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Rok 2012 – rok 20. mezinárodního dudáckého festivalu

Pro lidi a zvláště pak jejich páníč-
ky jsou to přátelé, kamarádi, léči-
telé bolavých duší a těl. Mohou 
být velcí i maličcí, krásní i oškliví 
a nejrůznější webové stránky nabí-
zejí neuvěřitelné množství citátů 
z pera klasiků, kde je opěvována 
věrnost a nezištná láska těchto 
tvorů k člověku. O to nepatřičněji 
se jeví, když si jejich přítomnost 
ve městě, zvláště na počátku jara, 
kdy odtaje sníh, uvědomujeme 
především přes „to“, co bychom 
neradi vyšlápli.

Nejoblíbenější rasa: jezevčík
Ve Strakonicích je v současnosti 
registrováno 1707 psů různých 

ras, které vlastní 1586 majitelů. 
Největší oblibě se těší voříšci, tedy 
kříženci. Těch strakoničtí pejska-
ři chovají 289. Hned po nich se 
zde vyskytuje více než 160 jezev-
číků a 138 yorkshirských terié-
rů. Potkat můžeme třeba také 
jednoho aljašského malamuta a ir-
ského setra. Strakoničtí psi však 
jsou reprezentováni rovněž jedinci 
nezvyklých ras jako shar–pei nebo 
akita–inu.

Český národ pejskařský
V Česku podle průzkumů vlastní 
psa kolem 41 procenta domácnos-
tí, čímž patříme k nejčetnějším 
pejskařům v Evropě. Klady života 
se čtyřnohým kamarádem však 
nutně vyvažují také omezení a po-

vinnosti. Bohužel právě těch se 
někteří majitelé psů zříkají a jejich 
vinou pak soužití lidí a psů, přede-
vším ve městech, může mít vážné 
nedostatky. Jen pro zajímavost – 
v Praze 7, kde je přihlášeno zhru-
ba o devět set registrovaných 
psů více než ve Strakonicích, se 
z chodníků za jeden měsíc sebere 
1,1 tuny exkrementů, které maji-
telé „zapomněli“ po svém čtyřno-
hém kamarádovi uklidit.

Za přestupek pokuta 1000 korun
Podle platné legislativy jde v tom-
to případě o přestupek proti veřej-
nému pořádku. Městská policie 
může každému, kdo se dopouští 

znečišťování veřejných prostran-
ství, udělit pokutu 1000 korun. 
Zákon připouští i sankce mnohem 
vyšší. „Pokutu tisíc korun jsme už 
neukázněným pejskařům udělili,“ 
potvrzuje Josef Chmelař z Městské 
policie Strakonice. Hlídky strážní-
ků se snaží vůči pejskařům působit 
především preventivně. Sankce to-
tiž musí jít ruku v ruce s výchovou.

Neuklízet nepořádek po svém 
psu je ostudné
„Myslím, že se situace rok od roku 
zlepšuje,“ říká ředitel Technických 
služeb Strakonice Ludvík Němejc. 
Právě pracovníci technických slu-
žeb musí napravovat nedbalost 
některých majitelů psů. Již dva ro-
ky mají k dispozici speciální vysa-

vač nečistot z chodníků, který od-
klízí i většinu exkrementů.
Podle Lucie Klimešové z odbo-
ru životního prostředí Městské-
ho úřadu Strakonice je ve městě 
v místech, kam se nejčastěji chodí 
venčit psi, instalováno 13 stoja-
nů se sáčky, které mohou pejskaři 
k úklidu použít. „Sáčky jsou pra-
videlně doplňovány. Pokud zjis-
títe, že někde chybí, informujte, 
prosím, pracovníky odboru život-
ního prostředí na telefonním čísle 
383 700 333, případně zástupce 
technických služeb na telefonním 
čísle 606 620 596 a nedostatek 
bude v co nejkratším termínu od-
straněn. Znečištěný sáček můžete 
vhodit do jakéhokoliv odpadkové-
ho koše,“ říká Lucie Klimešová 
a dodává „Dokud si však většina 
lidí neosvojí skutečnost, že nechat 
po svém pejskovi neuklizeno je 
prostě stejný společenský prohře-
šek jako po sobě neuklidit toaletu, 
bude problém bohužel stále trvat.“
Chceme-li, aby prostředí v našem 
městě bylo příjemné, neměli by-
chom být k porušování zákona 
lhostejní. Pokud nepomůže prostá 
domluva, je možné kontaktovat 
městskou policii na tel. 383 700 
193 nebo na lince 156. Pořídíme-
-li k přestupku jednoduchou foto-
dokumentaci třeba mobilním tele-
fonem, neukázněný majitel psa se 
postihu stěží vyhne.
Je však na místě poděkovat větši-
ně zodpovědných pejskařů, kteří 
se o svého čtyřnohého kamaráda 
náležitě starají a také po něm s na-
prostou samozřejmostí uklízejí. 
Bez psů by nám tady totiž bylo 
smutno. Jak píše psychoanalytik 
a etolog Jeffrey Masson: „Mají 
možná větší radost ze života než 
my, a tento pocit z nich vyzařuje 
natolik silně, že se z něj těšíme i my 
lidé.“

Informace o psím útulku
V roce 2008 byl ve Strakonicích 
zřízen útulek pro opuštěné a nale-
zené psy. Provozují ho technic-
késlužby. V několika objektech je 

SOUŽITÍ LIDÍ A PSŮ VE STRAKONICÍCH

Platím poplatky, tak proč bych 
měl uklízet? I takovýto názor za-
znívá z úst některých strakonic-
kých pejskařů. Když v roce 2006 
město Strakonice ve spolupráci 
s dětskými zastupiteli a Strako-
nickou televizí připravovalo medi-
álně osvětovou kampaň pod ná-
zvem Taky jste si (TO) již vyšlápli, 
nechalo porovnat v rámci této 
kampaně příjmy, které plynou do 
městské kasy z poplatků ze psů 
a výdaje spojené s čistotou města 
v souvislosti s psími exkrementy. 
Z poplatků se vybralo nesrovna-
telně méně, než kolik se muselo 
investovat. Mimochodem tenkrát 
bylo spočítáno, že strakoničtí psi 
vyprodukují za rok 137 tun exkre-
mentů. A to už je pořádná „hro-
mádka“. 
Sluší se proto poděkovat všem 
pejskařům, kteří se o svého čtyř-
nohého kamaráda dobře starají 
a zcela přirozeně po něm také 
uklízejí. Chodit po světě s hlavou 
skloněnou ve strachu, abychom si 
(TO) nevyšlápli, je totiž nejen ne-
příjemné, ale také nezdravé pro 
naše tělo i duši. Možná, že i čisté 
chodníky posilují schopnost člově-
ka vidět dál, než pod vlastní nohy.

ZNEČIŠŤOVÁNÍM VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ PEJSKAŘI PORUŠUJÍ ZÁKON

Pes není jenom radost, ale i starost. Foto: Archiv MěÚ

umístěno celkem 39 kotců. Kon-
cem března zde na své či nové pá-
níčky čekalo 28 psů včetně čtyř 
štěňat. Psí útulek slouží nale-
zencům ze Strakonic a Písku. Za 
úplatu, v případě volných kapacit, 
zde mohou dočasně přebývat také 
zvířata z okolních obcí. O vytíže-
nosti zařízení a bohužel také o ne-
zodpovědnosti mnohých majitelů 
psů vypovídá, že tisícího obyvate-
le útulku zde uvítali již v červnu 
2011. Jmenoval se Normen a měl 
štěstí, neboť velmi rychle našel no-
vého pána. Problémy s umístěním 
mají zejména psi velkých ras. 
Zvláště v zimě útulek doslova 
„praská ve švech“. Tři pracovníci 
zařízení situaci zvládají především 
díky obětavosti a opravdové lásce 
ke svým svěřencům.
Stránku připravila Irena Malo-
tová, PR
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
51. jednání dne 22. 2. 2012

Rada města souhlasila:

GALERIE POD ŠIRÝM NEBEM
s uzavřením smlouvy o výpůjčce na 
zeď na pozemku p. č. 575/4 v k. ú. 
Strakonice s neformální uměleckou 
skupinou Jsme Strakonice za úče-
lem užívání zdi pro realizaci pro-
jektů, výstav ve veřejném prostoru, 
instalace velkoformátových obra-
zů, fotografií a koláží pro místní 
obyvatele.

Projekt spočívá v umístění několi-
ka rámů, které budou sloužit jako 
výstavní plocha. V těchto rámech 
budou vystavována díla amatér-
ských fotografů, malířů, grafiků 
a studentů strakonických škol. 
Artwall by měl být alternativou 
klasických galerií ve smyslu pre-
zentace tvůrců, kteří nemají příle-
žitost v těchto galeriích vysta-
vovat. Expozice bude obměňována 
jednou za dva až tři měsíce, v pří-
padě zájmu i častěji. První výstava 
na téma „Můj prostor“ (černobílá 
fotografie) bude zahájena vernisá-
ží. Zájemci, kteří by v květnu chtě-
li vystavovat své fotografie (jejichž 
velkoformátový tisk bude zapla-
cen z grantu nadace O2 – Think 

Big ve spolupráci s Nadací rozvoje 
občanské společnosti), mohou za-
sílat své návrhy a dotazy na e-mail 
artwallstrakonice@email.cz.

Rada města rozhodla:

MĚSTO UŠETŘÍ NA ENERGIÍCH
zadat veřejnou zakázku na zatep-
lení a výměnu oken ZŠ Čelakovské-
ho, budova v Jezerní 1280. 

Bude provedeno zateplení fasády 
a střechy, stávající okna budou vy-
měněna za okna plastová.

52. jednání dne 29. 2. 2012

Rada města rozhodla:

PODLAHA TĚLOCVIČNY V ZŠ 
ČELAKOVSKÉHO V NOVÉM
zaslat výzvu k podání nabídky na 
rekonstrukci podlahy tělocvičny 
v ZŠ Čelakovského v Chelčického 
ulici.

Nový umělý sportovní více-
vrstvý povrch získá jak podlaha 
tělocvičny, tak nářaďovna nava-
zující na tělocvičnu. Nyní je zde 
parketová podlaha. Na výměnu 
podlahy získalo město grant z Ji-
hočeského kraje ve výši 350 000 
Kč.

Vizualizace zdi, která bude sloužit pro galerii pod širým nebem.
 Autor: skupina Jsme Strakonice 

SÍDLIŠTĚ MÍR
zadat veřejnou zakázku na Revi-
talizaci sídliště Mír – II. etapa.

V sídlišti Mír, konkrétně v prosto-
ru Malý blok, Velký blok, v ulici 
Kosmonautů a Obránců míru, bu-
dou stávající chodníky předláždě-
ny betonovou dlažbou, budou pro-
vedeny nové kabelové rozvody 
a osazena nová sloupová svítidla 
veřejného osvětlení. Dále dojde 
k rozšíření některých komunikací 
o podélná stání (o šířku 2 m). 
Sportovní areál získá nový asfal-
tový povrch a nezapomene se ani 
na veřejnou zeleň. Stávající nevy-
hovující dřeviny budou odstraně-
ny a bude vysazena nová zeleň. 
Upravovaný prostor bude vybaven 
novými lavičkami, odpadkovými 
koši, klepači koberců a sušáky na 
prádlo. Realizovaný projekt je 
součástí schváleného Integrované-
ho plánu rozvoje města Strakonice.

REKONSTRUKCE
A MODERNIZACE
ÚV PRACEJOVICE
zadat veřejnou zakázku v souvis-
losti s rekonstrukcí a modernizací 
Úpravny vody Pracejovice. 

Předmětem plnění zakázky je zho-
tovení dokumentace pro provádě-
ní stavby, vlastní celková realiza-
ce technologické i stavební části 
úpravny vody a dále rekonstrukce 
jímání surové vody jakožto zdroje 
vody pro další úpravy. V předmětu 
plnění je dále následné uvedení 
úpravny vody do zkušebního pro-
vozu a navazující uvedení do trva-
lého provozu, tedy kolaudace stav-
by včetně potřebné dokumentace.

Rada města souhlasila:

LESY MĚSTA
s uzavřením smlouvy na provádě-
ní pěstebních činností v lesích měs-
ta Strakonice pro rok 2012 s fir-
mou Milan Hradecký, Novosedly 
za cenu 509 817 (bez DPH) a na 
přibližování dřeva se stejnou spo-
lečností za cenu 396 795 Kč (bez 
DPH).

PŘÍSPĚVKY PRO KULTURU
s poskytnutím příspěvků ve výši: 
3 000 Kč Nadačnímu fondu Gym-
názia Cheb na uspořádání 21. roč-
níku dějepisné soutěže studentů 
gymnázií ČR dne 22. 11. 2012; 
5 000 Kč DDM Strakonice na 
zajištění akcí pořádaných v období 

leden–červen 2012; 2 000 Kč Klu-
bu Mana Strakonice na zajištění 
sobotního programu akce Národ-
ní týden manželství konaného ve 
dnech 13.–19. 2. 2012; 2 000 Kč 
Osadnímu výboru Hajská na úhra-
du nákladů spojených s pořádá-
ním Dne dětí 2. 6. 2012.

53. jednání dne 7. 3. 2012

Rada města souhlasila:

BÝVALÁ VŠEOBECNÁ
A VEŘEJNÁ NEMOCNICE 
PROJDE REKONSTRUKCÍ
s uzavřením smlouvy se společností 
Wizner AA, Český Krumlov za ce-
nu 286 800 Kč (včetně DPH) na 
projektanta stavby – rekonstrukce 
budovy Husova čp. 380.

Projekt bude zahrnovat celkovou 
rekonstrukci, a to úpravu vnějších 
omítek, střechy a celkovou opravu 
vnitřku objektu včetně všech in-
stalací. Město se bude snažit zís-
kat peníze z jiných zdrojů než ze 
svého rozpočtu.
Nyní se v přízemí nachází po-
bočka Šmidingerovy knihovny,  
Okresní svaz ČSTV Strakonice 
a  Cassiopeia České Budějovice, 
v druhém patře pak depozitáře 
Muzea středního Pootaví.

PŘÍSPĚVEK NA SOUTĚŽ
s poskytnutím příspěvku 3 000 Kč 
na ceny při soutěži mladých zá-
chranářů Dokaž, že umíš klubu 
Svazu civilní ochrany Strakonice.

VEŘEJNOPRÁVNÍ 
SMLOUVY PRO OBCE
s uzavřením veřejnoprávní smlou-
vy o zabezpečení provedení zápisů 
údajů do informačního systému 
územní identifikace, adres a ne-
movitostí.

Odbor vnitřních věcí MěÚ Strako-
nice od začátku letošního roku za-
bezpečuje pro obce svého správní-
ho obvodu provedení zápisů údajů 
do informačního systému územní 
identifikace adres a nemovitostí 
podle zákona č. 111/2009 Sb. 
o základních registrech (§ 42-44 
zákona). Uvedené zápisy údajů 
provádí město Strakonice na zá-
kladě uzavřených veřejnoprávních 
smluv s konkrétními obcemi, kdy 
tento úkon schvaluje za obec za-
stupitelstvo obce a Rada města 
Strakonice.
Usnesení z jednání rady města 
naleznete na www.strakonice.eu.

UZAVÍRKY VE MĚSTĚ
V době od dubna do srpna budou postupně probíhat práce na obnově 
plynovodu v ulici Husova, od křižovatky s ulicí Radomyšlská až po 
křižovatku s ulicí Boženy Němcové. Lze proto očekávat částečné ome-
zení provozu i dočasnou uzávěru komunikace. 
Další uzavírky, které nás čekají od poloviny dubna do poloviny květ-
na, se týkají sídliště Mír. Z důvodu zvýšení bezpečnosti provozu a zpo-
malení dopravy budou prováděny postupně čtyři vyvýšené křižovatky 
na sídlišti. Jelikož technologie prací nedovolí provádění za provozu, 
budou postupně uzavírány jednotlivé křižovatky. Tyto uzavírky bohu-
žel ztíží dopravní obsluhu největšího sídliště ve Strakonicích.
Aktuálně vás budeme informovat na www.strakonice.eu.
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Rada města na svém jednání dne 
7. 3. 2012 rozhodla obsadit níže 
uvedenou bytovou jednotku pří-
mým prodejem do osobního vlast-
nictví dle zákona č. 72/1994 Sb., 
v platném znění, na základě nej-
vyšší nabídky:
– byt č. 013 o velikosti 2+1 v čp. 

77, ul. Bezděkovská, Strakoni-

ce II o výměře 58,50 m2, minimál-
ní cenová nabídka 600 000 Kč.

Vyhodnocení nabídek se usku-
teční v pondělí 23. dubna 2012 
od 15.00 hodin v malé zasedací 
místnosti MěÚ Strakonice. 

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

NABÍDKA BYTOVÉ JEDNOTKY K PŘÍMÉMU PRODEJI
První kontrolní den zkušebního 
provozu čistírny odpadních vod po 
provedené intenzifikaci a doplnění 
kanalizace včetně další dílčí ko-
laudace se uskutečnily 19. března. 
Zkušební provoz čistírny potrvá do 
podzimu letošního roku. Projekt 
intenzifikace čistírny odpadních 
vod, díky kterému byla významně 

navýšena účinnost čistírny a vybu-
dováno přes dva kilometry nové 
kanalizace, je významnou investič-
ní akci posledních let za zhruba 
345 milionů korun. Městu Strako-
nice se podařilo získat dotaci z Ope-
račního programu životního pro-
středí ve výši 202 milionů korun.
(PR)

KONTROLNÍ DEN NA ČOV

Ve Strakonicích může v současnosti 
navštěvovat mateřské školy 873 dě-
tí. Od příštího školního roku bude 
kapacita školek ještě navýšena. Jed-
nu novou třídu pro 24 předškoláků 
otevře MŠ Šumavská, kde pro tyto 
účely budou využity zrekonstruo-
vané prostory někdejší jídelny. Pro 
dalších 28 dětí budou upraveny 
prostory v objektu bývalé školy v Li-
dické ulici, které dosud využívá ZŠ 
Povážská jako družinu. Kromě no-
vé třídy zde budou vybudovány to-
alety, kuchyňka a další nezbytné 
zázemí pro fungování tohoto deta-
šovaného pracoviště MŠ U Parku.
„Vzali jsme v potaz ekonomické 
hledisko a především případné vy-
užití těchto prostor v budoucnu,“ 
vysvětluje rozhodnutí strakonické 
radnice místostarostka Ivana Ří-
hová. „Pokud v dalších letech uby-
de počet dětí, můžeme takto upra-
vené místo nabídnout například 
mateřskému centru nebo je třeba 
využít jako předškolní zařízení pro 
děti mladší 3 let, po kterém ma-
minky také volají.“
Navýšena o dvanáct míst bude 
také kapacita MŠ A. B. Svojsíka 

a šest dětí navíc přijmou v MŠ Ho-
lečkova. Celkem tak v příštím škol-
ním roce bude moci školky ve 
Strakonicích navštěvovat 943 dětí. 
O družinu v centru města však ne-
přijdou ani žáci základní školy Po-
vážská. Ta by měla od nového 
školního roku fungovat v bývalém 
objektu školy přímo na Velkém 
náměstí 1. „V přízemí je učebna 
zeměpisu, která by pro tyto účely 
byla vhodná,“ říká ředitelka ZŠ 
Povážská Jaroslava Cháberová. 
Školní autobus bude mít zastávku 
před spořitelnou.
Rozšíření kapacity MŠ Šumavská 
podle předpokladů vyjde na 820 
tisíc korun. Z toho 520 tisíc korun 
by bylo použito na stavební úpra-
vy a za 300 tisíc korun bude na-
koupeno vybavení školky. Město 
Strakonice se bude snažit získat 
dotaci. Předpokládaná cena sta-
vebních úprav a vybavení třídy 
v Lidické, která rozšíří kapacitu 
MŠ U Parku, je 2 080 000 Kč. 
Stavba by měla přijít na 1,7 mi-
lionu a výbava si vyžádá asi 380 
tisíc.
(PR)

DVĚ NOVÉ TŘÍDY PRO PŘEDŠKOLÁKY

Městu Strakonice se podařilo po 
osmi letech získat do vlastnictví 
scelené pozemky v oblasti ulice 
Mlýnská včetně svahu až k mlýn-
skému náhonu. V uplynulých 
dnech Česká republika prostřed-
nictvím Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových vy-

slyšela opakované žádosti města 
a bezúplatně převedla poslední 
dva pozemky v této lokalitě do je-
ho vlastnictví. 
Na převedených pozemcích stojí 
chátrající terasy pod Hvězdou. 
Právě na tomto místě počítá 
územní plán se zástavbou a využi-

tím pro občanské vybavení neve-
řejného zájmu. Ve studii českobu-
dějovického architekta Vladimíra 
Děrdy z roku 2004, která řeší re-
generaci Sídliště 1. máje včetně 
ulice Mlýnská, je v prostoru teras 
předpokládáno parkování. „Aktu-
álně byly prověřovány možnosti vy-
užití tohoto pozemku a nabízí se 
stavba parkovacího domu, kde by 
bylo možné umístit 60 garážových 
stání a dalších 50 parkovacích 
míst,“ říká městský architekt Da-
vid Andrlík k představám města 
o tom, jak naložit s nově nabytou 
plochou. Při projektování parko-
vacího, resp. garážového domu by 
se dobře dalo využít svažitého te-
rénu a střecha v úrovni stávající 
komunikace by nabízela možnost 
parkování. Záleží samozřejmě na 
případném investorovi, s jakým 
návrhem by přišel, a zda by jeho 
vize byla pro město akceptovatelná.
Město v tuto chvíli zvažuje možnos-
ti vyhlásit záměr na prodej pozem-
ku nebo případně objekt zainve-
stovat. Ať už bude rozhodnutí 
jakékoliv, obyvatelům panelových 
domů v Mlýnské ulici a v jejím okolí 
se blýská na lepší časy, alespoň co 
se týká problémů s hledáním místa 
pro zaparkování vozů. Místostaros-
ta Pavel Pavel k tomu dodává: „Od 
podmínky, že objekt, který se zde po-
staví, bude řešit parkování v uvede-
né oblasti, neustoupíme.“
(PR)

TERASY BY MĚLY POSKYTNOUT MÍSTA PRO GARÁŽOVÁNÍ
A PARKOVÁNÍ

Jedna z možností, jak by mohl být 
tento prostor řešen.
 Studie: Ing. arch. Vladimír Děrda

Květiny opět zkrášlí naše město. 
V březnu začala výsadba macešek, 
které budou například na kruhových 
objezdech a nově také v nádobách 
na Velkém náměstí. Posléze je na-
hradí letničky. Nové cibuloviny jsou 
v zemi již od podzimu, k tomuto 

účelu bylo využito také speciálního 
sázecího stroje z Holandska. V loň-
ském roce město investovalo do kvě-
tinové výzdoby, resp. výsadby let-
niček a cibulovin včetně zálivky 
a hnojení více než 2,3 milionu Kč.
(PR)

ZAČALA VÝSADBA JARNÍCH KVĚTIN

Květinová výzdoba rozzáří naše město.  
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Již jste si v našem městě určitě 
všimli červených kontejnerů na 
drobné elektro. Město je nechalo 
instalovat, aby Vám občanům 
ulehčilo třídění starých spotře-
bičů, abyste se nemuseli trmá-
cet na sběrný dvůr s každým 
mobilem nebo doslouživším dál-
kovým ovladačem. A že jste tuto 
službu přivítali, je vidět z množ-
ství drobných elektrospotřebičů, 
které se nám podařilo prostřed-
nictvím těchto červených kontej-
nerů vytřídit. 

V celé České republice je již na 
1 500 červených kontejnerů a za 
dobu jejich působení do nich lidé 
vytřídili téměř 700 tun elektro-
odpadu. Ve Strakonicích je v sou-
časné době instalováno 9 čer-
vených kontejnerů. Díky nim 
se podařilo v roce 2011 vybrat 
5,5 tun starých drobných elektro-
spotřebičů. 

Nezisková organizace ASEKOL, 
která se zabývá zpětným odběrem 
elektrozařízení a červené kontej-
nery vymyslela a provozuje, chce 
nyní lidem poděkovat za jejich 
svědomité třídění. Proto do naše-
ho města zavítá 16. 4. 2012 se zá-
bavně–osvětovou akcí „Najdi si 
svůj červený kontejner“. Na ram-
pě před městským úřadem bude 
od 9.00 do 18.00 hodin připraven 
bohatý program pro malé i vel-
ké návštěvníky a spousta soutěží. 
„Chceme povědomí o červených 
kontejnerech ještě více rozšířit, tak 
aby o nich věděli skutečně všichni. 
A pro ty, co elektro již třídí, chce-
me připravit hezký a zajímavý 
program jako odměnu,“ řekla Jit-
ka Šimková, manažerka projektu 
z firmy ASEKOL.
Na akci budete mít možnost se 
dozvědět, kde všude jsou ve městě 
umístěny červené kontejnery a co 
se do kontejnerů smí vyhazovat, 
a co naopak ne, a to z důvodu ma-
ximální využitelnosti při násled-
né recyklaci elektrozařízení. Navíc 
ještě zjistíte, jak svědomitá re-
cyklace elektroodpadu pomohla 
v ochraně životního prostředí. 
Loni takto občané ČR tříděním 
televizí a monitorů ušetřili např. 
téměř 2 miliony litrů ropy či 500 
tisíc litrů vody. 
Přijďte se v pondělí 16. 4. 2012 na 
rampu před městský úřad dozvě-
dět více o třídění vysloužilých 
drobných elektrospotřebičů a o je-
jich recyklaci. 
Radka Mrkvičková, odbor životní-
ho prostředí 

KONTEJNERY NA TEXTIL, OBUV A HRAČKY
Ve Strakonicích bylo v březnu 
instalováno prvních šest kontej-
nerů na sběr použitého textilu. 
Kromě zachovalých oděvů sem 
mohou lidé odkládat ještě použi-
telné záclony, povlečení, ubrusy 
a také obuv, kabelky a textilní 
hračky (plyšáky). Všechny věci by 
měly být čisté a zabalené v igeli-
tových taškách tak, aby při sklado-
vání v kontejneru nedošlo k jejich 
znehodnocení. Kontejnery na tex-
til, které spravuje firma E+B textil, 

s. r. o., Brno naleznete zatím v Hra-
niční ulici v Předních Ptákovicích, 
v Heydukově ulici, v prostoru auto-
busové zastávky na sídlišti (konec 
ulic Mikoláše Alše, Prof. Skupy 
a Švandy dudáka), na Sídlišti 
1. máje, v ulici Dr. Jiřího Fifky 
a na sídlišti Mír. Instalace čtyř 
kontejnerů v dalších místech 
Strakonic se chystá v dubnu.
Více v příštím čísle Zpravodaje 
nebo na www.strakonice.eu.
(PR)

NAJDI SI SVŮJ ČERVENÝ KONTEJNER!

Dovolujeme si informovat, že tis-
kopis přihlášky na stánkový pro-
dej při Václavské pouti je nutné 
podat nejpozději do 31. 5. 2012. 
K tiskopisu musí být přiložena 
kopie živnostenského oprávnění. 
Pouť se bude v letošním roce ko-
nat ve dnech 29.–30. 9. 
Tiskopis je možné si vyzvednout 
osobně na finančním odboru MěÚ 
Strakonice, domluvit si jeho zaslá-
ní na telefonu 383 700 520 nebo 
e-mailu: petra.smolikova@mu-st.cz. 

Dále je k dispozici na stránkách 
www.strakonice.eu, v portálu 
Občan, pod odkazem Formuláře 
– odbor finanční.
Stánky v letošním roce budou 
umístěny v prostorách ulice Elle-
rova od křižovatky s ulicí Na 
Ohradě až k restauraci Hvězda, 
ulice Radomyšlská ke křižovatce 
s ulicí Husova, ulice k zimnímu 
stadionu a Lidická. Stánky s ob-
čerstvením budou umístěny v ulici 
U Náhonu. 

PŘIHLÁŠKY NA VÁCLAVSKOU POUŤ 

Sběrný dvůr na ploše 3,4 tisíce m2 
se v současnosti buduje v průmys-
lové lokalitě Kání vrch ve Strako-
nicích. Plocha bude vyasfaltována 
a oplocena. Kromě kontejnerů na 
různé druhy odpadů zde bude 
umístěn ocelový přístřešek a také 
buňka jako zázemí pro obsluhu. 
Dále bude realizováno rozšíření 
a rekonstrukce příjezdové komu-
nikace od ulice U Blatenského 
mostu směrem k útulku pro psy, 
vybudován nový chodník, par-

koviště, veřejné osvětlení, nové 
přípojky inženýrských sítí a zre-
konstruována kanalizace pod pří-
jezdovou komunikací. Sběrný 
dvůr by měl být uveden do provo-
zu v červnu 2012. Na realizaci 
stavby za 14 milionů korun se 
městu Strakonice podařilo získat 
dotaci, která pokryje výdaje za 
zhruba 12 milionů. Ve Strakoni-
cích zatím funguje jeden sběrný 
dvůr v Tovární ulici.
(PR)

NOVÝ SBĚRNÝ DVŮR V LOKALITĚ KÁNÍ VRCH

Zápisy k povinné školní docház-
ce pro školní rok 2012/2013 pro-
běhly v termínu od 9. do 10. února 
2012. Dodatečný zápis pro děti, 
které se nemohly dostavit k zápi-
su, např. pro nemoc, se uskutečnil 
v úterý 28. února 2012 v ZŠ Po-
vážská.
K zápisu se dostavilo 356 dětí, 
z nichž 282 dětí nastoupí v září 
do 1. třídy a 74 bude mít odlo-
ženou školní docházku na příští 
rok.

Celkem bude otevřeno 12 prvních 
tříd, a to v ZŠ Povážská dvě třídy, 
v ZŠ F. L. Čelakovského a v ZŠ 
Jiřího z Poděbrad tři třídy, v ZŠ 
Dukelská čtyři.
Počet dětí, které nastoupí 1. září 
do školních lavic, není zdaleka 
ještě konečný vzhledem k mož-
nosti požádat o odklad povinné 
školní docházky do 31. 5. 2012 
a k případné migraci obyvatel. 
Dagmar Havlanová, odbor školství 
a CR

VÝSLEDKY ZÁPISŮ DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL PRO PŘÍŠTÍ 
ŠKOLNÍ ROK

V lokalitě Kání vrch se buduje nový sběrný dvůr. Foto: Archiv MěÚ

ZTRÁTY A NÁLEZY
Vážení občané, rádi bychom vás 
upozornili, že ztráty a nálezy je 
možné si vyzvednout na podatelně 
Městského úřadu Strakonice, Vel-

ké náměstí 2, kde se shromažďují 
půl roku. Bližší informace vám 
poskytne pí Jitka Holíková, tel.: 
383 700 113.
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Výrobci a dovozci osvětlovacích 
zařízení mají ze zákona povinnost 
financovat náklady spojené se sbě-
rem a recyklací použitých osvětlo-
vacích zařízení. Zároveň jsou po-
vinni organizovat sběr a recyklaci 
a informovat o způsobu sběru. 
Proto byl nejvýznamnějšími vý-
robci zářivek, výbojek a svítidel 
založen kolektivní systém EKO-
LAMP. 
Kolektivní systém provozovaný 
EKOLAMPem zajišťuje sběr, svoz, 
zpracování, využití a odstranění 
všech osvětlovacích zařízení (vy-
jma svítidel pro domácnost a běž-
ných, přímo žhavených žárovek), 
bez ohledu na to, zda pocházejí 
z domácností či nikoli a bez ohledu 
na datum, kdy byla osvětlovací za-
řízení uvedena na trh. Za tím úče-
lem byla vybudována síť sběrných 
míst pro použité světelné zdroje 
a svítidla. Tato síť sběrných míst 
zahrnuje část veřejnou – sběrné 
dvory měst a obcí a část privátní – 
velkoobchody a maloobchody.
Všechna nová elektrozařízení, te-
dy i světelné zdroje a svítidla, jsou 
označena symbolem přeškrtnuté-
ho kontejneru. Symbol může být 
umístěn přímo na elektrozařízení, 
na obalu, v záručním listu nebo 
návodu. Takto označené elektro-

zařízení nepatří do komunálního 
odpadu a jeho vyhazování do kon-
tejnerů nebo do volné přírody 
je zakázáno. V nerozbitém stavu 
jsou zářivky a výbojky ekologicky 
a zdravotně nezávadné. Pokud se 
však dostanou do nádoby na 
směsný komunální odpad, je vel-
mi pravděpodobné, že dojde k je-
jich rozbití a následnému odpaře-
ní rtuti. Na skládkách, kam je 
komunální odpad většinou uklá-
dán, se z rozbitých zářivek a výbo-
jek spolu s rtutí postupně vymýva-
jí i další škodliviny. Rtuť je vysoce 
toxická látka, která pokud se do-
stane do lidského těla, může v lep-
ším případě způsobit pouze nevol-
nost, v horším pak i akutní nebo 
chronickou otravu.

Použité zářivky a výbojky odklá-
dejte v nerozbitém stavu pouze 
na místech k tomu určených!

K dispozici je sběrný dvůr města 
Strakonice.
l Sběrné místo:

Sběrný dvůr Tovární ulice: 
Po–Pá: 8.00–18.00 hod.,
So: 7.00–17.00 hod. (v zimním 
období 8.00–17.00 hod.),
Ne: 8.00–12.00 hod.
Polední přestávka: 12.00–13.00 
hod.

JAK NAKLÁDAT S POUŽITÝMI SVĚTELNÝMI ZDROJI A SVÍTIDLY?

V rámci společného 
projektu měst Suši-

ce, Horažaďovic, Strakonic a Pís-
ku Otavská plavba je naplánován 
již pátý ročník čištění řeky Otavy. 
Tato akce má již svou každoroční 
tradici a je výzvou k ekologičtější-
mu chování v přírodě.
Hledáme všechny dobrovolníky, 
kteří se chtějí aktivně podílet na 
zlepšení kvality a čistoty naší řeky 
Otavy a jejího okolí. 

V letošním roce proběhne čištění 
v úseku Střelské Hoštice – Sudo-
měř. Do Střelských Hoštic bude 
zajištěn autobus a zpět ze Sudo-
měře do Strakonic.
Lodě a materiál pro sběr odpadu 
budou k dispozici.
V případě Vašeho zájmu se pro-
sím hlaste na telefonní číslo: +420 
724 848 538, případně na e-mail: 
michaela.zabranska@mu-st.cz.

Akce v rámci projektu Otavská 
plavba:

l Odemykání Otavy
– 14. 4. 2012, začátek v kem-
pu v Sušici

l Čištění řeky Otavy 
– Sušice 19. 5. 2012
– Horažďovice 28. 4. 2012 

– Strakonice 21. 4. 2012
– Písek 21. 4. 2012

l Závod dračích lodí „Draci me-
zi mosty“
Písek – 13. 5. 2012

Rybí přechody a jejich možné vy-
užití pro projekt Otavská plavba

Na posledním jednání Otavské 
plavby byla představena „Studie 
proveditelnosti zprůchodnění mi-
gračních překážek na vodních to-

cích v povodí Vltavy“. Byla pre-
zentována možnost využití rybích 
přechodů pro zlepšení podmínek 
splouvání řeky Otavy.
Na Otavě je celkem 32 jezů, z to-
ho je 22 jezů ve vlastnictví Povodí 
Vltavy. Studie se snaží řešit zprů-
chodnění jednotlivých jezů pro ry-
by a i zlepšení podmínek pro vo-
dáky.
V dohledné době bude Povodí 
Vltavy upravovat Václavský jez 
v Písku, jez v Horažďovicích 
a hlavně dolní jez ve Strakoni-
cích, kde vznikne v rámci proti-
povodňového opatření sportovní 
propusť pro vodáky, která bude 
současně sloužit jako rybí přechod 
pro migraci ryb.
Michaela Zábranská, odbor škol-
ství a CR

PÁTÝ ROČNÍK ČIŠTĚNÍ ŘEKY OTAVY

Zhoubný nádor děložního čípku 
patří v naší republice mezi nej-
častější gynekologické malignity. 
Tento nepříznivý stav trvá řadu 
let. Velkou naději vkládá odborná 
veřejnost do primární prevence, tj. 
aktivní vyhledávání časných stádii 
onemocnění a přednádorových 
stavů a zabránění vzniku nádoru 
pomocí nově vyvinuté očkovací 
látky.

Co je to HPV a jaká onemocnění 
může vyvolat? 

HPV = jedná se o malé neobalené 
DNA viry, které dělíme do dvou 
skupin – na vysoce rizikové a níz-
ce rizikové. Za určitých podmínek 
mohou vyvolat bradavičnaté vý-
růstky v oblasti genitálu, koneční-
ku a v dutině ústní. V dýchacím 
traktu mohou způsobit respirator-
ní papilomatózu. Dále se HPV po-
dílí na přednádorových změnách 
v oblasti děložního hrdla, zevního 
genitálu, pochvy, penisu a anální 
oblasti. Vysoce onkogenní HPV se 
podílí na rakovině děložního hrd-
la, zevního genitálu a pochvy, pe-
nisu, konečníku, nosohltanu a du-
tiny ústní. 

Nejčastěji se HPV přenáší pohlav-
ním stykem. HPV virus je taktéž 
možno přenést z rukou na pohlav-
ní orgány, z úst na pohlavní orgá-
ny, ale i za porodu z matky na dítě.

Očkování proti HPV

Současné vakcíny Vás určitou mě-
rou ochrání v případě normálního 
gynekol. nálezu před přednádo-
rovými a nádorovými změnami 
děložního hrdla. U quadrivalentní 
vakcíny je navíc indikace v preven-
ci genitálních bradavic, prekance-
róz pochvy a zevního genitálu. 
U preparátu Silgard je věková in-
dikace v rozmezí 9–15 let pro dív-
ky a chlapce, ve věku 15–45 let pro 
dívky a ženy. U preparátu Cervarix 
je 10–25 let pro dívky a ženy.
Od 1. dubna je očkování dívek ve 
věku od 13 let do 14 let hrazeno 
z veřejního zdravotního pojištění.
V současné době je prokázána 
imunita cca 6–7 let na základě 
studií, které stále běží. O přeočko-
vání se zatím u obou dostupných 
vakcín proti HPV neuvažuje, ale 
všechno ukáže až čas. Samozřej-
mě záleží i na imunitním systému 
jedince.

NÁDORY DĚLOŽNÍHO ČÍPKU A HPV INFEKCE l Kdo zde může odevzdávat: 
všichni občané města Strako-
nice, fyzické a právnické oso-
by, které přinesou použité svě-
telné zdroje maximálně v níže 
stanoveném množství.

l Co se zde může odevzdávat: 
světelné zdroje (lineární tru-
bicové zářivky, kompaktní zá-
řivky se závitovou paticí, kom-
paktní zářivky s nástrčnou 
paticí, halogenidové výbojky, 
vysokotlaké sodíkové výboj-
ky, vysokotlaké rtuťové výboj-

ky, směsové výbojky, nízkotla-
ké sodíkové výbojky, světelné 
zdroje s LED diodami) – max. 
30 ks na donášku, vyšší množ-
ství lze odevzdat po doho-
dě s provozovatelem sběrného 
dvora.

l Co se zde nesbírá: běžné, pří-
mo žhavené žárovky, reflek-
torové žárovky, halogenové 
žárovky, svítidla pro použití 
v domácnosti.

Lucie Klimešová, oddělení ochrany 
prostředí

Každoroční čištění řeky Otavy ukáže, co voda skrývala. Foto: Archiv MěÚ
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EKOŠKOLA NA ZŠ POVÁŽSKÁ VE STRAKONICÍCH
Naše škola, ZŠ Povážská, se jako 
jediná škola ve Strakonicích zapo-
jila do mezinárodního projektu 
EKOŠKOLA. 
V únoru jsme se zúčastnili semi-
náře Dobré praxe projektů na ZŠ 
Máj v Českých Budějovicích, na 
němž se sešli zástupci Ekotýmů 
z různých škol Jihočeského kraje. 
Tato škola spolupracuje s Cent-
rem ekologické a globální výchovy 
Casssiopeia v Českých Budějovi-
cích a je již držitelem titulu Eko-
škola.
Projekt EKOŠKOLA je projektem 
dlouhodobým a certifikát je udílen 
pouze na dva roky. Po uplynutí té-
to doby může být titul znovu ob-
noven, pokud jsou dodržovány 
stanovené podmínky. Cesta k zís-
kání titulu není snadná. Prvním 
krokem je vytvoření Ekotýmu, 
v němž jsou zastoupeni žáci ze 
všech tříd, spolupracují učitelé 
i provozní pracovníci školy. Pravi-
delně se scházejí členové Ekotýmu 
s koordinátorkou EVVO. Všichni 
již byli proškoleni lektorem EVVO 
a koordinátorem programu Eko-
škola pro Jihočeský kraj Petrem 
Vogeltanzem a zároveň poznali 
Ing. Jana Smrčku z pražského 

ekologického sdružení Tereza, 
které je garantem projektu pro 
Českou republiku.

A co nás teď čeká? 

Vytváříme Ekokodex školy a kaž-
dá třída vymýšlí své třídní Ekoko-
dexy. Je to souhrn pravidel, který-
mi se chceme v budoucnu řídit. Ve 
druhém kroku budeme provádět 
zmapování současného stavu ško-
ly a vytvoříme tzv. akční plán. Ve 
třetím kroku projektu se zaměří-
me na zlepšení současného stavu. 
Určitě bude pro nás zajímavé 
srovnání provozu staré a nové 
školní budovy.
Chtěli bychom sledovat čtyři zá-
kladní oblasti – energie, voda, 
prostředí vně i uvnitř školy a od-
pady.

A na co bychom se chtěli soustře-
dit?

Především na snižování produkce 
odpadu, jeho správné třídění, na 
snížení spotřeby vody a energie 
a také na to, aby naše okolí bylo 
všem příjemné a přívětivé.
Za Ekotým ZŠ Povážská ve Stra-
konicích 
Lucie Jirsová, žákyně 9.B

NA STRAKONICKU ROSTE VZDĚLANOST
Ve správním obvodu obce s rozší-
řenou působností Strakonice žilo 
v loňském březnu 45 309 obyvatel. 
Z toho 23 096 bylo přímo z naše-
ho města. Takové jsou předběžné 
výsledky sčítání lidu domů a bytů 
uskutečněném k 26. březnu 2011.
Celkový počet obyvatel zahrnuje 
osoby, které měly k uvedenému 
datu na našem území trvalý nebo 
povolený přechodný pobyt (tj. po-
byt cizince na území ČR delší než 
90 dní, pobyt občana členského 
státu EU delší než 3 měsíce a po-
byt cizince, kterému byla na území 
ČR udělena mezinárodní ochrana 
formou azylu nebo dočasná ochra-
na). Kromě Čechů byli sečteni ta-
ké na Strakonicku žijící Slováci 
(213), Němci (56), Poláci (37), 
Ukrajinci (462), Rusové (7), 
a Vietnamci (104). 
Trochu jiná čísla se objevila ve 
statistice národností. K národnos-
ti slovenské se přihlásilo 345 
osob, tři desítky obyvatel napří-
klad považuje za svou národnost 
moravskou a 17 lidí vyplnilo ná-
rodnost romskou. K české národ-
nosti se hlásilo 32 956 obyvatel 
našeho správního obvodu.

V porovnání s rokem 2001 počet 
obyvatel na Strakonicku lehce 
vzrostl. Ubylo dětí do 14 let a na-
opak přibylo seniorů nad 65 let 
věku. Také počet ekonomicky 
aktivních lidí lehce poklesl a při-
byly necelé tři stovky nezaměstna-
ných.
Celkem 8 725 domácností je vyba-
veno osobním počítačem s připo-
jením na internet. Zatímco v před-
chozím sčítání to bylo jen 939 
domácností. Výrazně vzrostl počet 
lidí, žijících ve vlastním bytě. Cel-
kově se také zvyšuje vzdělanost 
obyvatel. Ve správním obvodu 
Strakonic přibylo za deset let více 
než třináct stovek vysokoškolá-
ků a patnáct set lidí s maturitou 
a vyšším odborným vzděláním.
S ohledem na výsledky sčítání je 
také zřejmé, že například otázku 
víry považuje většina lidí za osob-
ní záležitost a k tomuto bodu se 
nevyjádřila. Z těch, kteří odpově-
děli, je devět tisíc lidí věřících 
a 12,5 tisíc bez náboženské víry. 
Další informace ze sčítání lidu, 
domů a bytů 2011 můžete číst na 
www.cbudejovice.czso.cz.
(PR)

Několik stovek metrů plastové sí-
ťoviny by letos opět mělo ochrá-
nit migrující žáby před smrtí pod 
koly projíždějících aut v prostoru 
u křižovatky mezi Radošovicemi 
a Kapsovou Lhotou u hlavní silni-
ce ze Strakonic na Volyni. Zábra-
ny instalovali strakoničtí ochrán-
ci přírody. S materiálem pomohl 
městský úřad.

„Jako každoročně s příchodem tep-
lých dnů se obojživelníci přesouvají 
z míst zimního spánku do vodních 
nádrží, kde dochází k jejich rozmno-
žování. Zde konkrétně jim však 
v cestě stojí frekventovaná silnice 1. 
třídy,“ říká Ondřej Feit z odboru ži-
votního prostředí MěÚ Strakonice. 
Pod koly projíždějících vozů tak 
hynou stovky chráněných živoči-
chů, především ropuch obecných.
V loňském roce členové strakonic-
ké pobočky ČSOP poprvé v tomto 

místě vyzkoušeli postavit zábrany 
a navést tak alespoň část migrují-
cích žab do zatrubnění pod silni-
cí. Osm lidí stavělo zábrany, které 
pak několik příštích týdnů jezdi-
li ochránci přírody kontrolovat. 
Podle informací Viléma Hrdličky 
v internetovém měsíčníku Kom-
post migrovalo tehdy cca 2000 
žab – ropuchy obecné a skokani 
hnědí. Pod koly aut jich skončily 
asi tři stovky. Pozitivním výsled-
kem loňské akce bufo byly shluky 
ropuších vajíček o velikosti čtyř 
jutových bramborových pytlů 
v rybníčku, kam žáby mířily.
„Vše se zachránit nedá, ale je lépe 
vědět a o něco se pokusit, než dělat, 
že nevidíme a nevíme,“ uvádí Vi-
lém Hrdlička. Strakoničtí ochrán-
ci přírody rádi získají také in-
formace o dalších migracích 
obojživelníků v našem regionu.
I když jí lidová tvořivost přede-
vším pro vzhled nepřisoudila prá-
vě místo na výsluní, je ropucha 
obecná (bufo bufo) velmi užitečný 
a zákonem chráněný živočich. 
Kromě migrace k místům roz-
množování a následného přesunu 
dospělých i malých žabek do su-
chozemských biotopů je tento 
druh ohrožován také chemizací 
a vysoušením půd.
(PR)

ZÁBRANY U SILNICE POMOHOU OCHRÁNIT MIGRUJÍCÍ ŽÁBY

Sameček a samička ropuchy obec-
né.  Foto: Vilém Hrdlička

Finanční produkty a služby – ban-
kovní účty, platební karty ne-
bo spotřebitelské úvěry, využívá 
v současnosti téměř každý z nás. 
Zároveň s tím narůstá také po-
čet sporů s jejich poskytovateli. 
Obdobou veřejného ochránce 
lidských práv (ombudsmana) je 
v oblasti peněžnictví finanční 
arbitr.
Jde o zákonem zřízený orgán, 
který bezplatně rozhoduje spory 
mezi občany a finančními ins-
titucemi, a to výlučně na návrh zá-
kazníka (spotřebitele). Podle zá-
kona o finančním arbitrovi může 
tento orgán rozhodovat spory 
mezi 
a) poskytovateli platebních slu-

žeb a uživateli platebních slu-
žeb při poskytování platebních 
služeb – například spor zá-
kazníka s bankou o správnost 
zaúčtované platby nebo spor 
zákazníka s bankou při zneu-
žití platební karty neoprávně-
nou osobou,

b) vydavateli elektronických pe-
něz a držiteli elektronických 

peněz při vydávání a zpět-
né výměně elektronických pe-
něz – například spor dr-
žitele předplacené karty 
jízdného s některými provo-
zovateli veřejné dopravy,

c) věřiteli nebo zprostředkova-
teli a spotřebiteli při nabízení, 
poskytování nebo zprostřed-
kování spotřebitelského úvěru 
– například spor zákazníka 
s věřitelem o odstoupení od 
úvěrové smlouvy nebo spor 
o výši poplatku za předčasné 
splacení úvěru,

d) investičními fondy, investič-
ními společnostmi nebo za-
hraničními investičními spo-
lečnostmi a spotřebiteli ze 
standardních fondů kolektiv-
ního investování a speciálních 
fondů kolektivního investování, 
které shromažďují peněžní 
prostředky od veřejnosti – na-
příklad spor zákazníka s in-
vestiční společností o správ-
nost účtovaných poplatků.

Více o institutu finančního arbi-
tra na www.finarbitr.cz.

FINANČNÍ ARBITR POMŮŽE VYŘEŠIT SPORY S FINANČNÍMI 
INSTITUCEMI
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CO SE POVÍDÁ
Před nedávnem jsem se dozvěděl 
informaci na ulici o tom, že po 
sloučení střední průmyslové školy 
s odborným učilištěm začala být 
průmyslovka odsouvána do ústra-
ní a jsou zveličovány jen výhody 
studia na učilišti. Proč toto píšu… 
„Jsem bývalým studentem této 
školy, která mi dala bohaté zna-
losti a zkušenosti, které dnes 
využívám při studiu na technické 
vysoké škole.“ Když jsme nedávno 
se spolužáky z VŠ srovnávali stu-
dia na středních technických ško-
lách, tak mě příjemně překvapilo, 

že byla tak dobrá. Myslím si, že je 
veliká škoda, kdyby tato škola ztrá-
cela svoji prestiž a kvalitu, „na 
úkor učiliště,“ s kterým se sloučila.
J. Farský
Na zprávu šířící se mezi občany 
města jsme se zeptali ředitele 
školy – Ing. Miloslava Pilečka.
Myslím si, že názory získané kdesi 
na „ulici“ nemohou být v žádném 
případě brány rozumnými lidmi 
vážně. Nemají totiž nejmenší vypo-
vídací hodnotu o reálné skutečnosti.
Od l. ledna 2012 zastávám funk-
ci ředitele Vyšší odborné školy, 
Střední průmyslové školy a Střed-
ní odborné školy řemesel a služeb 
Strakonice.

Rád vzpomínám na dobu, kdy 
jsem i já studoval na SPŠ a studi-
um ukončil maturitní zkouškou 
v roce 1976. Tehdy se opravdu 
jednalo o prestižní školu, která ne-
měla problémy s náborem žáků 
pro jednotlivé studijní obory. Dob-
ré jméno té školy jistě garanto-
vali i vyučující, jako byli např. 
Ing. Kumf, Ing. Cais, Ing. Vysoký 
a další, na které opravdu rád vzpo-
mínám. Od té doby se situace 
změnila. Nemohu si však dovolit 
tvrdit, že zrovna k lepšímu. Z to-
hoto důvodu jsem si stanovil jeden 

z prvořadých úkolů vrátit SPŠ její 
dřívější renomé. Odmítám tvrzení 
o tom, že bych právě vůči této ško-
le podnikal sebemenší diskrimi-
nační kroky, díky kterým by škola 
ztrácela prestiž a kvalitu výuky ve 
prospěch učiliště.
Za mého působení nebyly učiněny 
žádné zásahy do organizace výu-
ky. Na vlastní žádost odešel pouze 
1 vyučující. V posledních měsících 
byla do vybavenosti SPŠ investo-
vána částka cca 1 mil. Kč a nešet-
řili jsme ani na reklamě v médiích.
Závěrem bych rád pozval všechny 
zájemce k návštěvě naší školy, aby 
se sami přesvědčili o pravdivosti 
mých tvrzení.

Budova průmyslové školy.  Foto: Archiv MěÚ

BYTOVÁ PROBLEMATIKA
Mezi občany města se často řeší 
otázka bytů ve vlastnictví města 
Strakonice. Proto jsme se na tuto 
problematiku zeptali pí Evy Char-
vátové, zajištující bytovou agendu 
na majetkovém odboru MěÚ. 
V roce 1997 bylo v majetku města 
cca 2 300 bytů. Počet těchto bytů 
se v souvislosti s výstavbou nových 
a prodejem stávajících bytů měnil. 
S privatizací bytového fondu zača-
lo město Strakonice v roce 1997, 
kdy cena bytů byla stanovena dle 
znaleckých posudků dle zákona č. 
178/1994 Sb., o oceňování staveb, 
pozemků a trvalých porostů. Při 
stanovení ceny bylo použito 60% 
snížení z ceny dle znaleckého po-
sudku. Od roku 2001 to bylo již 
dle posudku platného k datu 9. 5. 
2001. Ti nájemci, kteří neprojevili 
zájem o zakoupení bytové jednotky 
v tzv. první vlně privatizace, mohli 
nyní zakoupit tento byt pouze za 
100% cenu zjištěnou dle aktuální-
ho znaleckého posudku. Náklady 
na vyhotovení znaleckého posud-
ku hradí kupující.
Město Strakonice má nyní ve 
svém bytovém fondu 596 byto-
vých jednotek. 

Možnosti obsazování uvolně-
ných bytových jednotek
I. PRODEJ bytových jednotek
l K prodeji uvolněných bytových 

jednotek (bez ohledu na výměru 
bytu) dochází v domech, kde již 
byla odprodána více než polovi-
na bytů do osobního vlastnictví.

l Při prodeji stanovuje RM mi-
nimální cenu (vychází ze zna-
leckého posudku, ve kterém je 
uvedena jak cena zjištěná dle 
platného cenového předpisu, 
tak cena tržní).

l Prodej se uskutečňuje na zá-
kladě nejvyšší nabídky, obálko-
vou metodou.

Zásady prodeje bytů ve vlastnictví 
města Strakonice schválených ZM 
9. 5. 2001, 16. 6. 2004, 29. 9. 
2004, 9. 3. 2005

II. PRONÁJEM bytových jednotek
Ve všech případech obsazování 
uvolněných bytových jednotek do 
nájmu musí platit následující:
l žadatel a osoby, které budou 

žít se žadatelem ve společné 
domácnosti, nemají nesplně-
né finanční závazky vůči měs-
tu Strakonice

l žadatel v uplynulých pěti letech 
před podáním žádosti nebyl ná-
jemcem družstevního bytu, ne-
bo ke dni podání žádosti není či 
v uplynulých pěti letech před po-
dáním žádosti nebyl vlastníkem či 
spoluvlastníkem domu nebo bytu

Stávající byty
l uvolněné byty bez ohledu na vý-

měru v domech, kde nebyly pro-
dány žádné bytové jednotky do 
osobního vlastnictví (v domech 
čp. 204, 205, 206 ul. Stavba-
řů, jsou uvolňované byty – mi-
mo nástavby a vestavby – před-
nostně přidělovány seniorům)

Doba nájmu: určitá 1 rok s mož-
ností automatického obnovení při 
plnění podmínek nájmu
Výše nájemného: smluvní ve výši 
53,49 Kč/m2 (u 273 bytů), 1 b.j. je 
vedena jako byt se sníženou kvali-
tou, zde činí nájemné 48,14 Kč/m2

Systém obsazování: na základě ná-
vrhu bytové komise, schvaluje RM
Byty vybudované se státní dotací
l nástavby, vestavby a nově vy-

budované bytové domy s po-
mocí státní dotace

Doba nájmu: určitá 1 nebo 2 roky 
(dle příslušného nařízení vlády) 
v případě uzavření nájemní smlouvy 
na dobu určitou 1 roku se nájemní 
poměr automaticky prodlužuje při 
plnění podmínek nájmu, u bytů, kdy 
jsou nájemní smlouvy uzavírány na 
dobu 2 let se prodlužuje nájemní po-
měr každé 2 roky formou dodatku 
při plnění podmínek nájmu
Výše nájemného: dle platných na-
řízení vlády dle výpočtu z pořizo-
vacích nákladů na vybudování b.j. 
Velikost bytů: různá
Systém obsazování: dle platných 
nařízení vlády
– na základě návrhu bytové komi-
se, schvaluje RM
– výběrem, kdy nájemní smlouva 
může být uzavřena pouze s příjmo-
vě vymezenou osobou, což znamená
1) Samostatně žijící osoba, jejíž 

průměrný měsíční příjem, zjiště-
ný v období 12 kalendářních mě-
síců před uzavřením nájemní 
smlouvy nepřesáhl 0,8 násobek 
průměrné měsíční mzdy za ná-
rodní hospodářství zveřejněné 
Českým statistickým úřadem.

2) Osoba s dalšími členy domác-
nosti, jejichž průměrný měsíč-
ní příjem domácnosti nepře-
sáhl v období 12 kalendářních 
měsíců před uzavřením ná-
jemní smlouvy 1,5 násobek 
průměrné měsíční mzdy za ná-
rodní hospodářství zveřejněné 
Českým statistickým úřadem.

Zásady hospodaření s byty 
ve vlastnictví města Strakonice 
schválené ZM dne 15. 10. 2003, 
úplné znění, v návaznosti na změ-
ny, provedené usnesením zastupi-
telstva města č. 689/ZM/2005 ze 
dne 22. 6. 2005, č. 402/ZM/2008 
ze dne 25. 6. 2008 a č. 168/ZM/
2011 ze dne 14. 9. 2011.

Dům s pečovatelskou službou 
(76 b.j.)
l bytové jednotky v domě čp. 

1283 ul. Rybniční 
Výše nájemného: 50 Kč/m2

Velikost bytu: 1+0, 1+1
Systém obsazování: na základě ná-
vrhu sociální komise, schvaluje RM
l bytové jednotky v domě čp. 1281 

ul. Jezerní (bývalý penzion)
Výše nájemného: 50 Kč/m2

Velikost bytu: 1+0, 2+0
Systém obsazování: na základě 
návrhu sociální komise, schvalu-
je RM
Byty jsou obsazovány podle Pravi-
del pronajímání bytů pro seniory 
a osoby se zdravotním omezením 
v domech s pečovatelskou službou 
(dále jen DPS) v majetku města 
Strakonice.
Zásady a pravidla pro přidělení 
bytů naleznete na www.strakoni-

ce.eu – občan – odbory – odbor 
majetkový nebo odbor sociální
Usnesení z jednání RM či ZM 
naleznete na www.strakonice.eu – 
občan – samospráva – jednání 
Rady a Zastupitelstva.
Bytová a sociální komise
jsou poradní orgány rady města.
Bytová komise se v roce 2011 
sešla celkem 10x. Bylo přiděleno 
47 městských bytů. V současné 
době agenda majetkového odbo-
ru eviduje 88 žádostí o tyto byty.
Sociální komise přijala v sou-
vislosti s platností (od 1. 7. 2011) 
nových Pravidel pro pronajímání 
bytů pro seniory a osoby se zdra-
votním omezením v domech s pe-
čovatelskou službou v majetku 
města Strakonice 10 žádostí o by-
ty, z toho byly uspokojeny dvě 
žádosti a osm bylo zařazeno do 
pořadníku čekatelů na byt v DPS.
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nických restaurací, že mu z nákla-
dové rampy odcizuje nějaký muž 
přepravky s prázdnými láhvemi. 
Než na místo strážníci dorazili, 
muž stihl z místa utéct. Hlídka se 
však všimla, že na rampě zůstal 
schovaný batoh. Jeden tedy odjel 
služebním vozidlem a druhý zůstal 
ukrytý na rampě. Odtud vypozo-
roval v nedalekém křoví ukrytého 
zlodějíčka. Poté byl muž strážníky 
dopaden a předán Policii ČR.
– Čtyři lidé byli v odpoledních ho-
dinách dne 20. 2. řešeni hlídkou 
městské policie za přestupek, kte-
rého se dopustili tím, že kouřili na 
autobusových zastávkách či na 
nástupišti vlakového nádraží.
– Krátce po osmnácté hodině dne 
20. 2. nám bylo oznámeno zaměst-
nankyní jednoho ze strakonických 
marketů, že zde byl při krádeži při-
stižen mladý muž. Mladík odcizil 
zboží v hodnotě necelých třiceti 
korun, přesto byl strážníky předán 
Policii ČR. V minulosti se dopustil 
majetkové trestné činnosti.
– Při pochůzce v ulici Havlíčkova, 
v ranních hodinách dne 21. 2., 
zjistila hlídka městské policie, že 
zde hoří odpad v jedné popelnici. 
Strážníci si ve vedlejším domě vy-
žádali vodu a popelnici uhasili. 
– Krátce před jedenáctou hodi-
nou dne 25. 2. byla přivolána hlíd-
ka městské policie do parčíku 
v novém Dražejově. Zde došlo 
k napadení psa jiným, volně pobí-
hajícím psem, jehož majitel nic 
s poškozeným řešit na místě ne-
chtěl a na místě již nebyl. Strážní-
ci se vydali proto muže hledat. 
Podle popisu jej po krátké době 
zastihli a sepsali s ním oznámení 
o přestupku. Zároveň se s dotyč-
ným majitel pokousaného psa do-
hodl na úhradě za léčení psa.
– V dopoledních hodinách dne 
28. 2., při provádění kontroly v ulici 
Na Stráži, spatřila hlídka městské 
policie, kterak se zde procházející 
muž náhle chytil za hruď a sesunul 
se podél zdi k zemi. Strážníci po-
mohli muži na nohy a zavedli jej do 
prostoru nedaleké lékárny. Na mís-
to byla přivolána RZS, která muže 
odvezla do nemocnice. V měsíci 
dubnu a květnu čeká celé město 
Strakonice jarní úklid. Zaměstnanci 
technických služeb budou čistit ve 
všedních dnech dle rozpisu všechny 
chodníky, zeleň, ale i jednotlivé ko-
munikace. Jako každý rok, chci vás 
i letos, řidiči, požádat o respektová-
ní dopravního značení. Pouze teh-
dy, budou-li vozidla pryč z komuni-
kace, může technika po zimě vyčistit 
každý kousek silnice či parkoviště.
\Milan Michálek, velitel strážníků 
MP Strakonice

Během měsíce úno-
ra jsme zazname-
nali více než sedm 
stovek čísel jedna-
cích. Vedle přestup-

ků v dopravě, na úseku veřejného 
pořádku, či proti majetku, které 
jsou pravidelně v našich statisti-
kách, jsme se v tomto měsíci podí-
leli na odhalení pachatelů u šesti 
trestných činů. Ve třech případech 
poskytovali strážníci městské poli-
cie přímo na ulici první pomoc. 
V jednom případě hasili malý po-
žár. Byla vyřešena jedna černá 
skládka a během nočních směn na-
lezeno pět nezajištěných vozidel. 
Neustále se setkáváme s případy 
okradení starších spoluobčanů zlo-
ději, kteří se do jejich bytu dostáva-
jí pod různými záminkami, ať už 
jde o různé odečty energií, či na-
bídky. Jestliže se vám dotyčná oso-
ba nebude pozdávat, ještě než si ji 
vpustíte do bytu, zavolejte na linky 
tísňového volání městské policie 
(156), Policie ČR (158). Naše hlíd-
ky na dané místo okamžitě dorazí 
a zkontrolují, zda se jedná o legální 
počin, či nikoli. 
– Krátce po poledni dne 3. 2. 
jsme byli přivoláni oznamovatelem 
k „Blaťáku“. Na rybníku bruslí děti 
a v jejich blízkosti sedí na ledě nut-
rie. Strážníci apatické zvíře odchyt-
li do odchytové klece a vypustili mi-
mo dosah bruslících malých dětí.
– Dne 4. 2. nás požádal muž 
o pomoc se ženou, která ležela 
u trati, u mostu na „Barvínkově“. 
Na pěšině podél tratě strážník 
městské policie našel ženu, která 
dýchala, ale nekomunikovala. Na 
místo byla okamžitě přivolána 
RZS, která dotyčnou převezla do 
nemocnice.
– Na základě oznámení dopadli 
strážníci městské policie v ranních 
hodinách dne 5. 2. tři muže, kteří 
se snažili odcizit železo z loděnice 
na Podskalí. Muži byli předáni ná-
sledně Policii ČR. Na stejnou tro-
jici jsme byli upozorněni v do-
poledních hodinách dne 9. 2. 
Tentokrát se však muži před stráž-
níky z místa rozutekli. Jeden z ne-
nechavců byl dostižen a následně 
omezen na osobní svobodě na poli 
u horního kempu.
– V odpoledních hodinách téhož 
dne nesli dva muži po Podskalí 
čtyřmetrovou tyč. Pro trubku vý-
tečníci vlezli opět do nedaleké lo-
děnice. Oba si z místa odvezla 
hlídka Policie ČR.
Všem oznamovatelům touto ces-
tou děkujeme za všímavost.
– Ve večerních hodinách dne 
15. 2. oznámil hlídce městské po-
licie provozovatel jedné ze strako-

HARMONOGRAM STROJNÍHO ČIŠTĚNÍ MĚSTA 2012
Nasazení strojního čištění je naplánováno v letošním roce od 2. dubna 
do 25. května. V případě dotazů či připomínek kontaktujte Technické 
služby Strakonice, s. r. o., Raisova 274, 386 01 Strakonice. Kontakt: tel.: 
380 420 420 nebo 400, 724 840 471 (spojovatelka), e-mail: info@tsst.cz. 

Datum Den Pracovní úsek
 2. 4. PO Na Stráži, Čelakovského, Pionýrská, Hrnčířská, Sokolov-

ská, Hradební
 3. 4. ÚT Velké náměstí (včetně přídlažby rampa MěÚ), U Sv. Mar-

kéty, Podskalská až k poště č. 1, Kochana z Prachové, 
parkoviště Markéta a u hlavní pošty, Lidická

 4. 4. ST Ul. Ellerova, celé sídliště Mlýnská, parkoviště pod ne-
mocnicí

 5. 4. ČT Na Ohradě, Nábřežní, Holečkova, Bezděkovská od JČE 
až k mostu, parkoviště Bílý vlk, Luční, Krátká

 6. 4. PÁ Parkoviště Švandy dudáka, Bezděkovská až k JČE, Škol-
ní, Dukelská ke škole vnitroblok „Podkova“

10. 4. ÚT Stavbařů, Družstevní, Klostermannova, Dukelská
11. 4. ST Dopravní, Textiláků, Heydukova k VAK, Heydukova sle-

pá + sídliště
12. 4. ČT Palackého náměstí, sídliště Tržní, chodník kolem plavec-

kého stadionu, Křemelka
13. 4. PÁ Tovární + viadukt, Prácheňská k mostu Mutěnice, Jero-

nýmova, Zeyerovo nábřeží
16. 4. PO Sídliště 1. máje, MUDr. Hradeckého
17. 4. ÚT Arch. Dubského, Šmidingerova, Svojsíkova, Erbenova, 

Dr. Fifky
18. 4. ST Zvolenská, parkoviště Zvolenská u Ráje, Havlíčkova, 

Zahradní
19. 4. ČT Chelčického, Mírová, Boženy Němcové, Bavorova, dvůr 

+ parkoviště u domu 800–803
20. 4. PÁ Rezerva
23. 4. PO Smetanova, Sv. Čecha, Želivského, Žižkova, Plánkova, 

Tylova, Bezručova
24. 4. ÚT Jiřího z Poděbrad, Máchova, Jiráskova, Mánesova, Vrch-

lického, Baarova, kolem sportovní haly k učilišti, parko-
viště za domem 805

25. 4. ST Skupova, Švandy dudáka, točna MHD
26. 4. ČT Mikoláše Alše, Rybniční, Jezerní, Pod Kuřidlem
27. 4. PÁ U Vrbiček, Leknínová, Vodní, Labutí, Bahenní
30. 4. PO Lesní ulice od Ptákovické na konec lesa, Ptákovická, 

Strojařů, U Zahrádek, Hraniční horní část po ulici Pováž-
ská, U Studánky, Na Muškách

 2. 5. ST Povážská po ulici Hraniční, Pohraniční stráže, Šumavská 
po ulici Hraniční, Boubínská

 3. 5. ČT Nad Školou, Na Stráni, Povážská od ulice Hraniční, 
Bohumila Havlasy

 4. 5. PÁ Hallova, Šumavská – stará část, Václavská, Českých lesů, 
Hraniční – dolní část

 7. 5. PO Rezerva
 9. 5. ST Přední Ptákovice, Lesní (zastavěná část), Trachtova, 

Bučkova, Karla Dvořáka
10. 5. ČT Hrad, Dubovec, špýchar, pivovar, Lázeňská
11. 5. PÁ Sídliště Mír – Obránců míru, Kosmonautů, Mládežnická
14. 5. PO Sídliště Mír – Spojařů, parkoviště u Telecomu, Rennero-

vy sady
15. 5. ÚT Hřbitov – parkoviště + ke garážím, Nádražní – dvůr čp. 

400
16. 5. ST Starý Dražejov, Virtova Ves, Střela
17. 5. ČT Nový Dražejov
18. 5. PÁ Borová, Jedlová, Tisová, Vodárenská, Pod Hájovnou, 

Buková, Březová, Pod Hniličnou
21. 5. PO Borová, Jedlová, Tisová, Vodárenská, Pod Hájovnou, 

Buková, Březová, Pod Hniličnou
22. 5. ÚT Hajská
23. 5. ST Hajská, Modlešovice
24. 5. ČT Písecká podél firmy Protom, JČE, podjezd k velkoobcho-

du firmy Pecha, jatka Hradský
25. 5. PÁ Budovatelská, Raisova, Nerudova
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Čtvrtek 19.–neděle 22. dubna 
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
Francie, dobrodružný, č. dabing, 
100, 2D
Doporučená přístupnost: všem 
KNOFLÍKOVÁ VÁLKA
Vstupné: 90 Kč

Pátek 20.–sobota 21. dubna
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
USA, akční sci–fi, titulky, 2D 
Doporučená přístupnost: od 12 let
BITEVNÍ LOĎ
Vstupné: 90 Kč

Neděle 22.–pondělí 23. dubna
POZOR!!! od 17.30 a 20.00, NE jen 
od 20.00 hod.
USA, komedie/drama, titulky, 124, 
2D
Doporučená přístupnost: všem
BÁJEČNÝ HOTEL MARIGOLD
Vstupné: 90 Kč

Úterý 24.–středa 25. dubna
Od 17.30 a 20.00 hod.
USA, akční/komedie/krimi, titulky, 
91, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
SLEČNA NEBEZPEČNÁ
Vstupné: 90 Kč

Čtvrtek 26.–pondělí 30. dubna 
POZOR!!! od 17.30 a 20.00, PÁ–
NE jen od 20.00 hod.
ČR, komedie, 102, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
MŮJ VYSVLEČENEJ DENÍK
Vstupné: 100 Kč

Pátek 27.–neděle 29. dubna
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
USA/VB, animovaná komedie, č. da-
bing, 88 
Doporučená přístupnost: všem 
PIRÁTI 3D
Vstupné: 165 Kč

SENIORSKÉ STŘEDY

Středa 18. dubna
POZOR!!! od 9.30 hod.
ČR, komedie/drama, 115, 2D
Promítání pro seniory a handicapo-
vané
SIGNÁL
Vstupné: 50 Kč

FILMOVÝ KLUB – KINO OKO

Úterý 17. dubna
Od 20.00 hod.
Velká Británie/USA, drama/thriller, 
titulky, 112, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
MUSÍME SI PROMLUVIT O KE-
VINOVI
Vstupné: 70 Kč a 55 Kč

Změna programu vyhrazena.

KINO OKO STRAKONICE
Neděle 1. dubna
POZOR!!! jen od 17.30 hod. 
USA, animovaný, dabing, 94
Doporučená přístupnost: všem
LORAX 3D
Vstupné: 130 Kč

Neděle 1.–pondělí 2. dubna
POZOR!!!od 17.30 a 20.00, NE jen 
od 20.00 hod. 
ČR, komedie, 2D 
Doporučená přístupnost: od 12 let
OKRESNÍ PŘEBOR – POSLED-
NÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA
Vstupné: 100 Kč

Úterý 3.–středa 4. dubna
Od 17.30 a 20.00 hod.
USA, akční, dobrodružný, titulky
Doporučená přístupnost: od 12 let
HNĚV TITÁNŮ 3D
Vstupné: 130 Kč

Čtvrtek 5.–neděle 8. dubna
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
USA, pohádka, komedie, dobro-
družný, č. dabing, 2D
Doporučená přístupnost: všem
SNĚHURKA
Vstupné: 100 Kč

Čtvrtek 5.–neděle 8. dubna
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
USA, romantická komedie, titulky, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
PRCI, PRCI, PRCIČKY: ŠKOLNÍ 
SRAZ
Vstupné: 90 Kč

Pondělí 9.–středa 11. dubna
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
USA, katastrofický/drama/romantic-
ký, č. dabing, 194
Doporučená přístupnost: všem
TITANIC 3D
Vstupné: 130 Kč

Čtvrtek 12.–neděle 15. dubna
Od 17.30 a 20.00 hod.
ČR, komedie, 101, 2D
Doporučená přístupnost: všem
VRÁSKY Z LÁSKY
Vstupné: 110 Kč

Pondělí 16.–úterý 17. dubna
POZOR!!! od 17.30 a 20.00, ÚT jen 
od 17.30 hod.
USA, komedie/drama, titulky, 124, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
KOUPILI JSME ZOO
Vstupné: 90 Kč

Středa 18.–čtvrtek 19. dubna
POZOR!!! od 17.30 a 20.00, ČT jen 
od 20.00 hod.
USA, rom. drama, titulky, 104, 2D
Doporučená přístupnost: všem 
NAVŽDY SPOLU
Vstupné: 80 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

4. 4.
Divadelní předplatné
Nikolaj Vasiljevič Gogol: HRÁČI
Dům kultury, od 19.30 hod.
Divadlo Rokoko, v hlavní roli Mi-
chal Dlouhý.
7. 4.
TATTOO JAM
Dům kultury, od 10.00 hod.
10. ročník celostátní tetovací show 
s mezinárodní účastí.
10. 4.
Všechnopartička s Karlem Šípem
Dům kultury, od 19.30 hod.
Přeložený zábavný pořad z 23. 2.
11. 4.
Martin Zounar – „Horké křeslo“
Rytířský sál, od 19.30 hod.
Vše, co jste chtěli vědět o Martinu 
Zounarovi, a báli jste se zeptat...
12. 4.
Krajská postupová přehlídka 
školních dětských pěveckých 
sborů
Dům kultury, od 10.00 hod.

13. 4.
Vyhrávání
Dům kultury, od 20.00 hod.
Taneční zábava se strakonickými 
folklorními soubory spojená s výu-
kou lidových tanců.
15. 4.
Křemílek a Vochomůrka
Dům kultury, od 14.30 hod.
Pohádka pro děti v podání divadla 
Anfas Praha.
17. 4.
KPH
Souznění klarinetu a smyčců
Dům kultury, od 19.30 hod.
Robert Pacourek a smyčcové kvar-
teto Kubelík kvartet.
19. 4.
Přednáška Šamanizmus dříve 
a nyní
Rytířský sál, 19.30 hod.
Šamanský pohled na svět na zá-
kladě vlastní zkušenosti přiblíží 
Mgr. Lea Šťastná a Miroslav Šťastný.
22. 4.
Taneční odpoledne s písničkou
Dům kultury, od 15.00 hod.
K poslechu a tanci hraje Antonín 
Talafous z Protivína.
23. 4.
Pavel Váňa – Život s bylinkami
Rytířský sál, od 19.30 hod.

Povídání nejen o účincích léčivých 
rostlin, ale i o zdravějším životě. 
V pořadu zazní celá řada unikát-
ních návodů na léčbu tzv. civili-
začních nemocí a receptů pro udr-
žení trvalého zdraví a krásy.

24. 4.
Koncert Wabiho Daňka
Dům kultury, 19.30 hod.
Wabi Daněk s excelentním kyta-
ristou Milošem Dvořáčkem vybral 
a připravil reprezentativní průřez 
svojí tvorbou.

26. 4.
Jarní rozezpívání
Dům kultury, od 19.00 hod.
Koncert pěveckých sborů

4. 4.–28. 4.
Výstava Ivy Hüttnerové „Obrázky“
3. 4. – Vernisáž spojená s besedou 
Ivy Hüttnerové, začátek v 17.00 
hodin.

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN:
5. 5.
Koncert skupiny Tleskač

9. 5.
Milostná tajemství

10. 5.
Koncert ženského pěveckého sbo-
ru Velkobor 

11. 5.
Posezení u sklenky vína. Zveme 
na prezentaci a ochutnávku vín 
VINIUM, a. s., Velké Pavlovice

13. 5.
Taneční odpoledne s písničkou

14. 5.
Upír Krejčí má děti rád – pořad 
pro děti s Václavem Upírem Krej-
čím

17. 5.
Koncert Pavla Žalmana Lohonky 
& spol. 

25.–26. 5.
Jamboree
31. 5.
Povídání s Miroslavem Donutilem

4.–28. 5.
Výstava prací a děl žáků Základní 
umělecké školy Strakonice
3. 5. – Vernisáž k výstavě v 16.30 
hod.
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ri)ánského vaření. Více info 
na jan.juras@knih-st.cz. Pořá-
dá Ekoporadna ŠK v Bylinkár-
ně U Lva (Velké náměstí 219), 
18.00 hod.

KOMPOST – K odběru nového 
elektronického měsíčníku o ochra-
ně přírody z dílny pobočky ŠK, 
Ekoporadny při ŠK a CEGV Cas-
siopeia je možné se přihlásit na 
jan.juras@knih-st.cz.

ŠK (pob. v Husově ulici čp. 380) 
A ČSOP zvou:

l Pokračuje výstava – kni-
hy J. Trnky a o něm, podrob-
né informace o jeho životě 
a tvorbě.

l Hraní na kantely – neděle 
1. 4. Vítány jsou i další nástro-
je. Koná se od 18.00 hod. ve 
spolupráci s o. s. Spona. Zve-
me také veřejnost.

l Přírodovědný výlet v nedě-
li 15. 4. Sraz před nádražím, 
v 9.07 vlakem, dále MHD. Po-
díváme se na Vrbenské ryb-
níky a do Rudolfova (ekoza-
hrada rodiny Kovářových). 
Návrat např. v 16.01.

l Tvořivý podvečer – pondělí 
16. 4. mezi 17.00–19.00 hod. 
Mgr. Hana Janská – háčko-
vané spirály a jiné jarní deko-
race. Vypínání, škrobení a další 
manipulace s předem připrave-
nými ozdobami. Materiál a po-
třeby budou připraveny na mís-
tě, možné je přinést i vlastní. 

l Horní Pootaví aneb Od Břez-
níku po Sušici – středa 18. 4. 
Přednáška Ing. Josefa Pecky, 
od 17.00 hod. v promítacím sá-
le strakonického gymnázia.

l Autobusový zájezd v nedě-
li 22. 4. Uvidíme jeden z nej-
větších stromů v ČR (sekvojo-
vec v Ratměřicích), muzeum 
v Kondraci (autentický inte-
riér domácnosti z 19. století, 
možnost vyzkoušet si výro-
buručního papíru aj.), Blaník 
a Záchrannou stanici ve Vla-
šimi (ekoporadna, minizoo, 
kompostovací záchod, ukáz-
ky budek aj.). Cestou se bude 
vyprávět o přírodě a také o J. 
Trnkovi, který na Vlašimsku 
pobýval. Informace a přihláš-
ky na hrdlickova@knih-st.cz, 
383 323 021 nebo přímo v ŠK.

l Páteční schůzky kroužku 
MOPíků. Sraz vždy v 16.00 
hod. před hradem u kancelá-
ře CIAO. 13. 4. vyčistíme stu-
dánku na Podskalí a zahra-
jeme si kuličky, při dalších 
schůzkách si také budeme 
hrát hlavně venku a pozoro-
vat příchod jara. 

Více na www.csop-strakonice.net

ŠMIDINGEROVA
KNIHOVNA

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

e-mail: knihovna@knih-st.cz
l 4.–30. 4. – Berte to s nadhle-

dem. Strakonice z ptačí per-
spektivy. Výstava snímků jiho-
západních Čech, které fotograf 
Robert Malota v posledních 
letech pořídil z letadla, hor-
kovzdušného balonu, teplá-
renského komína a jiných ne-
tradičních míst. Vernisáž 3. 4. 
v 15.00 hod. ŠK, vstupní hala.

l 4. 4. – Cyril a Metoděj v Afri-
ce aneb Všichni chceme číst 
bibli ve svém rodném jazyce. 
Přednáška Daniela Kaczmar-
czyka, ředitele české poboč-
ky mez. org. Wycliffovi pře-
kladatelé Bible, o misionářské 
a překladatelské činnosti. Sou-
částí večera bude africké in-
teraktivní hudební vystoupení. 
ŠK, společenský sál, 17.30 hod. 

l 10. 4. – PC školení. Úpl-
né základy práce s počíta-
čem. Žádáme zájemce, aby se 
na vybrané termíny přihlašo-
vali. ŠK, studovna, 9.30 hod. 
a 15.30 hod. 

l 11. 4. – Co mohou občané 
udělat pro lepší kvalitu odpad-
ní vody? Měla smysl intenzi-
fikace ČOV? V rámci cyklu 
Zelené otazníky vás zveme-
na exkurzi do čistírny od-
padních vod ve Strakonicích. 
Sraz v 17.00 u 1. brány ČOV.

l 12. 4. – Jak jsem je poznal – 
Psychiatr, básník, spisovatel 
a překladatel z francouzštiny 
MUDr. Jan Cimický bude vy-
právět o vzácných lidech, kteří 
vstoupili do jeho života – u nás 
i ve Francii. Beseda v rámci 
Akademie volného času. ŠK, 
společenský sál, 17.00 hod. 

l 17. 4. a 19. 4. – pokraču-
je kurz zdravého veg(eta-

Ekoporadna při Šmidingerově 
knihovně připravila ve spolupráci 
s městem Strakonice pro sezonu 
2012 pokračování farmářských 
trhů. Celkem se bude jednat o 14 
sudých sobot v termínech od 21. 4. 
do 20. 10. Místo konání i čas zů-
stávají nezměněny, a to I. nádvoří 
strakonického hradu od 8 do 12 
hodin. Návštěvníci se mohou opět 
těšit na širokou nabídku regionál-
ních farmářů a producentů země-
dělských komodit. Sortiment bude 
doplněn o zajímavé řemeslné vý-
robky. Na trzích bude umožněn 
i prodej přebytků ze dvora. Veliký 
důraz bude opět kladen na původ 
a kvalitu zboží. Jako zpestření při-

pravujeme doprovodný kulturní 
program. Pro zájemce o prodej 
na farmářských trzích platí stejné 
podmínky jako v sezoně 2011. 
Tzn. zkontaktování pořadatele  
(jan.juras@knih-st.cz, tel.: 380 422 
721), doložení původu zboží, pro-
kázání se potřebnými dokumenty 
a vyplnění přihlášky. Novinkou bu-
dou nové webové stránky trhů, kde 
bude aktualizován seznam pro-
dejců pro každý konkrétní termín, 
což bude zajímavé jak pro prodej-
ce, tak pro samotné návštěvníky. 
Těšíme se na vás 21. dubna při 
zahájení nové sezony farmářských 
trhů ve Strakonicích.
Jan Juráš, Ekoporadna při ŠK

MUZEUM STŘEDNÍHO
POOTAVÍ

Od 28. 4. otevřeno denně mimo 
pondělí 9.00–16.00 hod.

Zahájení turistické sezony Mu-
zea středního Pootaví
28. 4. 2012
strakonický hrad
Více informací na straně 14.

Zbraně a militaria
(z 19. a 20. století)
28. 4.–10. 8.
slavnostní vernisáž 28. 4. ve 13.00 
hod.
výstavní síň a Mazhaus

Střelecké terče a obrazy
28. 4.–24. 6.
výstavní prostor Jelenka 

Obě výstavy jsou uspořádány ze 
sbírek Muzea středního Pootaví 
Strakonice, Prácheňského muzea 
v Písku a Městského muzea Volyně.

GALERIE ZÁMECKÁ

Otevřeno: po–pá 13.00–16.00 hod.
prodej obrazů, uměleckých před-
mětů a drobných dárků.

Velikonoce na pohlednicích
14. 3.–9. 4. 
Výstava velikonočních pohlednic 
ze sbírky Jaroslava Bouška, dopl-
něná prodejem drobných veliko-
nočních dárků. 

Karel Kupka
16. 4.–31. 8.
Prodejní výstava obrazů k vý-
znamnému životnímu jubileu stra-
konického malíře.

KAPITULNÍ SÍŇ
Otevřeno: po–pá 9.00–16.00 hod.
so, ne, svátek 13.00–16.00 hod.
Poledne zvoníme, Jidáše honíme
14. 3.–15. 4. 
Velikonoce v křesťanské liturgii 
a lidové obyčeje spojené s od-
chodem zimy a příchodem jara 
a léta. Období masopustu, půstu, 
pašijový týden, pomlázka, veliko-
noční doba do seslání Ducha sva-
tého.
STŘEDOVĚKÝ VODNÍ MLÝN 
HOSLOVICE
Slavnostní otevření nové budovy 
informačního centra 
28. 4.
Muzeum Strakonice v tento den 
otevře návštěvníkům nové zázemí 
u vodního mlýna v Hoslovicích, 
služby informačního centra, malé 
občerstvení a také novou expozici 
Ze života šumavského podlesí. 
V rámci slavnostního otevření je 
pro návštěvníky připraven dopro-
vodný program, hudební a taneč-
ní vystoupení, občerstvení, muzi-
ka atd. Program bude napojen na 
Strakonické vítání léta na strako-
nickém hradě.
Nová expozice Ze života šumav-
ského podlesí představí některé 
stránky života venkovského lidu. 
Návštěvníci se jejím prostřed-
nictvím seznámí s průběhem ze-
mědělských prací, s pěstováním 
a zpracováním některých důleži-
tých plodin. Zmíněn bude i chov 
dobytka. Jiná část se zaměří na 
tradiční pokrmy regionu a na skla-
dování a úpravu potravin. Opo-
menuto nezůstane ani zvykoslo-
ví v průběhu celého kalendářního 
roku.

www.muzeum-strakonice.cz,
tel.: 383 321 537, 380 422 608

FARMÁŘSKÉ TRHY 2012  OD 21. DUBNA

Přednáška Stanislava Motla na-
zvaná Akta X po česku.
 Foto: Archiv ŠK
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PROVOZ PLAVECKÉHO STADIONU V DUBNU 2012
V těchto jarních měsících slavíme již 12 let baby plavání a 12 let zkušeností. Mnozí rodiče se k nám rádi 
vrací s druhým, ba i třetím dítětem. Kurzy jsou stále oblíbenou činností v kojeneckém a batolecím věku. 
Všechny informace najdete na www.starz.cz v sekci Plavecký stadion/Baby club. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Libuše Hlavatá, ředitelka plavecké školy

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

AKTUÁLNÍ PROGRAM
v pátečním Strakonickém deníku, 
na tel.: 380 422 761, na infolin-
ce 380 422 763 nebo na webu: 
www.starz.cz.

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

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

VÝJIMKY
Plavecký stadion
Pondělí  9. 4.: zavřeno
Sobota 14. 4.: 13.00–18.30
Sobota 21. 4.: 13.00–18.30
Změny programů vyhrazeny!

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

KURZY PRO NEPLAVCE
PO–ČT 15.30–16.30 pro děti od 5 let

činnosti“. Dále je zmínka o „zalo-
žení odboru pro pěstování míčové 
hry „Házená“ (v roce 1929), která 
se hrála na letním cvičišti na „Kře-
melce“, píše Václav Falář, který 
dále pokračuje: „Letos (1930) se 
projevil odchod několika hráčů, ale 
po mém návratu do Strakonic za-
čali jsme znovu cvičiti a sehráli zá-
pas se zdejší DTJ v náš neprospěch. 
Mezera odchodem br. Landsman-
na se nedala ihned nahraditi. Pro 
různé překážky se zatím nehrálo. 
Odbor spravovali bratři – předse-
da Ludvík Báče, jednatel Cívka, 
pokladník Vladimír Kaplan“. Dále 
konstatuje nezájem o tuto hru ve 
Strakonicích.
za rok 1932 – „…nemá odbor há-
zené žádnou zprávu a hodnocení 
činnosti za tento rok…“
za rok 1934 – „Při druhých Tyršo-
vých hrách ve Strakonicích (16. 
a 30. září) zvítězila obě družstva, 
a tak získali bratři a sestry mis-
trovství Strakonic v odbíjené i há-
zené“.
za rok 1935 – „I v házené podaři-
lo se nám konečně sestaviti dobrou 
sedmu. Hráli jsme celkem 4 zápasy 
se zdejší Dělnickou tělovýchovnou 
jednotou s aktivním scorem. Mis-
trovství Strakonic v házené jsme si 
pro rok 1935–36 neudrželi; to nám 
může být jen pobídkou k intenziv-
nější práci“. (Boh. Křivanec, jed-
natel).
za rok 1936 – „Dne 4. října sehrán 
zápas házené o mistrovství Stra-
konic mezi DTJ a naší jednotou“ 
(zpráva správce letního hřiště).
Pokračování příště
Jiří Dobeš

90 LET STRAKONICKÉ HÁZENÉ POHLEDEM DO HISTORIE  ČÁST TŘETÍ
Minule jsem se dostal ve vyprávě-
ní k začátkům házené v roce 1921 
v SK Strakonice 1908. V roce 
1922 už to bylo slabší, ženské 
družstvo sehrálo pouze 3 zápasy 
s celkovým výsledkem 3:16. Hrálo 
se na hřišti „Na Medové kaši“. 
V roce 1923 sportovní činnost klu-
bu skýtá 5 odborů (fotbal, hokej, 
lehká atletika, cyklistika a dámská 
házená), házená se ale omezuje 
jen na tréninky, které přebírá 
p. Jaroslav Bolard, náčelník SK 
1908. V roce 1924 házená v klubu 
zaniká, aby se opět objevila ve 
zprávě z roku 1926. Odbor vede 
K. Zajíček a družstvo má 12 čle-
nek, které pouze trénují. 
V roce 1927 stojí v čele klubu 
prof. Jan Týra (vede i lehkou atle-
tiku), ale házená opět skomírá. 
Zápis z roku 1927 říká, že házená 
je pod vedením p. Zajíčka omeze-
na pouze na trénink, v roce 1928 
je konstatováno, že „v házené 
a těžké atletice je činnost více než 
minimální a nemůžeme s ní být 
spokojeni“.
Tento stav trval zřejmě ještě mno-
ho dlouhých let. Jednak se ne-
dochovaly do začátku II. světové 
války žádné písemné zmínky o há-
zené v SK Strakonice 1908, rov-
něž materiály TJ Sokol Strakonice 
se zmiňují pouze o zápasech 
s místní DTJ.
V roce 1942 na předtištěné hlavič-
ce dopisu SK Strakonice 1908 
jsou vyjmenovány odbory: fotba-
lový, hokejový, volejbalový, háze-

né, plavecký, cyklistický, atletic-
ký, boxerský, šachový a zábavní. 
Odbor házené má 35 členů (v tom 
22 hochů), předsedou je František 
Zýka (úředník ČZ), hřiště „nor-
mální výměry nachází se na cent-
rálním hřišti klubu ve Strakonicích 
u nádraží“. Dále je zde zmínka, že 
odbor házené byl založen v roce 
1940. První družstvo se zúčast-
nilo mistrovství Jihočeské župy 
a skončilo na 2. místě.

V roce 1943 byla vytvořena jed-
notná 1. třída, SK Strakonice byl 
v tomto roce mistrem Jihočeské 
župy(!) v pořadí: 1. SK Strakonice 
12 bodů (64:42) 2. SK Hluboká 
10 (56:45) 3. Slavia Tábor 8 (50:
65). Kvalifikační turnaj mužů 
o postup do divize skončil ne-
úspěšně (poslední, čtvrté místo 
bez bodu).
Meziměstské utkání Strakonice – 
Třeboň skončilo výsledkem 4:10. 

O ženách Strakonic zmínky ne-
jsou. Hrají ale dorostenci, o čemž 
svědčí tato tabulka:
1. SK Třeboň 4 body (19:3)
výsledky 9:2 S.V. a 10:1 Strakonice
2. Suché Vrbné 2 body (7:12)
5:3 Strakonice
3. SK Strakonice 0 bodů (4:15)

Sokol Strakonice

O činnosti strakonického Sokola 
jsme zaznamenali první písemnou 

zmínku až z roku 1928, kdy 
k 31.12. vykazuje 453 členů, z to-
ho 316 mužů a 137 žen. Starostou 
je JUDr. Stanislav Zíma.

Z výročních zpráv:

za rok 1930 – „Zde působí od-
bory: 2 cvičitelské, pořadatelský, 
biografický, dramatický, jezdecký, 
tenisový, pro házenou, lyžařský 
a loutkařský byly aktivní, pouze 
odbor vzdělavatelský ochabl ve své 

www.niky-jumping.cz

Fotografie DTJ Suché Vrbné a Strakonic (česká házená) z roku 1930 
(omluvte zhoršenou kvalitu dobového snímku). 
  Foto: Archiv Loko České Budějovice
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BOHOSLUŽBY SVATÉHO TÝDNE VE STRAKONICÍCH V ROCE 2012
1. 4. Květná neděle
Kostel svaté Markéty, 9.30 hod.
Zahájení bohoslužby před koste-
lem s ratolestmi.
3. 4. úterý Mše svatá
Kostel svaté Markéty, 17.30 hod.
5. 4. Zelený čtvrtek
Kostel svatého Prokopa (na hra-
dě), 17.30 hod.
6. 4. Velký pátek
Kostel svatého Prokopa (na hra-
dě), 17.30 hod.

7. 4. Bílá sobota – příležitost 
k osobní modlitbě u Svatého 
hrobu
Kostel svatého Prokopa (na hra-
dě),  9.00–16.00 hod.

7. 4. Vigílie Vzkříšení
Kostel svaté Markéty, 20.00 hod.
Přinést si s sebou vlastní svíčku.

8. 4. neděle Zmrtvýchvstání Páně
Kostel svaté Markéty, 9.30 hod.

http://www.farnost-strakonice.cz/

Hasičský záchranný sbor Strakonice 
a Sdružení hasičů ČMS okresu Strakonice 

Vás srdečně zvou na

V. ročník dětské soutěže v požárním sportu
Otavský Plamínek

V soutěži se představí kolektivy mladých hasičů (3–15 let) v tradiční 
hasičské disciplíně „Požární útok“
5. května 2012 od 13.00 hodin pod areálem „Hvězda“ ve Strakonicích

Hlavní program:
13.00-13.10  Zahájení programu, nástup soutěžících
13.10-13.20  „Otavanky“ – vystoupení strakonických mažoretek
14.00-17.00  Soutěž dětských kolektivů „Otavský Plamínek“

Doprovodný program (v průběhu celého odpoledne):

„Zdravotníci v zeleném“ – prezentace 25. PLRB Strakonice. 
„Maluj, jak umíš“ – výtvarná soutěž pro děti.
„Raiffeisen stavební spořitelna“ – prezentace spořitelny, skákací hrad. 

Akce se koná pod záštitou senátora Parlamentu ČR Ing. Bc. Miroslava 
Krejči, CSc.

Akce je realizována za finanční účasti města Strakonice.

Informace o projektu OTAVSKÝ PLAMÍNEK najdete na 
www.otavskyplaminek.cz.

OTAVSKÝ PLAMÍNEK

JIHOČESKÁ
HOSPODÁŘSKÁ
KOMORA
STRAKONICE

si vás dovoluje pozvat na semináře

– Sociální a zdravotní pojištění 
2012 v příkladech
Termín: středa 11. dubna 
2012 od 9 do 13 hod. 
Přednáší: Ing. Václav Dvořák, 
FINVEST Příbram
Místo konání: Zasedací míst-
nost JHK Strakonice, Palacké-
ho nám. 106 (budova ČSOB, 
1. patro)

– BOZP a požární ochrana 
prakticky
Termín: úterý 17. dubna 2012 
od 9 do 13 hod. 
Přednáší: Irena Adensamová, 
PreventCom, s. r. o.
Místo konání: Zasedací míst-
nost JHK Strakonice, Palacké-
ho nám. 106 (budova ČSOB, 
1. patro)

Více informací: 

Pavlína Dejmková, tel.: 383 326 
429, fax: 383 323 079, e-mail: 
dejmkova@jhk.cz, www.jhk.cz, mo-
bil: 724 613 943

DO ANTARKTIDY ZA 2400 Kč
Zdá se vám to ne-
možné? S oddí-
lem HUSOT to 

jde. Pobyt na tomto ledovém kon-
tinentu se uskuteční ve dnech 
28. 7.–11. 8. 2012, ale přihlásit se 
mohou pouze dobrodruzi ze 3.– 6. 
tříd základních škol, kteří něco 
vydrží, kteří jsou schopni vydržet 
dva týdny bez elektrotechniky, 
mobilů a elektřiny, kteří se nebojí 
bivakoval ve stanu s podsadou, 
snesou nějaké to nepohodlí, ale 
rádi si hrají a soutěží a mají odva-
hu překonávat sami sebe. 

Antarktida je totiž název celotá-
borové hry na letošním táboře Hu-
sotu. Prožijeme ho na antarktické 
stanici v Bohumilicích, blízko ne-
zamrzajícího ledovcového jezera, 
kde pro případ velkých sněho-
vých vánic (a nejen jich) je jako 
útočiště připraven velký dřevěný 
srub.
Bližší informace a přihlášky získá-
te na MT 737 825 521 (spíše ve-
čer), e-mailu: Husot@seznam.cz.
O činnosti našeho oddílu se může-
te více dozvědět z webových stránek 
www.Husot.Strakonice.cz 

NÁBOR DĚTÍ DO FOTBALOVÝCH ODDÍLŮ
Tělovýchovná jednota Dražejov (www.tjdrazejov.wz.cz)
pořádá: „Nábor dětí do fotbalových oddílů“
Máte rádi sport a fotbal? Rádi vás uvítáme (chlapce i dívky od 5–14 let)
tréninky:  úterý a pátek od 17,00 hod. v Dražejově na hřišti 
kontakt na trenéry: přípravky: p. Mach, tel.: 724 806 828
 žáci: p. Hoch, tel.: 777 726 315

Nejlevnější sportovní kroužek ve Strakonicích – pouze 300 Kč za rok.

SETKÁNÍ SBĚRATELŮ
Klub filatelistů Strakonice zve na setkání sběratelů známek, pohlednic, 
pivních etiket a lahví, zápalkových a fezárenských nálepek, odznaků, 
mincí, kalendáříků a ostatního sběratelského materiálu. Setkání se usku-
teční v sobotu 7. dubna ve strakonické sokolovně od 7.30 hodin do 12.00 
hodin. Přijďte si doplnit své sbírky nebo se zbavit nepotřebných věcí. 
Stolů je zajištěno dostatečné množství.

BURZA A BAZAR JARNÍHO A LETNÍHO OBLEČENÍ
Sdružení zdravotně postižených, Územní sdružení ve Strakonicích, 
Stavbařů 213, pořádá ve dnech 23.–27. 4. 2012 burzu jarního a letního 
oblečení.
  Po 23. 4. 9.00 –17.00 hod. výkup a prodej
  Út 24. 4. 9.00 –17.00 hod. výkup a prodej
  St 25. 4. 9.00 –17.00 hod. prodej
  Čt 26. 4. 9.00 –17.00 hod. výdej
  Pá 27. 4. 9.00 –12.00 hod. výdej

VELKÁ FILOZOFICKÁ REVUE
Pro všechny, kdo hledají dobré a srozumitelné odpovědi na vážně 
myšlené, často i dost kontroverzní otázky týkající se pravdivosti křes-
ťanské víry a jiných světových názorů. 
Vždy v pátek od 17.00 hodin. 13. 4. Kavárna Ostrov, 27. 4. Klub Mana

4. 5. Evoluce a inteligentní design – věda, dogma, filozofie?
Přednáška Mgr. Vladimíra Ledviny s následnou diskuzí

Aktuální info: www.mladez-strakonice.webnode.cz, tel.: 774 151 868,
www.facebook.com/pages/Quo-Vadis-Cafe-on-the-road/…
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www.ddmstrakonice.cz

ZATOČÍME S NUDOU!

 5. 4. Výlet pro děti a mládež ke koním do Štětic (cesta vlakem, přil-
bu s sebou), cena 200 Kč, přihlášky do 30. 3. 2012, tel.: 383 322 
216 nebo hrdlickova@ddmstrakonice.cz

 6. 4. VÍTÁNÍ JARA – CEV Podskalí (pro širokou veřejnost, 13–16 
hod.), prohlídka zvířátek, deskové hry, velikonoční tvořivá dílna, 
cena 20 Kč

14. 4. PYŽAMOVÁ PÁRTY – pro širokou veřejnost, sál Na Ohradě 
od 16 hod., hudba – WC Pauza, bohatý program

19. 4. DEN ZEMĚ – přírodovědná soutěž dvoučlenných hlídek žáků 
ZŠ 4.–9. tříd (od 14.00 v CEV na Podskalí; startovné 15 Kč/
osoba, s sebou psací potřeby), prezence v 13.30 hod., přihlášky 
do 13. 4. hadravova@ddmstrakonice.cz. Bohatý doprovodný 
program, i pro širokou veřejnost – oslava Dne Země

28. 4. Zahájení letní turistické sezony – hradní nádvoří od 13 hod.
Nabízíme táborový pobyt v Chorvatsku v termínu 25. 6.–4. 7. 2012 pro 
děti od 10 let a pro mládež, popř. mladší děti s rodiči.
Informace v DDM Strakonice 383 322 216 

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 a čtvrtek: 9.00–16.00,

středa: 13.00–17.00 • pátek: 9.00–12.00 hod.
Ukázka programu na duben – ambulantní centrum:

4. 4. Středa 13.00–16.30 Drátkování vajíček – přijde za námi lektorka, 
která nás bude učit drátkovat vajíčka

5. 4. Čtvrtek 11.00–15.00 Pečení mazance na Velikonoce
6. 4. Pátek 9.00–12.00 Společenské hry

Od listopadu Fokus nabízí novou službu – sociálně terapeutickou 
dílnu. Můžete zde plést, háčkovat, vyšívat, filcovat, malovat,

tvořit z hlíny, plést z proutí…
Otevírací doba dílny: pondělí, úterý 9.00–12.00 13.00–16.00,

středa 13.00–16.00, čtvrtek 9.00–12.00 hod.
Více informací o programu ambulantního centra, terénní služby

a sociálně terapeutické dílny naleznete na www.fokus-pisek.cz

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ
ŠKOLA, STRAKONICE,
Kochana z Prachové 263

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

http://zus.strakonice.cz

Dubnové akce pro veřejnost
18. 4. 1. absolventský koncert od 17.30 hod. v zámeckém sálku
19. 4. Večer tanečního oboru strakonické ZUŠ v MěDK od 

17 hod.
25. 4. Žákovský koncert od 17.30 hod. v zámeckém sálku
26. 4. Koncert houslové třídy J. Vlčkové od 16.30 hod. v zámec-

kém sálku

Soutěže, přehlídky, soustředění
12. 4. Soutěž pěveckých sborů Jihočeského kraje v MěDK (Fere 

Angeli)
14.–15. 4. Soustředění pěveckého sboru Fere Angeli ve Střelských 

Hošticích 
16. 4. Dětská scéna – krajské kolo recitační soutěže I. a II. kate-

gorie (LDO)
17. 4. Dětská scéna – krajské kolo recitační soutěže III. a IV. kate-

gorie (LDO)
21. 4. Karlovarská růžička – celorepubliková klavírní soutěž 

(L. Drábková – žáci)
24. 4. Divadelní přehlídka „Žabka“ v Českých Budějovicích 

(LDO)
28.–29. 4. Mezinárodní houslová soutěž v Nové Pace (účast houslist-

ky P. Bedřichové)

MATEŘSKÉ CENTRUM BERUŠKA
Lidická 194, Strakonice

(1. patro v bývalé ZŠ naproti nemocnici)
Otevřeno po–pá 9.00–13.00 hodin.

Využijte možnost volné herny.
Zveme širokou veřejnost
Středa 11.  4. ve 20.00 hod.
Meditační večer  – jarní element dřeva, vstupné 80 Kč
Čtvrtek 12. 4. v 18.30 hod.
Přednáška tradiční čínské medicíny  – možnosti léčby a prevence, 
vstupné 70 Kč
Pondělí 16. 4. v 15.00 hod.
Výprava za hasičem – pojďte se s námi podívat, jak to chodí u hasičů – 
sraz u kruhového objezdu pod hřbitovem
Středa 18. 4. v 10.00 hod.
Přednáška dopravní policie – o novinkách v dopravních předpisech, 
přijďte si obnovit vědomosti – hlídání dětí zajištěno (nutno nahlásit pře-
dem)
Pátek 27. 4. v 17.00 hod.
Čarodějnický rej v Berušce – čarodějové a čarodějky přijďte v maskách 
strávit noc do Berušky – nocležníci spacáky a jídlo s sebou
Pravidelné každodenní programy pro děti uvádíme na webu.

Vzdělávejte se i na rodičovské dovolené.
Těší se na vás tým dobrovolnic MC Beruška.

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

GYMNÁZIUM STRAKONICE
si vás dovoluje pozvat na cyklus geografických přednášek a promítání:

S GYMNÁZIEM NA CESTÁCH
Úterý 17. 4. 2012 od 18 hod. v promítacím sále strakonického gymnázia

INDICKÝ STÁT TAMILNÁDU
Během tohoto promítání, jímž nás bude provázet paní Libuše Leisch-
nerová, se podíváme jak na poutní místa ležící na pobřeží Bengálského 
zálivu, tak na rybářské vesnice. 
Čekají nás ale i jiné zajímavosti, jako je například nejjižnější bod indické-
ho poloostrova mys Kumari, krokodýlí farma, nebo pohoří Západního 
Ghátu.

Foto: L. Leischnerová
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ROK DUDÁKŮ 2012  ROK 20. MEZINÁRODNÍHO 
DUDÁCKÉHO FESTIVALU

VÝLET ČASEM PO STOPÁCH ŠVANDY DUDÁKA

ŠVANDOVA LÍPA BUDE VYHLÁŠENA ZA PAMÁTNÝ STROM
Jednou z řady plánovaných akcí v rámci Roku dudá-
ků 2012 je vyhlášení památného stromu Švandova 
lípa. Podle pověsti byla vysazena na hrobu pověstné-
ho dudáka Švandy u kapličky na tehdejším hřbitově 
strakonické Kalvárie. V josefínských dobách byl 
hřbitov i kaple zrušeny a na hrob se postupně zapo-
mnělo. Mohutná lípa, s obvodem přes pět metrů 
a stářím asi 250 let, zdobící vrchol Kalvárie, jej však 
stále připomíná. V roce 2006 byla ošetřena a zajiště-
na vazbou. Další ošetření absolvuje během letošního 
jara. Svou historickou i přírodní hodnotou splňuje 

podmínky pro vyhlášení za památný strom dle zákona o ochraně přírody 
a krajiny. Vyhlášení proběhne v rámci Dne Země, pořádaného 19. dubna 
2012 Domem dětí a mládeže Strakonice v areálu CEV Podskalí.
Město Strakonice zároveň ke Dni Země, připadající vždy na 22. dubna, 
připravuje ve spolupráci se všemi strakonickými základními školami tra-
diční čištění studánek na Podsrpu a výsadbu lesa na Kuřidle. Akce pro-
běhnou během dubna 2012 a zapojí se do nich ve svých „revírech“ i zá-
kladní školy Střelské Hoštice, Štěkeň, Volyně a Dětský domov Volyně. 
Jde o tradici, započatou v roce 2007 v rámci ekologického projektu 
U pramenů živé vody.
Miroslav Šobr, odbor životního prostředí

Muzikantům s tímto netradičním nástrojem bude město patřit nejen 
v závěru letních prázdnin, ale spatřit a slyšet je zde budete moci častěji 
než obvykle. Na náměstí vítá návštěvníky socha dudáka Švandy a jeho 
legenda neupadne v zapomnění po celý letošní rok. 
Odbor životního prostředí zapojil veřejnost i školy do soutěžního pro-
jektu Šel tudy, měl dudy 2012. 
Pokud se vypravíte Naučnou stezkou Švandy dudáka 28. dubna bez dud, 
ale s průvodcem a holemi pro nordic walking, čeká vás příjemná pro-
cházka probouzející se jarní přírodou. Ze sedmi informačních tabulí se 
dozvíte zajímavosti o dudách a dudácích i o dané lokalitě. První zastavení 
začíná u strakonického hradu pod renesanční věží Jelenka. Cestou mož-
ná potkáte i hravé potomky našeho Švandy. 
Dudáci zahrají pravidelně také na farmářských trzích nebo na zahájení 
turistické sezony. V Městském informačním centru ve Strakonicích je 
k dispozici leták s celoročním souhrnem nejvýznamnějších kulturních 
a sportovních akcí na rok 2012. 

Akce s dudáky
28. 4. Strakonické vítání léta 
 Zahájení oficiální cyklistické sezony v Jihočeském kraji 2012
 Turistický výlet po naučné stezce Švandy dudáka
 Zahájení sezony Muzea středního Pootaví
 1. 6. Dudácká muzejní noc – zahájení výstavy Z historie dudác-

kých festivalů 
 8.–10. 6. Dálkový pochod Strakonická 100 a Po stopách Švandy 

dudáka 
14.–15. 6. Strakonický dudáček – přehlídka dětských souborů
15. 6. Na kole dětem
22. 6. Strakonický dudák – divadelní hra – DS Čelakovský – stra-

konický hrad
30. 6. Pivovarská pouť (Dudák – Měšťanský pivovar Strakoni-

ce, a.  s.)
 3. 7.  S  dudáky  po  strakonických  památkách  za  magického
 a 2. 8. úplňku 
 Odhalení pískovcové sochy zamilovaných – Dorotka Trn-

ková, nevěsta Švandova (3. 7.)
 3. 8. Dudácký festival v proměnách 45 let – vernisáž výstavy 

Maltézský sál
22.–26. 8. 20. ročník Mezinárodního dudáckého festivalu 

STRAKONICKÉ VÍTÁNÍ LÉTA
ANEB NA KOLE PO PAMÁTKÁCH STŘEDNÍHO POOTAVÍ
Město Strakonice ve spolupráci s Muzeem středního Pootaví, Jihočes-
kým krajem, Nadací Jihočeské cyklostezky a Jadernou elektrárnou Te-
melín zve všechny příznivce cyklistiky na akci:
Strakonické vítání léta aneb Na kole po památkách středního Pootaví
28. 4. 2012 sobota – STRAKONICKÝ HRAD
Oficiální zahájení cyklistické sezony v Jihočeském kraji 2012
 9.00 registrace účastníků cyklistického a turistického výletu 
10.00 Přivítání účastníků a START 
 (trasy: 12 km; 38,5 a 53 km – hlavní cíl středověký vodní 

mlýn Hoslovice, otevření nového informačního centra 
a expozice Ze života šumavského podlesí)

 výlet s dudákem po Naučné stezce Švandy dudáka (nordic 
walking, 11 km)

13.00 Vernisáž výstavy Zbraně a militaria (Muzeum střední-
ho Pootaví)

 zahájení soutěží – Pochod kapra Jakuba
13.30 Zahájení odpoledního programu 
13.45 taneční vystoupení skupiny RM Dance
14.15 slosování účastníků o ceny
14.30 Na divokém západě – Míša Růžičková zábavný program 

pro děti 
15.45 slosování účastníků o ceny
16.00 vystoupení bublináře (Cirkus trochu jinak)
16.40 slosování účastníků o ceny 
16.45 Koncert skupiny RANGERS
Doprovodný program:
 9.30–17.00 lezecká stěna (III. hradní nádvoří)
13.30–16.30 malování na obličej, pletení copánků, koktejlový bar, 

tvůrčí dílny, historický kolotoč
Muzeum středního Pootaví: prohlídka
Maltézský sál: výstava Obrázky – Iva Hüttnerová 
Zámecká galerie: prodejní výstava obrazů 
Karla Kupky
Akce se koná za každého počasí

SPORTOVNÍ AREÁL NA SÍDLIŠTI

26. 4. 2012 čtvrtek, 15.30
Aprílové bruslení městem
Exhibiční vystoupení na speciálním bike-
triatlonovém dvaceti palcovém kole
Jízda na in–line bruslích pro malé i velké
Ochranné pomůcky pro účastníky do 15 let 
jsou povinné
SLOSOVÁNÍ účastníků o zajímavé ceny
Akce je pořádána ve spolupráci se STAR-
Zem Strakonice.

Foto: Archiv MěÚ

Bruslení zahájí biketrial show.   Foto: Archiv Josefa Bigase

Foto: Archiv Klubu histo-
rických velocipedistů Písek

Vstupné se nevybírá. Změna programu vyhrazena. Projekt je realizován 
v rámci grantového programu Nadace Jihočeské cyklostezky.
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Pranostiky nakreslili žáci výtv. oboru ZUŠ Strakonice pod vede-
ním Mgr. Ivany Schwarzové, Šimon Hrachovec (vlevo), 14 let, David 
Čížek, 13 let.

PRANOSTIKA
„Na duben neměj spoleh valný,
 bývá jasný dnes a zítra kalný.“

JAN
* Strakonice
† 1674 Žandov
Literát, učenec, hodnost bakaláře 
získal na pražské akademii, poté 
školním správcem v Berouně. Poz-
ději odešel do exilu, v letech 1631 
a 1636 doložen jeho pobyt v Perně. 
Roku 1651 dostal pas z Žandova 
do Strakonic a Berouna.
Byl autorem spisu Strena anagram-
matum amplissimorum Beronae 
civium... a drobných příspěvků do 

sborníků Oratio brevis, Aggra-
tulatio, Nuptiis, Luctus, Gamelia,  
Obrana Kalichu a dalších.
Známější tohoto jména je 
VALENTIN
* asi 1565 Strakonice
† 21. 6. 1621 Praha 
Literát, učenec, erbu a přídomku 
z Prachové užíval od roku 1582, 
kdy byl jeho otec povýšen do šlech-
tického stavu. Byl žákem školy 
v Sušici u Sv. Jindřicha, zapsán na 
pražské akademii, kde získal hod-
nost bakaláře a mistra. Byl kon-
rektorem a poté rektorem školy 
v Hradci Králové, rektorem na ško-
le v Menším Městě pražském a na 
škole u sv. Jindřicha. Po sňatku 
s Kateřinou, vdovou po novoměst-
ském hodináři, ustanoven radním 
písařem Nového Města pražského, 

na zemském sněmu zvolen výběr-
čím, roku 1609 jmenován defenso-
rem konzistoře a akademie praž-
ské, roku 1610 se stal radním 
písařem na Novém Městě praž-
ském. Byl horlivým odpůrcem Ra-
kušanů. Navrhoval Ferdinanda II. 
českým králem, potvrzení stavov-
ských výsad, zejména majestátu, 
a volbu krále za účasti Moravanů 
a Slezanů. Proto byl po korunovaci 
zbaven úřadu písaře. Zemští stavo-
vé ho však zvolili direktorem. Hlá-

sil se k bratrské jednotě, po bitvě 
na Bílé hoře zatčen a odsouzen 
k smrti, k ztrátě cti a statků. Byl 
jedním z 27 českých pánů poprave-
ných na Staroměstském náměstí 
(jeho hlava byla katem pověšena 
na Staroměstské mostecké věži).
Autorem např. nedochovaného 
spisu Mnemósynon, impositum 
pinnae propter meliorem...
Po Valentinovi Kochanovi z Pra-
chové je ve Strakonicích pojme-
novaná ulice. V této ulici je dům 
čp. 131, který stojí na místě pů-
vodního domu Valentina Kochana 
z Prachové. Dům byl do dnešní po-
doby upraven v letech 1840–1850. 
Původně sloužil jako úřední dům 
továren na fezy. Stál v blízkosti 
závodu „Z“ (Zucker) a nedaleko 
závodu „F“ (Fürth).
Milan Hankovec

Dům v ulici Kochana z Prachové čp. 131 nakreslila Zuzana Křivanová (8 let) 
z výtvarného kroužku DDM Strakonice pod vedením Vlaďky Hradské.

KOCHAN Z PRACHOVÉ

DUBNOVÁ KŘÍŽOVKA

a/ Pražská informační služba, 
členka rodiny, americký spisovatel
b/ lidově asistent na VŠ, ochotna, 
lihovina
c/ zkr. souhvězdí Dalekohled, pí-
semné formální sdělení druhému 
státu, z toho důvodu (slovensky), 
poloměr
d/ SPZ Olomouce, bezhrbý vel-
bloud, švýcarské zimní středisko, 
popěvek
e/ chem. zn. síry, jednotka hmot-
nosti, spěch, skutek
f/ plavecký styl, vlhkost v půdě, cíl
g/ mohutné zvíře, pozemek ležící 
ladem, mužské jméno, předložka
h/ starší vztažné zájmeno, klukov-
ské zbraně, řeka v Litvě, moji
i/ SPZ Rumunska, styk stěn těle-
sa, dlouhá chvíle, položit (angl.)
j/ nula, textilní rostlina, samohlás-
ka, kus tkaniny, pohádka (angl.)
k/ osada, jako (slov.), Divadlo 
loutek Ostrava, chem. zn. uhlíku, 
tajemství (lid.)

1/ vzletný přednes, SPZ Portugal-
ska, 1. část tajenky, římsky pět
2/ rakouská řeka, olej z mořských 
ryb, vida
3/ velká místnost, druh ploden-
ství, lis
4/ iniciály loutkaře Kopeckého, 
Zolův román, balírna koření
5/ vůně, černý kůň
6/ léčivá bylina, objednaný po-
tlesk, citoslovce překvapení
7/ běloveská minerálka, spojka, ast-
rologické zn. zvěrokruhu, předložka
8/ předložka, naše metropole, 
druh psa
9/ cizí ženské jméno, cizí mužské 
jméno
10/ vězení, pranice, SPZ Tachova
11/ část nohy, vojenská jednotka, 
ukončení šachové hry
12/ karetní hra, objemová míra, 
kříženec osla a klisny
13/ starobabylonské božstvo, zn. 
vaty, 2. část tajenky
pomůcka: Drana, Pela, tale

UDÁLOSTI A ŽIVOTNÍ VÝROČÍ OSOBNOSTÍ V DUBNU
l 4. 4. 1882 – narodil se Emil Fil-

la, malíř, grafik, sochař a výtvar-
ný teoretik (130. výročí narození)

l 6. 4. 1992 – zemřel Isaac Asi-
mov, americký prozaik, autor 
sci–fi knih (20. výročí úmrtí)

l 14. 4. 1922 – narodila se Stella 
Zázvorková, divadelní a filmo-
vá herečka (90. výročí narození)

l 16. 4. 1922 – narodil se Kings-
ley Amis, anglický romanopisec 
a básník (90. výročí narození)

l 18. 4. 1937 – narodil se Jan 
Kaplický, architekt (75. výročí 
narození)

l 20. 4. 2002 – zemřel Vlastimil 
Brodský, divadelní a filmový 
herec (10. výročí úmrtí)

Vážení čtenáři, v této rubrice se seznamujete s osobnostmi, které jsou pro 
vás méně známé a jsou spjati s literaturou a naším městem, i když někdy 
k nim mohou být určité výhrady.
V tomto čísle vám představíme osobnosti z rodu

Řešení kvízu z minulého čísla: Londýn (má jedno z největších
letišť, ostatní města mají největší přístavy) • číslo 12
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Strakonické dudácké festivaly se 
pomalu a jistě stávaly známými 
nejen po celých Čechách, ale ohla-
sy přicházely i ze zahraničí. Po tří-
leté přestávce se v pořadí již IV. 
festival uskutečnil ve Strakonicích 
v roce 1975, a to sice na samém 
sklonku srpna (29.–31. 8.) a niko-
liv v září, jak tomu bylo doposud. 
Hlavní režie se již podruhé ujal 
pan Zdeněk Podskalský, který měl 
k našemu kraji vřelý vztah. Vyrůs-
tal v Malenicích, vystudoval stra-
konické gymnázium (maturoval 
1942). Přestože později žil v Pra-
ze, rád se na český jihozápad vra-
cel. A právě dudácký festival byl 
jednou z příležitostí. K modero-
vání IV. ročníku přizval již teh-
dy populární Pavlínu Filipovskou 
a Josefa Zímu. Kromě souborů 
z Čech i Moravy nechyběli ani 
zahraniční hosté. Diváci znali 
z předchozích ročníků účinkující 
z Bulharska, francouzské Bretaně, 
Polska, Rumunska i z Velké Britá-
nie, ale IV. ročník obohatili dva 

úplně noví hosté. Instrumentální 
skupina Volkskunstgroep de Vlier 

z Belgie, v níž dudáci hráli na 
dvoubordunové dechové dudy, re-
konstruované dle starých vyobra-

zení vlámských malířů. Druhým 
nováčkem pak byla maďarská sku-
pina hudebníků a tanečníků se 
svým nezaměnitelným tempera-
mentním projevem. Za zmínku 
určitě stojí i to, že se v průběhu 
festivalu konala také přehlídka 
více než třiceti československých 
dudáků a gajdošů.
V. ročník mezinárodního dudác-
kého festivalu se vrátil k původní-
mu zářijovému termínu a proběhl 
ve dnech 1.–3. 9. 1978. Vystoupili 
tu jednak účinkující ze zemí, které 
se již představily během před-
chozích festivalových ročníků – 
Belgie, Polsko, Rumunsko, Velká 
Británie – jednak do Strakonic 
zavítali nově i hudebníci z dal-
ších států.
Poprvé tu zahráli Holanďané, je-
jichž malé uskupení se jmenovalo 
Breughel podle slavného vlámské-
ho malíře Pietra Breughela. NDR 
zase reprezentovala mladá tříčlen-
ná hudební skupina Windbeutel 
z Berlína. Za zmínku určitě stojí, 
že dudák si nechal své dudy vyro-
bit u českého dudaře Karla Janeč-

ka z Vejprnic. Poprvé do Strako-
nic dorazili také reprezentanti 
SSSR a sice soubor Torupill z Es-
tonska. Původně dechové dudy 
s 1–3 borduny připevněnými stu-
hou k předloktí představili hudeb-
níci i ve variantě dud dmýchacích. 
Obrovský úspěch – ostatně jako 
každý další festival – sklidili Sko-
tové. Jejich hlučné dechové dudy 
v doprovodu bubnů byly nepře-
slechnutelné již zdálky. V. ročníku 
MDF se účastnila i řada souborů 
z Čech, Moravy a Slovenska a sa-
mozřejmě sóloví dudáci.
Josef Režný, který se na organiza-
ci nemohl přímo podílet, uspořá-
dal v Městském muzeu ve Volyni 
na tehdejší dobu unikátní meziná-
rodní výstavu Dudy a dudáci. Do-
mácími i zahraničními výpůjčka-
mi se mu podařilo získat přes 
sedmdesát exponátů a různých 
dokumentačních materiálů. O du-
dách tu v rámci Odborného okén-
ka pohovořil pracovník Ústavu 
etnografie a folkloristiky v Praze 
Jaroslav Mark.
Irena Novotná
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A toto byla „konečná“ provozu ki-
na. Voda podemlela totiž podloží 
u opěrné zdi teplárny, na níž kabina 
svou zadní částí dosedala. Zeď se 
začala prosedat do terénu a kabina 
se doslova odlamovala od budov ki-
na. Vzhledem k podmáčení i ostat-
ních suterénních prostor došlo ke 

statickému narušení budovy, zača-
ly se objevovat trhliny na zdech 
a v podlahách. Na základě prohlíd-
ky statikem byla budova uzavřena. 
Jako kino s denním provozem za-
čala sloužit Mravenčí skála. Když 
bylo jasné, že se přistoupí ke gene-
rální přestavbě Oka včetně nové 
promítací technologie, byl na Mra-
venčí skálu přemístěn původní zvu-
kový systém Dolby Stereo Spectral 
Recording. A tam zůstal dodnes.
V Oku začala projektové práce 
Kinotechnika, a. s., Praha pod 
vedením Ing. Vladimíra Smrže, 
kterého jsem již zmiňoval při při-

pravované rekonstrukci kina Svět. 
V té době probíhalo restituční ří-
zení o celý objekt hotelu, což dost 
nešťastně zkomplikovalo projek-
tové práce v kině. Bylo totiž počí-
táno, že bývalý vestibul kina při-
padne městu, ale v rozhodnutí 
byla část těchto prostor přisouze-

na hotelu, čímž došlo ke značné-
mu zmenšení prostor kina tam, 
kde je dnes bar.
Během rekonstrukce jsem zajišťoval 
promítání a spolupracoval na tech-
nologickém vybavení budoucího ki-
na Oko. V této době jsem již spolu-
pracoval se Strakonickou televizí. 
Moje působení ve strakonických ki-
nech z důvodu onemocnění skončilo 
12. 6. 2005. To bylo dvanáct dnů 
před slavnostním otevřením kina.
Kino samozřejmě prodělávalo kro-
mě změn technických i změny per-
sonální. Na místo vedoucí kin na-
stoupila v roce 1994 za paní Jindru 

JAK TO BYLO S KINEM OKO
Zde byly uloženy náhradní díly 
pro projektory, žárovky, úklidové 
prostředky… Začal jsem postupně 
vynášet cenné náhradní díly a vše, 
co šlo, do horní části kina. Někdy 
okolo 23. hodiny došlo v Komen-
ského ulici k výpadku elektrického 
proudu. V sousedství pracoval na 
vyklízení spodních prostor i perso-
nál hotelu a samozřejmě byl čilý 
ruch i v teplárně. Stále pršelo a hu-
kot Volyňky za zdí nebyl nic pří-
jemného. Třicet minut po půlnoci 
jsem vyšel před kino a zjistil jsem, 
že dvůr je již zatopený po celé plo-
še a vzhledem k tomu, že jsem již 
za úplné tmy nechtěl ze zadních 
dveří kina vstoupit do zaplavené-
ho dvora, vrátil jsem se tedy do ki-
na a otevřel jsem nouzový východ, 
který vedl dveřmi na levé straně 
hlediště na kovové schodiště do 
dvora. Venku silně pršelo a foukal 
čerstvý vítr. Neuvědomil jsem si, 
že dveře otevírající se ven nemají 
zvenka kliku, ale kouli a že je zá-
mek zaslepen. To už mi vítr dveře 
zabouchl a já zůstal venku na 
schodišti. Nezbylo mi nic jiného 
než sestoupit do zaplaveného dvo-
ra, udělat několik temp směrem 
k zadnímu vchodu a rychle pryč. 
Na dvoře bylo již více jak 1,5 m 
vody. 

MEZINÁRODNÍ DUDÁCKÉ FESTIVALY  IV. A V. ROČNÍK

Bulharská dudačka v tradičním 
kroji, IV. MDF 1975.
 Foto: F. Zemen, archiv MSP 

Demolice kina Oko po povodních v roce 2002. Foto: Archiv autora 

Dejmkovou Jaroslava Bernasová. 
Za zesnulého dlouholetého zaměst-
nance pana Milana Benhäutera se 
na místě uklízeček vystřídaly paní 
Jaroslava Mikešová a následně Len-
ka Pavlíčková. U promítačů to bylo 
takto: pan Pavel Pašava se odstěho-
val, Pavel Šimek skončil z důvodů 
pracovních. Jako nový se přišel 
o místo promítače přihlásit pan Ján 
Eliáš, což bylo v roce 1993 po roz-
jezdu kina U Mravenčí skály. Ján 
Eliáš promítal ve strakonických ki-
nech do sedmdesátých let. Byl jsem 
požádán vedením kin, abych ho po 
dvacetileté pauze znovu zaškolil. 
S platným promítačským průka-
zem, který má platnost do tří let bez 
potvrzené praxe, nastoupil pan Lu-
boš Prokop, který promítal v Dra-
honicích. Rovněž jsem na zkoušky 
připravil pana Jaroslava Švece.
Během mé pracovní neschopnosti 
byl jmenován vedoucím promíta-
čem zmíněný Ján Eliáš. Po nástu-
pu do zaměstnání mi bylo na-
bídnuto působení ve Strakonické 
televizi, kde jsem dosud. Další 
moje působení ve strakonických 
kinech se tím uzavřelo. 
Promítačskou a servisní činnost 
nyní zajišťuji v kinech Volyně, 
Vimperk a Vodňany. Tímto se 
s váženými čtenáři loučím a dě-
kuji za pozornost.
Jaroslav Landsinger


