
v rámci obvodu města.
Na výročních schůzích hasiči bi-
lancují svou činnost, která nespo-
čívá jen v účasti na soutěžích, ale 
také v zásazích v konkrétních si-
tuacích. Každoročně v září probí-
há cvičení všech jednotek na úze-
mí města. V průběhu loňského 
roku se podařilo zlepšit vybavení 
všech jednotek včetně techniky.

VEDENÍ MĚSTA VEŘEJNĚ PODĚKOVALO
Druhý únorový den patřil v domě 
kultury lidem, kterým není lhostej-
ný lidský život. Uskutečnil se III. 
ročník společenského večera pro 
záchranáře. Večer byl uspořádán 
jako poděkování těm, jejichž pra-
covní i životní náplní je pomoc 
v kritických okamžicích života oby-
vatel našeho města a okolních obcí.
V letošním roce bylo vedením měs-
ta vysloveno poděkování za po-
skytnutí pomoci v ohrožení života 

Romanu Domínovi, za záchranu ži-
vota a poskytnutí první pomoci 
pprap. Marii Mindlové, za záchra-
nu života a poskytnutí pomoci při 
dopravní nehodě pprap. Janu Adám-
kovi, kpt. Ing. Martinu Lebedovi 
a nprap. Bc. Vladislavu Topkovi, za 
záchranu života pprap. Jaroslavu 
Jandovi a pprap. Petru Siverovi. 
V průběhu večera slovo patřilo i ře-
ditelům jednotlivých organizací, 
kteří hodnotili uplynulý rok.

HASIČI SE OHLÍŽEJÍ ZA UPLYNULÝM ROKEM

Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města na rok 2012, který vychází ze 
schváleného výhledu, ve výši:

Příjmy   493 750 000 Kč

Výdaje   557 838 000 Kč

Saldo příjmů a výdajů – 64 088 000 Kč
Financování

Přijaté úvěry a půjčky   68 923 000 Kč

Zapojení nedočerpaného kontokorent. úvěru   21 800 000 Kč

Splátky úvěrů – 26 635 000 Kč

Financování celkem   64 088 000 Kč

Rozpočet příjmů 2012 (v tis. Kč)
Daňové příjmy celkem 254 348

z toho

sdílené daňové příjmy (předpoklad) 189 200
výlučné daňové příjmy 42 000
správní poplatky 7 865
ostatní daně a poplatky 15 283

Nedaňové příjmy celkem 67 551

z toho

lesy 1 000
příjmy z pronájmu majetku města 51 500
sankční platby 2 530
úroky, dividendy 5 850
ostatní příjmy 6 671

Přijaté dotace, příspěvky 156 751
Kapitálové příjmy 15 100

z toho
prodej bytů 4 000
prodej hmotného majetku 1 100
prodej pozemků 10 000

Celkový předpoklad příjmů 493 750
Zapojení úvěrů 90 723
Splátky úvěrů –26 635
Celkem 557 838

l Na žulový pylon v centru města 
byly instalovány hodiny se tře-
mi ciferníky. Chod rádiově říze-
ného stroje neovlivní ani náhlý 
výpadek elektřiny, ani přechod 
na jiný čas na jaře a na pod-
zim. Hodiny se v takovém pří-
padě seřídí samy. Dobrou či-
telnost i v noci by měl zajistit 
podsvícený displej napojený na 
veřejné osvětlení.

l Po ukončení stavebních pra-
cí byly opět otevřeny veřej-
né záchody pod rampou před 
městským úřadem. S jejich 

zachováním v tomto prosto-
ru počítá i plánovaná třetí eta-
pa rekonstrukce náměstí. WC 
jsou v provozu v pracovní dny 
od 9.00 do 17.00 hodin s ho-
dinovou polední pauzou.

l U gabionové zdi by se ještě 
do letošního léta měla objevit 
fontána symbolizující soutok 
řek Volyňky a Otavy. Vzhledem 
k provizornosti uvedené zdi bu-
de možné v okamžiku započetí 
stavebních prací na třetí eta-
pě rekonstrukce náměstí vod-
ní prvek přesunout jinam.

Hodiny usazené na pylonu ukazují kolemjdoucím čas. Foto: Archiv MěÚ

KRÁTCE Z VELKÉHO NÁMĚSTÍ

Rozpočet výdajů 2012 (v tis. Kč)
Komunikace, chodníky, parkoviště, lávky, cyklostezky 7 500
Ostatní objekty a bytová výstavba, sportoviště, hrad 22 800
Školská zařízení 93 600
Vodovody, kanalizace 128 400
Tepelné a energetické hospodářství 6 505
Odborná správa lesů 1 000
Projekty, expertizy 500
Daně, poplatky, kauce, vratky 1 500
Pojištění majetku 1 000
Výkupy pozemků 18 052
Poskytování půjček z fondu rozvoje bydlení 100
Zeleň 4 100
Ochrana životního prostředí 1 700
Revitalizace zeleně – Rennerovy sady 381
Ochrana přírody, ZPF, lesy, myslivost 1 800
Vodní hospodářství 100
Doprava – odborné posudky 80
Stavební úřad 10
Sociální dávky a příspěvky 242
Rozvoj města 2 315
Městská policie 14 350
Místní správa 94 744
Školství 28 947
Cestovní ruch 2 830
Příspěvky pro sport, kulturu, volný čas a Jihočeské 
hospodářské komoře 6 580

Městský ústav sociálních služeb 5 000
Městské kulturní středisko 20 115
Šmidingerova knihovna 8 700
Správa tělovýchovných zařízení 19 800
Údržba města prostřednictvím technických služeb 46 000
Provoz MHD 4 900
Ostatní 20 087
Úroky z úvěrů a půjček 9 200
Platby daní státního rozpočtu – odpočet DPH –15 100
Celkový předpoklad výdajů 557 838

ROZPOČET MĚSTA



43. jednání dne 7. 12. 2011
Rada města souhlasila:

NOVÁ PRAVIDLA 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
s Pravidly pro poskytování pří-
spěvků z rozpočtu města Strako-
nice registrovaným poskytovatelům 
sociálních služeb.

Případní zájemci se mohou s no-
vými pravidly seznámit na strán-
kách www.strakonice.eu, v menu 
Občan, odkaz Příspěvky a granty 
města – oblast sociální.

LOKALITA U MUTĚNICKÉHO 
JEZU BUDE UPRAVENA
s provedením výklesu pravého bře-
hu řeky Volyňky u mutěnického 
jezu, a to v šíři 30 m a délky 60 m – 
do úrovně vzrostlých stromů – včet-
ně odfrézování pařezu nacháze-
jícího se také na pravém břehu 
řeky. 

Nejen otužilci, ale také všichni ti, 
kteří se chodí koupat na řeku 
Volyňku, jistě přivítají vyčištění 
jejího břehu a rozšíření místa pro 
odpočinek a opalování.
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BYTOVÝ FOND
s rozpočtem bytového fondu města Strakonice pro rok 2012 ve výši: příjmy 
18 200 000 Kč, výdaje 10 294 000 Kč a plánem oprav a údržby bytového 
fondu pro rok 2012 ve výši 1 721 000 Kč.

Město má ve svém vlastnictví 596 bytů, z toho 76 bytů je v domech 
s pečovatelskou službou Rybniční 1283 a Jezerní 1281. Mezi opravami 
v letošním roce bude:

čp. popis v tis.
Kč

1283/I, ul. Jezerní nátěry dřevěných oken 
po pěti letech 550

787–8/I, V Ráji rekonstrukce komínů 100

1103/I, ul. Zvolenská rekonstrukce elektroinstalace 62

204–6/II, ul. Stavbařů výměna odpadů
ve stoupačkách 80

204–6/II, ul. Stavbařů oprava úžlabí střechy 90

613–4/I, Budovatelská malování chodeb a společných 
prostor po výměně oken 40

580/I, Sv. Čecha výměna oken 60

47/I, Velké náměstí výměna oken ze dvora 234

787/I, V Ráji výměna oken 150

985/I, ul. Dubského výměna oken a balkonové 
sestavy 55

1281/I, ul. Jezerní projektová dokumentace 
na revitalizaci domu 300

SANACE PODZEMNÍCH 
PROSTOR
s uzavřením smlouvy na sanaci 
podzemních prostor u strakonické-
ho hradu se sdružením ZNAKON, 
PURUM a KAPEX – Sanace 
strakonického podhradí za cenu 
21 839 891,88 Kč (včetně DPH).

V podzemních prostorách objektu 
u hradního příkopu za areálem 
strakonického hradu byly v minu-
losti skladované chemické látky 
neznámého původu. Byl zde pro-
veden rozbor a podle jeho zjištění 
jsou zemina i zdivo kontaminová-
ny. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o historicky cenný objekt, proběh-
ne zde sanace, aby mohl být v bu-
doucnosti i nadále využíván.
Práce budou probíhat na jaře le-
tošního roku. Na akci byla získá-
na dotace z Operačního progra-
mu životního prostředí ve výši 
90 % ceny. 

44. jednání dne 21. 12. 2011

Rada města souhlasila:

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY
s poskytnutím příspěvků na nájem-
né ve sportovních zařízeních města 
Strakonice pro kategorie žactva 
a dorostu (v případě HC Strakoni-
ce, o. s., včetně juniorské katego-
rie) v roce 2012: Basketbalovému 
klubu Strakonice, SK Basketbal 
Strakonice, Cobře Ryu Strakonice, 
o. s., DDM Strakonice – Fbc Stra-
konice, DDM Strakonice – krouž-
ku potápění, střeleckému kroužku, 
kroužku Mladý záchranář, SK 
Fight Pro Strakonice, FK Junior 
Strakonice, o. s., HC Strakonice, 
o. s., SK Judo – 1990 Strakonice, 
Občanskému sdružení Karate 
Strakonice, SK Policie Strakonice, 
Shotokanu Karate–do Internatio-
nal Federation Czech Republic, 
o. s., TJ ČZ Strakonice – atletické-
mu oddílu, oddílu házené, oddílu 
stolního tenisu, oddílu volejbalu, 
TJ Fezko Strakonice – oddílu pla-
veckých sportů, oddílu volejbalu; 
s poskytnutím příspěvků na nájem-
né ve sportovních zařízeních spra-
vovaných STARZem pro kategorie 
dospělých v roce 2012: Basket-
balovému klubu Strakonice, Bas-
ket servisu, s. r. o., SK Basketbal 
Strakonice, DDM Strakonice – 
Fbc Strakonice, HC Strakonice, 
o. s., Potápěčům Strakonice, o. s., 
TJ ČZ Strakonice – oddílu házené, 
TJ Fezko Strakonice – oddílu pla-
veckých sportů, oddílu nohejbalu, 
oddílu volejbalu.

Dále souhlasila s poskytnutím 
příspěvků ve výši: 4 000 Kč Eko-
nomickým službám – BH, spol. 
s r. o., na úhradu nájemného ve 
Sportovní hale Strakonice u pří-
ležitosti pořádání 14. ročníku 
fotbalových halových turnajů 
Senioři a mládež proti drogám 
konaných v termínu od listopadu 
2011 do ledna 2012; 8 000 Kč 
SK Biatlon Strakonice na zajiště-
ní účasti na soutěžích zimního 
biatlonu v sezoně 2011–2012; 
6 000 Kč Ing. Romanu Heimli-
chovi a 6 000 Kč Martinu Bílému 
jako ocenění mimořádných spor-
tovních úspěchů.

TRŽNICE
U SV. MARKÉTY
s uzavřením dodatku k nájemní 
smlouvě s Františkem Machem na 
pronájem části pozemku – tržnice 
u Sv. Markéty, jehož předmětem 
bude změna délky nájmu na dobu 
určitou do 30. 4. 2012. 

V současné době radnice pracu-
je na návrhu nového vzhledu trž-
nice. Předpokládá se, že v průbě-
hu tohoto roku bude prostor 
upraven. O tržnici Vám budeme 
přinášet informace průběžně.

LESY MĚSTA
s uzavřením smlouvy na odkup 
dřevní hmoty s Radkem Kubernou, 
Pracejovice za cenu 740 274 Kč 
(včetně DPH). 

Město Strakonice vlastní 200 ha 
lesa. Jedná se o lesy zejména v lo-
kalitě Habeš – Kuřidlo, Opeřová, 
Hliničná, Šibeniční vrch. Dále je 
to Městský les, lesy V Holi okolo 
pískovny a na Podsrpu v místech, 
kde je studánka Panny Marie. 
Hospodaření v lesích probíhá 
podle schváleného hospodářské-
ho plánu, který je platný na deset 
let, tzn. platí od roku 2008 do 
2017. Dle tohoto plánu bilancova-
ná roční těžba je 1 500 m3. Jedná 
se o těžbu mýtní (porosty starší 
80 let) a těžbu předmýtní (porost 
mladší – tzv. probírky). Těžba za 
minulý rok byla 1 500 m3. I v le-
tošním roce je plánovaný stejný 
objem dřeva. Těžba je přednostně 
realizovaná v porostech přestár-
lých, v porostech, kde se objevuje 
přirozené zmladění (nálety dubu 
a smrku) a nemalý podíl cca 20 % 
tvoří těžba výchovná, tzv. probír-
ky. Cílem těžby je zlepšení kvality, 
stability, druhové pestrosti a zdra-
votního stavu lesů.

Pokračování na straně 6.

V rámci úprav okolí mutěnického jezu bude i odfrézování pařezu na pra-
vém břehu řeky.  Foto: Archiv MěÚ
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Také v roce 2012 budou ve Stra-
konicích pokračovat důležité pro-
jekty, stavby i rekonstrukce. Jejich 
výsledkem by mělo být nejen pří-
jemnější a zdravější prostředí, ale 
například také úspory energií.

Na jaře se opravy a zateplení 
dočká budova mateřské školy 
Šumavská. Pokračovat se bude 
na rekonstrukci ZŠ Čelakovského 
v Chelčického ulici, kde kromě 
prací na budově – oprava fasády, 
střechy, stavba výtahu – bude 
upravena také školní zahrada. 
Vzniknout by zde měly klidové zó-
ny a arboretum. Nového pláště se 
v příštím roce dočká také budova 
školy v ulici Jezerní. Stavba druhé-
ho stupně a tělocvičny ZŠ Pováž-
ská bude dokončena tak, aby v září 
už všichni žáci této školy mohli za-
čít školní rok v nových prostorách.
Zatímco úpravna vody v Hajské je 
po rekonstrukci v těchto dnech ve 

zkušebním provozu, chystá se 
oprava pracejovické úpravny vo-
dy. Již třetí etapa revitalizace by 
měla zpříjemnit život na Sídlišti 
1. máje a také sídliště Mír se do-
čká úprav. Zatím to bude čtrnáct 

parkovacích míst ve vnitrobloku 
u školky a zabezpečnění přechodů 
pro chodce vybudováním zpoma-
lovacích prahů.
Dokončena bude také intenzifika-
ce čistírny odpadních vod. Na bře-
zích řeky Otavy budou pokračovat 
práce na protipovodňových hrá-
zích. Novou podobu by v tomto 
roce také mohla získat tržnice 
v ulici U Sv. Markéty.
Strakonice se však ani v tomto 
roce nedočkají tolik potřebného 
obchvatu (výkupy pozemků by 
měly pokračovat) a také poslední 
etapa rekonstrukce Velkého ná-
městí se zatím neuskuteční.
(PR)

Pokračování ze strany 5.
Rada města souhlasila:

AZYLOVÝ DŮM
s prodloužením ubytování v azylo-
vém domě.
Téměř na každém jednání rady 
města se rozhoduje o přijetí, 
prodloužení či ukončení pobytu 
v azylovém domě. Azylový dům 
byl od prosince 1999 nejprve 
otevřen v ulici Zvolenská. Od ro-
ku 2003 se nachází v ulici Budo-
vatelská. Jeho kapacita je 35 lůžek 
v 10 pokojích. Své zázemí zde na-
leznou matky s dětmi, otcové 
s dětmi, osamělí muži i ženy. Nyní 
je v azylovém domě 25 osob, o ví-
kendu se počet navyšuje o dvě až 
tři děti z dětských domovů, kteří 
jezdí za svými rodiči. Do azylové-
ho domu mohou být přijati zájem-

ci z celé ČR. Taková je podmínka 
pro získání státní dotace. V noci 
nabízí azylový dům i pomoc for-
mou „jakési“ linky důvěry, kterou 
využívají převážně týrané ženy. 
Statistické výkazy dokládají, že 
v průměru je zde denně ubytová-
no 30 lidí.

Rada města schválila:

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ
rozpočtové opatření ve výši: 
51 300 Kč jako neinvestiční pro-
středky ze státního rozpočtu na 
výsadbu melioračních a zpevňují-
cích dřevin za období 1. pololetí 
2011; 103 674 Kč jako dotace Ji-
hočeského kraje pro ZŠ Povážská 
na projekt Rovné příležitosti pro 
každého, šance pro všechny; 
50 000 Kč jako transfer TJ Dra-

žejov na výdaje spojené s údržbou 
a provozem sportovního areálu Na 
Virtě.

Rada města souhlasila:

PODPORA KULTURY
s poskytnutím příspěvku Taneční 
skupině Rozálie Strakonice, o. s., ve 
výši 2 500 Kč na 13. mezinárodní 
soutěžní taneční festival Pardubická 
Ryengle 2011; 4 500 Kč Divadelní-
mu souboru Čelakovský na přípravu 
prohlídky města – S dudáky po stra-
konických památkách za magického 
úplňku. Poskytla příspěvky za vý-
znamné úspěchy v oblasti kultury 
v roce 2011 následujícím subjektům: 
3 000 Kč ZUŠ Strakonice, 4 000 Kč 
DDM Strakonice, 4 000 Kč Taneční 
skupině Rozálie Strakonice, o. s., 
4 000 Kč Mažoretkám Otavanky, 
4 000 Kč Tanečnímu studiu RM 
Dance Strakonice, 2 000 Kč TK 
Čtyřlístek, 2 000 Kč TK Twist Stra-

konice, 1 500 Kč SHŠ Markýz ze 
Strakonic, 1 500 Kč SHŠ Vendetta 
Strakonice, 4 000 Kč Pěveckému 
sboru Gymnázia Strakonice. 

STRAKONICE ZAHÁJÍ 
CYKLISTICKOU SEZONU 
s uzavřením smlouvy o poskytnutí 
grantu ve výši 15 000 Kč v rámci 
Grantového programu Nadace Ji-
hočeské cyklostezky na podporu 
pořádání cykloturistických akcí 
projektu Strakonické vítání léta 
aneb Na kole po památkách střed-
ního Pootaví. 

Akce, která zahájí oficiální cyklis-
tickou sezonu v Jihočeském kraji 
2012, se uskuteční na strakonic-
kém hradě v sobotu 28. 4. 2012. 
Podrobnější informace budou 
v dubnovém Zpravodaji 2012.

Usnesení z jednání rady města 
naleznete na www.strakonice.eu.
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Stavba tělocvičny a pavilonu druhého stupně ZŠ Povážská. 
  Foto: Robert Malota

Zimní měsíce jsou na stavbě dru-
hého pavilonu Základní školy Po-
vážská spíše obdobím klidu. Hru-
bá stavba včetně oken a dveří je již 
hotová a pod střechou, zajištěná 
proti sněhu i mrazu. Uvnitř budo-
vy se právě nyní dodělávají rozvo-
dy elektřiny a dokončují práce na 
vodovodním potrubí. 
„Hotové jsou již také vnitřní omít-
ky, obklady a hrubé podlahy,“ říká 
stavbyvedoucí Tomáš Karl z firmy 
Porr, jedné ze čtyř firem, které 
stavební práce provádějí. Po ukon-
čení stavby zde budou mít žáci 
(i jejich učitelé), kteří nyní navště-
vují školu na Velkém náměstí, při-

pravených osm nových tříd, osm 
odborných učeben, dílny a kabine-
ty, tělocvičnu s nářaďovnou a šat-
nami. Chybět nemůže ani nezbyt-
né zázemí pro vzduchotechniku 
nebo výměníkovou stanici.
Vše by mělo být během zimy při-
praveno tak, aby na jaře bylo mož-
né vymalovat, položit podlahy 
a začít s vybavováním školy. Na 
venkovní fasádě podobně jako 
u objektu 1. stupně bude opět cih-
lový obklad a kovové fasádní la-
mely. Město Strakonice zatím za 
stavbu nové základní školy Pováž-
ská zaplatilo 235 milionů korun.
(PR)

ZEPTALI JSME SE...
Od minulého roku probíhá stavba 
protipovodňové ochrany Strakonic 
v rozsahu čtyř stavebních objektů, 
a to od mostu Písecká po most El-
lerova, od mostu Ellerova po most 
Jana Palacha – pravý břeh, od 
mostu Ellerova po konec kamenné 
nábřežní zdi - tedy levý břeh, pravý 
břeh pod hradem. Častým dotazem 
občanů je právě budovaná nábřež-
ní zeď pod hradem, zeptali jsme se 
proto pracovníka majetkového odbo-
ru Ing. Lukáše Srba na tuto stavbu.
Co bude realizováno v úseku pod 
hradem?
V úseku pod hradem budou po-
staveny dvě železobetonové ná-
břežní zdi, které budou obloženy 
lomovým kamenem. Bude vybu-
dováno schodiště, které od řeky 
zpřístupní třetí hradní nádvoří. 
Stávající opevnění svahu v tomto 

úseku bude rozebráno a vysprave-
no lomovým kamenem.
Jak budou práce pokračovat?
Dále bude rozšířeno opevnění 
části koryta před Ellerovým 
mostem, jež bude rozšířeno další 
opěrnou zdí od garáží k mostu. 
Průchod podél řeky u garáží bude 
zajištěn konzolou na navržené 
zdi. Následovat bude úsek od že-
lezničního mostu po most Písecká 
- oba břehy a ochrana na řece Vo-
lyňce od železničního mostu po 
křižovatku u ČZ. V letošním roce 
by měla proběhnout ještě opatření 
na kanalizační síti.
Stavba navazuje na již provedená 
protipovodňová opatření - ochran-
nou povodňovou hrázku a hrazení 
podchodů Katovická ulice a dále 
navýšení nábřežní zdi od mostu 
Jana Palacha – levý břeh.

PRÁCE NA POVÁŽSKÉ POKRAČUJÍ PODLE HARMONOGRAMU

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

STRAKONICE SE BUDOU MĚNIT K LEPŠÍMU I LETOS



Termín dodatečného zápisu do 1. 
tříd základních škol ve Strakoni-
cích pro děti, které se nemohou 
dostavit k zápisu např. z důvodu 

nemoci, je stanoven na 28. února 
2012 od 14.00 hodin do 18.00 ho-
din, zápis proběhne v ZŠ Pováž-
ská Strakonice.
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Město Strakonice, odbor školství 
a cestovního ruchu, po dohodě 
s řediteli jednotlivých základních 
škol zřizovaných městem Strako-
nice oznamuje, že zápis proběhne 
v těchto termínech:

čtvrtek 9. února 2012 od 14 do 
18 hodin
pátek 10. února 2012 od 14 do 
18 hodin

Školské obvody základních škol 
zřizovaných městem Strakonice 
stanovuje Obecně závazná vyhláš-
ka města Strakonice č. 6/2011. 
Podle této vyhlášky (v souladu se 
zákonem č. 561/2004 Sb., o před-
školním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdě-
lávání) je ředitel spádové školy 
povinen přednostně přijmout žá-
ky s místem trvalého pobytu 
ve školském obvodu spádové 
školy.
Tímto opatřením není dotčeno 
právo rodičů vybrat si pro své dítě 
školu jinou než spádovou.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA POVÁŽ-
SKÁ STRAKONICE
B. Havlasy, Boubínská, Bučkova, 
Českých lesů, Hajská, Hallova, 
Hraniční, Chmelenského, K. Dvo-
řáka, K Hajské, Lesní, Modlešovi-
ce, Na Muškách, Na Stráni, Nad 
Školou, Nebřehovická, Podsrp, 
Podsrpenská, Pohraniční stráže, 
Povážská, Přední Ptákovice, Ptá-
kovická, Strojařů, Šumavská, 
Tovární, Trachtova, U Hajské, 
U Studánky, U Vodojemu (Přední 
Ptákovice), U Zahrádek, Václav-
ská, Volyňská
obce: Jinín, Miloňovice, Nebřeho-
vice, Přední Zborovice, Rovná, 
Slaník
ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRAKO-
NICE, UL. JIŘÍHO Z PODĚ-
BRAD 882
Arch. Dubského, Baarova, Blaten-
ská, Borová, Březová, Budovatel-

ská, Buková, Dr. Jiřího Fifky, Er-
benova, Jedlová, Jiráskova, Krále 
Jiřího z Poděbrad, Máchova, Má-
nesova, Mezi Lesy, Mikoláše Alše, 
MUDr. K. Hradeckého, Myslivec-
ká, Na Střelnici, Nerudova, Písec-
ká, Pod Hájovnou, Pod Hliničnou, 
Pod Kuřidlem, Pod Lesem, Prof. 
A. B. Svojsíka, Prof. Skupy, Rado-
myšlská, Raisova, Šmidingerova, 
Švandy dudáka, Tisová, Tylova, 
U Cihelny, U Řepické zastávky, 
U Vodojemu (Strakonice I), V Ráji, 
Větrná, Vodárenská, Vrchlického, 
Za Pilou, Za Rájem, Zvolenská
obce: Třebohostice, Únice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRAKO-
NICE, DUKELSKÁ 166
5. května, Alf. Šťastného, Bažant-
nice, Bezděkovská, Dopravní, 
Družstevní, Dukelská, Ellerova, 
Heydukova, Holečkova, Hradeb-
ní, Jeronýmova, Kalvárie, Kloster-
mannova, Kochana z Prachové, 
Komenského, Krátká, Lázeňská, 
Luční, Mlýnská, Na Dubovci, Na 
Křemelce, Na Ohradě, Na Ostro-
vě, nábřeží Otavy, Nábřežní, Ná-
dražní, Palackého náměstí, Pod 
Hradem, Podskalská, Prácheň-
ská, Sídliště 1. máje, Stavbařů, 
Školní, Textiláků, Tržní, U Bla-
tenského mostu, U Blatského ryb-
níka, U Nádraží, U Náhonu, 
U Sv. Markéty, U Židovského 
hřbitova, V Holi, V Lipkách, Zá-
mek, Zeyerovo nábřeží
obce: Drachkov, Libětice, Mutěni-
ce, Pracejovice, Radošovice, Sou-
sedovice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA F. L. ČE-
LAKOVSKÉHO, STRAKONICE, 
JEZERNÍ 1280
budova v Chelčického ulici 555
B. Němcové, Bahenní, Bavorova, 
Čelakovského, Dražejov, Havlíč-
kova, Hrnčířská, Husova, Chelčic-
kého, Jezerní, K Dražejovu, Kato-
vická, Kopretinová, Kosatcová, 

Kosmonautů, Labutí, Leknínová, 
Lidická, Liliová, Lipová, Mírová, 
Mládežnická, Na Hrázi, Na Roz-
hledech, Na Stráži, Nová, Obrán-
ců míru, Otavská, P. Bezruče, 
Pionýrská, Plánkova, Podskalí, 
Pomněnková, Rybniční, Sadová, 
Sasanková, Skalní, Slunečná, 
Smetanova, Sokolovská, Spojařů, 
Střela, Sv. Čecha, U Větrolamu, 
U Vrbiček, Velké náměstí, Virt, 
Virtova, Vodní, Zahradní, Zvon-
ková, Želivského, Žižkova
obec: Droužetice
Při zápisu předloží rodiče ob-
čanský průkaz a rodný list dí-
těte.
Bližší informace rodiče získají 
přímo na jednotlivých ředitel-
stvích základních škol.

zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
A ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
SPECIÁLNÍ
ve čtvrtek 9. 2. a v pátek 10. 2. 
2012 od 9 hod. do 14 hod. v pro-
storách MŠ speciální, Plánkova 

430 (vchod z ulice Svatopluka 
Čecha).

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
ve čtvrtek 9. 2. a v pátek 10. 2. 
2012 od 9 hod. do 14 hod. v pro-
storách Základní školy Plánkova 
430.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STRAKONICE
PLÁNKOVA 430

V prosinci minulého roku se stala 
vítězem jihočeského kola o nej-
lepší českou školu Základní škola 
Dukelská.
Dalším úspěchem školy je získá-
ní 194 tisíc korun vítězstvím 
v projektu ČEZ Oranžová učebna 
2011. Peníze, které již v lednu 
byly připsány na účet školy, bu-
dou použity na vybavení učebny 
fyziky.
Mimo jiné škola pořídí novou in-
teraktivní tabuli.

pro děti narozené od 1. 9. 2005 do 31. 12. 2005, které nebyly zařazeny do školní docházky ve školním 
roce 2011/2012, narozené od 1. 1. 2006 do 31. 8. 2006 a všechny děti, které měly pro školní rok 2011/
2012 odloženou školní docházku.

Diplom převzal ředitel školy Mgr. 
Václav Vlček. Foto: Archiv školy

NÁBÍDKA GYMNÁZIA STRAKONICE

INFORMACE
O PRÁZDNINÁCH
VE II. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO 
ROKU 2011/2012
v základních školách, středních 
školách, základních umělec-
kých školách a konzervatořích.
Jednodenní pololetní prázdni-
ny připadnou na pátek 3. února 
2012.
Jarní prázdniny v délce jed-
noho týdne jsou pro okres Stra-
konice stanoveny na termín od 
5. března 2012 až do 11. března 
2012.
Velikonoční prázdniny připad-
nou na čtvrtek 5. dubna a pá-
tek 6. dubna 2012. Hlavní 
prázdniny budou trvat od so-
boty 30. června 2012 do nedě-
le 2. září 2012. Období škol-
ního vyučování ve školním roce 
2012/2013 začne v pondělí 
3. září 2012.

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL VE STRAKONICÍCH PRO ŠKOLNÍ 
ROK 2012/2013

Gymnázium Strakonice, třetí nej-
větší gymnázium v Jihočeském 
kraji, poskytuje úplné střední 
vzdělání zakončené maturitní 
zkouškou.
Nabízíme kvalitní přípravu na vy-
sokoškolské studium, na které 
každoročně odchází více než 95 % 
absolventů, příjemné prostředí, 
zábavné formy studia a rozmanité 
mimoškolní aktivity.
Šance pro nadané páťáky a de-
váťáky
Gymnázium Strakonice opět ote-
vírá útočiště pro všechny, kteří 

mají talent, chtějí se rozvíjet, uva-
žují o vysokoškolském studiu.
Studijní obory a přijímací řízení
– čtyřleté studium: 79-41-K/41 – 

pouze prospěch z obou pololetí 
8. třídy a 1. pol. 9. třídy (90 žáků)

– osmileté studium: 79-41-K/81 
– test stud. předpokladů a pro-
spěch ze 4. a 5. třídy (30 žáků)

Dveře gymnázia budou otevřeny 
dne 8. 2. 2012 od 14.30 do 17.00 
hodin.
Tel.: 383 321 281, fax: 383 313 
120; e-mail: reditel@gymstr.cz; 
www.gymstr.cz

INFORMACE K DODATEČNÉMU ZÁPISU DO ZÁKLADNÍCH 
ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ DUKELSKÁ ZÍSKALA PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ 
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INFORMACE

I když jsme se v měsíci prosinci 
zaměřili zejména na preventivní 
kontroly kolem parkovišť před 
jednotlivými nákupními středisky, 
přesto jsme zaznamenali řadu 
událostí, které bychom vám, čte-
nářům, chtěli přiblížit.
– V podvečerních hodinách dne 
5. 12. jsme přijali oznámení 
o tom, že v jednom z domů v ulici 
Mlýnská dochází k fyzickému na-
padání ženy. Na místo vyrazila 
hlídka městské policie, která zjis-
tila, že se jedná o spor mezi mu-
žem a ženou. Vzhledem k tomu, 
že žena chtěla proti útočníkovi 
podat trestní oznámení, byla celá 
událost na místě předána násled-
ně hlídce Policie ČR.
– V ranních hodinách dne 6. 12. 
zastavila hlídka městské policie 
v ulici Bezděkovská vozidlo, jehož 
řidička jela v jednosměrné ulici 
v protisměru. Na místě strážníci 
zjistili, že žena řídila vozidlo pod 
vlivem návykové látky a i přesto, 
že již měla vyslovený zákaz řízení 
a vozidlo mělo dále propadlý ter-
mín technické kontroly. Řidička 
byla předána hlídce Policie ČR.
– Omezit na osobní svobodě 
a nasadit pouta museli strážníci 
městské policie v ranních hodi-
nách dne 7. 12. muži, jenž vnikl 
do bytu své bývalé přítelkyně 
a bez jejího svolení se po bytě po-
hyboval. Muž byl následně předán 
Policii ČR.
– Poděkování patří muži, který 
nás v nočních hodinách dne 7. 12. 
upozornil na zraněného muže, 
který ležel na chodníku v ulici 
Lidická. Na místě našla hlídka 
městské policie muže s tržnou 
ránou na hlavě. Strážníkům pak 
sdělil, že byl napaden třemi mladí-
ky. Hlídka městské policie zajistila 
ošetření napadeného a na místě 
svědky celé události. Strážník, kte-
rý v té době pracoval s kamerovým 
systémem, spatřil útočníky v ulici 
U Sv. Markéty. Hlídka se přesunu-
la za touto trojicí, kterou následně 
zajistila a předala Policii ČR.
– Dne 13. 12. bylo ve večerních 
hodinách oznámeno na služebnu 
městské policie, že z jednoho z by-
tů v ulici Luční se mezi dveřmi 
dostává do společných prostor 
kouř. Strážníci na místě v krajní 
nouzi, společně s oznamovate-
lem, otevřeli dveře bytu. Zde našli 
v obývacím pokoji majitelku bytu, 
které se v kuchyni podařilo při-
pálit marmeládu. Vše se nakonec 
vyřešilo vyvětráním bytu i spo-
lečných prostor.
– Krátce před třetí hodinou ranní 
dne 22. 12. jsme na služebnu při-
jali oznámení o tom, že ve vozov-

Rok s rokem se sešel, a i když nám 
to často připadá nemožné, máme 
za sebou první měsíc roku 2012. 
Opět jsme u bilancování roku 
předcházejícího, opět jsme u statis-
tik, opět jsme u čísel jako takových.
Během uplynulých dvanácti měsíců 
zaznamenali velitelé směn do počí-
tače 9 305 čísel jednacích. Pokud se 
týká hodnocení trestné činnosti, 
předali strážníci na OO PČR čtyři-
cet tři případy podezření z trestné-
ho činu. Ve dvaadvaceti případech 
byl podezřelý přímo na místě činu 
strážníky dopaden a předán do „ru-
kou Policie ČR“. Přestupků, zejmé-
na na úseku veřejného pořádku, na 
úseku alkoholismu a přestupků, 
kterými dochází k porušování obec-
ně závazných vyhlášek města, bylo 
zaznamenáno 327. Na Policii ČR 
byla předána jedna osoba, po níž 
bylo vyhlášeno celostátní pátrání. 
Na příslušné instituce bylo během 
uplynulého roku předáno k opravě 
více než 585 komunikačních závad. 
Na oddělení ztrát a nálezů, případ-
ně do rukou majitelů, bylo předáno 
218 nalezených věcí. Během noč-
ních kontrol bylo hlídkami naleze-
no padesát jedno nezajištěné vozi-
dlo. Do kotců v útulku odvezli 
strážníci 166 „psích tuláků“. Na 
katastrálním území Strakonic jsme 
řešili osmnáct černých skládek či 
osm autovraků.
Co se týče dopravy, řešili strážníci 
3 692 přestupků. Mezi přestupci 
však nebyli jen řidiči automobilů, 
ale podíleli se na nich i cyklisté či 
chodci. Na základě práce s kame-
rami bylo řešeno 166 událostí.
V pěti případech strážníci podáva-
li první pomoc, v šesti případech 
realizovali odvoz na záchytnou 
stanici do Českých Budějovic. 
K více než šestnácti stům přípa-
dům vyrážely naše hlídky na zá-
kladě vašich poznatků, žádostí.
Bez vaší pomoci bychom nemohli 
dosáhnout výše uvedených výsled-
ků, za což vám chci poděkovat.
V případě, že byste se chtěli blíže 
seznámit se statistikami činnosti 
městské policie, můžete navštívit 
naše stránky www.mpstrakonice.cz.
Naše činnost nespočívá však jen 
v represi, ale i v prevenci. S touto 
činností jste se mohli seznámit 
vcelku podrobně v minulém čísle 
Zpravodaje. 

NÁZORY ZASTUPITELŮ MĚSTA
Rubrika pojmenovaná Názory za-
stupitelů města, která se obje-
vovala ve Zpravodaji města od 
srpna minulého roku a kde zastu-
pitelé sdělovali své názory a návrhy 
vždy na avizované konkrétní téma 

vztahující se k městu, byla využita 
pouze dvakrát. Proto bude z ob-
sahu Zpravodaje vyřazena. Může 
však být v budoucnu opět zařa-
zena. 
Redakční rada

Do 28. 2. 2012 je možné podat žá-
dosti o příspěvky na jednorázové 
sportovní a volnočasové akce ko-
nané od 1. 4. do 30. 6. 2012.
Přidělování příspěvků se řídí Zá-
sadami pro poskytování finanč-
ních příspěvků (neinvestičních 
transferů) města Strakonice ur-
čených pro tělovýchovu, sport 
a ostatní volnočasové aktivity 
pro rok 2011 a následující roky. 
Upozorňujeme, že žádosti musí 
být podány na předepsaném 

formuláři. Zásady a předepsaný 
formulář žádosti je možné zís-
kat na www.strakonice.eu, portál 
Občan, odkaz Příspěvky a granty 
města – Sport a volný čas.
Žádosti včetně příloh zasílejte na 
Městský úřad Strakonice, Odbor 
školství a cestovního ruchu, Velké 
náměstí 2, 386 21 Strakonice.
V případě dotazů kontaktujte 
Bc. Lucii Šnajdrovou, tel.: 383 700 
844, 725 596 443 nebo e-mail: 
lucie.snajdrova@mu-st.cz. 

PŘÍSPĚVKY NA JEDNORÁZOVÉ AKCE

ce v ulici Katovická leží nějaký 
muž. Na místo vyrazila hlídka 
městské policie, která muže pro-
brala a následně zajistila jeho od-
voz do místa bydliště. Oznamo-
vateli touto cestou děkujeme.
– Kamerový systém nám dopo-
mohl odhalit mladíka, který ve ve-
černích hodinách dne 27. 12. roz-
bil okno u kostela Sv. Markéty. 
Než stačil kamkoli zmizet poté, 
co do okna vhodil dvakrát jakýsi 
předmět, byla na místě naše hlíd-
ka, která mladíka na místě za-
držela a předala Policii ČR.
– Poděkovat chceme i oznamova-
teli, který nás ve večerních hodi-
nách dne 27. 12. upozornil na 

dvojici mladých lidí, kteří přes 
dětské hřiště v ulici Na Křemelce 
tlačili nákupní košík z nedalekého 
marketu. Než se na místo stihla 
přesunout naše hlídka, jeden 
z dvojice košík stlačil do řeky 
Otavy. Oba mladí lidé byli násled-
ně předáni k dořešení Policii ČR.
Během posledních dvou dnů loň-
ského roku bylo zadrženo v jed-
notlivých marketech sedm pacha-
telů drobných krádeží. V pěti 
případech se jednalo o přestupek, 
dva „nenechavci“ byli již za krá-
deže řešeni, proto se u nich již jed-
nalo o trestné činy. 
\Milan Michálek, velitel strážníků 
MP Strakonice

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Ucelený přehled kontaktů a in-
formací o poskytovatelích sociál-
ních služeb na Strakonicku přináší 
nový katalog, jehož vydání je jed-
ním z výstupů projektu Komunitní 
plán sociálních služeb ORP Stra-
konice. Katalog je zdarma k dispo-
zici v městském informačním cent-
ru na Velkém náměstí.
V přehledné a graficky zdařilé 
publikaci najdete na 46 stranách 
podrobné informace o poskyto-
vatelích sociálních služeb v na-
šem regionu. Ať už hledáte pomoc 
pro seniory a zdravotně postiže-
né, služby pro rodiny, děti a mlá-
dež, pro osoby v kritických život-
ních situacích nebo lidi ohrožené 
závislostmi na návykových lát-
kách. Kromě kontaktních adres 
zde naleznete například informa-
ce o pracovní době jednotlivých 
zařízení a jejich dostupnosti. Ne-
chybí ani důležitá telefonní čísla 

a odkazy na související webové 
stránky.
Katalog poskytovatelů sociálních 
služeb na Strakonicku vydalo ob-
čanské sdružení Chance in Natu-
re – Local Action Group ve spo-
lupráci s městem Strakonice 
v nákladu 1200 kusů.
(PR)
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JMÉNA NAROZENÝCH DĚTÍ V ROCE 2011 VE STRAKONICKÉ PORODNICI
Každý občan naší republiky dosta-
ne brzy po svém narození jméno, 
které mu zpravidla vyberou rodiče 
nebo příbuzní. Toto jméno se za-
píše do knihy narození a na rodný 
list dítěte. Příjmení dítěte se za-
píše na základě dohody rodičů 
a dědí se zpravidla po otci, někdy 
po matce a nelze je volit.
Pokud bychom se vrátili zpět do 
minulosti, původ jmen užívaných 
v českých zemích pochází z ozna-
čení zvířat, věcí, vlastností, čin-
ností a stavů. Jménem se snažili 
jeho tvůrci člověka výstižně po-
psat, charakterizovat jeho zařaze-
ní do společenského života, pří-
rody, vystihnout jeho skutečné, 
domnělé nebo chtěné vlastnosti 
tělesné či duševní, přirovnáním 
například ke zvířatům, k přírodě, 
k bohům, nebo veškerému okolní-
mu světu.
Zprvu se u většiny národů pojme-
novávali jen dospělí lidé, a to pře-
devším urození, šlechta, vládcové 
a vojevůdci. Děti dostávaly jmé-
no obvykle až později. Zpočátku 
převládala jednojmennost, teprve 
později se postupně začala obje-
vovat v závislosti na různých his-
torických, společenských a jazyko-
vých podmínkách dvoujmennost, 
popřípadě i vícejmennost. 
V současné době rodiče volí pro 
své děti jak jména českého půvo-

du, tak jména cizojazyčná. Nová, 
u nás dosud neobvyklá jména, 
se objevují i v důsledku vzniku 
smíšených rodičovských dvojic, 
v nichž jeden z rodičů je občanem 
ČR a druhý cizinec. 
Rodiče pak zvolí dítěti jméno 
podle rodinných, národních, ná-
boženských či kulturních tradic. 
Jedná se například o jména viet-
namská, ukrajinská, ale i arabská.
To, že si rodiče v loňském roce ve 
strakonické porodnici volili větši-
nou klasická česká jména, doka-
zuje i skutečnost, že nejoblíbeněj-
ším chlapeckým jménem se opět 
stal Jan, který se zopakoval v ma-
triční knize narození 35 krát. Dá-
le ho následoval Jakub a Lukáš, 
kterého si rodiče zvolili 19 krát. 
Mezi další oblíbená jména patřilo 
jméno Adam, David, Matěj, Maty-
áš, Ondřej, Petr a Tomáš. Tato 
jména se v matriční knize objevila 
za loňský rok více než 10 krát.
Rodiče si volili pro svoje mužské 
potomky také dvě jména, jako na-
příklad Eduard Josef, Kryštof Jiří 
nebo Vasil Dalibor.
V matriční knize našla v loňském 
roce svoje místa i mužská jména 
cizího původu, jako například 
Derrick, což je cizí podoba jména 
Teodorik. Jedná se o jméno ně-
meckého původu a znamená 
„mocný vládce lidu“.

STRAKONIČTÍ KRASOBRUSLAŘI ZÁŘILI NA LEDĚ
Ani o vánočním čase strakonický 
krasobruslařský kroužek nezahálel 
a uspořádal na strakonickém zim-
ním stadionu již 3. ročník Vánoč-
ního závodu. Stejně jako v minu-
lých klání nešlo jen o strakonické 
krasobruslařky a krasobruslaře, ale 
závodu se zúčastnili i zástupci 
z Veselí nad Lužnicí nebo Českých 
Budějovic. Celkem bylo k vidění 
přes padesát závodníků, kteří bojo-
vali o cenné kovy v 7 kategoriích.
Svůj první závod mají už za sebou 
i naše nejnovější krasobruslařské 
naděje v kategorii nábor. Všechny 
závodnice získaly 1. místo (Tereza 
Chládková, Eliška Straková, Edita 
Kovářová, Linda Kovářová, Katka 
Horňáková, Anička Tomášková).
V kategorii přípravka získaly 
1. místo Veronika Ouředníková, 
3. Natálie Semirádová, 5. Zuzana 
Švecová.

Kategorie nováčci mladší B:
1. místo Sára Parkosová, 2. Kris-
týna Vojáková, 3. Marie Šefrnová, 
4. Adéla Kůrková, 5. Aneta Zwet-
lerová, 6. Alice Kovářová.
Kategorie nováčci B: 
1. místo Renata Šebestová, 2. Te-
rezie Šandová, 4. Tereza Poláko-
vá, 7. Eliška Bublíková. 
Kategorie nováčci A: 
3. místo Edita Horňáková.
Kategorie nejmladší žačky B: 
3. místo Tereza Řeřábková.
Kategorie mladší žačky, žáci: 
1. místo Markéta Michálková, 
4. Jan Ouředník, 6. Anna Vel-
ková.
Další boje o cenné kovy na strako-
nickém ledě bude možno vidět již 
25. 3. 2012, kdy zde bude probí-
hat celorepublikový závod, na kte-
rý jste všichni srdečně zváni.

Při volbě jmen pro své dcery rodi-
če již tradičně projevují daleko 
větší fantazii než při volbě chla-
peckých jmen, což dokazuje i fakt, 
že v loňském roce rodiče vybrali 
celkem 107 dívčích jmen a pouze 
87 chlapeckých jmen.
Prvenství mezi dívčími jmény zís-
kala v loňském roce Eliška, kterou 
si rodiče zvolili 18 krát. S těsným 
skórem ji následuje Barbora a Te-
reza. Více než 10 krát zvolili rodi-
če jméno Adéla, Anna, Karolína, 
Lucie a Nela.
Rodiče využili i možnosti po-
jmenovat své dcery dvěma jmény, 
například Anna Helena, Barbora 
Anna nebo Zuzana Nela. 
Mezi dívčími jmény cizojazyčného 
původu se objevilo jméno Malvína. 
Jméno se považuje za zkráceninu 
germánského Madelwine a vyklá-
dá se jako „přítelkyně práva“.

I jména jsou svědectvím doby. Je 
potřeba zvážit vhodnost volené-
ho jména ve vztahu k příjmení 
nositele. Čím výjimečnější a ne-
obvyklejší jméno volíme, tím 
pečlivěji je třeba výběr zvažovat, 
abychom našemu potomkovi 
hned na začátku jeho života 
neuškodili, ale naopak mu spí-
še vhodným výběrem přispěli. 
Přísloví „Dvakrát měř, jednou 
řež!“ platí pro tento případ dvoj-
násob.
Do matriční knihy narození Stra-
konice bylo v loňském roce zapsá-
no 717 dětí. Může být zapsáno 
pouze jméno povolené. Pokud si 
rodiče zvolí jméno, které není uve-
dené v knize Jak se bude vaše dí-
tě jmenovat od PhDr. Milosla-
vy Knappové, CSc., musí jméno 
schválit autorka knihy nebo Ústav 
pro jazyk český Praha.
Anežka Lukešová, vedoucí oddělení 
matrik

CO SE V MLÁDÍ NAUČÍŠ…
A co když se nenaučí. Ne že by ne-
chtěli. Oni prostě nemohli. Babič-
ka – dědeček versus počítač. To 
přece vůbec nemusí být nepřátel-
ství na celý život. Právě naopak. 
Senioři nejdříve po očku ostýcha-
vě pokukují po počítači nebo note-
booku svých vnuků. Zpočátku se 
diví, jak do toho dokáží koukat ce-
lý večer. Pak ale vyhraje zvěda-
vost. Nakonec zjistí, že počítač 
může být zajímavější než večerní 
zprávy. Jen je třeba naučit se mlu-
vit jeho řečí a smysluplně a zod-
povědně ho používat. 
A na to jsme tady my. Každoročně 
uděláme radost několika desítkám 
seniorů tím, že je s osobním počí-
tačem skamarádíme. V našich po-
čítačových kurzech je naučíme 
vše, co potřebují k zvládnutí počí-
tače včetně práce s digitální foto-
grafií a videem.
Nemohli bychom tuto práci dělat 
bez významné podpory Konta Ba-
riery Charty 77, do jehož projektu 
Počítače proti barierám jsme již 
dlouhá léta zapojeni a jehož ge-
nerálním partnerem je společnost 
Microsoft ČR.

Koncem roku 2011 proběhl pro-
jekt Komunikujte s námi, který po-
mohl našim absolventům se zori-
entovat v prostředí sociálních sítí, 
naučit se je používat anebo nao-
pak čelit některým jejich nástra-
hám. Tato komunikace jim může 
přinášet užitek v podobě diskusí, 
výměnou rad a zkušeností. Napří-
klad tento kurz navštěvovali stu-
denti až z Nepomuku či Prachatic.
Naše kurzy organizujeme na stra-
konickém pracovišti Centra pro 
zdravotně postižené Jihočeské-
ho kraje, o. s., po skupinkách 3–5 
studentů, což umožňuje individu-
ální přístup. Účastní se jich i oso-
by se zdravotním postižením, kte-
rým právě komorní způsob výuky 
vyhovuje.
O naše kurzy je stále velký zájem 
a někteří spokojení absolventi, 
kteří se vracejí do našich navazu-
jících kurzů nás nesmírně motivu-
jí. Stává se, že sami vznesou další 
požadavek na zatím nedotčenou 
oblast práce. Věřím, že to tak zů-
stane i v budoucnu.
Martina Božková, koordinátor PC 
kurzů, 724 320 265

Strakonický krasobruslařský oddíl. Foto: Archiv oddílu



INFO

GYMNÁZIUM STRAKONICE
si vás dovoluje pozvat na cyklus geo-
grafických přednášek a promítání:

S GYMNÁZIEM NA CESTÁCH
Úterý 21. 2. 2012 od 18 hodin 
v promítacím sále strakonického 
gymnázia
BARMA – MYANMAR
Zveme Vás na cestu po exotické 
buddhistické zemi, která je zatím 
jen velmi málo ovlivněna turis-
mem. Při přednášce PhDr. Mileny 
Beranové poznáme pagody pokry-
té tunami zlata, největší Buddho-
vy sochy na světě, navštívíme mís-
ta s mimořádně silnou atmosférou 

i veletok Ayeyarwady, který je pá-
teří celé země.

REPREZENTAČNÍ PLES
GYMNÁZIA STRAKONICE
v pátek 16. 3. 2012 od 20 hodin 
v Domě kultury ve Strakonicích
Host večera: Hanka Křížková, 
… a možná přijde i kouzelník – 
Štěpán Šmíd. Hudba: Variant 
České Budějovice, souběžný pro-
gram: Corsaires, the Average, Pil-
low Fight. Cena 250 Kč. Zakou-
pením vstupenky přispějete na 
Dětské centrum ve Strakonicích.
Informace a předprodej vstupe-
nek: tel.: 383 313 111, 732 930 
464, kostkova@gymstr.cz

Loutková scéna Radost Strakoni-
ce přeje všem rodičům a dětem 
dobré zdraví. Rádi Vás opět přiví-
táme na naší nové scéně U Mra-
venčí skály vždy od 14.30 nebo 
16.30 hodin.
Program pohádek:
 2. 2. Cirkus Ferdinand
19. 2. O Jakubovi a bílé labuti 
 4. 3. O dobré duši
18. 3. Zlatovláska (premiéra)

Více na www.lsradost.cz.
Na závěr si dovolím malou po-
známku klasikovu: „Kdo jako ma-
lý a posléze i jako velký neviděl 
loutkové divadlo, o hodně přišel. 
Kdo tak učinil, správně učinil 
a dobře se mu v životě vede.“ A ja-
ko v našich pohádkách, konec 
dobrý je, vždy vítězí dobro nad 
zlem.
Václav Novák

I V LETOŠNÍM ROCE BUDE LOUTKOVÉ DIVADLO

DIAMANTOVÁ SVATBA  ŠEDESÁT LET MANŽELŮ VAVRUŠKOVÝCH
„Nikdy nedopusťte, aby nad vaším 
hněvem zapadlo slunce,“ to radí 
partnerským dvojicím paní Marie 
Vavrušková ze Strakonic. Šedesát 
let společného života s manželem 
Františkem je jistě zárukou, že jde 
o radu ověřenou. Manželé Vavruš-
kovi oslavili svou diamantovou 
svatbu 21. prosince 2011.
Brali se v Praze v roce 1951. Dru-
hý den si to ještě zopakovali v kos-
tele. „Chodili jsme spolu tři roky,“ 
vzpomíná paní Marie. Ona byla 
Pražačka, František pocházel z Mi-
lenovic u Protivína. Poznali se, jak 
říkají, na jihočeské tancovačce.

Společně vychovali dvě děti, dce-
ru a syna. 
Dnes jim dělá radost pět vnoučat 
a jedno pravnouče. Marie vzpomí-
ná na roky strávené ve Fezku: 
„Měli jsme tam dobrou partu.“ 
Františka si pamatují všichni fan-
dové strakonického hokeje. Vý-
borný útočník. Když už nemohl 
hrát, o hokeji a sportu alespoň 
psal.
„Žili jsem spolu ve shodě,“ říkají 
Vavruškovi. „Přáli bychom i ostat-
ním, aby mohli mít takové manžel-
ství.“
(PR)

 STRAKONICE V ČÍSLECH  EVIDENCE OBYVATEL K 31. 12. 2011

Počet obyvatel celkem 23 451

z toho mužů 11 369
žen 12 082

Průměrný věk celkem 41,57

z toho muži 40,15
ženy 42,91

Počet obyvatel do 15 let (včetně) 3 519
Počet obyvatel nad 65 let 3 613

Rok 2009

narození 246
zemřelí 229
přistěhovaní z jiné obce 454
stěhování v rámci obce 690
odstěhovaní 474

Počet obyvatel 
podle částí města

Strakonice I 14 195
Strakonice II 5 001
Dražejov 1 320
Hajská 54
Modlešovice 175
Přední Ptákovice 2 552
Střela 77
Virt 77

JIHOČESKÁ
HOSPODÁŘSKÁ
KOMORA
STRAKONICE

si vás dovoluje pozvat na seminář
– Velká novela zákoníku práce
Termín konání: čtvrtek 9. 2. 2012 
od 9 do 14 hodin
Přednáší: Mgr. Jan Dudek, ve-
doucí oddělení zaměstnanosti ÚP 

ČR, KrP Č. Budějovice, Kontaktní 
pracoviště v Prachaticích
Místo konání: Zasedací místnost 
FÚ Strakonice, Na Ohradě 
1067

Více informací: 
JHK, Palackého náměstí 106, 
386 01 Strakonice, tel.: 383 326 
429, 724 613 943, www.jhk.cz/st, 
e-mail: smerdova@jhk.cz
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ZDRAVÉ MĚSTO VYDALO HODNOTÍCÍ ZPRÁVU
Dva roky úspěšného projektu 
Zdravé město Strakonice re-
kapituluje hodnotící zpráva, se 
kterou se seznámili zastupitelé. 
Součástí publikace je mimo jiné 
přehled akcí, které se v rámci pro-
jektu a s jeho podporou v našem 
městě v uplynulých dvou letech 
uskutečnily. Strakonice jsou čle-
nem Národní sítě zdravých měst 
již od roku 2006.
Významnou částí projektu jsou 
především akce pro veřejnost jako 
například Fórum zdravého města 
nebo Jarní setkání s občany. Pro-
jekt je dále zaměřen na aktivity 
spojené s národními kampaně-
mi zdravých měst. Jde obvykle 
o osvětové akce věnované celo-
společenským problémům v rámci 
Dne Země, Dne bez tabáku nebo 
Dne bez úrazu. Ve Strakonicích 
se již velmi dobře zavedly také 
Dny zdraví nebo Evropský týden 
mobility včetně Evropského dne 
bez aut.

Nikoliv bezvýznamnou částí pro-
jektu jsou granty a příspěvky na 
realizaci akcí neziskových organi-
zací a partnerů zdravého města 
podporující zejména zapojování 
občanů do komunitního rozvoje 
a dobrovolnictví. „V roce 2009 
bylo z dvanácti podaných žádostí 
devět aktivit podpořeno více než 
134 tisíci korun. Úspěšným žada-
telům, jakými byly například Ma-
teřské centrum Beruška, Junák, 
Dům dětí, Český červený kříž nebo 
Sdružení zdravotně postižených, 
jsme tak mohli pomoci s realizací 
prospěšných akcí. V dalším roce 
jsme rozdělovali 100 000 ze společ-
ného grantu města Strakonice 
a Komunitní nadace blanicko – 
otavské,“ shrnuje manažer projek-
tu Zdravé město Strakonice Mi-
chal Novotný.
Hodnotící zpráva za roky 2009 
a 2010 je zdarma k dispozici 
v městském informačním centru.
(PR)

Pohotovostní služba pro vodovod a kanalizaci 24 hodin denně:
+420 724 500 201 • +420 380 420 401
+420 724 500 202 • +420 380 420 402

MĚSTO STRAKONICE JE SE SVÝMI OBČANY V JEJICH 
VÝZNAMNÝCH CHVÍLÍCH

Město Strakonice nabízí občanům 
s trvalým pobytem ve Strakoni-
cích oslavu stříbrné, zlaté a dia-
mantové svatby v prostorách 
obřadní síně městského úřadu.
Jednou z podmínek pro tuto 
oslavu je předložení oddacího 
listu a dohodnutí termínu oslavy.
Pokud strakoničtí občané oslaví 
v letošním roce zlatou a dia-
mantovou svatbu a tuto slav-
nost si chtějí připomenout pouze 

ve svém soukromí, navštíví je 
zástupci města s dárkovým ba-
líčkem v hodnotě 600 Kč a osla-
venci se podepíší do pamětní 
knihy. 
Oslavenci se nemusí hlásit na 
našem úřadě osobně, tuto pří-
jemnou povinnost mohou využít 
i jejich děti, sousedi, kamarádi 
a ostatní příbuzní.
Anežka Lukešová, vedoucí oddělení 
matrik

Jakým způsobem oznámit Městskému úřadu Strakonice oslavu 
stříbrné, zlaté a diamantové svatby?



 AKCE A PROGRAM KIN

Pátek 17.– neděle 19. února
Od 17.30 a 20.00 hod. 
ČR, komedie/drama, 115, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
SIGNÁL
Vstupné: 100 Kč

Pondělí 20.–středa 22. února 
POZOR!!! od 17.30 a 20.00, ÚT jen od 
17.30 hod. 
USA, akční/dobrodružný/rodinný/sci–fi, 
č. dabing, 75 
Doporučená přístupnost: všem
CESTA NA TAJUPLNÝ OSTROV 3D
Vstupné: 130 Kč

Čtvrtek 23.–pondělí 27. února
POZOR!!! jen od 17.30 hod. 
ČR, rodinný/dětský/dobrodružný, 90, 2D
Doporučená přístupnost: všem
MODRÝ TYGR
Vstupné: 80 Kč

Čtvrtek 23.–neděle 26. února
POZOR!!! jen od 20.00 hod. 
USA, válečné drama, titulky, 150, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
VÁLEČNÝ KŮŇ
Vstupné: 110 Kč

Pondělí 27.–středa 29. února
POZOR!!! od 17.30 a 20.00, PO jen od 
20.00 hod. 
USA, akční komedie, titulky, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
TOHLE JE VÁLKA!
Vstupné: 90 Kč

DĚTSKÉ SOBOTY
Sobota 4. února
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 64 
Doporučená přístupnost: všem
DÁŠENKA I.
Vstupné: 30 Kč

Sobota 11. února
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 64 
Doporučená přístupnost: všem
VELKÁ SÝROVÁ LOUPEŽ
Vstupné: 30 Kč

Sobota 18. února 
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 67 
Doporučená přístupnost: všem
S KRTKEM DO POHÁDKY II.
Vstupné: 30 Kč

Sobota 25. února 
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 70 
Doporučená přístupnost: všem
ČTYŘLÍSTEK
Vstupné: 30 Kč

SENIORSKÉ STŘEDA

Středa 15. února
POZOR!!! od 9.30 hod.
ČR, romantická komedie,108, 2D
Promítání pro seniory a handicapované 
LÁSKA JE LÁSKA
Vstupné: 50 Kč

FILMOVÝ KLUB – KINO OKO

Úterý 21. února
Od 20.00 hod.
Francie, historické drama, titulky, 159, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
ČERNÁ VENUŠE
Vstupné: 55 a 40 Kč

Změna programu vyhrazena.

KINO OKO STRAKONICE
Středa 1. února
Od 17.30 a 20.00 hod.
USA, komedie/drama, titulky, 115, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
DĚTI MOJE
Vstupné: 90 Kč

Čtvrtek 2.–neděle 5. února 
POZOR!!! pouze od 17.30 hod. 
USA, dobrodružný, titulky, 126
Doporučená přístupnost: všem
HUGO A JEHO VELKÝ OBJEV 3D
Vstupné: 130 Kč

Čtvrtek 2.–pátek 3. února
POZOR!!! pouze od 20.00 hod. 
USA, akční/biografický/drama/krimi, ti-
tulky,129, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
KAZATEL KALAŠNIKOV
Vstupné: 90 Kč

Sobota 4.–neděle 5. února
POZOR!!! pouze od 20.00 hod.
USA/VB, drama/horor/sci–fi/thriller, ti-
tulky, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
KRONIKA
Vstupné: 90 Kč

Pondělí 6.–úterý 7. února
Od 17.30 a 20.00 hod.
Dán/Něm/Švéd/VB, drama, tit., 92, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
PERFECT SENCE
Vstupné: 80 Kč

Středa 8.–čtvrtek 9. února
POZOR!!! od 17.30 a 20.00, ČT jen od 
20.00 hod.
Fra/Něm/Pol/Špa, drama/komedie, ti-
tulky, 79, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
BŮH MASAKRU
Vstupné: 90 Kč

Čtvrtek 9.–neděle 12. února
POZOR!!! jen od 20.00, ČT jen od 17.30 
hod. 
USA, akční sci–fi, titulky, 136
Doporučená přístupnost: všem
STAR WARS: EPIZODA 1– SKRYTÁ 
HROZBA 3D
Vstupné: 130 Kč

Pátek 10.–neděle 12. února 
POZOR!!! jen 17.30 hod.
USA, komedie/muzikál/rodinný, dabing, 
110, 2D
Doporučená přístupnost: všem
MUPETI
Vstupné: 110 Kč

Pondělí 13.–úterý 14. února 
Od 17.30 a 20.00 hod. 
USA, romantická komedie, titulky, 91, 2D
Doporučená přístupnost: všem
JACK A JILL
Vstupné: 110 Kč

Středa 15.–čtvrtek 16. února
Od 17.30 a 20.00 hod. 
USA, thriller, titulky, 101, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
DEN ZRADY
Vstupné: 110 Kč

PŘEDPRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK:

DK Po–Pá 10.00–12.00, 13.00–16.00 hod., tel:. 383 311 535
Kino Oko Po–Ne 16.30–20.00 hod., tel.: 383 322 625

6. 2.
Koncert Václava Neckáře a sku-
piny Bacily
Dům kultury, 19.30 hod.

9. 2.
Kde oči hledí na hvězdy
Cestopisná beseda o Chile, Veli-
konočních ostrovech, Bolívii a Ar-
gentině spojená s promítáním.
Přednáší Jan a Veronika Vávrovi.
Rytířský sál, začátek 19.30 hodin

12. 2.
Taneční odpoledne s písničkou
Dům kultury, 15.00 hod.
K poslechu a tanci hraje VV Band 
Váchovi.
13. 2.
Beseda o krabičkové dietě 
Rytířský sál, 19.30 hod.
Výživové poradkyně vám poradí, 
jak se bránit proti tloustnutí.
16. 2.
KPH – GLORIA MUSICA! – 
Chlapecký sbor BONIFANTES
Dům kultury, 19.30 hod.

17. 2.
Koncert strakonické skupiny 
JISTEM
Rytířský sál, 19.30 hod. 

21. 2.
Divadelní předplatné
Římské noci 
Dům kultury, 19.30 hod.
Divadlo v Řeznické, Franco D‘Ale-
ssandro
Režie: Gregory Abels, Hrají: Si-
mona Stašová a Oldřich Vízner
Příběh třicetiletého přátelství mezi 
americkým dramatikem Tennessee 
Williamsem a italskou herečkou 
Annou Magnani začíná koncem 
čtyřicátých let minulého století.

23. 2.
Všechnopartička s Karlem Ší-
pem, Josefem Aloisem Náhlov-
ským a Danielem Náhlovským
Dům kultury, 19.30 hod.

27. 2.
Večer na téma:
Geopatogenní zóny – jak se pro-
ti nim bránit, aura – ochránce 
člověka, jak se léčili naši předko-
vé, jak zacházet s kyvadlem či 
virgulí, mohou obrazy léčit?
Známá televizní moderátorka Sas-
kia Burešová uvádí svého hosta: 
PhDr. Olgu Krumlovskou, autor-
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ku knih Jóga prstů, Dokonalé dítě 
podle hvězd, Místa která léčí, Zó-
ny zdraví a života atd.
Rytířský sál, začátek 19.30 hod.

28. 2.
Divadelní soubor Čelakovský – 
Dámský krejčí (Premiéra)
Dům kultury, 19.30 hod.

1.–26. 2.
Keramické obrázky jižních Čech 
– Letní putování
Maltézský sál
Výstava keramických obrázků Jit-
ky Jarešové.

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN:
5. 3.
Divadelní předplatné – Alan Ayc-
kbourn – Kdes to byl(a) v noci?
NÁHRADNÍ TITUL ZA PŘED-
STAVENÍ SMÍŠENÉ (PO)CITY.
9. 3.
Koncert kapely Charlie Straight
11. 3.
Taneční odpoledne s písničkou
13. 3.
KPH – Violoncellový dvojkoncert
15. 3.
Vladimír Hron – Abeceda hvězd 
po deseti letech – Hudebně zábav-
ná show V. Hrona, která divákům 
představí vtipné imitace nejvý-
znamnějších představitelů růz-
ných hudebních žánrů.
17. 3.
Koncert Dalibora Jandy
20. 3.
Večer se Srdcovou dámou – Dag-
mar Kludská
22.–24. 3.
47. ročník loutkářské přehlídky 
Skupovy Strakonice.
V rámci této přehlídky se uskuteč-
ní od 2. 3. do 29. 3. výstava skřít-
ků a pohádkových bytostí z dílny 
paní Vítězslavy Klimtové pod ná-
zvem Potulná pohádková země.
Maltézský sál a sál U Kata
29. 3.
Přednáška o ostrovech Malta 
a Gozo
30. 3.
Pivobraní



POZVÁNKY

MUZEUM STŘEDNÍHO
POOTAVÍ

Stálé expozice muzea uzavřeny. 
Leden–duben.
ZÁMECKÁ GALERIE
Prodejní galerie – prodej obrazů, 
uměleckých předmětů, drobných 
dárků apod. Leden–duben: Po–pá 
13–16 hodin
Středověký vodní mlýn Hoslovice
Expozice vodního mlýna uzavře-
ny. Leden–březen.

OKUDŽAVA – MÍNUS PAT-
NÁCT LET
15. 2. v 19.00 hodin, kapitulní síň 
strakonického hradu
Pořad k výročí úmrtí B. Okudža-
vy. Pořad bude obsahovat koncert 
– Vondrák zpívá Okudžavu (spolu 
s Vítkem Šujanem), projekci filmu 
Ste(s)zky B. Okudžavy, menší vý-
stavu – knih, plakátů, fotek, LP, 
CD atd. a prodej CD – Unikátní 
Koncert B. Okudžavy v brněn-
ském Divadle Husa na provázku 
z roku 1995 – jediný nahraný 
v ČR a CD „Vondrák zpívá Oku-
džavu“. Předprodej v Zámecké 
galerii 70 Kč, na místě 90 Kč.
Připravujeme na březen:
Velikonoční výstava v kapitulní 
síni
Slavnostní vernisáž 13. 3. 2012. 
Výstava zachycující tradice od 
Popeleční středy do letnic. 14. 3.–
9. 4. 2012
Velikonoce v Zámecké galerii
Výstava velikonočních pohled-
nic, doplněná prodejem drobných 

velikonočních dárků. 14. 3.–9. 4. 
2012
Velikonoce na podlesí
Středověký vodní mlýn Hoslovice, 
30. 3.–1. 4.
Zahájení sezony plné tradičních 
řemesel s velikonoční tematikou. 
Různorodé zdobení vajec, tvorba 
velikonočního aranžmá, tradiční 
velikonoční pokrmy, pečení chle-
ba, houstiček a česnekových pla-
cek a mnoho dalšího.
Masopustní zvyky na podlesí
Přednáška pro Domovy pro se-
niory Rybniční a Lidická, Strako-
nice.

VÝZVA KE SPOLUPRÁCI
Muzeum středního Pootaví Stra-
konice připravuje na turistickou 
sezonu nový projekt pod názvem 
Léto pod Rumpálem. Bude se jed-
nat o kulturní vystoupení všech 
žánrů (hudba, zpěv, tanec, diva-
dlo) profesionálních i amatér-
ských umělců určené pro všechny 
věkové skupiny. Smyslem projek-
tu, který budeme realizovat v ob-
dobí červen až září, je rozšířit 
a zpestřit letní kulturní nabídku 
obyvatelům Strakonic, blízkého 
okolí i návštěvníkům města. 
Projekt je otevřený, a proto nabí-
zíme spolupráci a prostor pro pre-
zentaci všem organizacím, spol-
kům a skupinám činným v oblasti 
kultury. Více informací je možné 
získat na setkání, které se bude 
konat 27. února 2012 v 16 hodin 
v přednáškové místnosti muzea, 
Zámek 1 – vchod do kanceláří 
muzea.
Těšíme se, že společně připravíme 
zajímavý a pestrý program na tu-
ristickou sezonu 2012.
Ludmila Koštová, pověřený zá-
stupce ředitele 

nomie dobra a zla. Pořádá ŠK 
s Klubem Mana. ŠK, společen-
ský sál, 15.15 hod.

Kurzy zdravého veg(etari)án-
ského vaření
Novinkou pro zájemce o zdravé či 
bezmasé stravování jsou kurzy va-
ření, které 1x měsíčně od listopa-
du pořádá Bylinkárna U Lva na 
Velkém náměstí ve spolupráci se 
Šmidingerovou knihovnou. Lek-
torem kurzů je Ing. Jan Juráš 
z ekoporadny při ŠK. Samotné va-
ření je doprovázeno povídáním 
o surovinách vegetariánské ku-
chyně, ať už klasických nebo mé-
ně známých. Kurzy byly pro velký 
zájem každý měsíc rozšířeny do 
dvou opakování a budou probíhat 
do května. Účast na dalších termí-
nech (14. a 16. února) je možné 
hlásit na jan.juras@knih-st.cz ne-
bo 380 422 721.

Kompost
Nový elektronický měsíčník o ži-
votním prostředí z dílny pobočky 
Šmidingerovy knihovny za par-
kem, ekoporadny při ŠK a CEGV 
Cassiopeia. Periodikum obsahuje 
ucelený přehled ekologicky za-
měřených akcí na Strakonicku, 
reporty z nich, úvahy a mnoho 
dalších zajímavostí. K odběru je 
možno se přihlásit na e-mailu 
jan.juras@knih-st.cz.

ŠK A ČSOP ZVOU DOSPĚLÉ 
I DĚTI:
l na výstavku fotografií pana 

Zdeňka Kozla Digitální tvor-
ba v půjčovně pro děti a do-
spělé v pobočce ŠK za parkem. 
Pokračuje i výstava větviček na 
určování podle pupenů.

l v pondělí 6. 2. mezi 17.00–
19.00 hod. do pobočky ŠK na 
Tvořivý podvečer s Martinem 
Janským (psaní klínovým pís-
mem). Pisátka a jíl k zhotove-
ní tabulek budou připraveny, 
ale můžete přinést i vlastní.

l ve středu 8. 2. na přednáš-
ku Mgr. Pavla Šustra, Ph.D. 
Sledování velkých savců na 
Šumavě (s promítáním). Od 

ŠMIDINGEROVA
KNIHOVNA

tel.: 380 422 700
pobočka za parkem: 380 422 720

ředitelka: 380 422 703
inf. centrum NO a EU,

ekoporadna: 380 422 721
e-mail: knihovna@knih-st.cz

l 2.–27. 2. – Okno do duše – 
Výstava prací klientů občan-
ského sdružení FOKUS Pí-
sek – pobočka Strakonice. 
ŠK, vstupní hala. 

l 9. 2. – Stanislav Motl uvádí 
AKTA X po česku. Tajemství 
jihlavských katakomb, okult-
ní kořeny nacismu a řada ne-
vysvětlitelných příběhů. Bese-
da v rámci Akademie volného 
času, přístupná také nejširší 
veřejnosti. ŠK, společenský sál, 
17.00 hod.

l 14. 2. – PC školení – Zákla-
dy práce s internetem. Dozví-
te se, co je internet, co je www, 
co je internetový prohlížeč + 
typy prohlížečů, jak si zacho-
vat bezpečnost na internetu, 
atd. ŠK, studovna, 9.30 hod.

l 14. 2. a 16. 2. – pokračuje 
kurz zdravého veg(etari)án-
ského vaření. Více info na 
jan.juras@knih-st.cz. Pořádá 
Ekoporadna ŠK v Bylinkár-
ně U Lva (Velké náměstí 219), 
18.00 hod.

l 15. 2. – Vyplatí se stavba pa-
sivního domu? Hosty pořadu 
z cyklu Zelené otazníky bu-
dou architekti Vojtěch a Pro-
kop Jirsovi, kteří se specia-
lizují na návrhy energeticky 
úsporných domů. ŠK, poboč-
ka za parkem, 18.00 hod.

l 19. 2. – Expediční kamera 
2012. Již třetí ročník filmové-
ho festivalu o dobrodružství, 
přírodě, extrémních zážitcích 
a sportech. ŠK, společenský 
sál, 16.00–22.00 hod. Vstup-
né 80 Kč, studenti 70 Kč.

l 23. 2. – Básník Ondřej Fibich 
uvádí: Vyprávění Prof. PhDr. 
Tomáše Durdíka, předního 
odborníka na českou hradní 
archeologii, o strakonickém 
hradě, památkách a úctě 
k tradicím. ŠK, společenský 
sál, 18.00 hod.

l 29. 2. – Ekonomie dobra 
a zla. Přednáška předního 
českého ekonoma PhDr. To-
máše Sedláčka spojená s au-
togramiádou bestselleru Eko-

Bližší informace o sezoně 2012: 
www.muzeum-strakonice.cz, tel.: 383 321 537, 380 422 608

17.00 hod. v promítacím sále 
strakonického gymnázia.

l v sobotu 11. 2. na přírodověd-
ný výlet. Sraz před ČD, v 8.52 
jede vlak do Nepomuku. Obe-
jdeme místní památky včetně 
Zelené Hory (zvenku) a pře-
suneme se do blízké Vrčeně, 
kde máme domluvenou ná-
vštěvu zahradnictví, kera-
mického ateliéru a od 16.00 
hod. zhlédnutí „nočního pro-
vozu“ historické a modelové 
železnice se 147 m dlouhou 
tratí. Možnost oběda, zpět je-
de vlak každé 2 hodiny (např. 
v 18.31). 

l v neděli 26. 2. na hraní na 
kantely od 18.00 hod. v po-
bočce ŠK za parkem (ve spo-

lupráci s o. s. Spona). K posle-
chu nebo i zpěvu zveme též 
veřejnost.

l na páteční schůzky kroužku 
MOPíků. 10. 2. se sejdeme 
v 16.00 hod. u útulku a na-
vštívíme pejsky. 17. 2. bu-
de sraz v 16.00 před hradem 
u CIAO a můžeme na Pod-
skalí pátrat po ptačích ná-
vštěvnících řeky. 24. 2. bude 
sraz v 16.00 na dopravním 
hřišti u ZŠ Poděbradova, pro-
tože se podíváme k pí učitelce 
Rohové do Habeše na krmít-
ko a budky a pak se zahřeje-
me pod střechou při hře s ma-
ňásky.

Více na www.csop-strakonice.net, 
nebo 383 323 021.

Kurzy vaření.  Archiv ŠK
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HISTORIE A SPORTOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI

PROVOZ PLAVECKÉHO STADIONU V ÚNORU 2012
NIKY-JUMPING (dynamické aerobní cvičení na specifických trampolínách) ve sportovní hale STARZ, 
Máchova 1113, Strakonice. PO 17.00–18.00, ÚT 18.00–19.00, ST 19.00–20.00, ČT 19.00–20.00. 
Více info na www.niky-jumping.cz, rezervace na tel.: 724 040 340.

KRYTÝ BAZÉN
PONDĚLÍ 6.00–8.00   17.00–20.00x
 (kondiční plavání)
ÚTERÝ  14.30–15.30 (lichý týden) 20.00–22.00
  13.30–15.30 (sudý týden) 20.00–22.00
STŘEDA 6.00–8.00 12.30–13.30* 13.30–17.00 20.00–22.00
 (kondiční plavání)
ČTVRTEK  13.30–16.30   20.00–22.00
PÁTEK 6.00–8.00 12.00–14.30  15.30–22.00
 (kondiční plavání)  (15.30–19.00x)
SOBOTA  13.00–20.00
NEDĚLE  13.00–20.00
Vysvětlivky:  x – polovina bazénu,
           * – plavání pro důchodce

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
Úterý 7., 14., 21., 28. 2.
16.15–17.15: rodiče
      + děti do 10 let
17.30–18.30: společné
Čtvrtek 2., 9., 23. 2.
9.30–10.30: senioři
Vstupné:
děti do    6 let zdarma
děti do   15 let 20 Kč/os.
senioři  20 Kč/os.
dospělí od 15 let 30 Kč/os.
Soboty a neděle dle aktuálních 
možností.

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

FITNESS
 

Plavecký stadion
Pondělí
  9.00–12.00 14.00–19.00
Úterý–pátek
  9.00–12.00 14.00–21.00
Sobota 15.00–19.30
Neděle 15.00–19.30

SAUNA
Pondělí zavřeno
Úterý 10.00–22.00: ženy
Středa 10.00–22.00: muži
Čtvrtek 10.00–22.00: společná
Pátek 10.00–22.00: ženy
Sobota 10.00–17.00: muži
Neděle zavřeno

Změny programů vyhrazeny!

KURZY PRO NEPLAVCE
PO–ČT 15.30–16.30

pro děti od 5 let

a hráčkami, se házená sdružu-
je do Československého svazu 
házené a ženských sportů. V té do-
bě začali hrát na jihu házenou 
v YMCA Č. Budějovice, o Strako-
nicích z roku 1921 máme důkaz, 
v roce 1922 byla házená založe-
na v Pacově a už se zase hrálo 
v Třeboni. Ostatní místa se po-
stupně zapojovala. Z Příbramské-
ho a Českobudějovického okrsku 
(v něm se objevuje jméno SK Vo-
lyň a předsedou okrsku je pan 
Pinsker právě z SK Volyň) vzniká 
postupně Jihočeská župa házené 
(1921) se sídlem v Příbrami. Sídlo 
župy ale bylo brzy přeneseno do 
Č. Budějovic.
Házená se tehdy hrála v sedmič-
kách, devítkách a také v devítkách 
smíšených (pět mužů, čtyři že-
ny). Československý svaz házené 
a ženských sportů v roce 1921 
spolu s Francií, Amerikou, Anglií, 
Itálií, Švýcarskem a Švédskem za-
ložil v Paříži Mezinárodní federa-
ci ženských sportů, která uznala 
českou házenou jako mezinárodní 
hru a přebrala česká pravidla jako 
oficiální.
To byl pozoruhodný úspěch naší 
původní československé míčové 
hry. Došlo k prvním mezinárod-
ním a mezistátním utkáním. Po-
stupem času se u nás házená stala 
oblíbeným sportem i u mužů zá-
sluhou sportovních organizací 
DTJ a Sokola.
Pokračování příště
Jiří Dobeš

90 LET STRAKONICKÉ HÁZENÉ POHLEDEM DO HISTORIE  ČÁST PRVNÍ
Stále ještě doznívají ohlasy z oslav 
„devadesátky“. Na www stránkách 
oddílu www.hazenastrakonice.cz 
je možno zhlédnout fotky i krátká 
videa, týkající se slavnostního ve-
čera. Minule jsem ale slíbil, že se 
pokusím vrátit do minulosti a po-
dělit se s vámi o fakta z archivů 
i o vzpomínky pamětníků. Tak do 
toho. Začnu krátkým vysvětlením, 
proč oslavy 90 let házené ve Stra-
konicích právě v roce 2011.
Když jsme v roce 2002 slavili 80. 
výročí strakonické házené, vychá-
zeli jsme samozřejmě z toho, co 
jsme pátráním v minulosti zjistili. 
Do té chvíle jsme měli informaci 
o vzniku strakonické házené v teh-
dejších tělocvičných jednotách 
v roce 1922. Měli jsme radost, jak 
to krásně navazuje… První utkání 
v „handbalu“, jak se nazývá mezi-
národní házená, jsme totiž sehráli 
1. 5. 1962 proti SPŠ Volyně. Tak-
že jsme tenkrát slavili zároveň 40 
let „strakonického handbalu“.
Zanedlouho poté jsme objevili, že 
v SK Strakonice 1908 vznikla há-
zená již v roce 1921. Dokladem je 
snímek ženského družstva z toho-
to roku. Tady je ten historicky 
první obrázek krásných sportov-
kyň – házenkářek.
Zastavme se ještě u začátků háze-
né. Nebyla to ta klasická dnešní 
házená, byl to český výtvor, který 
se vyvíjel. Proto je házenou nutno 
z hlediska historického i vzhledem 
k pravidlům rozdělit na dvě spor-

tovní odvětví: českou házenou, kte-
rá je v současnosti nazývaná ná-
rodní házená, a házenou, slangově 
z němčiny nazývanou handbal.

ČESKÁ HÁZENÁ

Tato ryze česká hra vznikla na po-
čátku 20. století v Čechách z dále 

uvedených her, jejichž pravidla vy-
dali učitelé tělocviku: 1905 Václav 
Karas – vrhaná s přenášením, 1906 
Josef Klenka – cílová, 1908 Anto-
nín Krištof – cílová, později házená. 
Právě Krištof svou úpravou pravi-
del (tiskem vydána v roce 1909) dal 
házené charakter sportovní hry.

První zmínkou o házené v jižních 
Čechách je studentská házená na 
Gymnasiu Třeboň roku 1908…, 
ale to je vše, co víme. Vývoj háze-
né byl přerušen první světovou 
válkou, kdy se udržovala zásluhou 
profesorů – učitelů tělocviku jen 
na školách.

Po první světové válce se u nás 
házená šířila zásluhou nadšené-
ho pracovníka J. Trantiny, který 
po další úpravě pravidel usiluje 
o ustavení svazu házené. Házená 
se stává doslova národním spor-
tem. V roce 1920, kdy bylo v čin-
nosti již 167 klubů s 2 520 hráči 

Rok 1921. SK Strakonice 1908 – tak zněl název prvního ženského klubu 
české házené ve Strakonicích. Tato unikátní fotografie fešných dívek byla 
nalezena v archivu a jak bylo tehdy zvykem, byla vytvořena jako poštovní 
pohlednice. Jmenovány jsou slečny: Zajíčková, Jandová, Kubíková, 
Hradová, Šípková.  Foto: Archiv HBC Strakonice 1921
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VÝJIMKY:
Plavecký stadion
PÁ 3. 2. 2012: 6.00–8.00 k.p.
                     9.00–22.00
                     (19.00–20.00x)

STARZ Strakonice
Na Křemelce 512
386 11 Strakonice

e-mail: starz-st@quick.cz
www.starz.cz
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ
ŠKOLA, STRAKONICE,
Kochana z Prachové 263

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

Po celý měsíc únor až do 10. března probíhá výtvarná výstava žáků 
V. Bělochové Sochy ve městě ve vodňanském infocentru spojená s vý-
ukovými programy pro ZŠ.
 1. 2. Žákovský koncert v zámeckém sálku od 17.30 hod.
 Třídní koncert žáků M. Lukeše v budově Kochanky od 16 hod.
 2. 2. Školní kolo soutěže dřevěných dechových nástrojů od 

14 hod. v zámeckém sálku.
 Vystoupení Malé muziky v 17 hod. v Cehnicích na Dětském 

plese.
10.–12. 2. Vystoupení žáků literárně–dramatického oboru na pře-

hlídce „Perlení“ v Bechyni s představením „Elvis“.
15. 2. Žákovský koncert od 17.30 hod. v zámeckém sálku.
16. 2. Reprezentace žáků pěvecké třídy V. Urbanové v okresním 

kole pěvecké soutěže ZUŠ ve Volyni.
23. 2. Okresní kolo soutěže ZUŠ dechových a bicích nástrojů ve 

Strakonicích v budově zámku od 9 hod. – organizace, účast 
žáků, účast hostů i veřejnosti.

25. 2. Vystoupení L Bandu na Plese armády ČR v MěDK ve Stra-
konicích.

1. 3. proběhne v MěDK od 13 hod. okresní kolo národní soutěže ta-
nečních oborů ZUŠ (pro ZUŠ strakonického a prachatického okresu)

V infocentru můžete koupit vý-
robky, které získaly certifikát 
Prácheňsko regionální produkt. 

V nabídce je ruční plátová nebo de-
korativní keramika, repliky historic-

kého skla, publikace Ondřeje Fibi-
cha o Prácheňsku nebo pohlednice 

fotografky Ivany Řandové. U výrob-
ků označených tímto certifikátem je zaru-

čen zejména místní původ a kvalita. K oceněným 
výrobkům patří i jihočeský dekorační perník Julie Chadimové, paličkova-
ná krajka Heleny Bělohlavové nebo tradiční březová košťata Blanky Ma-
touškové. Více informací o certifikovaných produktech i z jiných regionů 
zájemci najdou na www.regionalni-znacky.cz.
Petra Měšťanová, MIC

www.ddmstrakonice.cz

ZATOČÍME S NUDOU!

 1. 2. KK florbal 6. a 7. třídy ZŠ (od 8.00 hod. házenkářská hala Má-
chova)

 1. 2. OK dějepisné olympiády ZŠ (od 8.00 hod. v DDM Na Ohradě)
 3. 2. Výlet ke koním do Štětic (sraz v 8.45 na vlakovém nádraží, pří-

jezd v 14.50, pro přihlášené – hrdlickova@ddmstrakonice.cz, do 
31. 1., cena 200 Kč)

 3. 2. Hrátky na Podskalí – pro veřejnost (CEV 13–16), zvířátka 
a společenské hry

 5. 2. Ligový florbalový turnaj mužů (od 8.00 hod. házenkářská 
hala Máchova)

 7. 2. OK Konverzační soutěže v němčině pro ZŠ (od 8.00 hod. 
v DDM Na Ohradě)

 9. 2. OK Konverzační soutěže v němčině pro SŠ (od 8.45 hod. v DDM 
Na Ohradě)

11. 2. Ligový florbalový turnaj dorostenců (od 9.00 hod. házenkář-
ská hala Máchova)

14. 2. OK Konverzační soutěže v angličtině pro ZŠ (od 8.00 hod. 
v DDM Na Ohradě)

15. 2. OK basketbal SŠ (od 8.00 hod. hala STARZ aréna a tělocvična 
TJ ČZ)

16. 2. OK Konverzační soutěže v angličtině pro SŠ (od 8.45 hod. 
v DDM Strakonice)

22. 2. Den bez úrazu – pro ZŠ (od 8.00 hod. v DDM Na Ohradě)
23. 2. Den bez úrazu – pro ZŠ (od 8.00 hod. v DDM Na Ohradě)
24. 2. Zábavné odpoledne v prachatickém bazénu (pro přihlášené – 

do 22. 2., krausova@ddmstrakonice.cz, cena 100 Kč, sraz 
v 13.45 hod. na vlak. nádraží Vodňany, příjezd v 18.12), tel.: 
383 382 372

Připravujeme:

FOTOGRAFICKÝ KURZ pro dospělé v termínu březen a duben 2012. 
Tematický plán: základy fotografování digitální zrcadlovkou, kompozice 
fotografie, úprava snímků na PC, práce s ateliérovým vybavením apod.
Lektor: Jiří Kuchař. Přihlášky k dispozici od února v DDM Na Ohradě, 
cena jednotlivé lekce 130 Kč. Info: Lukáš Schovanec, 383 322 216, 
724 147 600.
SLACKLINE (GIBBON) aktivity, info pro zájemce v DDM.
Termíny na pobytové i příměstské tábory jsou stanoveny, přihlášky bu-
dou k vyzvednutí na všech pracovištích DDM Strakonice koncem února.

MATEŘSKÉ CENTRUM BERUŠKA
Nová adresa: Lidická 194, Strakonice (1. patro

v bývalé ZŠ naproti nemocnici)
Otevřeno po–pá 9.00–13.00 hodin

Využijte možnost volné herny každé dopoledne mimo časy prav. programů.
MINIŠKOLKA KAŽDÝ PÁTEK (9.00–12.00, členky 150 Kč/den, ne-
členky 180 Kč/den, nutno přihlásit předem)
Slavíte narozeniny? Chcete se sejít se svými přáteli a dětmi? Využijte 
našich prostor k privátní oslavě či akci.

Zveme širokou veřejnost – nepravidelný program
Pátek 17. 2. v 10.00 hod.
Přednáška pro maminky i nastávající rodiče (více info na webu)
Středa 22. 2. v 20.00 hod.
Přednáška o přípravcích tibetské medicíny EPAM od B. Tichanov-
ského

Více info na www.mcberuska.cz
a http://www.facebook.com/MCBeruskaStrakonice

e-mail: mcberuska.strakonice@seznam.cz, tel.: 773 165 696, 605 284 553

FOKUS PÍSEK, POBOČKA STRAKONICE
SDRUŽENÍ PRO PÉČI O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ.

Bezděkovská 216, 386 01 Strakonice
Tel.: 608 271 800, E-mail: abulancest@fokus-pisek.cz

Vedoucí zařízení: Mgr. Petra Jindrová
Otevírací doba: pondělí, úterý: 9.00–16.00 • středa: 13.00–17.00

čtvrtek: 9.00–16.00 • pátek: 9.00–12.00 hod.
Ukázka programu na únor

6. 2. pondělí 10.00–13.30 Vařečka, 13.30–14.00 Úklid, 14.30–15.30 
Povídání o pravidlech, dokumentech, standardech… Fokusu Písek

7. 2. úterý 11.00–15.00 Zpívání • 8. 2. středa 13.00–16.00 Vycházka
9. 2. čtvrtek 11.00–13.00 Zumba (sraz ve Fokusu v 11.00 nebo

u Mravenčí skály v 11.45) • 10. 2. pátek 9.00–12.00 Společenské hry
Další informace o našem programu můžete nalézt na www.fokus-pisek.cz

Akce v Sokolovně Strakonice
3. 2. Maturitní ples SŠŘS 4.MS

10. 2. Maturitní ples SPŠ Volyně PS
18. 2. Představení pro nejmenší děti s Michalem Nesvadbou

– Michal je kvítko (od 10.30 hod.)
18. 2. Hasičský ples
24. 2. Rybářský ples

2. 3. Ples Technických služeb Strakonice

Lidická 194, 386 01 Strakonice
Mobil: +420 731 905 625
E-mail: klubmana@centrum.cz

V rámci Národního týdne manželství – Dobré vztahy nejsou samozřej-
mostí – pořádá ve dnech 13.–19. 2. 2012 akce na téma Rozumíme si? 
Cesty k lepší komunikaci v manželství. Podrobný program naleznete na 
http://www.klubmana.cz/tydenmanzelstvi/program.pdf

V INFOCENTRU KOUPÍTE VÝROBKY S DUŠÍ PRÁCHEŇSKA
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Pranostiky nakreslili žáci výtvarného oboru ZUŠ Strakonice pod vedením 
Mgr. Ivany Schwarzové.

Šimon Chvosta, 12 let

PRANOSTIKY „Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.“
„Na svatého Matěje každá myší díra se zavěje.“ (24. 2.)

* 6. 1. 1851 Strakonice

† 5. 8. 1922 Nové Strašecí

Spisovatel a pedagog. Vyučil se 
truhlářem, poté začal studovat 
Reálné gymnázium v Písku, kde 
se spřátelil se spolužákem M. Ale-
šem a navázal blízký kontakt 
s A. Heydukem. R. 1872 přestou-
pil na Učitelský ústav v Hrad-
ci Králové. Zkoušky způsobilosti 
k vyučování na obecných školách 

složil v roce 1876 a pro školy 
měšťanské v následujícím (obor 
gramaticko–historický). Vyučoval 
v Písku, Protivíně, Černoušku pod 
Řípem a v r. 1897 byl jmenován 
ředitelem Měšťanské školy v No-
vém Strašecí. Věnoval se zejména 
tvorbě pro děti a mládež. Byl auto-
rem loutkových her, které větši-
nou zůstaly v rukopise. Pro děti 
psal též poezii, svým pojetím se 
blíží prostým říkadlům s pravidel-
nou veršovou i rytmickou stav-
bou. Příznačný je jeho didaktický 
záměr s cílem posilovat lásku k ro-

dičům, vlasti a přírodě. Přispěl do 
almanachu Anemónky a Kytice, 
do časopisu Besídka malých a dal-
ších. Básnické sbírky byly věnová-
ny vesměs mládeži – např. Jeník, 
Šťastné doby, Všeliká zvířata, 
Z dětského ráje, Na dětských táč-
kách, Pěkné zábavky, Vínek z ří-
kadel a básniček pro malé dítky, 
Ohlas našich dějin, Koráb Noe-
mův, Malým dětem. Z divadelních 
her byly vydány Nepravý císař 

Josef II. a Ženich na holubině 
aneb Zkouška mládí a próza Ne-
rozum a svévole. Byl i autorem 
spisů Popis okresního hejtman-
ství Slánského, Sbírka slohových 
úkolů pro školy obecné a měšťan-
ské, Návštěvou v dílnách 1, 2, 
uspořádal a vydal Dopisovatel 
mládeže, obsahující dopisy pro 
hochy a dívky. 
Milan Hankovec
Upřesňujeme chybnou popisku 
obrázku z minulého čísla, kresba 
byla z výtvarného kroužku DDM 
Strakonice.

David Bašta, 12 let

Ilustrace k básni Rybákova dcera od Michaely Kuchtové (8 let) z výtvar-
ného kroužku DDM Strakonice pod vedením Vlaďky Hradské.

HYŠMAN FILIP

ÚNOROVÁ KŘÍŽOVKA

UDÁLOSTI A ŽIVOTNÍ VÝROČÍ OSOBNOSTÍ V ÚNORU

1/ dílo Karla Čapka, lado, mužské 
jméno
2/ ocas, válečný pokřik, francouz-
sky ne
3/ Ústav národního zdraví (ú=u), 
německy babička, paní
4/ fáze měsíce, 1. část tajenky, 
americká tisková agentura
5/ značka zubní pasty, rovná plo-
cha
6/ dohled, začátek fotbalového zá-
pasu
7/ iniciály herce Skamene, 2. část 
tajenky, předložka
8/ slovensky jako, ostny, student
9/ poslušná, iniciály herečky Vej-
mělkové, ženské jméno
10/ část obličeje, chem. zn. asta-
tu, vyklízet

a/ ovčí textilní vlákna, draze

b/ SPZ Uherského Hradiště, ho-
vorový souhlas, dopad (ve sportu)

c/ rozvážení zboží, pták žijící na 
Mauriciu

d/ zimní měsíc, hudební nástroj

e/ zábava (legrace), značka polo-
měru, kovový válcovitý útvar ma-
lého průměru

f/ chem. zn. kyslíku, podnik na vý-
robu dlaždic, slabý vítr

g/ loď Thora Heyerdahla, spojka, 
odchylky

h/ nářečně jenom, chem. zn. jódu, 
tělní pokryv, SPZ Německa

ch/ ruská řeka, souhlas, oblíbený 
nápoj

i/ přístav u Černého moře, praskat

– 3. 2. 1997 – zemřel Bohumil 
Hrabal, prozaik (15. výročí 
úmrtí)

– 7. 2. 1862 – zemřel František 
Škroup, hudební skladatel, 
autor hudby písně Kde domov 
můj (150. výročí úmrtí)

– 16. 2. 1862 – založena Tě-
locvičná jednota pražská – 
Sokol (150. výročí založení)

– 18. 2. 1932 – narodil se Miloš 
Forman, filmový režisér (80. 
výročí narození)

– 24. 2. 1912 – narodil se Jiří 
Trnka, malíř, ilustrátor, tvůrce 
loutkových filmů (100. výročí 
narození)

– 27. 2. 1912 – narodila se Nata-
ša Gollová, vl. jm. Hodačová, 
herečka (100. výročí narození)

Rok 2012 – rokem 20. MDF i...
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V minulém čísle Zpravodaje jste 
se mohli dočíst o tom, co vše 
předcházelo vzniku tradice stra-
konických dudáckých festivalů. 
V letech 1955–61 se ve Strakoni-
cích konaly Jihočeské slavnosti, 
během nichž se začaly rýsovat 
první plány na uskutečnění du-
dáckého festivalu s mezinárodní 
účastí. Hlavními nositeli této myš-
lenky byl Josef Režný, s nímž 
spolupracovali manželé Soukupo-
vi z Českých Budějovic. Kdo znáte 
Josefa Režného blíže, víte, že po-
kud si něco „vezme do hlavy“, jen 
tak se svého nápadu nevzdá. Tak-
že jakmile nastala vhodná doba, 
podařilo se mu myšlenku meziná-
rodního dudáckého festivalu pro-
sadit. Stalo se tak na jaře 1967, 
kdy jednak se politická situace 
trochu uvolnila, jednak si v tom-
to roce Strakonice připomínaly 
600. výročí povýšení na město.
Festival pořádaly strakonický 
městský a okresní národní výbor 
a Jihočeský krajský národní výbor 

v Českých Budějovicích. Pomáha-
ly obchodní organizace a nad jed-
notlivými zahraničními soubory si 

vzaly patronáty závody. Vznikl 
také přípravný výbor a pracovní 
komise: programová, propagač-
ní, finanční, technická, ubytovací 
a stravovací, a také pořadatelská. 

Jednalo se tehdy o velkou akci, 
která byla očekávána s nadějí 
i s pochopitelnými obavami.
I. mezinárodní dudácký festival se 
uskutečnil ve dnech 9.–10. září 

1967. Zářijové datum bylo zvole-
no proto, aby se mohly zúčastnit 
i školy. V sobotu dopoledne byl 
pořad pro děti, v podvečer koncer-
tovaly v Zámecké zahradě decho-

Zpravodaj města Strakonice, měsíčník – vydává město Strakonice, reg. č. RR/330725/99. Šéfredaktorka: Mgr. Ivana Parkosová. Redakční rada: Mgr. Marie Kotlíková, Mgr. Ma-
rie Kutheilová. Adresa redakce: Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice I, e-mail: lucie.snajdrova@mu-st.cz, tel.: 383 700 844, 725 596 443 (Bc. Lucie Šnajdrová). 
Reg. č. MK ČR E 12988. Redakční uzávěrka je 10. den předchozího měsíce. U lednového čísla dříve. Náklad 10 400. Zdarma. Vytiskla Tiskárna Strakonice.

vé kapely a poté proběhl hlavní ve-
černí pořad. Po něm se účastníci 
ve slavnostním průvodu odebrali 
na náměstí před radnici ke kasací, 
kde požádali starostu o souhlas 
k pořádání festivalu. V neděli pak 
za deště prošel městem průvod 
účastníků a festival završil pořad 
Zahrajte, dudáci, zvesela.
I. MDF se zúčastnili: dudák Jim 
Dowling z irského Dublinu s dvo-
jicí zpěváků, dudák zavalité posta-
vy a velkého srdce John Forster 
Charlton z Velké Británie, soubor 
z polského Koniakova a dudácký 
a taneční soubor z Francie. Z do-
mácích pak Prácheňský soubor 
písní a tanců, Brněnští gajdoši, 
Úsvit z Českých Budějovic, Malá 
dudácká muzika z Bíliny, duo – 
otec Jan a syn Drahoš Maudrové 
z Prahy a dudáci jednotlivci.
Po úspěchu I. MDF byl další festi-
val naplánován hned na 5.–8. září 
1968. Ale kvůli srpnové invazi 
vojsk do naší země musel být fes-
tival zrušen a nikdo tehdy nevě-
děl, jestli to nebude navždy.
Irena Novotná

„Vypněte prosím mobilní telefo-
ny“ – a potom následoval diapozi-
tiv „Dnešní představení vám pro-
mítá…“ se jménem promítače.
Zmíněné rekonstrukce elektro-
instalace, kdy byly vysekány trasy 
pro položení nových kabelů, jsem 
využil k tomu, že jsem nechal 
vykabelovat trasu z promítací 
kabiny do hlediště a za promítací 

plochu vodiči nutnými k budou-
cí instalaci prostorového ozvuče-
ní Dolby Stereo. V roce 1998 
jsem složil nejvyšší promítačskou 
zkoušku. Promítač – mechanik 
nových technologii – mistr. Bě-
hem přípravy na tuto zkoušku ve 
školicím středisku Kinotechniky 
Praha jsem se dozvěděl dopo-
drobna o jednotlivých systémech 

ozvučení kin Dolby Stereo. Načer-
pal jsem informace o nové pro-
dukci filmů natáčených s větším 
důrazem na zvuk jako další vyjad-
řovací prvek dějové linie filmu.
Po návratu ze zkoušek jsem začal 
zdůrazňovat důležitost pořízení 
této technologie do kina Oko. 
K tomu došlo v roce 2000 a 28. 12. 
se hrálo v kině Oko v kvalitě zvu-
ku Dolby Stereo Spectral Recor-
ding, což je nejkvalitnější ještě 
analogový záznam zvuku.
Takto bylo kino provozováno až 
do 14. 8. 2002, kdy Strakonice po-
stihla povodeň a řeka Volyňka se 
dostala do takové výše, že začala 
protékat zdí ohraničující pozemek 
kina Oko od břehu Volyňky. Rov-
něž se voda začala dostávat do 
dvora i starou kanalizací, která 
v minulosti ústila do řeky. O dů-
sledku a průběhu povodně vůči 
kinu se zmíním podrobněji na 
samý závěr mého vzpomínání.
Ještě před povodní se stalo něko-
lik událostí, které „zpříjemňova-
ly“ život v kině. První se odehrála 
někdy v polovině 90 let, tuším asi 
v roce 1995 před koncem školního 
roku, kdy jsem promítal dopoled-
ní představení pro školy. Během 
představení se náhle zvenka ozva-
ly skřípavé zvuky a celá kabina se 
zatřásla. Vyběhl jsem na podestu 
před vchod do vlastní kabiny 

a uviděl jsem ve vjezdu do dvora, 
kde probíhalo rovněž zásobování 
hotelu Bílý vlk, kamion Pilsner 
Urquel, který byl horní částí 
střechy návěsu zaklíněn za podla-
hu promítací kabiny. Tímto došlo 
k nadzvednutí podlahy kabiny 
a k porušení nosné konstrukce. 
Při vyproštění kamionu, kdy byly 
vypuštěny pneumatiky návěsu, se 
podlaha vrátila do původní polo-
hy, ale časem jsem začal pozoro-
vat, že u filmu s titulky se titulky 
při promítání z levého stroje sklá-
ní do pravé části a z pravého stro-
je zase do leva. Příčina byla jasná. 
Při nadzvednutí a opětovném po-
klesu podlahy kabiny se porušil 
nosný prvek v konstrukci a podla-
ha přesně v ose mezi projektory 
měla prasklinu, která v tom místě 
způsobovala pokles podlah a pro-
jektory se tím skláněly k sobě.
Bylo pro kino štěstí, že to bylo 
před začátkem prázdnin. Po po-
souzení statikem se demontovaly 
projektory a podlaha se po od-
stranění betonové vrstvy ukázala 
v celé své „kráse“. Ocelová kon-
strukce na některých místech byla 
zkorodovaná. Proběhlo tedy vy-
řezání a navaření poškozených 
prvků, byla položena nová beto-
nová vrstva, znovu namontovány 
projektory a pokračovalo se dál.
Jaroslav Landsinger

JAK TO BYLO S KINEM OKO
V roce 1996 se v období léta při-
stoupilo k rekonstrukci elektro-
instalace v kině Oko. Došlo k vý-
měně rozvaděčů, byla zřízena 
akumulátorovna pro nouzové 
osvětlení kina, rovněž bylo zmo-
dernizováno ovládání osvětlení 
hlediště tím, že byl instalován 

stmívač, který umožňoval plynu-
lou regulaci intenzity osvětlení 
v hledišti. Tehdy se využíval dia-
projektor synchronizovaný s mag-
netofonem, což umožňovalo pro-
mítání ozvučených diapozitivů. 
Tato služba byla využívána i míst-
ními podnikateli k reklamě jejich 
činnosti. Promítání tohoto blo-
ku bylo zakončeno diapozitivem 

MEZINÁRODNÍ DUDÁCKÉ FESTIVALY  ÚPLNÉ ZAČÁTKY

Francouzi – Bretaňci – při slavnostním průvodu městem.
  Foto: Archiv MSP 

Jedna z posledních fotografií promítací kabiny. Foto: Archiv autora 
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Snad každý strakonický občan musel v uply-
nulých dvou letech zaregistrovat čilý sta-
vební ruch, který nás, přiznejme si, místy 
 doslova až „obtěžoval“. V každé městské 
 části, každé ulici, takřka na každém kroku 

jsme přeskakovali haldy zeminy, padali do výkopů, zakopávali 
o pohozené dlažební kostky a kličkovali mezi stavební tech nikou. 
Tato extrémní „stavební horečka“ byla do značné míry způsobe-
na faktem, že město Strakonice bylo právě v minulých letech mi-
mořádně úspěšné v získávání externích finančních  prostředků, ať 
už z regionálních (krajských), státních či evropských zdrojů. Tuč-
né finanční injekce z těchto fondů nám umožnily uskutečnit řadu 
projektových záměrů včetně těch z kate gorie snů, na jejichž reali-
zaci bychom z rozpočtu města pravděpodobně nikdy nebo mini-
málně ještě hodně dlouho  nedosáhli.
Na následujících stránkách Vám detailněji představíme tři 
 konkrétní, nedávno ukončené projektové záměry, které bychom 

s trochou nadsázky mohli označit jako „SUPERPROJEKTY“, a to 
jak z hlediska jejich obrovského významu pro naše město, tak 
i s ohledem na objem vynaložených finančních prostředků a výši 
dotace. Společným jmenovatelem všech těchto akcí je rovněž ter-
mín realizace v letech 2010 a 2011. Diametrálně odlišné je však 
jejich vnímání a postoj ze strany veřejnosti. Smutným paradoxem 
je, že naprosto nejzásadnější a finančně nejnáročnější projekty 
města probíhaly celé dva roky téměř bez povšimnutí. Ruku na srd-
ce, koho z nás – obyvatel města – zajímá, že se rekonstruuje čis-
tírna odpadních vod, budují nové kanalizační sběrače či moderni-
zuje úpravna vod? Stamiliony utopené pod zemí, které nedoceníme, 
dokud nám vodovod či kanalizace nevypoví své služby. Na zcela 
opačném pólu zájmu pak stojí notoricky známý a mnohokráte dis-
kutovaný projekt revitalizace strakonického náměstí. I zde však 
emoce a polemiky vyvolává opět jen „pozlátko“ na povrchu, to sku-
tečné gró projektu ukryté v zemi většině z nás uniká.
A nyní už jednotlivé projekty slovem i obrazem…

INTENZIFIKACE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD A DOPLNĚNÍ KANALIZACE
Objemově největší projekt, který byl ve městě Strakonice re-
alizován za přispění finančních prostředků EU, byl  zaměřený na 
rekonstrukci čistírny odpadních vod a rozšíření  kanalizační sítě. 
Díky tomuto projektu byl vyřešen palčivý problém z oblasti vo-
dohospodářské infrastruktury.
Město Strakonice jakožto tradiční průmyslové centrum patřilo 
ještě nedávno k největším znečišťovatelům v povodí řeky Otavy 
i v oblasti povodí Horní Vltavy. V souvislosti s připravovaným 
vstupem ČR do EU bylo v březnu roku 2003 vydáno nové naří-
zení vlády, které upravilo ukazatele a hodnoty přípustného zne-
čištění povrchových a odpadních vod. Čistírna odpadních vod ve 
Strakonicích (dále jen ČOV) tyto ukazatele bohužel nesplňova-
la, a to zejména hodnoty, které se týkaly účinnosti při odstraňo-
vání sloučenin dusíku a fosforu. Vzhledem k vysokým nákladům 
na realizaci nápravných opatření bylo jasné, že uvedení ČOV do 
požadovaného stavu bude během na dlouhou trať. Stejně jako 
řada dalších čistíren po celé ČR i ČOV ve Strakonicích získala 
výjimku umožňující stávající provoz do roku 2010. Do tohoto 
termínu bylo nutné provést úpravy, které splnění požadavků na 
jakost vypouštěné vody zajistí.
Město Strakonice začalo okamžitě připravovat rozsáhlý projekt, 
jehož cílem bylo jednak zajistit plnění nařízením stanovených 
parametrů a tím zvýšení kvality vody v řece Otavě, do které jsou 
odpadní vody vypouštěny, ale i snížení rizika znečišťování vod 
podzemních.
Prvotní projektová dokumentace, jejímž generálním dodava-
telem byla firma Hydroprojekt CZ, odštěpný závod České Bu-
dějovice, zahrnovala 29 samostatných podprojektů. Vedle zefek-
tivnění stávající čistírny počítala i s rozsáhlou rekonstrukcí 
kanalizační sítě a s napojením co možná největšího počtu oby-
vatel na ČOV prostřednictvím vybudování nových kanalizačních 
sběračů. Zrekonstruováno mělo být více než 11 km stávající ka-
nalizace a vybudováno téměř 5 km kanalizace nové, což je pro 

představu v součtu téměř stejná vzdálenost, jakou musíte překo-
nat, pokud se chcete dostat z Velkého náměstí ve Strakonicích 
na náměstí v Horažďovicích.
První neúspěšné pokusy o získání finančních prostředků na re-
alizaci tohoto gigantického projektu se uskutečnily ještě před 
začleněním ČR do EU – tehdy jsme chtěli rekordně vysokou do-
taci získat z tzv. předvstupního fondu ISPA. Následný vstup do 
EU nám zpřístupnil nové zdroje financování, které s sebou bo-
hužel nesly i větší administrativní náročnost. Přesto jsme se do 
boje s evropskými dotacemi pustili. Již na konci roku 2004 byl 

Státnímu fondu životního prostředí ČR předložen záměr projek-
tu, který fond schválil a vyzval město Strakonice k dalšímu kro-
ku – dopracování kompletní žádosti o dotaci. Vzhledem k roz-
sáhlosti a náročnosti byla žádost předložena až v roce 2007, a to 
do 1. výzvy k předkládání žádostí o dotaci z Operačního progra-
mu Životní prostředí (dále jen OPŽP). Celkové náklady na rea-
lizaci byly tehdy vyčísleny na více než 670 mil. Kč, z toho 
512 mil. mělo být pokryto z prostředků dotačního titulu. Žádost 

ČOV před zahájením rekonstrukce – letecký pohled.
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o dotaci bohužel nebyla úspěšná a financování projektu v tomto 
rozsahu z vlastních zdrojů města nepřipadalo v úvahu. Nezbýva-
lo než čekat na další dotační příležitosti.
Pro další, 3. výzvu OPŽP, vyhlášenou v následujícím roce, mu-
sel být dle požadavků poskytovatele finanční podpory projekt 
zásadně přepracován. Kvůli omezením tohoto dotačního titulu 
jsme upustili od velké části původně plánovaných prací. Zredu-
kovaný projekt s názvem „Strakonice – intenzifikace čistírny od-
padních vod a doplnění kanalizace“ tentokrát dotaci získal a stal 
se tak jedním ze 443 projektů v ČR zaměřených na snížení zne-
čištění vod, které Operační program Životní prostředí dosud 
podpořil celkovou částkou více než 35 miliard korun. Státní 
fond životního prostředí navíc městu umožnil čerpání zvýhod-
něného úvěru na spolufinancování vlastního podílu.

Rozsahu projektu odpovídal i značný počet zainteresovaných 
dodavatelských subjektů. Z výběrového řízení na zhotovitele 
projektu vzešlo vítězně sdružení firem SMP CZ, a. s., Hochtief 
CZ, a. s. a Swietelski s. r. o. s názvem „Strakonice – čisté 
 město“. Podle podmínek poskytovatele dotace byl vybrán také 
správce stavby, kterým bylo sdružení společností Vodohospo-
dářský rozvoj a výstavba, a. s. a Mott MacDonald CZ, Praha, 
spol. s r. o. Provozovatelem kanalizační sítě a čistírny odpad-
ních vod jsou Technické služby Strakonice s. r. o.
Z původně navrhovaných 29 podprojektů byly k realizaci nako-
nec vybrány pouze čtyři – Intenzifikace ČOV Strakonice, Kana-
lizace Dražejov, Sběrač E a Sběrač Radošovice.
Klíčovou aktivitou celého projektu byla intenzifikace samotné 
čistírny. Díky výstavbě moderní technologické linky čištění od-
padních vod a rekonstrukci či doplnění stávajících zařízení se 
zvýšila účinnost čistírny při odstraňování nečistot, a zároveň se 
podařilo rozšířit její kapacitu tak, aby byla schopná pojmout 
veškeré odpadní vody z města a přilehlých obcí.
V rámci podprojektu s názvem Kanalizace Dražejov byl vybudo-
ván zcela nový kanalizační sběrač, který zajistí odvádění odpad-

ních vod z lokality Pod Kuřidlem určené k bytové zástavbě. Sbě-
rač E, kanalizace vedoucí podél železniční trati Strakonice 
– Blatná, prošel celkovou rekonstrukcí, která zároveň umožnila 
zvýšení jeho kapacity. Tento sběrač přivede v budoucnosti od-
padní vodu z Řepice. Obce Radošovice a Mutěnice byly připo-
jeny na ČOV Strakonice prostřednictvím podprojektu Sběrač 
Radošovice. Strakonice se tak zásluhou projektu mohou po-
chlubit více než 2 300 m nových a 770 m zrekonstruovaných 
 kanalizačních řadů. 

Harmonogram přípravy a realizace projektu:

březen 2003
vstoupilo v platnost Nařízení vlády č. 61/2003 
Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného 
znečištění povrchových a odpadních vod

září 2004 předložení projektového záměru Státnímu 
fondu životního prostředí ČR

říjen 2007 předložení žádosti o dotaci do 1. výzvy 
OPŽP

prosinec 2007 zamítnutí žádosti z 1. výzvy OPŽP

duben 2008 předložení žádosti o dotaci do 3. výzvy 
OPŽP

srpen 2008 schválení žádosti o dotaci ze 3. výzvy OPŽP

prosinec 2009 podpis smlouvy o dílo se sdružením „Strako-
nice – čisté město“

duben 2010 zahájení fyzické realizace projektu
březen 2011 spuštění nové biologické linky ČOV
prosinec 2011 předání kompletního díla investorovi
únor 2012 zahájení zkušebního provozu 
listopad 2012 kolaudační řízení 

A co tak gigantická stavba vlastně obnáší?
Pro Vaši představu uvádíme alespoň některá čísla týkající se 
prováděných prací:
– v násypech nových terénních úprav v areálu ČOV a okolí bylo 

uloženo 13 300 m3 materiálu, ohumusováno a oseto bylo cel-
kem 9 000 m2 ploch,

Slavnostní zahájení stavby.

Dosazovací nádrže na ČOV Strakonice.



3

 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE 2/2012

 PŘÍLOHA ZPRAVODAJE

– v areálu ČOV bylo nově postaveno 2 857 m2 asfaltových ploch 
a obnovena asfaltová plocha o velikosti 4 289 m 2, přičemž 
muselo být odstraněno 627 m2 betonových povrchů,

– nově vybudovaná linka biologického čištění se skládá ze 
čtyř nádrží, zatímco nejmenší z nich (regenerační nádrž) 
má objem 456 m3, největší (nitrifikační nádrž) pojme téměř 
2 750 m3 vyčištěné vody,

– pro již vyčištěnou vodu byla vybudována dvojice dosazova-
cích nádrží o objemu 2 383 m3 .

Stavba byla slavnostně zahájena symbolickým poklepem na zá-
kladní kámen na konci dubna 2010. Zatímco ostatní práce by-
ly ještě v plném proudu, na počátku roku 2011 již byla uvede-
na do provozu zcela nová biologická linka ČOV. Čilý stavební 
ruch ustal v prosinci loňského roku. I když by se mohlo zdát, že 
je vše hotovo, projekt ještě zdaleka nekončí. Následovat bude 
desetiměsíční zkušební provoz, který prověří, zda se podařilo 
požadavky EU skutečně naplnit. Teprve na konci roku 2012 
může být zahájeno kolaudační řízení, které bude tím skutečným 
završením projektu.

Sběrač E, budování shybky pod řekou Otavou.

Dokončená stavba ČOV.

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU
Celkové výdaje projektu  371 mil. Kč
Dotace z Operačního programu Životní prostředí  203 mil. Kč
Vlastní podíl města Strakonice 168 mil. Kč
Půjčka Státního fondu Životního prostředí ČR  22 mil. Kč

Projekt je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí
Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

Oblast podpory 1.1 – Snížení znečištění vod
Podoblast podpory 1.1.1 – Snížení znečištění z komunálních zdrojů

Kanalizace Radošovice.

Další informace o projektu včetně podrobné fotodokumentace najdete na webových stránkách Technických služeb Strakonice, s. r. o. – 
www.tsst.cz.



ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE 2/2012

PŘÍLOHA ZPRAVODAJE

4

ÚPRAVNA VODY HAJSKÁ – REKONSTRUKCE A MODERNIZACE
Finančně méně rozsáhlým, leč významem nikoliv, je projekt 
 týkající se rekonstrukce a modernizace úpravny vod Hajská, 
 jehož realizace byla dokončena v roce 2011.
Do strakonické veřejné vodovodní sítě o délce 86 km je dodává-
na voda ze dvou vlastních vodních zdrojů, kterými jsou úprav-
na vody Pracejovice a úpravna vody Hajská, a z jednoho cizího 
zdroje – z Vodárenské soustavy jižní Čechy. Obě úpravny vod 
jak Hajská, tak Pracejovice byly trvale v provozuschopném 
 stavu. Nicméně i přes značné úsilí a nemalé částky vynakládané 
na údržbu se oba provozy a jejich technologie stávaly poměrně 
zastaralými, a v jistých částech byly dokonce na hranici život-

nosti. Navíc již ani neodpovídaly moderním trendům v úpravě 
vody. Město Strakonice mělo současně enormní zájem na za-
chování obou vlastních zdrojů pitné vody, a to zejména pro je-
jich neoddiskutovatelnou vysokou kvalitu a dostatečnou vydat-
nost. Z těchto důvodů bylo nutné zahájit přípravy na celkovou 
rekonstrukci a modernizaci výše uvedených úpraven. První na 
řadu přišla starší z vodáren – Hajská.

Střípky z historie vodárny v Hajské
Historie úpravny vody v Hajské se datuje od roku 1929, kdy 
 město Strakonice trpělo až katastrofálním nedostatkem pitné 
 vody. Tento jev byl zapříčiněn stále narůstajícím počtem obyvatel 
spojeným s výrazným rozvojem průmyslu ve městě. Pitnou vodou 
se tehdy začaly zabývat zemské úřady – její nedostatek, způsobu-
jící neudržitelné zdravotní poměry, které se ve městě projevily po 
vypuknutí tyfové epidemie, nutily městskou radu k radikálnímu 
řešení otázky zásobení obyvatelstva pitnou vodou. V této době by-
ly na přání městských radních prováděny v okolí města hydro-
geologické práce, z jejichž závěru vyplynula nejvhodnější oblast 
s dostatečným množstvím podzemní vody. Byl to pravý břeh řeky 
Otavy u obce Hajská. V tomto místě došlo k vybudování studny se 
spuštěnými litinovými filtry až do hloubky 44 metrů. Očekávaná 
vydatnost zbudované studny byla 15 l/s. Toto množství mělo 
uspokojit tehdejší poptávku po pitné vodě. Avšak pro nevalnou 
kvalitu čerpané vody bylo rozhodnuto zbudovat v této lokalitě prv-
ní úpravnu vody pro město Strakonice. S návazností na stavbu 
úpravny byl vyprojektován i dvoukomorový vodojem na Podsrpu 

o objemu 1300 m3 a vyrovnávací vodojem o objemu 500 m3 pod Ši-
beničním vrchem. Roku 1932 byla zadána k vyhotovení pro-
jektová dokumentace celého tohoto vodovodu firmě Ing. Čeněk 
Pštros. Po další řadě technologických zkoušek a čerpacích poku-
sů  byl v roce 1934 dokončen projekt, v lednu 1935 pak schválen 
a 27. března 1937 vodárna dodala do vodovodní sítě poprvé 
 upravenou vodu. Téhož roku proběhla rovněž úspěšně kolaudace 
této první jedinečné úpravny vody, jedinečné hlavně s ohledem na 
použitou technologii. Tehdejší způsob úpravy vody byl pro vysoký 
obsah železa a manganu v surové vodě pozoruhodný. Celý proces 
úpravy spočíval pouze v kontaktní filtraci na pěti instalovaných 
tlakových filtrech (roku 1941 byl doplněn filtr šestý). Pro zajíma-
vost – tyto filtry byly stále v provozu a přes 70 let plnily svou funk-
ci, pouze v pozdější době byly z důvodu zvýšení kapacity úpravny 
 vody doplněny o další tři filtry v nové přístavbě vodárny.
Z důvodu neustále se zvyšujícího „hladu po čisté vodě“ prošly 
úpravna vody a přilehlé prameniště od svého zrodu řadou rekon-
strukcí a rozšíření. Ze zmíněných bylo nejvýznamnější rozšíření 
úpravny vody o usazovací nádrže a tím přechod na dvoustupňovou 
úpravu vody v letech 1974–1977. Od té doby vodárna pracuje až 
na nezbytné opravy a úpravy v technologii i stavební části v té-
měř nezměněné podobě do dnešního dne.
Vodárna v Hajské byla v provozu přes 70 let, tedy i stav drtivé 
většiny technologických a stavebních prvků byl na hranici  jejich 
životnosti. Přesto produkovala neustále vysoce kvalitní pitnou 
vodu. Připravovaná rekonstrukce měla vést k ještě vyšší kvalitě 
upravené pitné vody, ale rovněž ke stabilizaci a spolehlivosti 
technologie úpravy vody tak, jak vyžadují poměry poplatné mo-
derní době. Město začalo projekt připravovat již v roce 2002, 
kdy byla zadána projektová dokumentace celkové rekonstrukce. 
Na základě vypracovaného projektu bylo v roce 2004 vydáno 
stavební povolení. Nicméně v letech 2004–2008 nebyly vy-
hlášeny žádné vhodné dotační tituly, které by umožnily na 

 rekonstrukci čerpat externí zdroje, a samotný rozpočet města na 
takto rozsáhlou akci nestačil. V těchto letech zároveň došlo ke 
změně legislativy, která řešila nakládání a úpravu čisté vody. 
V souladu se změnami legislativy a s připravovanými dotačními 
tituly byla v letech 2007 a 2008 provedena aktualizace projekto-
vé dokumentace a následně v roce 2009 byla zpracována žádost 
o dotaci, která byla směrována na Ministerstvo zemědělství 
ČR.

Úpravna vod Hajská před rekonstrukcí.

Úpravna vod Hajská po rekonstrukci.
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Harmonogram přípravy a realizace projektu:
2002 – 2003 termín zpracování projektové dokumentace
11. 03. 2004 datum vydání stavebního povolení
27. 05. 2009 zahájení výběrového řízení na dodavatele díla

14. 10. 2009 datum podpisu Smlouvy o dílo s vybraným 
zhotovitelem

28. 12. 2009 datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace
04. 01. 2010 datum předání staveniště
30. 03. 2010 datum úplného odstavení ÚV Hajská

29. 12. 2011 datum uvedení ÚV Hajská do zkušebního 
provozu

30. 09. 2012 datum ukončení zkušebního provozu
Termíny kolaudace budou vycházet z data ukončení zkušeb-
ního provozu vodárny.

Vlastní realizace stavby byla zahájena na základě výběrového ří-
zení v prvním čtvrtletí roku 2010. Zhotovitelem stavby bylo 
sdružení firem Aldast, spol. s r. o., Strakonice a Znakon, a. s., 
Sousedovice, technologickou část úpravny jakožto subdodávku 
zajišťovala společnost Envi–pur, s. r. o. Rekonstrukcí úpravny 
nezůstal kámen na kameni. Původní zůstaly pouze obvodové zdi 
budovy, vše ostatní je zcela nové. Celkové náklady realizace 
stavby činily přibližně 72 mil. Kč bez DPH. Zhruba polovinu 
stály samotné stavební úpravy, druhá polovina nákladů padla 
na nové technologické zařízení. To úpravnu Hajská řadí v sou-
časné době mezi jednu z nejmodernějších na jihu Čech.
V rámci stavebních nákladů byla provedena sanace betonových 
konstrukcí, statické zajištění nosných prvků či částečná demoli-
ce prvního separačního stupně, budova vodárny dostala novou, 
zateplenou fasádu i nová okna. Současně byla provedena moder-
nizace technologické linky úpravny, kde šlo například o doplně-
ní zařízení na oxidaci surové vody vzdušným kyslíkem, dávko-
vání chemikálií, vybudování sedimentačních nádrží s lamelovou 
vestavbou či usazení čtyř tlakových dvouvrstvých rychlofiltrů 

a doplnění jednotky UV záření. Úpravna byla zároveň dovyba-
vena tzv. kalolisem, jehož základní funkcí je odvodnění kalů, 
které se díky tomu mohou odvážet v suché formě a jejich pro-
dukce se tak výrazně sníží.
Navrhovaný výkon technologické linky úpravny vody je sta-
noven minimem 15 l/s, maximem 32 l/s a dále průměrnou 
 hodnotou 22 l/s, v případě náhlé krize je schopna krátkodobě 
vyprodukovat i 50 l/s. Průměrný výkon technologické linky 
 postačuje k zásobování cca 35 % obyvatel Strakonic.
V současné době je úpravna vody provozována v tzv. zkušebním 
provozu, který je vodoprávním úřadem stanoven do konce září 
2012. Poté dojde k vyhodnocení tohoto režimu a úpravna vody 
bude uvedena do trvalého provozu. V rámci zkušebního provo-
zu je již vyráběna kvalitní pitná voda, která je distribuována do 
vodovodní sítě města Strakonice.
Projekt rekonstrukce a modernizace úpravny vod Hajská, ja-
kožto jednoho ze tří zdrojů zásobující město Strakonice a jeho 
okolí pitnou  vodou, přispěje k zajištění větší stability vodo-
hospodářského systému města Strakonice. V návaznosti na ter-
mín uvedení této úpravny do trvalého provozu je v současné 
 době připravována rekonstrukce a modernizace další úpravny 
vody – tentokráte v Pracejovicích.

Díky dlouhodobému a podrobnému monitorování spotřeby vody 
ve městě (které je prováděno zejména za účelem včasného zjiš-
tění možné skryté poruchy na vodovodní síti), je možné vysledo-
vat rozdílný odběr vody v průběhu roku. Dá se říci, že spotřeba 
 značně stoupá v období před Vánoci, kdy hospodyňky „zuřivě 
gruntují“, dále pak ze stejného důvodu, ale v omezené míře 
před svátky Velikonoc a před Václavskou poutí. Spotřeba vody 
rovněž značně stoupne v jarních měsících při přílivu teplého 
vzduchu, kdy si odběratelé plní zahradní bazény a začíná „za-
hrádkářská sezona“, a v neposlední řadě téměř lineárně stoupá 

se zvedající se venkovní teplotou vzduchu nad 30 °C. Naopak 
značný pokles spotřeby je zaznamenán na sklonku roku po Vá-
nocích a v době letních dovolených, kdy většina průmyslového 
provozu přechází do útlumu. Z krátkodobého hlediska je pak 
patrný rozdíl v denní spotřebě – odběr vody v průběhu páteční-
ho odpoledne a večera klesá a drží se na nižší úrovni až do ne-
dělního podvečera, kdy  dosahuje až 1,3 násobku průměrné den-
ní spotřeby ve všední den. Toto je opět dáno jednak omezeným 
provozem průmyslu ve městě o víkendech, a v létě pak rovněž 
„opuštěním“ města odběrateli na chaty, chalupy či zahrádky.

Perličky z provozu:

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU
      Celkové výdaje projektu: 85.574.698,80 Kč
      Celková dotace z rozpočtu Ministerstva zemědělství ČR: 24.729.000,00 Kč
      Celková dotace z rozpočtu Jihočeského kraje:  5.997.000,00 Kč
      Vlastní podíl města Strakonice: 54.848.698,80 Kč
      Bezúročný bankovní úvěr (poskytnutý MZe): 18.733.000,00 Kč

Projekt byl spolufinancován z prostředků Ministerstva  zemědělství ČR v rámci Programu
„Výstavba a obnova  infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ a prostředků  Jihočeského kraje.

Usazovací nádrže v průběhu rekonstrukce.
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O revitalizaci strakonického Velkého náměstí bylo řečeno a na-
psáno již mnohé. Na rozdíl od předchozích dvou projektů je 
to akce, která vyvolávala, vyvolává a zřejmě ještě dlouho bude 
vyvolávat prudké emoce a vášně. Ponechme však nyní stranou 
jakékoliv diskuze a polemiky a proveďme společně malou reka-
pitulaci tohoto jedinečného projektu.
Hlavním záměrem bylo vytvořit důstojný a kultivovaný městský 
prostor, který bude svým charakterem splňovat funkci místa pro 
každodenní život a setkávání a do jisté míry tím bude suplovat 
klasické náměstí, které naše město historicky postrádá.
Výběrové řízení na dodavatele díla probíhalo od prosince 2009 
do března 2010. Ve stanoveném termínu bylo předloženo cel-
kem dvacet nabídek, z nichž jako vítězná vyšla nabídka spo-
lečnosti EUROVIA CS, a. s., Praha. Na základě provedeného 
 tendru došlo k úspoře přes 46 mil. Kč, neboť předpokládané 
 náklady akce dle zpracované projektové dokumentace se pohy-
bovaly na stavební části okolo 131 mil. Kč.
V zóně Velkého náměstí a navazujících prostor (ulice U Sv. 
Markéty, Lidická, Pionýrská, Sokolovská, Hrnčířská, Na Stráži) 
došlo ke kompletnímu odstranění povrchů komunikací a chod-
níků a k jejich celkovému předláždění; použity jsou převážně 
přírodní materiály – zejména žula mrákotínského typu. V rám-
ci rekonstrukce komunikací byla rovněž provedena opatření pro 
zvýšení bezpečnosti a zklidnění dopravy. Zcela nový netradiční 
vzhled dostala centrální křižovatka umístěná v srdci náměstí – 
v tzv. „zlatém kříži“. Současně došlo k rekonstrukci a dobudo-

vání kanalizačního a vodovodního řadu a přeložení převážné 
většiny inženýrských sítí, dále pak k obnově veřejného osvětle-
ní včetně instalace nové vánoční výzdoby, výsadbě vzrostlé 
 zeleně, keřů a trvalek a doplnění drobného mobiliáře (lavičky, 
odpadkové koše, pítko a hodiny). Byla vytvořena celkem tři sta-
noviště pro podzemní kontejnerová stání na tříděný odpad – 
a to v ulici U Sv. Markéty, Sokolovská a Pionýrská.

Harmonogram přípravy a realizace projektu:

2007 – 2008 termín zpracování architektonické studie

2008 – 2009 termín zpracování projektové dokumentace

13. 05. 2009 termín vydání stavebního povolení

19. 12. 2009 termín zahájení výběrového řízení na dodava-
tele díla

18. 03. 2010 datum podpisu Smlouvy o dílo s vybraným 
zhotovitelem

19. 03. 2010 datum předání staveniště

23. 03. 2010 datum zahájení fyzické realizace

26. 03. 2010 termín podání žádosti o dotaci

30. 11. 2011 datum ukončení fyzické realizace 
(předání díla do užívání)

29. 02. 2012 datum ukončení projektu

Projekt byl realizačně i časově rozdělen do tří samostatných 
 částí, přičemž každá měla svá specifika: 

I. část – Termín realizace: 23. 3. 2010 – 16. 8. 2010. 
Zájmové území: ulice U Sv. Markéty a Velké náměstí až po kří-
žení s ulicí Hrnčířskou.

Právě v rámci této části, a to ve spodním úseku komunikace 
U Sv. Markéty byl proveden nejhlubší výkop celé stavby, kdy se 
stavebníci pohybovali v hloubce osmi metrů pod úrovní stávají-
cího terénu. V průběhu stavebních prací byly objeveny zrušené 
sklepy patřící ke „staré poště“ (tento dům byl zbourán na po-
čátku 20. století).
V prostoru samotného Velkého náměstí se vyskytovalo bezkon-
kurenčně nejvíce inženýrských sítí – realizoval se zde parovod, 
teplovod a zároveň dva kanalizační řady, přičemž byla snaha 
 pohybovat se v původních trasách tak, aby se předešlo riziku 

REVITALIZACE VELKÉHO NÁMĚSTÍ A NAVAZUJÍCÍCH PROSTOR VE STRAKONICÍCH – I. ETAPA

„Zlatý kříž“ před rekonstrukcí.

„Zlatý kříž“ po dokončení realizace projektu.
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kolize s historickými sklepy. Před zahájením realizace totiž pa-
noval názor, že se právě v této lokalitě nachází velké množství 
nezmapovaných a historicky neevidovaných sklepních prostor. 
Při pracích v hloubkách pod úrovní terénu tak hrozilo vysoké 
riziko propadu, které by stavbu mohlo zpozdit, případně výraz-
ně narušit. Naštěstí se tato obava nepotvrdila! Dalším spe-
cifikem této centrální plochy je výrazný příčný sklon. Proto 
bylo třeba soustředit se na odvodnění celé plochy a vymyslet 
a zrealizovat funkční systém proti prudkým a přívalovým deš-
ťům tak, aby nedocházelo k zaplavování spodní části náměstí.

II. část – Termín realizace: 17. 8. 2010 – 31. 12. 2010.
Zájmové území: ulice Sokolovská a Lidická až po křižovatku 
„U Hvězdy“.

Tato část rekonstruovaných ploch byla dosti bohatá na význam-
né historické nálezy, proto si na tomto místě dovolíme malé 
 odbočení.

Archeologické výzkumy

Archeologický výzkum provedený v průběhu rekonstrukce Velkého 
náměstí byl největší akcí svého druhu v historickém jádru Stra-
konic. Nejvýznamnějším objevem byl nález základů východní 
městské brány, tzv. Písecké, v Lidické ulici. Plošným odkryvem po-
mocí šachovnicové sítě sond se zde podařilo odhalit podstatnou 
část jejího půdorysu. Tím byla získána přibližná představa o po-
době tohoto objektu. Dochovala se téměř úplná západní zeď v ce-
lé šířce ulice a na ni navazující jižní zeď. Nálezová situace zá-
kladů brány byla porovnána se známými ikonografickými 
prameny, v neporušeném stavu je však brána zachycena pouze na 
vyobrazení z roku 1711.
Z historických pramenů vyplývá, že výstavbu strakonického opev-
nění (kamenné hradby se dvěma městskými branami) inicioval 
generální převor řádu sv. Jana – Jan II. z Rožmberka – po roce 
1508. Hradby v půlkruhu obepínaly severní polovinu města a kon-
čily u městských bran. Význam měly spíše v rovině symbolické, 

a to v posílení prestiže. Značná část původního opevnění ještě 
v 70. letech 20. století stála (zejména pak v přilehlých dvorcích 
okolo Rennerových sadů), velká většina však zanikla během roz-
sáhlé necitlivé asanace severní historické části města. Poslední 
zbytky středověké bašty lze nalézt nad ulicí Čelakovského a zá-
padní částí Rennerových sadů. Po odkrytí pozůstatků Písecké 
brány proběhla odborná diskuse všech zúčastněných stran, jak 
objev základového zdiva zúročit a zpřístupnit veřejnosti. Po vše-
obecné shodě bylo zvoleno řešení, které přiznává půdorys brány 
v nové zádlažbě.
Solitérním nálezem byl odkrytý základ mariánského sloupu ve 
středu Velkého náměstí, přibližně na spojnici vyústění ulic Na 
Stráži a U Sv. Markéty. Mariánský sloup byl ve 40. letech 
20. století rozebrán a přemístěn z Velkého na Palackého ná-
městí.
Pro doplnění archeologické vsuvky připomeňme, že také v zá-
padní části náměstí byly díky archeologickému průzkumu probá-
dány úseky, které byly dosud všemu zkoumání uzavřeny. Velkým 
přínosem pro pochopení vývoje náměstí v novověku se tak stalo 
objevení části neporušeného souvrství v blízkosti domu čp. 47, 
zhruba 35 m od nároží Lázeňské ulice. Zde se podařilo odhalit 
dvě nejstarší úrovně valounové dlažby oddělené spáleništěm, kte-
ré lze na základě četných keramických nálezů datovat do 16. sto-
letí. Je pravděpodobné, že nalezené spáleniště je reliktem rozsáh-
lého požáru z roku 1532, který postihl oblast Velkého náměstí. 
Dlažby byly objeveny zhruba 1 metr pod úrovní stávajícího te-
rénu.
Zájemci o historii města se budou moci s některými z objevených 
artefaktů seznámit v rámci expozice Muzea středního Pootaví.

Vraťme se ale zpět k II. části projektu. Rekonstrukce kanaliza-
ce a parovodu v ulici Lidická probíhala velmi nevšedním způ-
sobem. Protože je zde komunikace příliš úzká, bylo nutné, a to 
zejména s ohledem na topnou sezonu, aby obě stavební akce 
probíhaly současně naproti sobě – tedy pokládka parovodu star-
tovala od Hvězdy a pokládka kanalizace z Velkého náměstí. 
V polovině úseku se obě stavby minuly a postupovaly dál stej-
ným směrem. Šlo tedy o přesné načasování a perfektní koordi-
naci veškerých činností tak, aby obyvatelé ve spodní části ná-
městí a zejména pak strakonická nemocnice nezůstali bez tepla 
a teplé vody.

Torzo písecké brány.

Čilý stavební ruch.
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III. část – Termín realizace: 1. 1. 2011 – 30. 11. 2011.
Zájmové území: ulice Na Stráži, Pionýrská, Hrnčířská a dokon-
čení křížení ulic Velké náměstí, Na Stráži a U Sv. Markéty pro-
pojením do oválné kruhové křižovatky. 

Poslední část projektu s sebou přinesla nejmarkantnější vizuál-
ní změny a možná proto vyvolala i největší rozruch mezi oby-
vateli města Strakonice. Velké náměstí s ulicemi U Sv. Marké-
ty a Na Stráži nově spojuje kruhový objezd atypického tvaru, 
díky kterému si vysloužil řadu přezdívek, z nichž „piškot“ je asi 
nejpřijatelnější. V prostoru uvnitř křižovatky je umístěna plasti-
ka Švandy dudáka – symbolu města. S nápadem na vytvoření 
sochy přišlo Dětské zastupitelstvo města Strakonice v rámci své 
kampaně „Stopy z minulosti – mosty k budoucnosti“ a tento 
námět pak zhmotnil akademický malíř Jiří Kubelka. Křižovatce 
dominuje kamenný pylon s jednoduchými analogovými hodina-
mi. Stávající rampa, s jejíž proměnou počítá zatím nerealizova-
ná další etapa rekonstrukce, je oddělena od nových prostor ga-
bionovou zdí. Jedná se o dočasný prvek, který naznačuje 
pokračování další rekonstrukce, přičemž barevnost a provedení 

navazuje na okolní trvalé plochy z kamene a dotváří architek-
tonické řešení. Během letošního roku bude celkový prostor 
před radnicí ještě doplněn o fontánu ztvárňující soutok dvou řek 
– Otavy a Volyňky.
Na rekonstrukci náměstí a přilehlých prostor se kromě dříve 
zmíněného generálního dodavatele – firmy EUROVIA CS, a. s., 
PRAHA, podílela celá řada dalších subjektů. Vzpomeňme ale-
spoň některé z nich – Unielektro, s. r. o., Česká Žula, a. s., 
 ZAKOM, a. s., za stavební dozor a koordinátora bezpečnosti 
práce – Jacobs Consultancy, spol. s r.o. a GPL – INVEST, 
s. r. o., záchranný archeologický průzkum zpracovala firma AR-
CHAIA Jih, o. p. s., zaměření stavby prováděla GEOTEKA 
s. r. o. Když už jsme u výčtu jmen spojených s realizací, nemě-
li bychom zapomenout ani na autora architektonické studie – 
Ing. arch. Josefa Kiszku z atelieru ARKISS a také na generál-
ního projektanta – společnost Mott MacDonald CZ, PRAHA, 
spol. s r. o.
Závěrem ještě připomeňme, že na celou stavbu bylo vydáno cel-
kem 11 dokumentů o předčasném užívání (tak jak byly dokon-
čovány jednotlivé dílčí fáze projektu), a také to, že stavba je zko-
laudována celkem 8 vydanými kolaudačními rozhodnutími. 
Přičemž první kolaudační rozhodnutí bylo vydáno 16. 12. 2011 
a poslední 13. 1. 2012.

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU
      Celkové výdaje projektu: 85.034.869,39 Kč 
      Celkové způsobilé výdaje projektu: 50.840.633,80 Kč 
      Celkové nezpůsobilé výdaje projektu: 34.194.235,59 Kč 
      Celková dotace z rozpočtu IOP: 43.214.538,70 Kč
 (85% z celkových způsobilých výdajů)
      Vlastní podíl města Strakonice: 41.820.330,69 Kč

Projekt byl realizován v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice
(deprivované zóny „Sídliště MÍR“) a spolufinancován z Integrovaného operačního programu,

Oblasti intervence 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích,
Podporované aktivity 5.2a) – Revitalizace veřejných prostranství.

Přílohu připravily:

Eva Krausová, Jitka Pelešková, Věra Samková, odbor rozvoje MěÚ Strakonice. Foto: Archiv MěÚ

Sádrový odlitek sochy Švandy Dudáka.

Pokládka finálních povrchů.


