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Dne 2. 1. 2013 bude pro občany 
města otevřen nový sběrný dvůr 
v lokalitě U Blatenského mostu, 
který se nachází v těsné blízkosti 
městského zahradnictví a psího 
útulku. 
Výstavba nového sběrného dvora 
byla finančně podpořena z pro-

středků Evropské unie, Operač-
ního programu životní prostředí 
(OPŽP).
Vzhledem k tomu, že se bude 
měnit provozní doba i druhy 
odevzdávaných odpadů na obou 
sběrných dvorech, uvádíme tyto 
změny v následujícím přehledu.

OTEVÍRÁME NOVÝ SBĚRNÝ DVŮR
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SBĚRNÝ DVŮR U BLATENSKÉHO MOSTU

Provozní doba:
pondělí–pátek 8.30–12.00 13.00–18.00 letní čas

  13.00–17.00 zimní čas
sobota 8.30–12.00 13.00–17.00
neděle 8.30–12.00

Druhy odpadů odebíraných zdarma: Objemný odpad (včetně dřevěné-
ho nábytku), nebezpečné odpady, kovy, plasty, papírové a lepenkové obaly, 
textilní materiály, pneumatiky bez ráfku (pokud nebyly odevzdány v rámci 
zpětného odběru výrobků), biologicky rozložitelné odpady (tráva, listí, 
větve), elektrozařízení (včetně lineárních zářivek, kompaktních úspor-
ných zářivek a světelných zdrojů s LED diodami) v kompletním stavu.
Druhy odpadů odebíraných za poplatek:
Stavební suť 1 t za 300 Kč bez DPH
Stavební odpad – dveře, okna, koupelnové jádro 1 kg za 3 Kč bez DPH
SBĚRNÝ DVŮR TOVÁRNÍ ULICE

Provozní doba: pondělí–pátek 13.00–17.00
sobota 8.30–12.00 13.00–17.00
neděle 8.30–12.00

Druhy odpadů odebíraných zdarma: Objemný odpad (kromě dřevěného 
nábytku), nebezpečné odpady, kovy, plasty, papírové a lepenkové obaly, 
textilní materiály, pneumatiky bez ráfku (pokud nebyly odevzdány v rámci 
zpětného odběru výrobků), biologicky rozložitelné odpady (pouze tráva 
a listí), elektrozařízení (včetně lineárních zářivek, kompaktních úspor-
ných zářivek a světelných zdrojů s LED diodami) v kompletním stavu.
Nebudeme zde odebírat: větve, dřevěný nábytek, stavební suť a staveb-
ní odpad!

Od 2. 1. 2013 budou v našem 
městě v provozu dva sběrné dvory 
sloužící pro odkládání komunál-
ních odpadů. Vzhledem k tomu, 
že nově vybudovaný sběrný dvůr 
U Blatenského mostu splňuje 
veškeré podmínky na potřebný 
prostor a nutné vybavení, bude 
odběr některých druhů odpadů 
směřován pouze do tohoto sběr-
ného dvora. Z tohoto důvodu do-
jde k omezení provozu sběrného 
dvora v Tovární ulici.
Změna nastane zejména u biolo-
gicky rozložitelných odpadů, kdy 
větve bude možné odvážet pouze 
do sběrného dvora U Blatenského 

mostu, protože sem bude přemís-
těn štěpkovač. Trávu a listí může-
te nadále předávat i ve sběrném 
dvoře v Tovární ulici. Vzhledem 
k tomu, že ve sběrném dvoře 
U Blatenského mostu je nainsta-
lována digitální mostní váha 
a jsou zde umístěny velkoobjemo-
vé kontejnery, bude tu možné ode-
bírat i stavební suť a stavební od-
pady, a to za poplatek. Stavební 
odpady se neřadí mezi komunální 
odpady, a tudíž obec nemá dle zá-
kona povinnost zajistit jejich od-
běr zdarma, tj. v rámci zaplacené-
ho místního poplatku za odpad. 
Do tohoto sběrného dvora bude 

také od 2. 1. 2013 přesunuto roze-
bírání dřevěného nábytku k jeho 
dalšímu využití. Pokud tedy pove-
zete tento druh objemného odpa-
du, zamiřte s ním prosím sem.

Nadále budete moci v obou sběr-
ných dvorech předávat tyto druhy 
odpadů:

– nebezpečné odpady (rozpouš-
tědla, kyseliny, oleje, tuky, zby-
lé barvy, lepidla, pryskyřice, fo-
tochemikálie),

– výrobky určené ke zpětnému 
odběru (baterie, galvanické 
články, elektrické akumulá-
tory),

– kovové odpady,
– plastové odpady, které nepatří 

do kontejnerů rozmístěných po 
městě, tj. podlahové krytiny, li-
na, PVC a obaly znečištěné ne-
bezpečnými látkami,

– papírové a lepenkové odpady, 
které se objemově nevejdou do 
kontejnerů rozmístěných po 
městě či do těchto kontejnerů 
nepatří, tj. voskový papír, mast-
ný a znečištěný papír, vícevrst-
vé obaly,

– textilní materiály, které nepatří 
do sběrných nádob Textileco 
rozmístěných po městě, tj. mo-

litan, koberce, matrace, znečiš-
těný textil,

– pneumatiky bez ráfku (upřed-
nostnit byste měli jejich předá-
ní v rámci zpětného odběru vý-
robků u posledního prodejce či 
výrobce),

– vysloužilá elektrozařízení (např. 
chladničky, mrazáky, sporáky, 
myčky, pračky, vysavače, mik-
rovlnné trouby, osobní počí-
tače, notebooky, tiskárny, ko-
pírovací zařízení, televizory) 

v kompletním stavu, na drobná 
elektrozařízení využijte sběrné 
nádoby rozmístěné po městě,

– lineární zářivky, kompaktní 
úsporné zářivky a světelné 
zdroje s LED diodami,

– biologicky rozložitelné odpady 
(trávu a listí). 

Prošlé a nepotřebné léky se neode-
vzdávají do sběrných dvorů, ale 
pouze do lékáren nacházejících se 
na území města Strakonice.
V žádném ze sběrných dvorů 
neodebíráme: izolační materiály 
a stavební materiály s obsahem 
azbestu (např. eternit, izolační 
vatu), asfaltové izolace a sádro-
karton. 
Radka Mrkvičková, odbor životní-
ho prostředí

O SBĚRNÝCH DVORECH PODROBNĚ
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díla o částku zhruba 69 163 Kč 
(včetně DPH) s ohledem na více 
práce. Jedná se o změny vyplývající 
z nově zjištěných skutečností po 
odkrytí konstrukcí během prová-
dění stavby, zhotovení kopie mal-
tézského kříže objeveného pod 
venkovní omítkou na jihovýchodní 
fasádě kaple a oprava a restau-
rování kamenné náhrobní desky 
s rámem nově nalezeného vstupu 
do krypty.

Objevený maltézský kříž pod ven-
kovní omítkou byl odborně za-
měřen a překryt novou štukovou 
omítkou včetně nátěru fasádní 
barvou, na které bude provedena 
replika originálu kříže v nalezené 
velikosti a barevnosti.
Během stavby byl také zjištěn 
vstup do krypty, který byl překrytý 
kamenným náhrobníkem s nápi-
sem po obvodu a zvedacími úchy-
ty. Deska bude odborně opra-
vena a její povrch bude vyčištěn 
a konzervován.
V rámci změn došlo také k upra-
vení osazení táhel ke stažení ob-
jektu.

STŘEPIŠTĚ SBĚRNÉHO DVORA
s uzavřením smlouvy o dílo na sběr-
ný dvůr – střepiště se stavební spo-
lečností H & T, spol. s r. o., Stra-
konice za cenu 236 474 Kč (včetně 
DPH).

Jedná se o vybudování střepiště 
z betonových prefabrikátů pro 
shromažďovaní skla na sběrném 
dvoře. 

Rada města schválila:

DOTACE A PŘÍSPĚVKY
PRO MĚSTO
dotaci ze státního rozpočtu ve výši 
720 000 Kč na úhradu výdajů 
souvisejících s konáním voleb do 
Senátu, Parlamentu ČR a do za-
stupitelstev krajů konaných v říj-
nu 2012, finanční příspěvek Jiho-
českého kraje na hospodaření 
v lesích – na obnovu a zajištění les-
ních porostů – ve výši 62 640 Kč, 
neinvestiční transfer ze státního 
rozpočtu ve výši 917 571 Kč pro 
ZŠ F. L. Čelakovského na projekt 
Vzdělávání pro konkurenceschop-
nost a neinvestiční příspěvek pro 
Městský ústav sociálních služeb 
Strakonice ve výši 200 000 Kč na 
podporu sociálních služeb zajišťu-
jící péči osobám s demencí.

83. jednání dne 31. 10. 2012 

Rada města souhlasila: 

BYTOVÝ FOND
s rozpočtem bytového fondu měs-
ta Strakonice pro rok 2013, a to 
ve výši: příjmy 18 200 000 Kč a vý-
daje 9 867 000 Kč a plánem oprav 
a údržby bytového fondu pro rok 
2013 ve výši 1 334 000 Kč.

Město Strakonice má ve svém 
vlastnictví 583 bytových jednotek, 
z toho 76 bytů je v domech s pečo-
vatelskou službou v ulicích Jezer-
ní a Rybniční. V roce 2013 bude 
opraveno:

Objevený vstup do krypty.  Foto: Archiv MěÚ

80. jednání dne 10. 10. 2012

Rada města souhlasila:

KONTEJNERY DO SBĚRNÉHO 
DVORA
s uzavřením smlouvy s MEVA – 
CB, s. r. o., České Budějovice na 
dodávku kontejnerů do sběrného 
dvora za cenu 589 200 Kč (včetně 
DPH).

Sedm kontejnerů typu Abroll bylo 
dodáno a umístěno do sběrného 
dvora dne 14. listopadu 2012.

PŘÍSPĚVKY PRO SPORT
s poskytnutím příspěvků ve výši: 
10 000 Kč SKI klubu Strakonice 
na uspořádání Běhu kolem Kuřid-
la jako XII. ročníku Memoriálu 
Františka Kováře v Habeši dne 
6. 10. 2012, 1 000 Kč Duze Husot 
na ceny a poháry při 28. ročníku 
hokejbalového turnaje ve Sportov-
ním areálu Na Muškách ve dnech 
10.–11. 11. 2012, 3 000 Kč TJ ČZ 
Strakonice – oddílu házené na ce-
ny a rozhodčí při souboru turnajů 
v házené pro mládež v házenkářské 
hale, 1 000 Kč TJ Fezko Strakoni-

ce – oddílu kuželek na uspořádání 
Vánoční ceny žáků a mladšího do-
rostu v kuželně dne 9. 12. 2012, 
2 000 Kč TJ Fezko Strakonice – 
oddílu plaveckých sportů na pokry-
tí nákladů při plaveckých závodech 
Vánoční cena 2012 se soutěží Pla-
ve celá rodina na plaveckém sta-
dionu dne 20. 12. 2012, 1 000 Kč 
HC Strakonice, o. s., na uspo-
řádání Vánočních krasobruslař-
ských závodů na zimním stadionu, 
1 000 Kč HC Strakonice, o. s., na 
uspořádání maškarního karneva-
lu na bruslích na zimním sta-
dionu, 2 000 Kč SK Basketbal 

Strakonice na mezinárodní Vá-
noční turnaj staršího minižactva 
2012 ve sportovní hale a hale TJ 
ČZ ve dnech 28.–30. 12. 2012.

81. jednání dne 17. 10. 2012 

Rada města souhlasila:

STAVEBNÍ ÚPRAVY KAPLE 
SV. VOJTĚCHA
v rámci stavebních úprav kaple 
sv. Vojtěcha s prodloužením ter-
mínu ukončení realizace a předá-
ní smluveného předmětu díla do 
20. 11. 2012 a s navýšením ceny 

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Dodané kontejnery.  Foto: Archiv MěÚ

Pokračování na následující straně.

čp. popis v tis.
Kč

57/I, 58/I, 
364/I, 518/I,1103/I

vymalování společných chodeb 
a schodiště 150

47/I, Velké náměstí rekonstrukce elektrického
rozvaděče 38

1103/I, Zvolenská výměna přípojky vody 
ze ZŠ Poděbradova 210

767/I, ul. V Ráji výměna přípojky vody 
v olověných rozvodech 30

613-614/I, 
ul. Budovatelská

projektová dokumentace 
na odvětrání bytových jednotek 60

204-6/II, 
ul. Stavbařů

projektová dokumentace 
na vyzdění bytových jader 30

518/I, Bažantnice oprava střechy 350

47/I, 364/I, 768/I, 
1283/I, 1391/I

výměna vodoměrů SV 
a TUV 195 ks 136

1392/I, ul. Leknínova ověření calorimetrů 120

805/I, ul. Zvolenská výměna vchodových dveří 2x 80

805/I, ul. Zvolenská instalace indikátorů na topení 130x 100

805/I, ul. Zvolenská oprava střechy nad spojovací chodbou 30
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VYDÁVÁNÍ RYBÁŘSKÝCH A LOVECKÝCH LÍSTKŮ

Obyvatelé domů čp. 481–484, 
490–493 v Dukelské ulici a čp. 
211 a 212 v ulici Stavbařů jsou 
srdečně zváni na prosincový Čaj 
o páté se starostou, který se usku-
teční dne 6. 12. 2012 v budově 
Základní školy Dukelská ve Stra-
konicích (učebna v přízemí hlavní 
budovy). Neformální setkání s ve-
dením města by tentokrát mělo 
být především pracovní schůzkou 
nad rozpracovanou projektovou 
dokumentací revitalizace vnitro-
bloku, resp. okolí uvedených do-
mů. Důležitým podkladem pro 

tvorbu dokumentace byly připo-
mínky a návrhy, které od občanů 
zazněly na květnovém Čaji o páté.
Pojďte se společně zamyslet, zda 
projekt v této podobě pomůže 
zpříjemnit život ve vaší lokalitě. 
Z organizačních důvodů prosíme 
o potvrzení vaší účasti vyplně-
ním níže uvedené přihlášky, kte-
rou můžete zaslat poštou nebo 
odevzdat osobně do Městského 
informačního centra Strakonice, 
Velké náměstí 2, 386 21 Strako-
nice do 5. 12. 2012.
Těšíme se na setkání s vámi!

Za přítomnosti vysokých armád-
ních a církevních představitelů 
a před nastoupenou 25. protileta-
dlovou raketovou brigádou se 
14. listopadu 2012 konal na stra-
konickém hradu slavnostní akt 
žehnání bojových praporů. Od 
vzniku Armády ČR šlo o první 
žehnání tří vojenských praporů 
najednou. To podle vojenského 
řádu provedl kaplan útvaru ka-

pitán Marek Maxim Švancara. 
Smyslem žehnání je přímluva za 
to, aby vojáci, kteří pod pra-
porem slouží, bojovali vždy v dob-
ré věci a střežili právo a sprave-
dlnost v každé době. 
Požehnány byly bojové prapory 
25. protiletadlové raketové brigá-
dy, 251. a 252. protiletadlového 
raketového oddílu.
(PR)

ČAJ O PÁTÉ SE STAROSTOU

MĚSTSKÁ HROMADNÁ 
DOPRAVA
s úhradou ztráty ve výši 674 238 Kč 
vzniklé se zajišťováním městské 
hromadné dopravy na území měs-
ta Strakonice a s doplatkem mi-
nimálního provozního zisku ve výši 
2 % skutečných provozních ná-
kladů, tj. 131 950 Kč. 

Poskytovatel městské hromadné 
dopravy ČSAD STTRANS, a. s., 
realizoval v roce 2011 pro potřeby 
města Strakonice dle jízdních řá-
dů 184 092 km. Skutečné pro-
vozní náklady na 1 km byly ve 
výši 36,47 Kč. V průběhu roku 
byl provoz MHD dotován část-
kou 4 365 075 Kč z rozpočtu měs-
ta. Společnosti ČSAD STTRANS, 
a. s., bylo pro rok 2011 městem 
Strakonice celkem vyplaceno 
5 171 263 Kč (dotační částka, ztrá-

ta z provozu MHD a přiměřený 
zisk).

ÚPRAVNA VODY PRACEJOVICE
s uzavřením smlouvy se sdružením 
Arko – Protom – Mota – Engil na 
zhotovení rekonstrukce a moderni-
zace Úpravny vody Pracejovice za 
cenu 172 006 579 Kč (bez DPH).

V rámci předmětu plnění zakázky 
je zhotovení dokumentace pro 
stavbu, vlastní realizace techno-
logické i stavební části úpravny 
vody a rekonstrukce jímání vody 
jakožto zdroje vody pro další úpra-
vy. V předmětu plnění je také uve-
dení úpravny vody do zkušební-
ho provozu a následná kolaudace 
stavby včetně potřebné dokumen-
tace.

Usnesení z jednání rady města 
naleznete na www.strakonice.eu.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Pokračování z předchozí strany.

Žehnání bojových praporů ve Strakonicích. Foto: Archiv MěÚ

Upozorňujeme, že rybářské a lo-
vecké lístky se budou vydávat do 
pátku 21. 12. 2012, pak bude po-
kladna uzavřena.

Bližší informace vám poskytne 
Václav Tlapák, odbor životního 
prostředí, tel.: 383 700 346, e-mail: 
vaclav.tlapak@mu-st.cz.

ŽEHNÁNÍ BOJOVÝCH PRAPORŮ

"

POTVRZENÍ ÚČASTI NA AKCI ČAJ O PÁTÉ SE STAROSTOU

Jméno a příjmení: ................................................................................................................................

Adresa (pro zaslání pozvánky): ...................................................................................

............................................................................................................................................................................

Telefon nebo e-mail: ..........................................................................................................................

Za vyplnění děkujeme.

"

Z technických důvodů bude ve 
středu 5. prosince 2012 pro 
veřejnost uzavřeno pracoviště 
registrace vozidel na odboru 
dopravy MěÚ. 
V následujícím týdnu od 10. pro-
since 2012 do 14. prosince 2012 
budou přepážky registru vozidel 

otevřeny pro veřejnost každý den, 
a to:
Po 8.00–11.30, 12.30–16.00
Út 8.00–11.30, 12.30–14.00
St 8.00–11.30, 12.30–18.00
Čt 8.00–11.30, 12.30–14.00
Pá 8.00–11.30 
Děkujeme za pochopení.

UPOZORNĚNÍ PRO KLIENTY ODBORU DOPRAVY MĚÚ

DUDÁK – Měšťanský pivovar 
Strakonice se letos v říjnu již 
podruhé zúčastnil prestižní soutě-
že Dobrý tuzemský potravinář-
ský výrobek Česká chuťovka 
2012. Do klání byly přihlášeny 
tentokrát tři produkty pivovaru 
polotmavý ležák Klostermann, je-
denáctka Otavský zlatý a Dudák 
Premium světlý ležák. Odborná 
porota vybírala z celkem 104 po-
travin zastoupenými 39 výrobci. 
Strakonický pivovar uspěl hned 
dvakrát, v kategorii Pivo, víno, li-
hoviny a destiláty. Českou chu-
ťovku získal polotmavý Kloster-
mann a Dudák Premium světlý 
ležák. 

„Letošní konkurence byla velká, 
ocenění si velice vážíme,“ říká 
Jaroslav Tůma, ředitel pivovaru 
a dodává: „Jsem rád, že naše filo-
zofie podpory domácích surovin, 
dodržování tradičních postupů vý-
roby a tlak na kvalitu, získává pod-
poru i u odborníků. Ocenění Česká 
chuťovka zaručuje našim zákazní-
kům tu nejvyšší kvalitu“.
Své diplomy a skleněnou plastiku 
přebralo třicet tři výrobců za cel-
kem padesát oceněných výrobků. 
Všechny oceněné výrobky mají 
možnost na svých etiketách a oba-
lech nebo ve své reklamní kampa-
ni používat logo soutěže Česká 
chuťovka 2012.

STRAKONICKÉ PIVO DUDÁK BODOVALO HNED DVAKRÁT 
V ČESKÉ CHUŤOVCE 2012
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POZVÁNKA NA NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
Velmi příjemnou tradicí ve Stra-
konicích se stal novoroční ohňo-
stroj a v posledních dvou letech 
i novoroční koupání v řece Otavě.
1. ledna 2013 si vás opět dovoluje-
me pozvat na novoroční ohňostroj 
nad řekou Otavou od 18.00 hodin.

Čekání na ohňostroj vám zpří-
jemní strakoničtí otužilci, kteří 
si v 16.00 hodin za jakéhokoliv 
počasí zaplavou u strakonické 
lávky.
Michaela Zábranská, odbor škol-
ství a cestovního ruchu

PŘEMNOŽENÍ HOLUBI ŠKODÍ STAVBÁM I LIDEM
Regulovat populaci holubů ve městě se podaří jen ve spolupráci 
s majiteli vytipovaných objektů
Holubím domem by se mohl na-
zývat objekt Paláce Na Dubovci. 
Staveb, které si tito ptáci ve Stra-
konicích oblíbili, je však více. 
I když jsou součástí všech měst 
a představují určitý díl živé příro-
dy, přítomnost holubů, a zvláště 
pak jsou-li přemnožení, je obvyk-
le spojena s celou řadou nepří-
jemností. Jeden holub totiž vypro-
dukuje průměrně za rok 10–12 kg 
trusu. Tento trus pak nejenže ničí 
fasády domů a sochy, ale záro-
veň je zdrojem mikrobů, plísní, 
parazitů a nejrůznějších alergenů. 
Městské populace holubů také 
hostí nebezpečné patogeny souvi-
sející například s klíšťovou ence-
falitidou, salmonelózou nebo to-
xoplazmózou. Roztoči, peří, trus 
i zbytky uhynulých holubů pak 
v mikrospokopických částečkách 
jsou součástí prachu v okolí na-
padených objektů a mohou u cit-
livých lidí vyvolat alergické re-
akce.
Město Strakonice provádí pravi-
delně dvakrát do roka odchyt ho-
lubů v místech zvýšeného výskytu. 
K úbytku ptáků to však dosud ne-
vedlo. „Na uvolněné místo se na-
stěhují holubi z jiných lokalit,“ 
vysvětluje Jaroslav Brůžek z odbo-
ru životního prostředí Městského 
úřadu ve Strakonicích. „Problém 
je také v tom, že v příznivých pod-
mínkách mohou zahnízdit až šest-
krát do roka. Tedy dokonce i teď 
v zimě.“ 
Pomoci najít řešení, jak na pře-
množené holuby, by měla studie, 
kterou si město nechalo v tomto 
roce vypracovat. Jde o monito-
ring holubů včetně doporučených 
opatření. Sledováním holubí po-
pulace v období od listopadu 2011 
do ledna 2012 byly vymezeny lo-
kality s vysokým výskytem těchto 
ptáků. V oblasti, která zahrnuje 
teplárnu, zmíněný dům Na Du-
bovci a kostel sv. Prokopa, bylo 
zaznamenáno až pět stovek holu-
bů. I přesto, že teplárna má nain-

stalovánu plašičku připomínající 
hlas dravce. „Na plašičky si dokáží 
velmi rychle zvyknout. Také jinak 
dobře účinné zábrany, pokud ne-
jsou kvalitně instalovány, dokáží 
překonat,“ říká Jaroslav Brůžek.
Druhou lokalitou s vysokým podí-
lem holubů je podobně jako v ji-
ných městech centrum. Především 
Velké náměstí, ulice Na Stráži, 
Havlíčkova, Čelakovského a Ko-
chana z Prachové.
Holubi, kteří se zdržují ve měs-
tech, jsou zdivočelými potomky 
domácích plemen šlechtěných 
z holuba skalního. Staré domy, je-
jich členité fasády a nevyužívané 
půdy jsou pro ně ideálním pro-
středím ke hnízdění. 
Jak vlastně holubům zabránit, 
aby se v objektu usadili? Napří-
klad kostelu svatého Prokopa, kde 
si ptáci oblíbili věž, střechu a zvo-
nici, by pomohlo síťování, hroty 
proti usedání a mřížky do sta-
vebních otvorů. V Majáku na 
Velkém náměstí, dalším velmi 
oblíbeném hnízdišti holubů, by 
mohla pomoci dokonce instalace 
holubníku na půdě. Díky němu 
by se daly stavy zde hnízdících ho-
lubů snadněji regulovat. Trochu 
s nadsázkou řečeno jako v klasic-
kém chovu. Samostatnou studii 
včetně doporučujících opatření 
si nechá vypracovat k regulaci ho-
lubí kolonie ve svém areálu stra-
konická teplárna, kde se dosud 
učiněné kroky, včetně instalace již 
zmíněné plašičky, minuly účin-
kem.
„Chceme-li úspěšně usměrňovat 
populaci holubů ve městě, musíme 
přesvědčit ke spolupráci také ostat-
ní majitele domů, které si holubi 
oblíbili,“ doplňuje Jaroslav Brů-
žek. Pokud město na svých vytipo-
vaných objektech instaluje zábra-
ny, ale další holubí domy zůstanou 
nezajištěné, ptáci se jen přesunou 
o pár střech dál. A to by nebylo 
řešení.
(PR)

Novoroční ohňostroj nad strakonickým hradem. Foto: Archiv MěÚ

PSÍ KONZERVY BUDOU VHODNÝM DÁRKEM PRO ZVÍŘATA,
KTERÁ NAŠLA ÚTOČIŠTĚ VE STRAKONICKÉM ÚTULKU
Blížící se zima tradičně zaplňuje 
zařízení pro opuštěná zvířata. A ji-
nak tomu není ani ve strakonic-
kém psím útulku. Již v polovině 
listopadu zde kromě dvaceti do-
spělých psů pobývalo také sedm-
náct štěňat. Naštěstí je tato dro-
botina více méně zamluvena a do 
konce prosince by všichni malí 
pejsci měli mít nové páníčky a do-
mov.
Hůře jsou na tom starší psi větších 
plemen. Dva roky už čeká na no-
vého pána šestiletý Cílek, „Má 
dobráckou povahu a je mimořádně 
čistotný, ale nehodí se ven k bou-
dě,“ říká o kříženci šarpeje a ně-
meckého ovčáka vedoucí útulku 
Alexandra Auterská. Pro Cílka se 
nepodařilo najít nového pána ani 
na umísťovací výstavě v Praze, 
kterou pro opuštěné psy a kočky 
pořádá časopis Sen zvířat, kde 
mají zvířata s podobným osudem 
větší šanci najít nový domov. 
Štěstí naopak potkalo velmi za-
nedbanou fenku Julinku, zřejmě 
kříženku čínského naháče – la-
butěnky. Ta se sice ze své první 
adopce vrátila záhy zpět, ale dnes 
už má svůj pelíšek nastálo v domě 
jedné z pracovnic útulku, která je-
jímu křehkému psímu šarmu ne-
odolala.
Předvánoční doba v lidech pro-
bouzí soucit s živými tvory. Ovšem 

náhlá emotivní rozhodnutí o poří-
zení pejska nebo kočičky pod stro-
meček jsou velmi často důvodem 
k pozdějším problémům. K zodpo-
vědnému přístupu vybízí i vedoucí 
útulku: „Je velmi smutné, když po 
čase lidé pejska chtějí vrátit nebo 
vyměnit jako nějakou nepotřebnou 
věc.“
Pokud se chystáte donést čtyř-
nohým obyvatelům vánoční dárek 
na přilepšenou, velmi vítány bu-
dou především psí konzervy. V zi-
mě je to základ teplého vývaru, 
který zahřeje. Vedle konzerv se 
dobře uplatní také sušené uši. Ty 
jsou jednak vyhledávaným pamls-
kem, a navíc se s nimi psi nenudí. 
Oblíbené jsou i piškoty. Hraček, 
dek a matrací již mají ve strako-
nickém útulku dostatek. Vhodným 
dárkem by nebyly ani granule. 
„Máme jich dost a nechceme je 
míchat. Psi jsou zvyklí na určitý 
druh a jiný obvykle ani nechtějí,“ 
vysvětluje Alexandra Auterská.
Útulek pro opuštěné a nalezené 
psy měst Strakonice a Písek fun-
guje od roku 2008 a provozují jej 
Technické služby Strakonice. Na 
webových stránkách útulku http:  
//www.psiutulek.strakonice.eu 
najdete kromě pejsků nabízených 
k adopci také další užitečné rady 
a informace.
(PR)

FILM O REKONSTRUKCI VELKÉHO NÁMĚSTÍ
Právě před rokem byla ukonče-
na I. etapa revitalizace Velkého 
náměstí a navazujících prostor. 
Cílem tohoto jedinečného projek-
tu bylo vytvořit důstojné a kulti-
vované městské centrum. Postup-
nou proměnu průjezdné ulice, 
v níž jen místní tušili náměstí, 
v příjemný prostor, kde příchozí 

vstřícným gestem vítá bronzo-
vý dudák, připomíná dvaceti-
minutový dokumentární snímek. 
Ten pro město Strakonice vyrobila 
Strakonická televize. Film je ke 
zhlédnutí na oficiálních webo-
vých stránkách města Strakonice 
www.strakonice.eu. 
(PR)
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Z grantového programu Jiho-
českého kraje Produkty a služby 
v cestovním ruchu Žijeme v pa-

mátkách získalo město Strakoni-
ce příspěvek ve výši 40 000 Kč.
Finanční prostředky byly použity 
na vydání propagačního letáku 
na podporu návštěvnosti strako-
nického hradu.
V české verzi bylo vytištěno 30 000 
kusů a v německé a anglické jazy-
kové mutaci po 10 000 ks.
Hrad je představen jako místo 
vhodné nejen k poznání historie 
nebo hradního safari, ale také ja-
ko kulturní centrum města s vý-
stavami, koncerty, festivaly a slav-
nostmi, kde nechybí zákoutí 
k procházkám a možnost občerst-
vení.
Eva Janochová, odbor školství 
a cestovního ruchu

A opět zde máme 
poslední měsíc roku 
2012. Měsíc plný 
očekávání, shonů, ná-
kupů, který by se měl 

posléze přehoupnout do štědrove-
černí vánoční pohody.
Naše hlídky budou jako každoroč-
ně dohlížet na jednotlivá parkoviš-
tě u nákupních center. Dohlížet na 
to, aby se vaše nákupy nestaly vaší 
černou můrou. Dávejte však i vy 
sami pozor na své věci, na peně-
ženky vyčnívající z tašek, na ná-
kupy ponechané na sedadlech, 
někdy i nezabezpečeného vozidla.
Během měsíce října jsme řešili ví-
ce než sedm stovek událostí. Zde 
jsou některé z nich. 
– Krátce po třiadvacáté hodině 
dne 5. 10. bylo oznámeno na linku 
tísňového volání (156), že v ulici 
Lidická se dohaduje několik osob 
a hlukem zde ruší noční klid. Na 
místě zjistili strážníci městské poli-
cie skupinku osmi lidí, která se po-
hybovala před barem v ulici Lidic-
ká. Opodál stály další čtyři osoby, 
z nichž jedna měla poranění v obli-
čeji. Na dotaz strážníka, co se zde 
stalo, muž odpověděl, že byl napa-
den třemi osobami před barem 
a na tyto ukázal. Strážníci pojali 
podezření ze spáchání trestného 
činu a na místo byla přivolána hlíd-
ka OO PČR a zároveň druhá hlíd-
ka MP, aby se předešlo následným 
napadáním zde přítomných osob. 

Po příjezdu hlídky OO PČR si tato 
celou událost převzala k dořešení.
– V odpoledních hodinách dne 
8. 10. vyrazila hlídka městské poli-
cie na oznámení do jednoho z barů 
v ulici Heydukova, kde měl údajně 
nějaký muž dostat záchvat. Na 
místě strážníci od obsluhy zjistili, 
že muž zde pil druhé pivo a dostal 
nějaký záchvat. Z úst mu tekly sli-
ny a na nic nereagoval. Okamžitě 
na místo byla stálou službou MP 
přivolána RZS. Strážníci muže 
uložili do stabilizované polohy 
a při této činnosti zpod hlavy muže 
vypadla igelitová taška, ve které 
bylo žluté tažné lano uvázané do 
oprátky. Strážníkům vzniklo pode-
zření, že muž plánoval sebevraždu 
a vzhledem k tomu, že nereagoval 
na žádné podněty, bylo zde pode-
zření na otravu nějakou látkou ne-
bo léky, které ale u muže a jeho 
okolí nebyly nalezeny. Obsluha ba-
ru sdělila strážníkům, že muž, než 
upadl do stavu, ve kterém je, byl 
na toaletě. Jeden ze strážníků poté 
provedl kontrolu toalet, kde našel 
otevřený přípravek na rozmrazo-
vání skel vozidel. Chyběly však dvě 
třetiny obsahu této látky. Muž byl 
poté RZS převezen do nemocnice 
na ošetření. Strážníci zajistili mís-
to činu do příjezdu hlídky OO 
PČR, která si následně celou udá-
lost převzala.
– Před pátou hodinou ranní dne 
19. 10. zjistil strážník stálé služby 

za pomocí kamerového systému, 
že na nádvoří hradu neznámý muž 
vytahuje pomocí provázku a mag-
netu mince ze studny. Na místo 
byla vyslána hlídka městské poli-
cie, která muže ztotožnila. Vzhle-
dem k tomu, že dotyčný se v po-
sledních třech letech nedopustil 
žádné jiné majetkové trestné čin-
nosti, byl strážníky vyřešen v blo-
kovém řízení.
– Ve večerních hodinách dne 
21. 10. bylo na městskou policii 
oznámeno, že v křoví, vedle ko-
munikace Katovická, leží nějaký 
muž. Na místě strážníci muže na-
šli. Tento byl pod vlivem alkoholu. 
Muž popíjel se dvěma známými 
a poté, co se spolu po požití alko-
holu, neshodli, muž se před nimi 
ukryl do křoví, kde zůstal ležet. 
Muž si stěžoval na bolest hlavy, 
proto byla stálou službou přivolá-
na RZS. Vzhledem k tomu, že do-
tyčný uvedl, že byl muži, kteří 
s ním popíjeli, napaden, pojali 
strážníci podezření z páchání 
trestné činnosti, byla následně 
přivolána i hlídka OO PČR.
– V odpoledních hodinách dne 
28. 10. bylo oznámeno na linku 
tísňového volání městské policie 
(156), že na ubytovně v ulici Po-
vážská za výtahem spí muž a je-
ho pes volně běhá po ubytovně. 
Oznamovatel má strach, aby pes 
někoho nepokousal. Na místě 
strážníci muže vzbudili a tento si 

psa zabezpečil. Vzhledem k to-
mu, že v ubytovně muž nebyl 
vůbec ubytovaný, byl z prostor 
ubytovny vykázán.
– Poděkování patří ženě, která 
nám oznámila krátce po poledni 
dne 27. 10., že slyší, jak sousedka, 
bydlící nad ní, volá o pomoc. Na 
místě přes dveře bytu strážníci 
zjistili, že paní uklouzla v koupel-
ně a nemohla se zvednout, jeli-
kož zůstala zaklíněna mezi židlí 
a pračkou. Paní ještě uvedla, že ji 
nic nebolí, ale že vaří a již se na 
plotně něco pálí. Proto byla stálou 
službou MP telefonicky přivolána 
hlídka HZS Strakonice a byt byl 
otevřen. Strážník společně s jed-
ním z hasičů poskytli paní první 
pomoc. Poté byla přivolána ženě 
RZS.
– V odpoledních hodinách dne 
29. 10. jsme přijali oznámení 
o tom, že v ulici Stavbařů, v jed-
nom z domů, polehává nějaký muž 
za výtahem. Na místě hlídka MP 
muže nalezla a ztotožnila. Protože 
muži nebylo dobře a špatně se mu 
dýchalo, byla přivolána posádka 
RZS, která si dotyčného převezla 
do nemocnice.

Dovolte mi, abych vám všem popřál 
klidné a pohodové prožití svátků 
vánočních, bujarého Silvestra a do 
nového roku jen a jen to nejlepší.

Milan Michálek, velitel strážníků 
MP Strakonice

MILEVSKÁ PIVNÍ KORUNKA PATŘÍ KLOSTERMANNOVI
Polotmavý strakonický Kloster-
mann získal ocenění Milevská 
pivní korunka v kategorii speciál-
ní piva. Přehlídka pivovarů a piv-
ních produktů probíhala ve dnech 
19.–20. 10. 2012.
Čtvrtého ročníku Milevských piv-
ních slavností se účastnilo cel-
kem šestnáct pivovarů. Účastníci 
ochutnali kromě dobrého piva 
i výtečné vepřové speciality. „Mi-
levská pivní korunka je dalším oce-
něním v řadě v letošním podzi-
mu, velice si toho ceníme,“ říká 
Dagmar Vlková, sládek pivovaru. 
„Stejně jako Dudák Premium svět-

lý ležák, tak i Klostermann získal 
v krátké době po sobě ocenění, za 
jeho kvalitu a chuť. Ukazuje se, že 
naše snaha o zvyšování kvality 
a držení receptur přináší své ovo-
ce,“ uzavírá Dagmar Vlková.
Polotmavý Klostermann byl po-
prvé uvařen v roce 2008 u příle-
žitosti sto šedesátého výročí naro-
zení spisovatele Klostermanna. 
Pivo má mírně nasládlou karame-
lovou chuť a vyznačuje se plností 
a řízem. Je vyroben ze světlého 
českého sladu ve směsi s bavor-
ským karamelovým barvícím a ža-
teckým chmelem.

NOVÁ TISKOVINA KE STRAKONICKÉMU HRADU
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Po polovině prosince letošního 
roku bude zdarma k dispozici 
v městském informačním centru 
další díl publikace Ohlédnutí za 
sportem Strakonice, tentokrát za 
rok 2011.
Jedná se v pořadí již o osmý díl, 
který zachycuje sportovní událos-

ti, dění ve sportovních klubech 
působících na území města a ži-
vot spojený se sportovním pro-
středím.
Město Strakonice děkuje všem, 
kteří se podíleli na její tvorbě.
Lucie Šnajdrová, odbor školství 
a cestovního ruchu

OHLÉDNUTÍ ZA SPORTEM 2011

Pro velký zájem účastníků úvod-
ního semináře Šmidingerova 
knihovna od 15. ledna 2013 pořá-
dá každé úterý intenzivní kurz 
trénování paměti. Přijďte zjistit, 
kolik toho můžete pro zlepšení své 

paměti sami udělat. Cena kurzu 
je 250 Kč/10 lekcí. Pro dosažení 
pozitivního efektu je žádoucí 
absolvovat celý kurz. Zájemci ať 
se závazně hlásí v půjčovně 
Šmidingerovy knihovny.

PAMĚŤ STÁRNE  A CO TEĎ? MY VÁM DÁME ODPOVĚĎ!
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POZVÁNKY

Pro obyvatele města i okolních 
obcí je určen seminář, který na té-
ma „Rekonstrukce domů, zate-
plování a povinné průkazy pro 
budovy od ledna 2013“ připravi-
lo Energy centre České Budě-
jovice ve spolupráci se Zdravým 
městem Strakonice. 
Akce se koná v úterý 4. 12. 2012 
od 15.00 do 18.30 hodin ve velké 
zasedací místnosti Městského úřa-
du ve Strakonicích.
Program: 
15.00–15.10 hod.
Úvod
Uvítání
Ing. Pavel Pavel, místostarosta 
města Strakonice

15.10–16.40 hod.
Jak postavit nebo zrekon-
struovat dům v pasivním stan-
dardu
(Ing. Kateřina Mertenová PhD, 
Centrum pasivního domu)

16.40–17.10 hod.
Nejnovější materiály, skladby 
a postupy v zateplování domů
(Ing. Petr Lorenc, Baumit)
17.10–17.45 hod.
Konkrétní příklady rekonstrukcí 
rodinných domů na nízkoener-
getický standard 
(Ing. Jiří Veselý, Energy Centre 
České Budějovice)
17.45–18.15 hod.
Průkazy energetické náročnosti 
budov – co přinese nový zákon 
od 1. 1. 2013
(Ing. Karel Srdečný, Ekowatt)
18.15–18.30 hod.
Zodpovězení dotazů, diskuze 
a závěr semináře
Seminář se koná v rámci projek-
tu „Energie-Obce-Gem“ (Úspory 
energií, obnovitelné zdroje ener-
gie a trvale udržitelný rozvoj pří-
hraničních oblastí Jihočeský kraj 
– Horní Rakousko)

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ 

JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA
STRAKONICE

si vás dovoluje pozvat na seminář

– Daňové a účetní aktuality
Termín konání: čtvrtek 6. 12. 2012 od 9 do 13 hodin
Přednáší: Ing. Václav Dvořák – FINVEST Příbram
Místo konání: Zasedací místnost JHK Strakonice, Palackého nám. 
106 (budova ČSOB 1. patro)

Více informací: JHK, Palackého náměstí 106, 386 01 Strakonice, 
e-mail: dejmkova@jhk.cz, www.jhk.cz-st, tel.: 383 326 429, 724 613 943

l Koncert I, začátek 16.30 ho-
din, vstup volný 

 Účinkují dětské pěvecké sbory 
ZŠ Dukelská, ZŠ F.L. Čelakov-
ského, ZŠ Jiřího z Poděbrad, 
Fere Angeli ZUŠ Strakonice

l Koncert II, začátek 19.00 ho-
din, vstupenky v předprodeji 
MěKS

 Účinkují DPS Fere Angeli a je-
ho přípravné oddělení a Pěvec-
ký sbor Gymnázia Strakonice

Gymnázium Strakonice Vás zve na

VÁNOČNÍ KONCERTY PĚVECKÝCH SBORŮ
které se konají v úterý 11. prosince v MěDK Strakonice

l 10. 12. 2012 od 18.00 hodin na 
zimním stadionu Exhibiční vy-
stoupení malých krasobruslařek 
MADAGASKAR NA LEDĚ.

 Vstupné 10 Kč.

l 26. 12. 2012 od 14.00 do 16.00 
hodin na zimním stadionu 

 VÁNOČNÍ MAŠKARNÍ KAR-
NEVAL NA BRUSLÍCH.

 Vstupné: 20 Kč

HC STRAKONICE  ODDÍL KRASOBRUSLENÍ POŘÁDÁ

POJĎTE SI ZAZPÍVAT KOLEDY!
12. 12. 2012 v 18 hodin na Vel-
kém náměstí u vánočního stromu 
zazní koledy Nesem Vám noviny, 

Půjdem spolu do Betléma, Naro-
dil se Kristus Pán v podání pěvec-
kých sborů Fere Angeli, Gymnázia 
Strakonice a Hlasoň.

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY S REGIONÁLNÍM DENÍKEM, 
RÁDIEM IMPULS A MĚSTEM STRAKONICE K českým Vánocům kromě vůně 

vánočního cukroví také neodmys-
litelně patří vánoční koledy. A prá-
vě v těchto dnech dokončuje Prá-
cheňský soubor písní a tanců nové 
CD, které bude plné krásných tra-
dičních vánočních koled a melodií. 
CD s názvem „Nejčko pudem na 
koledu aneb Vánoce s Prácheňá-
kem“ bude obsahovat 27 písní 
v provedení dudácké muziky a sbo-
ru zpěvaček Prácheňského soubo-
ru. Jedná se především o lidové ko-
ledy, vánoční melodie a skladby 
mistrů minulých století v hudební 
úpravě pana Josefa Režného. Těšit 

se tedy můžete na Tichou noc, 
Chtíc aby spal či Hle, hle tamhle 
v Betlémě, ale i mnoho dalších.
Prácheňáci se chystají nové CD 
pokřtít na svém vánočním koncer-
tu, který se koná dne 19. 12. od 
19.30 v MěDK. Takže hledáte-li 
ještě vhodný vánoční dárek, máte 
příležitost krásným CD udělat ně-
komu ze svých blízkých radost. 
CD bude v prodeji v městském in-
formačním centru, v Muzeu střed-
ního Pootaví a v restauraci Hradní 
sklípek.
Za Prácheňský soubor písní a tan-
ců Strakonice Šárka Kůsová

PRÁCHEŇSKÝ SOUBOR VYDÁVÁ VÁNOČNÍ CD

Bližší informace na tel.: 606 669 151.

V loňském roce vypravil Stifterův 
pošumavský železniční spolek po-
prvé zvláštní silvestrovský vlak ze 
Strakonic do Vimperka, odkud již 
tradičně vyjíždíme na střechu čes-
kých železnic, do Kubovy Hutě. 
Ani v letošním roce nechceme 
Strakonické připravit o možnost, 
svézt se zvláštním vlakem, plným 
veselí, zábavy a recese. Zvláštní 
silvestrovský vlak odjíždí ze stra-
konického nádraží 31. prosince 
v 6.27 a na Kubovu Huť dorazí 
v 8.17. Na nejvýše položené želez-
niční stanici v Čechách bude pro 
cestující nachystáno občerstvení, 
úřadovna vlakové pošty a pojízd-
ná pohádková kancelář. Zájemci 
si zde budou moci zakoupit upo-
mínkové předměty, odeslat přání 
do nového roku i získat speciální 
silvestrovská razítka. Další mož-
ností je absolvovat silvestrovský 
výstup na vrchol Boubína, kde 
mohou úspěšní horolezci navštívit 

rozhlednu a zakoupit upomínkové 
předměty.
Po loňském Cirkusovém vlaku 
jsme pro letošní jízdy zvolili téma 
Vlak sedmi moří a bude se nést 
v duchu všeho, co k moři a vodě 
obecně patří. Chcete-li tedy po-
slední den v roce strávit ve společ-
nosti mořských panen, námořní-
ků, pirátů a korzárů, zaposlouchat 
se do zpěvů vodáků, delfínů vel-
ryb, případně vimperské kapely, 
která tradičně vlak doprovodí, 
není nic snazšího. Stačí jen na-
stoupit do zvláštního silvestrov-
ského vlaku, nebo za námi přijet 
na Kubovu Huť. Proč tedy ne-
strávit závěr roku netradičně, pod 
pirátskou vlajkou, na střeše čes-
kých železnic, s námi na Kubově 
Huti.
Podrobnější informace o akci 
i jízdném naleznete na webu na 
www.spzs.sweb.cz.
Vladislav Šlégr, SPŽS Vimperk

SILVESTROVSKÉ ZVLÁŠTNÍ VLAKY
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USA, dobrodružné drama, dabing, 127
Doporučená přístupnost: od 12 let
PÍ A JEHO ŽIVOT 3D
Vstupné: 150 Kč 
Uvěřte neuvěřitelnému. Epické drama 
podle knihy Yanna Martela.

Sobota 22.–středa 26. prosince 
POZOR!!! od 17.30 a 20.00, SO–NE 
jen od 20.00 hod.
USA, komedie/hudební, titulky, 112, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
LADÍME
Vstupné: 100 Kč
Zapomeňte na muzikály ze střední, ta-
dy jste někde jinde. 

24. 12. NEHRAJEME

Čtvrtek 27.–neděle 30. prosince 
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
Belgie, rodinný, animovaný, dobro-
družný, dabing, 93 
Doporučená přístupnost: všem
SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2 3D
Vstupné: 130 Kč
Sammy a Ray se tentokrát ocitnou 
v zajetí ohromného akvária v Dubai…

Čtvrtek 27.–neděle 30. prosince 
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
USA, kriminální drama, titulky, 130, 
2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
JACK REACHER: POSLEDNÍ VÝ-
STŘEL
Vstupné: 100 Kč
Právo má své meze. On nemá žádné.

31. 12. NEHRAJEME

DĚTSKÉ SOBOTY

Sobota 1. prosince
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 64 
Doporučená přístupnost: všem
VESELÉ VÁNOCE ANEB KARLÍ-
KOVO ZIMNÍ DOBRODRUŽSTVÍ
Vstupné: 30 Kč

Sobota 8. prosince 
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 71 
Doporučená přístupnost: všem
KRTEK O VÁNOCÍCH
Vstupné: 30 Kč

SENIORSKÉ STŘEDY

Středa 12. prosince
POZOR!!! od 9.30 hod.
ČR, komedie, 101, 2D
Promítání pro seniory a handicapo-
vané
VRÁSKY Z LÁSKY
Vstupné: 50 Kč
Je to film o naději. O tom, že v každém 
věku lze najít něco či někoho, pro co 
má smysl žít.

FILMOVÝ KLUB – KINO OKO

Úterý 11. prosince
Od 20.00 hod.
Fran/Kan/Bel, animovaný/hudební/
komedie, titulky, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
OBCHOD PRO SEBEVRAHY
Vstupné: 70 a 55 Kč
Nečekejte na konec světa!

Změna programu vyhrazena.

KINO OKO STRAKONICE
Sobota 1.–neděle 2. prosince
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
USA, animovaný, dabing
Doporučená přístupnost: všem
LEGENDÁRNÍ PARTA 3D
Vstupné: 150 Kč
Když se jeden zloduch rozhodne vzít 
dětem na celém světě radost ze života, 
dá se dohromady parta superhrdinů, 
a ta se ho pokusí zastavit.

Sobota 1.–neděle 2. prosince
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
VB/USA, akční/dobrodružný/thriller, 
144, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
SKYFALL
Vstupné: 120 Kč
Daniel Craig je zpět jako Agent 007 
v nové, v pořadí již 23–té bondovce 
s názvem Skyfall.

Pondělí 3.–úterý 4. prosince
Od 17.30 a 20.00 hod.
ČR, povídkový, 70, 2D
Doporučená přístupnost: všem
PRAHO, MÁ LÁSKO
Vstupné: 100 Kč 
V městě plném lidí se cizí příběh může 
snadno stát i Vaším příběhem...

Středa 5.–čtvrtek 6. prosince
POZOR!!! od 17.00 a 20.00 hod.
Něm/USA/Hong Kong, drama/myste-
riozní/sci-fi, 172, 2D
Doporučená přístupnost: všem
ATLAS MRAKŮ
Vstupné: 110 Kč 
Vše je propojeno.

Pátek 7.–sobota 8. prosince
Od 17.30 a 20.00 hod.
USA, komedie/kriminální, titulky, 109, 
2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
SEDM PSYCHOPATŮ
Vstupné: 90 Kč
Tentokrát unesli špatného psa...

Neděle 9.–pondělí 10. prosince
Od 17.30 a 20.00 hod.
USA, drama/komedie/thriller, titulky, 
120, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
ARGO
Vstupné: 90 Kč
Film byl podfuk. Mise byla skutečná. 

Úterý 11.–středa 12. prosince
POZOR!!! od 17.30 a 20.00, ÚT jen od 
17.30 hod.
USA, drama, titulky, 130, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
ANNA KARENINA
Vstupné: 100 Kč
Nesmrtelný příběh ženy, kterou zahu-
bila láska. 

Čtvrtek 13.–středa 19. prosince
POZOR!!! od 17.00 a 20.00 hod.
USA, fantasy, dabing, 164
Doporučená přístupnost: všem
HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA 
3D
Vstupné: 140 Kč
Bilbo Pytlík je opět na dobrodružné 
výpravě.

Čtvrtek 20.–neděle 23. prosince
POZOR!!! od 17.30 a 20.00, SO–NE 
jen od 17.30 hod.

30. 11. –2. 12.
Adventní trhy
2. 12.
Jak se čerti ženili
Pohádka LS Radost
U Mravenčí skály, od 14.30 
a 16.30 hod.
9. 12.
Taneční odpoledne s Evou 
a Vaškem
Dům kultury, od 15.00 hod.
10. 12.
KPH – OPERNÍ HVĚZDY
Dům kultury, od 19.30 hod.
Dirigent: Oldřich Vlček 
Účinkují: Michaela Katráková – 
soprán, Ester Pavlů – mezzosop-
rán, VIRTUOSI DI PRAGA 
12. 12.
Sardinie – tajemná krása Stře-
domoří
Vyprávění Roberta Maloty o ne-
příliš vzdáleném a přitom exotic-
kém ostrově.
Rytířský sál, od 19.30 hod.
13. 12.
Vánoční koncert: Smíšený sbor 
Hlasoň a pěvecká skupina Prá-
cheňského souboru
Rytířský sál, od 19.30 hod.

14. 12.
Koncert skupiny Mandrage – 
MOJE KREVNÍ SKUPINA TOUR 
PART II.
Dům kultury, od 20.00 hod.
16. 12.
Sněhová královna
Pohádka LS Radost
U Mravenčí skály, od 14.30 
a 16.30 hod.
18. 12.
Vánoční koncert Petry Janů se 
skupinou Golem
Dům kultury, od 19.30 hod.
19. 12.
Vánoční koncert Prácheňského 
souboru písní a tanců
Dům kultury, od 19.30 hod.
20. 12.
Divadelní předplatné „A“ – Di-
vadlo Na Jezerce, Divadelní 
společnost Jana Hrušínského: 
MANDRAGORA – Niccolo Ma-
chiavelli
Dům kultury, od 19.30 hod.

21. 12.
Vánoční koncert Prácheňáčku
Dům kultury, od 18.00 hod.

31. 12.
Silvestr 2012 na hradě 
Od 20.00 hod.
Program: Rytířský sál – k tanci 
a poslechu hraje skupina CITY 
CB, Sál U Kata – k tanci a posle-
chu hraje Miroslav Chodl, Maltéz-
ský sál – příjemné posezení u re-
produkované hudby, welcome 
drink, rautové občerstvení, malé 
pyrotechnické efekty.

5. 12. 2012–2. 1. 2013
Josef Duspiva – Obrazy
Vernisáž 4. 12. od 17.00 hodin 
v Maltézském sále

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN 
2013
9. 1.
KPH – České saxofonové kvarte-
to hraje skladby českých a světo-
vých autorů

10. 1.
Talk show – Bob Klepl a Eva 
Holubová

12.–13. 
Divadelní přehlídka Setkání 
2013

15. 1.
Divadelní předplatné „B“ 
– Divadlo A. Dvořáka Příbram: 
HRDÝ BUDŽES – Irena Dous-
ková 

20. 1.
Taneční odpoledne – dechová 
kapela Nektarka ze Strakonic
24. 1.
Přednáška Miloslava Martana 
o Aljašce a Kanadě
25. 1.
Reprezentační ples města 2013
27. 1.
Dětský maškarní karneval

29. 1.
Divadelní předplatné „A“ – Di-
vadelní společnost HÁTA – 
SVĚTÁCI
31. 1.
Koncert Peter Nagy a skupina 
Indigo
8. 1.– 3. 2. 2013
Studenti na hradě – výstava pra-
cí studentů VOŠ a SPŠ Volyně
Vernisáž 10. 1. od 17.00 hodin 
v Maltézském sále
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ŠMIDINGEROVA
KNIHOVNA

tel.: 380 422 700, 383 222 219
pobočka za parkem: 380 422 720

e-mail: knihovna@knih-st.cz

l 31. 10.–21. 12. – Výstava 
Strakonice v proměnách ča-
su. Strakonická zákoutí, jak 
si je možná (ne)pamatujete. 
ŠK, vstupní hala.

l 19. 11.–21. 12. – Výstava ne-
ziskových organizací na Stra-
konicku. Pobočka ŠK za par-
kem.

l 3. 12. – Původní druhy ke-
řů pro město i krajinu. Krát-
ká beseda a výsadba ukázko-
vých exemplářů původních 
keřů, hostem bude pan Martin 
Němec z občanského sdružení 
Pro živou krajinu. ŠK, pobočka 
za parkem, 16.00 hod.

l 11. 12. – Kurzy počítačo-
vé gramotnosti. Pro začáteč-
níky: Posíláme první e-mail. 
ŠK, studovna, 9.30 hod. Pro 
pokročilé: MS PowerPoint 
– tvorba prezentací. ŠK, stu-
dovna, 15.30 hod. Z důvodu 
omezené kapacity počítačové 
učebny žádáme zájemce, aby 
se na vybrané termíny předem 
závazně hlásili – 380 422 707, 
admin@knih-st.cz.

l 11. 12. a 13. 12. pokraču-
je kurz zdravého veg(eta-
ri)ánského vaření. Jen pro při-
hlášené účastníky. Více info 
na jan.juras@knih-st.cz. Po-
řádá Ekoporadna ŠK a obchod 

zdravé výživy Ječmínek. Pro-
dejna Ječmínek, Lidická 195, 
18.00 hod.

l 13. 12. – zveme vás na slav-
nostní ukončení Akademie 
volného času 2012 spojené 
s degustací čajů. ŠK, společen-
ský sál, 17.00 hod.

l 14. 12. – Šumavské pohád-
ky a říkadla. Křest nové kni-
hy Ondřeje Fibicha. ŠK, spo-
lečenský sál, 18.00 hod.

ŠK A ČSOP ZVOU NA:
l SO 1. 12. – výlet. Sraz v 8.50 

před mapou na autobuso-
vém nádraží, v 9.00 jede praž-
ský autobus (s přesedáním) do 
Písku. Navštívíme Památník 
A. Heyduka a charitní jar-
mark ve waldorfské ZŠ.

l ČT 6. 12. – Tvořivý podvečer 
s p. Františkem Langmaje-
rem – závěs ve tvaru slunce 
na okno, dveře... Mezi 17.00–
19.00 hod. v půjčovně v Huso-
vě ulici čp. 380. Materiál a po-
třeby budou připraveny, ale 
můžete přinést i vlastní (nůž, 
pilku, drátky, kleštičky, ozdoby 
z přírodních materiálů, jemné 
větvičky, kořínky...). Při prá-
ci se bude povídat o keltských 
a jiných předkřesťanských sym-
bolech slunovratu.

l NE 9. 12. – další společné hraní 
na kantely (vyrobené při akcích 
ŠK), případně i další nástro-
je. Koná se od 18.00 hod. v po-
bočce za parkem spolu s o. s. 
Spona. K poslechu nebo i zpě-
vu zveme také veřejnost. Vzhle-
dem k blízkosti Vánoc se tento-
krát chystá i malé překvapení.

HRADNÍ PALÁC
Stálé expozice muzea jsou uzavřeny.

ZÁMECKÁ GALERIE

Otevřeno: út–ne 13.00–16.00 hod.
Výdejní místo turistického maga-
zínu KAM po Česku. 
Předprodej vstupenek na akce 
muzea a letákový kulturní servis 
včetně nabídky pražských divadel, 
muzeí a galerií.
Prostory Zámecké galerie nabízí 
kromě výstav i prodej uměleckých 
předmětů od výtvarníků z jižních 
Čech. Nakoupíte zde i drobné dár-
ky, keramiku užitkovou i dekorač-
ní, obrázky, textilie, vánoční deko-
race a svícny, ozdoby na stromeček.

Přijďte vybrat dárek k nám do ga-
lerie a potěšit své blízké. Těšíme 
se na Vaši návštěvu.

Občanské sdružení Horizont Pí-
sek – České nebe
1. 11.– 24. 12.
Výstava prací klientů chráněné 
dílny převážně s vánoční temati-
kou, doplněná prodejem vánoč-
ních dárků.

KAPITULNÍ SÍŇ
Otevřeno út–pá 9.00–12.00 a 13.00 
–16.00 hod., so, ne, svátky 13.00–
16.00 hod.
Krása vánočních ozdob
24. 11.–26. 12. 

Výstava přiblíží tradici vánočního 
stromku, historii vánočních ozdob 
a vánočních dekorací od konce 19. 
století po 90. léta 20. století. Před-
staví též historické ozdoby z růz-
ných materiálů (skla, dřeva, papí-
ru, textilu) a návaznost dnešní 
výroby na trend první republiky 
(perličkové ozdoby firmy Rautis 
Poniklá). Zastoupeny budou i lido-
vé ozdoby regionálních řemeslníků.

STŘEDOVĚKÝ VODNÍ MLÝN 
HOSLOVICE

Vodní mlýn a expozice jsou uza-
vřeny.
Návštěvy pouze pro skupiny 
po předchozí domluvě na tel.: 
731 907 308.

DALŠÍ AKCE

Řemeslná dílna – kapitulní síň
8. 12. 13.00–16.00 hod.

V rámci výstavy Krása vánočních 
ozdob se uskuteční dílna zamě-
řená na výrobu vánočních ozdob 
z papíru, textilu a přírodních ma-
teriálů.

Takoví jsme „bili“ II aneb Vzpo-
mínky na hity ze zapomnění
20. 12. v 18.00 hod.
Jelenka strakonického hradu
Vzpomínkový večer a přátelské se-
tkání.
Vyprávění o hitech ze zapomnění, 
jejich historie a vznik. 
Večerem provede František Ma-
reš a vlastní skladby živě zahraje 
Václav Novák.

Na sezonu 2013 připravujeme 
řadu novinek.

Další aktuální informace na
www.muzeum-strakonice.cz,

tel.: 380 422 608

l dvě páteční schůzky krouž-
ku MOPíků. Sraz v 16.00 
hod., a to: 7. 12. u psího útul-
ku (navštívíme pejsky a přine-
seme jim na přilepšenou piš-
koty) a 14. 12. před hradem 
u kanceláře CIAO – půjdeme 
na chvíli na charitní adventní 
jarmark do Sokolovny (kde se 
budou prodávat i naše výrob-
ky), a pak si venku ozdobíme 
stromek a předáme si dárečky 
i my mezi sebou. 

l od 3. 12. na zimní výstavu vět-
viček v půjčovně pro děti a do-

spělé v pobočce za parkem. Při 
určování dřevin podle pupe-
nů a borky je možno si nechat 
poradit a navíc si půjčit do-
mů nejen příslušnou literatu-
ru, ale i sadu označených větvi-
ček. Otevírací doba v pobočce: 
PO a ČT 13–18, ST 8–12, vá-
noční dovolená viz vývěsky ŠK 
a www.knih-st.cz. Pokračují i vý-
stavky Paměť strakonických 
stromů a Nejmilejší knihy.

Více na www.csop-strakonice.net, 
na 383 323 021 a v časopise Kom-
post.

Aktivační centrum při ZŠ a MŠ Strakonice, 
Plánkova 430 a Občanské sdružení Cestou vůle 
ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Strakonice

Vás srdečně zvou na

BENEFIČNÍ KONCERT
pod záštitou místostarostky města PhDr. Ivany Říhové v Rytířském sále 
strakonického hradu, úterý 18. 12. 2012 od 16 hodin
Vystoupí: MICHAL ŠINDELÁŘ 
Dále účinkují: Pěvecký sbor Gymnázia Strakonice, klienti Aktivačního 
centra ZŠS Strakonice, Orient dance Strakonice, WTF Dance
Moderuje: DJ František Mareš
Vstupenky v předprodeji v ZŠ a MŠ Plánkova Strakonice nebo rezer-
vace na e-mailu: bartonales@seznam.cz, vstupné: 80 Kč
www.zmskolast.webz.cz, tel.: 601 554 219

V předvánočním období se koná mnoho charitativních akcí, které mají 
za cíl pomoci lidem, ke kterým osud nebyl tak příznivě nakloněný jako 
k ostatním a musí žít s nějakým hendikepem. Proto by měli lidé otevřít 
svou mysl a srdce a prostřednictvím těchto akcí pomoci dobré věci.

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ BESÍDKU
Dne 6. 12. 2012 v 16.00 hodin zveme milé maminky, tatínky, pra-
rodiče a přátele naší školy na Vánoční besídku do Městského domu 
kultury ve Strakonicích.
Děti ze ZŠ Poděbradova



 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE 12/2012

9

 SPORT

PROSINEC 2012
Vážení příznivci Baby plavání, blíží se čas Vánoc, dá-
rečků a příjemných překvapení. Připravili jsme pro Vás 
DÁRKOVÉ POUKAZY na Baby plavání, které můžete 
věnovat svým blízkým. Jistě je tím potěšíte a připravíte 
mnoho radostných zážitků. Kolektiv Baby plavání Vám 
přeje příjemné a klidné svátky vánoční.

KRYTÝ BAZÉN
PONDĚLÍ 6.00–8.00  13.30–15.30 17.00–20.00x
 (kondiční plavání)

ÚTERÝ   14.30–15.30 20.00–22.00

STŘEDA 6.00–8.00 12.30–13.30* 13.30–17.00 20.00–22.00
 (kondiční plavání)

ČTVRTEK   14.30–16.30 20.00–22.00
   (14.30–15.30o)

PÁTEK 6.00–8.00  12.00–22.00
 (kondiční plavání) (15.30–19.00x)

SOBOTA  13.00–20.00

NEDĚLE  13.00–20.00

Vysvětlivky:  x – polovina bazénu,
                       * – plavání pro důchodce
                      o – plavání pro těhotné

Aktuální program v pátečním
Strakonickém deníku, na tel.: 

380 422 761, 380 422 763
nebo na webu: www.starz.cz

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

Změny programů vyhrazeny!

v zimním období, přestože nemá 
předepsané rozměry pro házenou.
O ocenění a uznání jednotlivců, 
kteří si je za dlouholetou obětavou 
činnost zasloužili, zde nebudeme 
hovořit. Dnes už platí jenom fi-
nanční ohodnocení. Sport se stal 
otázkou peněz, kdo je má, má 
předpoklady být úspěšný, zadar-
mo už do sportu dělá jenom hrst-
ka „starých bláznů“.
Vraťme se ale zpět do konce 70. let. 
Výsledky družstev mužů a doros-
tenců nejsou valné, ale začínají se 
prosazovat nejmenší. Minižáci zís-
kávají v roce 1980 na neoficiálním 
přeboru ČR v Úvalech 3. místo. Do 
družstva mužů přichází Sergej Ma-
xjušin ze Saratova (SSSR), pracu-
jící v ČZM jako přejímač brusek, 
dále Radek Adam z Ivančic. Oba 
patřili rázem k nejlepším hráčům, 
muži se začínají opět objevovat 
na předních místech tabulky kraj-
ského přeboru. Na jaře 1982 oddíl 
zorganizoval oslavy 60. výročí 
házené ve Strakonicích. Mladší 
žáci vyhráli krajský přebor a na 
neoficiálním přeboru ČR v Úva-
lech skončili na 6. místě!
Kdo se zúčastnil? Brankáři Vác-
lav Kollros a Pavel Sýkora, hráči 
Ondřej Holman, Martin Uhlíř, 
Zdeněk Suchan, Jiří Dobeš ml., 
Petr Ráb, David Darebný, Miro-
slav Boška, Pavel Mucha, Jiří Vá-
cha, Pavel Hričina, Radek Vilím, 
trenéři Jiří Dobeš st. a Jiří Mašek.
Jiří Dobeš

90 LET STRAKONICKÉ HÁZENÉ POHLEDEM DO HISTORIE  ČÁST JEDENÁCTÁ
ROZVOJ ODDÍLU 
– SÁZKA NA MLÁDEŽ
Na podzim 1977 dochází k další-
mu významnému mezníku v oddí-
lu. Dlouholetý trenér mládeže Ka-
rel Moravec s asistentem Jiřím 
Dobešem zakládají družstvo pří-
pravky, složené z chlapců 2.–3. 
tříd, skomírající družstvo žáků je 
zrušeno, dorostence vede Magda 
Hanzlíková, muže i nadále Václav 
Piloušek. Je vyhlášen dlouhodobý 
program rozvoje oddílu, plně za-
měřený na pravidelnou náborovou 
činnost, trenérské zabezpečení 
všech družstev a na zajištění do-
statečných tréninkových a hracích 
ploch. Výraznou úlohu zde hraje 
právě svazácká organizace a sou-
těž o titul Vzorný oddíl, organizo-
vaná ČSTV.
Zde je nutno udělat malé zastave-
ní. Dnes často slýcháme, že vše, 
co bylo před listopadem 1989, 
bylo špatné. Navíc se mnozí tvá-
ří, jako by v té době nežili nebo 
se  dění neúčastnili. Dlouhodobá 
soutěž o titul „Vzorný“ v ČSTV 
měla 3 stupně, dále bronzovou, 
stříbrnou a zlatou plaketu, v rámci 
této soutěže byly organizovány 
i soutěže o vzorné kolektivy mlá-
deže. Hodnotila se jak sportovní 
činnost, tak veřejně prospěšná 
práce, konkrétně brigádnická čin-
nost na výstavbě a údržbě sportov-
ních zařízení, ale i dárcovství krve, 

získávání odznaků zdatnosti, po-
řádání společenských akcí apod. 
Zároveň předsednictvo Čs. svazu 
házené vyhlašovalo každoročně 
soutěž o Pohár předsednictva, kde 
se bodově hodnotila aktivita oddí-
lů házené. Vedle výše uvedených 

činností byl významným přínosem 
pro získání bodů růst členské zá-
kladny, především mládežnické, 
pořádání turnajů a umístění v mi-
strovských soutěžích. Populární 
byla i soutěž škol v házené pod ná-
zvem Pionýrská sportovní liga. To 
vše nás hnalo do aktivit. Náš oddíl 
vstupoval do soutěže o titul Vzor-
ný v roce 1975, kdy měl 2 aktivní 
družstva a 35 členů. Za 15 let sou-
těže, kdy v roce 1990 získal nej-

vyšší ocenění – Zlatou plaketu, 
měl v soutěžích 12 družstev, o kte-
rá se staralo 20 trenérů, 12 roz-
hodčích, a více než 200 členů, 
z nichž 80 % byla mládež. V těchto 
letech se v Poháru předsednictva 
oddíl ČZ Strakonice umisťoval 

pravidelně mezi 10 nejlepšími há-
zenkářskými kluby Čech a Mora-
vy. Za zmíněné období došlo k vy-
budování 2 asfaltových hřišť na 
házenou, tribuny, oplocení, stří-
daček, umělého osvětlení, rozhlasu, 
položení umělé hmoty na hlavní 
hřiště… To vše v drtivé většině bri-
gádnicky. Aktivní účast oddílu se 
promítla i do výstavby malé tělo-
cvičny TJ ČZ, kterou házenkáři vy-
užívali a dosud využívají, především 

Poznáte je? Nahoře Petr Ráb, Vratislav Kovanda, Karel Moravec, 
Martin Šíp, Petr Mašek, dole Jiří Soukup, David Darebný, Pavel Pašek, 
Václav Kollros, Jaroslav Dohanič. Foto: Archiv oddílu házené

VÝJIMKY
Sauna
ČT 20. 12.: 10.00–20.00: společná
PÁ 21. 12.–ST 26. 12.: zavřeno
ČT 27. 12.: 10.00–17.00: společná
PÁ 28. 12.: 10.00–17.00: ženy
SO 29. 12.: 10.00–17.00: muži
NE 30. 12.–ÚT 1. 1.: zavřeno
Plavecký stadion
ST 5. 12.: 6.00–8.00 k.p.; 
 20.00–22.00
ČT 20. 12.: 14.30–16.00;
 od 16.00 plavecké závody 
 – Vánoční cena v plavání
PÁ 21. 12.–ST 26. 12.: zavřeno
ČT 27. 12.–NE 30. 12.: 13.00–20.00
PO 31. 12.–ÚT 1. 1.: zavřeno

Fitness na plaveckém stadionu
ČT 20. 12.: 9.00–12.00;
 14.00–19.00
PÁ 21. 12.–ST 26. 12.: zavřeno
ČT 27. 12.–NE 30. 12.: 15.00–18.00
PO 31. 12.–ÚT 1. 1.: zavřeno

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

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
Úterý 4., 11., 18., 25. 12. 2012
16.15–17.15:  rodiče+děti do 10 let
17.30–18.30: společné
Vstupné:
děti do    6 let zdarma
děti do   15 let 20 Kč/os.
dospělí od 15 let 30 Kč/os.
Soboty a neděle dle aktuálních 
možností.
Čtvrtek 6., 13., 20., 27. 12. 2012
9.30–10.30: bruslení pro seniory

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 14.00–20.00
Sobota 15.00–18.00
Neděle 15.00–18.00



V INFOCENTRU MŮŽETE SEHNAT 
I DÁRKY PRO SVÉ BLÍZKÉ
V informačním centru se můžete in-
spirovat před nadcházejícími vánoční-
mi svátky. V nabídce tu je například 
řada knih. Horkou novinkou je publi-
kace místního autora Ondřeje Fibicha 
nazvaná Šumavské pohádky a říkadla 

a kniha Dušana Vávry Muži na správné straně. Vaše blízké by mohla po-
těšit i kuchařka nazvaná Kuchyně staré Šumavy. Infocentrum je otevře-
no denně od 8.00 do 16.00, ve středu do 18.00 hodin.
Petra Měšťanová, Městské informační centrum Strakonice
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www.ddmstrakonice.cz
VAŠE MÍSTO

PRO VOLNÝ ČAS
 4. 12. Mikulášská výstava zvířátek v CEV na Podskalí, 14.00–

17.00 hod. Prohlídka zvířat, vánoční zvyky – lití olova, vi-
zovické pečivo apod. 

 Informace: kulhova@ddmstrakonice.cz
 5. 12. Mikulášská nadílka, sál DDM Na Ohradě od 16.00 hod. 

Informace: hrdlickova@ddmstrakonice.cz 
14. 12. Vánoční strom pro zvířátka, CEV Podskalí, 14.30–16.00 

hod. Pro veřejnost, výroba lojových krmítek… 
 Informace: kulhova@ddmstrakonice.cz 
15. 12. Bačkorová DISCO párty, sál DDM Na Ohradě od 19.00 

hod. s COCO Jambem z rádia Kiss Jižní čechy. Vstupné 
v bačkorách 70 Kč, ostatní 100 Kč. Coctail no alkohol BAR

17. 12. Vánoční koncert DDM Strakonice, sál DDM Na Ohradě 
od 16.00 hod. Veřejnosti se představí hudebníci a tanečníci 
ze zájmových kroužků. 

 Informace: hrdlickova@ddmstrakonice.cz
22. 12. Vánoční Turnaj v Bangu, CEV na Podskalí od 9.00 hod. 

Informace: hadrava@ddmstrakonice.cz 
2. 1. 2013 Den plný her v CEV na Podskalí 8.00–16.00 hod. Cena 

100 Kč (včetně svačiny a oběda). Program: krmení zvířá-
tek, přírodovědné hry a soutěže, deskové a karetní hry… 

 Přihlášky do 19. 12. na kulhova@ddmstrakonice.cz, tel.: 
724 318 643.

FOKUS PÍSEK, POBOČKA STRAKONICE
SDRUŽENÍ PRO PÉČI O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ

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

Otevírací doba: pondělí, úterý a čtvrtek: 9.00–16.00,
středa: 13.00–16.00 • pátek: 9.00–13.00 hod.

Ukázka programu na prosinec – ambulantní centrum:
5. 12. Středa 13.00–15.00 Vánoční tvoření v dílně

7. 12. Pátek 9.00–13.00 Arteterapeutické tvoření – artyčokové Vánoce
11.12. Úterý 10.00–15.00 Pečení cukroví

12.12. Středa Výlet do Českých Budějovic na adventní trhy.
Sraz na vlakovém nádraží v 8.45 nebo ve Fokusu v 8.30 hod.

18. 12. Úterý 11.00–15.00 Vánoce ve Strakonicích
19. 12. Středa 10.30–15.00 Vánoce v Písku

27. 12. Čtvrtek 11.00–14.00 Silvestr ve Strakonicích
Každý čtvrtek od 12.00 Zumba (U Mravenčí skály v tělocvičně

s Katkou Pultrovou, sraz ve Fokusu v 11.00 hod.)
Sociálně terapeutická dílna Kopretina. Více 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

 4. 12. Adventní koncert v MěDK od 17 hod. pro veřejnost (od 10 
hod. pro ZŠ)

10. 12. Vánoční posezení s koledou od 16 hod. v divadelním sálku 
na Kochance (žáci J. Vlčkové). Koncert klavírní třídy J. Míč-
kové od 16.30 hod. v zámeckém sálku

11. 12. Vystoupení Fere Angeli na Koncertě sborů v MěDK
12. 12. Koncert klavírní třídy L. Drábkové od 16.30 hod. v zámec-

kém sálku
13. 12. Koncert žáků M. Krále od 16.30 hod. v zámeckém sálku
14. 12. Koncert flétnistů L. Novákové od 15.30 hod. v divadelním 

sálku v Kochance
17. 12. Koncert třídy M. Piklové od 16.30 hod. v zámeckém sálku
18. 12. Koncert houslové třídy P. Bedřichové od 16.30 hod. v zá-

meckém sálku
19. 12. Koncert žáků ze třídy B. Šabka v Kochance od 17.15 hod.
20. 12. Koncert žáků L. Mráze v 16.30 hod. v zámeckém sálku
V měsíci prosinci rovněž proběhnou Vánoční vystoupení žáků v Domovech 
seniorů a v Domě s pečovatelskou službou ve Strakonicích.

MATEŘSKÉ CENTRUM BERUŠKA
Lidická 194, Strakonice

(1. patro v bývalé ZŠ naproti nemocnici)
Otevřeno po–pá 9.00–12.30 hodin

(využijte možnost volné herny)
Pondělí 3. 12. – Mikulášská nadílka s jarmarkem v 16.30 – i do Beruš-
ky přijde Mikuláš s čertem a andělem, zároveň zde můžete navštívit jar-
mark, kde budou maminky prodávat své vlastní výrobky, vstupné 20 Kč 
za dítě, nadílka v ceně
Pondělí 10. 12. – Přednáška o pneumokoku v 10.30 – přednáška na té-
ma pneumokokové infekce a možnosti prevence aneb Co může způsobit 
pneumokok
Pátek 14. 12. – Vypouštění balonků s přáním Ježíškovi ve 14.45 – sraz 
bude v budově bývalé ZŠ Lidická 194, vstupné 10 za dítě, balonky se vy-
pouští v 15.15
Neděle 16. 12. – Živý Betlém v 16.00 – přijďte se podívat do MC, jak to 
tenkrát bylo s Ježíškem, v podání našich malých herců a ochotných rodi-
čů, vstupné 40 Kč dospělý, 10 Kč za dítě 
Mateřské centrum bude od 22. 12. 2012 do 2. 1. 2013 uzavřeno!

Pravidelné každodenní programy pro děti uvádíme na webu.
Více na www.mcberuska.cz, http://www.facebook.com/MCBeruskaStrakonice
e-mail: mcberuska.strakonice@seznam.cz, tel.: 773 165 696, 605 284 553

Sociální podnik Madlenka, o. p. s. (chráněná dílna)
Bezděkovská 216, Strakonice
 

TVOŘIVÉ DÍLNY PRO VEŘEJNOST
 

l Pletení košíků z papíru – pro začátečníky
 13. prosince 2012 od 16.30 do 19.00 hodin
 – Cena: 200 Kč (veškerý materiál v ceně) 
 Objednání účasti na tel.: 734 200 971 (Mgr. Štěpánka Turnerová).

Gymnázium Strakonice
si vás dovoluje pozvat na cyklus geografických přednášek a promítání

S GYMNÁZIEM NA CESTÁCH
ZÁPADNÍ SRBSKO – země známá neznámá…
Úterý 11. 12. 2012 od 18 hodin v promítacím sále strakonického gymnázia
Během tohoto promítání, jímž nás bude provázet pan Miroslav Špecián, 
procestujeme oblasti v okolí řek Sávy a Driny. Nezůstaneme jen v níži-
nách, ale zavítáme i do pohoří Zlatibor. Během přednášky zazní také řa-
da zajímavostí o historii, současnosti, architektuře nebo lidech.

Foto: Miroslav Špecián
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 ZÁBAVA

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

Řešení listopadového čísla:
Máme rádi zimu.

„O svatém Mikuláši snížek
  často práší.“

PRANOSTIKA

l 3. 12. 1902 – narodila se Olga 
Scheinpflugová, herečka a pro-
zaička (110. výročí narození)

l 12. 12. 1952 – zemřel Bedřich 
Hrozný, orientalista, zakladatel 
chetitologie (60. výročí úmrtí)

l 4. 12. 1922 – narodil se Gérard 
Philipe, francouzský filmový 
a divadelní herec (90. výročí 
narození)

l 14. 12. 1957 – zemřel Josef La-
da, malíř, ilustrátor a spisova-
tel (55. výročí úmrtí)

l 15. 12. 1832 – narodil se Ale-
xandre Gustave Eiffel, fran-
couzský inženýr a konstruktér 
(180. výročí narození)

l 27. 12. 1877 – narodil se Adolf 
Kašpar, malíř, grafik a ilustrá-
tor (135. výročí narození)

UDÁLOSTI A ŽIVOTNÍ VÝROČÍ OSOBNOSTÍ V PROSINCI

Matěj Himmer, 11 let

David Čížek, 13 let

Filip Holeček, 7 let

Jan Hrdina, 11 let

PROSINCOVÝ KVÍZ
1. Zakladatelem strakonického hradu byl šlechtický rod Bavorů, který 

se několikrát zapsal do celonárodní historie. Který z jeho členů měl 
za ženu levobočnou dceru krále Přemysla Otakara II, ona byla pro 
svůj účes přezdívaná Anežka palcéřík?

2. Který z členů rodu Bavorů kapituloval před již mrtvým králem Ru-
dolfem I. Habsburským? Kdy a kde to bylo? Které funkce se přitom 
vzdal?

3. Který ze členů rodiny Bavorů byl sňatkem spřízněn s mocným jiho-
českým rodem Rožmberků?

4. Který z členů rodiny Bavorů je spojen s příchodem Řádu johanitů 
do Strakonic? V kterém roce to bylo? 

5. Obrannou věž Rumpál nechal postavit Bavor II. kolem roku 1270. 
Na kterém jihočeském hradě bychom nalezli věž podobnou a proč?

6. Který z Bavorů je pohřben v klášteře Zlatá koruna?
Své odpovědi společně s kontaktními údaji zasílejte na Městský úřad 
Strakonice, Odbor školství a cestovního ruchu, Velké náměstí 2, 
386 21 Strakonice nebo na e-mail: lucie.snajdrova@mu-st.cz nej-
později do 15. 12. 2012. Za správné odpovědi obdrží tři vylosovaní 
hodnotné ceny.

* 28. prosince 1887 Pracejovice
† 28. července 1954 Leopoldov

Byl český agrární politik a česko–
slovenský ministerský předseda.
Vystudoval vyšší hospodářskou 
školu ve Strakonicích. Od roku 
1906 působil v Praze v sekretariá-

tu agrární strany a od roku 1909 
byl tajemníkem agrárního doros-
tu. Již v roce 1915 se stal ge-
nerálním tajemníkem strany. Po 
vzniku samostatného státu zasedl 
v Národním shromáždění, kde byl 
poslancem až do roku 1939. V le-
tech 1918–1933 byl ústředním ta-
jemníkem strany, kde se osvědčil 
a pomohl rozšířit síť místních or-
ganizací strany a organizací s ag-
rárníky úzce spjatými. V roce 1933 
se stal Rudolf Beran místopřed-
sedou strany a v roce 1935 dokon-
ce jejím předsedou. Ve své straně 
patřil mezi odpůrce politiky Hra-

du a v roce 1935 se neúspěšně 
snažil zabránit volbě Eduarda Be-
neše československým preziden-
tem a spolu se stranami takzva-
ného Prosincového bloku prosadit 
kandidáta pravicového.
Po přijetí mnichovského diktátu 
se stal v obtížné situaci druhé re-
publiky Rudolf Beran jedním 
z nejvýznamnějších představitelů 
země. Výrazně se angažoval při 
vzniku Strany národní jednoty, 
která sjednotila všechny české ne-
levicové strany a část národních 
socialistů, podílel se na výběru 
a následné volbě Emila Háchy za 
prezidenta republiky a především 
byl od 1. prosince 1938 předsedou 
česko–slovenské vlády.
Po okupaci země zůstal ještě krát-
ký čas v čele vlády, ale již na konci 
dubna 1939 byl vystřídán Aloisem 
Eliášem (který byl později popra-
ven). V té době odešel do ústraní 
na svůj statek v Pracejovicích, o je-
hož hospodářství se i během své 
aktivní politické kariéry vždy sta-
ral. Během té doby udržoval kon-
takty s představiteli českého odbo-
je a odboj i finančně podporoval. 
V červnu 1941 byl Beran zatčen 
gestapem a v dubnu 1942 v Berlí-
ně odsouzen k 10 letům vězení 
a finančnímu trestu za napomáhá-
ní k velezradě. V prosinci 1943 byl 
však z vězení propuštěn.
Krátce po konci druhé světové 
války, dne 19. května 1945, byl 
Rudolf Beran zatčen a v dubnu 
1947 ve zmanipulovaném politic-
kém procesu odsouzen ke dvaceti 
letům vězení a propadnutí veške-
rého jmění za údajnou protinárod-
ní činnost. Zemřel v roce 1954 ve 
věznici Leopoldov.
Milan Hankovec

Foto: Zdroj: Rokoský, J.: Rudolf 
Beran a jeho doba, Vzestup a pád 
agrární strany. Praha 2011. ISBN 
978–80–7429–067–1

RUDOLF BERAN 
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Na festivaly, o nichž dnes píši pár 
řádek, si většinou sami ještě snad-
no vzpomenete. Vždyť ten XIX. 
se konal teprve před dvěma lety 
(26.–29. 8. 2010) a ten jubilejní 
XX. dokonce před pár měsíci 
(22.–26. 8. 2012).
Stručně o tom zatím předposled-
ním festivalu. XIX. MDF se usku-
tečnil pod záštitou prezidenta Vác-
lava Klause, který se osobně 
takéúčastnil slavnostního zahájení 
a kasací. Těsně před festivalem se 
podařilo otevřít nově zrekonstruo-
vané sály strakonického hradu, 
takže některé festivalové progra-
my se mohly konat právě v nich.
Programová nabídka XIX. MDF 
byla opět bohatá. Není možné 
vyjmenovat zde všechny pořady, 
tak alespoň stručně. Hlavně mlad-
ší generace jistě přivítala koncer-
ty Chodské vlny a dudáckých 
muzik věnujících se středověku. 
Za zmínku také stojí vzpomínko-
vý pořad k 80. narozenin dudáka 
Zdeňka Bláhy – dlouholetého čle-
na programové komise MDF, kte-
rého příznivci folkloru znají také 
jako tvůrce nesčetných rozhla-
sových pořadů věnovaných právě 
tomuto žánru. Zasloužený ohlas 

zaznamenaly dudácké dostave-
níčko s Jihočeskou filharmonií 
a koncert duchovní hudby. Regio-
nální pořady se tentokrát zaměřily 
na Prácheňsko a Moravu se Slez-
skem. Na XIX. MDF se objevily 

i dva nové typy pořadů. Jednak 
noční dudácký bál, jednak hravý 
neformální pořad pro malé děti 
v parčíku za hradem. MSP v rám-
ci festivalu uspořádalo seminář 
s praktickými ukázkami ladění 
a úpravy dud a doprovodnou vý-
stavu fotografií Jitky Staňkové 
a Ludvíka Barana.
Zatím poslední XX. ročník byl 
jubilejní. Do Strakonic na něj při-

jel rekordní počet diváků. Při 
organizaci došlo k některým 
technickým změnám. Např. bylo 
zastřešeno jeviště na hradním 
nádvoří, aby byli před případnou 
nepřízní počasí chráněni nejen 
účinkující, ale také jejich ná-
stroje a zvuková technika. Na fes-

tivalu se představilo několik no-
vých účinkujících. Např. Irský 
dudák Neil Chambers, soubor 
z daleké Malorky a co je zvlášť 
potěšitelné, také nová strakonic-
ká dudácká muzika s přiléha-
vým názvem Strakoňáček. Přesto-
že vznikla teprve koncem roku 
2011 jako doprovodná kapela Prá-
cheňáčku, rozhodně se nemusela 
za svůj výkon stydět.

V programové nabídce se objevily 
opravdu různé žánry. Od rokové-
ho koncertu, přes regionální pořa-
dy, duchovní a klasickou hudbu až 
po oblíbené galakoncerty a průvo-
dy městem. Páteční vzpomínkový 
pořad byl věnován J. Režnému. 
Bylo až dojemné, jak tohoto za-
kladatele MDF mezi sebou diváci 
a muzikanti upřímně přivítali.
Co říci závěrem. Za 45 let konání 
se festival stal nedílnou součástí 
života města. Strakonice skutečně 
proslavil, a to nejen u nás, ale 
i v zahraničí. Festival je významný, 
o čemž svědčí i fakt, že od roku 
1995 má statut CIOFF (Conseilin-
ternational des Organisations des 
Festivals de Folklore et d’Artstradi-
tionnels, Status B auprés de L’U-
NESCO) a od roku 1997 také sta-
tus mezinárodní organizace pro 
lidové umění IOV (Comitéinterna-
tional des Arts et Traditionspopu-
laires). Během dvaceti ročníků po-
řádání dudáckého festivalu se na 
jeho organizaci a přípravě podílelo 
nesčetně lidí, kteří se starali o zdár-
ný průběh festivalu i zajišťování 
služeb s ním souvisejících (ubyto-
vání, stravování, úklid a výzdoba 
města atp.). Každý z nich odvedl 
svůj díl práce. Za to jim patří dík.
Irena Novotná
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26. července je povoláno na vojnu 
54 bratří a tělocvična se stává od 
1. 10. filiálkou všeobecné veřejné 
nemocnice. Je zde zřízen vojenský 
lazaret a sokolové cvičí ve školách.
Již před tím na valné hromadě 
19. 1. 1914 takřka po 30 letech se 
vzdává funkce z vlastních důvo-

dů starosta Petr Karta 
a zvolen je bratr Anto-
nín Císař. Jízdní odbor 
byl ustanoven v červen-
ci 1915 a jeho náčelní-
kem je zvolen bratr Jo-
sef Beneš a předsedou 
bratr Josef Pilka. Od-
bor cvičil v Panské za-
hradě. Až po 28. říjnu 
1918 se znovu osvobo-
zujeme z pout utlačo-
vatelů národa a činnost 
Sokola mohutní. V ro-
ce 1919 má jednota již 

395 členů a v následujícím roce je 
zvolen starostou JUDr. Stanislav 
Zima. Dne 13. června proběhlo 
veřejné cvičení v Oskořince jako 
příprava na VI. slet všesokolský 
v Praze.

V roce 1922 se staly Strakonice 
sídlem III. okrsku župy Jerony-
movy a náčelníkem byl zvolen 
Roman Frisolda. V celé budově 
Sokolovny je zřízeno elektrické 
osvětlení a 3. července je na letním 
cvičišti (ve dvoře za Sokolovnou) 
uspořádán slet III. okrsku.
V roce 1923 je zrušen hudební od-
bor. Vedení divadelního odboru se 
po Emilu Cedlovi ujal Otto Ruth. 
V roce následujícím se firma Špa-
lek a Frank ujala oprav a vybudo-
vání tělocvičny v Sokolovně. Cvičit 
se zde začíná začátkem listopadu.
Dne 1. září 1925 je Sokolu přidě-
len pozemek Na Křemelce o vý-
měře 12 000 m2. Do té doby se 
cvičí na letním cvičišti SK Strako-
nice a pracuje se na úpravách a tě-
locvičně Na Křemelce.
Pivovar, který Sokolu zde přene-
chal část pozemků, zde zbudoval 
výčepní pavilon s 10 stoly a 60 žid-
lemi a vše jednotě věnoval. Dne 
25. srpna 1929 jsou zde lehkoatle-
tické závody a 2. listopadu v tělo-
cvičně sportovní večer. Činné jsou 
odbory: biografický, jezdecký, te-

nisový, házené, dramatický, lout-
kářský, vzdělávací a další. Dne 
5. července bylo letní cvičiště 
propůjčeno republikánské straně 
k uspořádání oslavy stých naro-
zenin Alfonse Šťastného. Sou-
středilo se zde 15 000 návštěvní-
ků a 50 vozů. Jezdecký odbor 
21. června společně se Selskou jíz-
dou připomněli den národních 
zvyků a oslav  „jízdou králů“.
Koncem května 1932 bylo letní 
cvičiště postiženo největší povod-
ní. Na IX. sletu v roce 1932 byla 
vysoká účast členů jednoty a bylo 
získáno i mnoho diplomů a oceně-
ní. V roce 1934 je ustanoven nový 
odbor šermířský a odbíjené. V ro-
ce 1935 zvolen starostou Franti-
šek Koubek a náčelníkem Karel 
Klos. V roce 1938 na X. všesokol-
ském sletu reprezentují jednotu 
pouze žáci. Brzy nastává okupace 
a činnost Sokola je omezená, až 
12. dubna 1941 je úplně zakázána. 
Začíná se rozvíjet opět od června 
1945, vrcholem pak je XI. všeso-
kolský slet 2.–6. července 1948.
Pokračování příště.
Podle výročních zpráv a dobového 
tisku zpracoval Jan Malířský

SOKOLU V ČESKU JE LETOS 150 LET, VE STRAKONICÍCH STO SEDMADVACET
V roce 1906 má restauraci po 
panu Kratochvílovi pan Václav 
Hurych. Od roku 1909 se ruší ná-
zev Spolkový dům a užívá se So-
kolovna. V roce 1910 učinilo 
ministerstvo války jednotám na-
bídku, aby se pěstovala střelba 
a dala na každých 20 členů pušku 

a náboje zdarma. Z toho bylo zřej-
mé, že se vše připravuje na válku.
V roce 1912 si bruslařský odbor 
udělal kluziště v Oskořince. Po 
atentátu na následníka trůnu 
28. 6. 1914 a následné mobilizaci 

Malorští dudáci, XX. MDF.  Foto: Irena Novotná

XIX. A XX. MDF  ZATÍM DVA POSLEDNÍ FESTIVALY

Tyršovy hry 1934, Křemelka – letní cvičiště 
Sokola.                 Foto: Archiv Jana Malířského
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VÁNOČNÍ STROMEK V EVROPĚ A ČESKÝCH ZEMÍCH
První dochovaná zmínka o vánočním stromku pochází 
z brémské kroniky. V roce 1570 byly děti místních řeme-
slníků sezvány do cechovního domu, kde stála jedle ozdo-
bená jablky, datlemi, sladkostmi a papírovými květinami. 
Po svátcích mohly děti sladkosti sníst. Nejstarší svědectví 
o stromku v soukromém domě pochází z let 1605 a 1642. 
Ve 2. polovině 17. století se vánoční stromek zabydlel v ně-
meckých protestantských rodinách. V 18. století pronikl 
do domů protestantských knížat, aristokratů, měšťanů, 
evangelických kostelů. Poté následovaly katolické rodiny, 
školní budovy, hostince. V roce 1816 je doložen vánoční 
stromek na rakouském císařském dvoře. V době němec-
ko–francouzské války (1870–1871) se vánoční stromky 
rozzářily ve vojenských lazaretech i zákopech. Měly navo-
dit atmosféru a pocit domova a národní hrdosti. Do rolnic-
kého a dělnického prostředí pronikly koncem 19. století 
díky vojákům vracejícím se z fronty domů. V 19. století se 
stromek rozšířil z německého a švýcarského prostředí do 
Francie, Anglie, Norska, Dánska i Ameriky.
V českých zemích ozdobil první vánoční stromek v roce 
1812 ředitel Stavovského divadla Jan Karel Liebich, a to 
jako překvapení pro své přátele. Urostlou jedli postavenou 
ve svém domě okrášlil svíčkami, pozlacenými řetězy, oře-
chy, jablky a dalšími ozdobami. Jeho paní pocházela od 
Rýna, kde se tento zvyk udržoval. V 1. polovině 19. století 
přijaly tuto tradici bohaté české rodiny (šlechtici, měšťa-
né). Již v roce 1843 psaly Pražské noviny o nakupování 
vánočních stromků jako o běžném jevu předvánočního ča-
su. Na venkově se stromek objevoval od 60. let 19. století, 
více se zde zabydlel na přelomu 19. a 20. století.

Zpočátku se zdobily výhradně malé jedle nebo smrky. Za-
věšovaly se ke stropu špičkou dolů, později nahoru. Jinde 
se stavěly na stůl nebo okno. Na venkově se do 1. světové 
války často zdobila jen smrková nebo jedlová větev. Po 
slavnostní večeři se stromeček obvykle odstrojil a dobroty 
se ještě ten den snědly. S nástupem trvanlivých ozdob se 

vánoční stromek ponechal delší dobu, někdy až do konce 
vánočního období (Tří králů, Hromnic). Čokoláda a jiné 
sladkosti se konzumovaly při odstrojování stromku na Tři 
krále. Před tím si mohly děti utrhnout čokoládu pouze za 
odměnu, chodily na ni však tajně.

VÁNOČNÍ OZDOBY
Prapůvodní vánoční ozdoby byly jedlé. Stromky se zdobily 
pečivem a různými sladkostmi. Mezi ně se řadil perník, su-
šené i čerstvé ovoce (jablka, hrušky, rozinky, mandle, oře-
chy), tragantové a sněhové pečivo. Tragant je přírodní 
pryskyřice, ze které se v letech 1850–1900 vyráběly jedlé 
nebo trvanlivé ozdoby. V bohatších rodinách se na stro-
mek věšely domácí či koupené cukrovinky a bonbony.
Postupem času se na venkově a v chudých městských rodi-
nách zhotovovaly podomácku různé ozdoby z přírodních 
a jiných dostupných materiálů (šišek, ořechů, slámy, dře-
va, vosku, látky). Ve městech se objevovaly ozdoby z drob-
ných dílniček a manufaktur. Zprvu se jimi staly upravené 
výrobky – figurky z betlémů, cínu, vosku, papíru, vaty, 
soustružené hračky. Průmyslová výroba se rozběhla po ro-
ce 1840. Ozdoby představovaly postavičky a předměty, 
které člověka obklopovaly.

Vánoční pohled z roku 1930, autor kresby C. Kotysan

KRÁSA VÁNOÈNÍCH OZDOB

VÁNOÈNÍ PØÍLOHA

Vánoční pohled z roku 1931, autor kresby C. Kotysan



OZDOBY Z PŘÍRODNIN A PAPÍRU
Jedny z prvních vánočních ozdob se zhotovovaly z ořechů. 
Balily se do zlatého nebo stříbrného staniolu, zlatily se 
bronzem, stříbřily se stříbřenkou. Pozlacené ořechy sym-
bolizovaly nejen bohatství, ale i životodárnou sílu slunce. 

Později se vyfukovaly také ze skla. Z ořechových skořápek 
vyráběli mladí i staří miniaturní hračky a ozdoby. Jejich 
výrobou prosluly především Klatovy, proto se začaly na-
zývat „klatovské hračky“.
Jako vánoční ozdoby se uplatnily i šišky z borovice. Zavě-
šovaly se na nit bez úprav nebo se natřely bronzovou bar-
vou či se stříbřily stříbřenkou. Také se namáčely do vody 
a obalovaly se v hladké mouce či se parafínovaly roze-
hřátým voskem. Vytvářely se z nich stromky umístěné na 
dřevěných podstavcích. Lupínky z velkých šišek se po-
užívaly k polepování střech vyrobených chaloupek a kapli-
ček.
V letech 1860–1900 se vyráběly vánoční ozdoby z vos-
ku. Parafín se odléval do jednoduchých nebo dvojitých 
forem, tak vznikaly ploché nebo trojrozměrné ozdoby.
Z papíru se zhotovovaly na stromeček miniaturní krabič-
ky, taštičky, pytlíčky, paraplíčka, řetězy. Dobové časopisy 
a příručky poskytovaly návody na výrobu ozdob z kre-
pového, lakovaného a kartonového papíru. V chudých ro-
dinách se využívaly pytlíky a kornouty, do kterých balili 
kupci své zboží. Po roce 1878 se na trzích objevily barev-
né vystřihovánky z tvrdého papíru, ze kterého se skláda-
ly krabičky, košíčky, kornoutky a různé předměty, které 
sloužily jako hračky i vánoční ozdoby. 
Prostorové papírové ozdoby (zvonky, kouličky, šišky, ovo-
ce) se vyráběly průmyslově. K jejich výrobě se používala 
tzv. papier–mache, směs papíru, sádry a hlíny, která se 
nalila do forem. Kolem roku 1910 se staly novinkou 
reflexní papírové ozdoby. Jednalo se o dekorace z malo-
vaného kartonu, který se před zaschnutím posypal dro-
boučkými skleněnými kuličkami (balotinou).
Ke krásným prvorepublikovým ozdobám patřily malované 
dřevěné ozdoby, které vytvořila Marie Fischerová–Kvě-
chová, ilustrátorka knih pro děti. Její tvorba se stala před-
lohou pro průmyslovou výrobu. Jako ozdoby na stromeček 
byly přizpůsobeny i dřevěné tzv. skašovské hračky. Vyrá-
běly se soustružením ze smrkového dřeva, menší části ze 
dřeva osikového, lipového nebo březového. První zmínky 
o výrobě dřevěných hraček ve Skašově (nedaleko Klatov) 
pocházejí z počátku 18. století.

SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY
První české skleněné vánoční ozdoby v podobě dutých ruč-
ně foukaných koulí a řetězů z perliček byly vyrobeny patr-
ně koncem 1. poloviny 19. století v Jizerských horách. Je-
jich produkce však byla ještě na počátku 20. století malá. 
Skláři dávali přednost výrobě užitného skla a bižuterie. 
Vánoční ozdoby se dovážely z Duryňska. Před rokem 1914 
je doložena výroba skleněných ozdob také na Teplicku, na 
střední a severní Moravě. 
Již ve 2. polovině 19. století vyráběli foukači v Jizerských 
horách (okolí Smržkovky, Josefova dolu), Krkonoších 
(Poniklá, Vítkovice) a Podkrkonoší (Hořice, Doubravice, 
Bílá Třemešná) skleněné perly různých tvarů a velikostí. 
Jedna z nejúspěšnějších dílen na výrobu perel byla založe-
na v roce 1902 v Poniklé. Perle se stříbřily. Od 80. let 19. 
století se ve velkém vyvážely, především do Indie. V roce 
1908 začala české zboží v Indii vytlačovat japonská konku-
rence. Během 4 let přišlo mnoho výrobců o práci. Tehdy se 
zrodil nápad sestavovat z perel vánoční ozdoby, které byly 
v Evropě i zámoří žádaným artiklem. Podoba ozdob se vy-
víjela. Vznikaly nové tvary a používaly se i další materiály.
Výroba skleněných perličkových ozdob probíhala podo-
mácku. Do výroby se zapojila celá rodina. Otec nebo děda 
foukal perle, které se dál zpracovávaly. Každá rodina přís-
ně střežila svá výrobní tajemství, zejména techniku stříb-
ření. Původně se perle stříbřily roztokem olova a zinku, 

poté dusičnanu stříbrného. Roztok se do perlí nasával ús-
ty, což bylo nebezpečné. Nastříbřené perle většinou babič-
ka rozřezala na perličky či delší dílky. O navlékání perlí 
a sestavování ozdob se starala matka a děti. Každá rodina 
měla „své“ ozdoby, které se v detailech odlišovaly od kon-
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kurence. Princip domácí výroby byl zachován i po vzniku 
firem. Faktor objížděl jednotlivé rodiny, zadával jim práci 
a poskytoval technologii i materiál.
Po roce 1925 postihla českou výrobu díky konkurenci Ja-
ponska opět krize. V roce 1931 uspořádal Sklářský ústav 
v Hradci Králové ve spolupráci se školou v Železném Bro-
dě přeškolovací kurz pro 14 nezaměstnaných sklářů. Na 
kurz navázala 3 praktická školení věnovaná výrobě a deko-
raci vánočních ozdob. Absolventi se zavázali vstoupit 

do Sklářského družstva na výrobu foukaných vánočních 
ozdob. Ustavující schůze se konala 20. července 1931 ve 
Zdobíně u Dvora Králové. Od toho dne se datuje nepřetr-
žitá existence firmy Vánoční ozdoby, DUV–družstvo, kte-
ré označovalo své zboží chráněnou značkou vánočního 
stromku s kometou. Výroba se odprošťovala od německé-
ho vlivu. Vznikaly ryze české originální tvary a dekorace, 
které se vyvážely do Francie, Švýcarska, Litvy, USA. V ro-
ce 1935 získali čeští výrobci na světové výstavě v Bruselu 
cenu „Grand Prix“, v roce 1958 zlatou medaili „EXPO 
58“. Foukané ozdoby se vyráběly v Zásadě, Držkově, Kra-
lupech nad Vltavou, Zákupech, Vsetíně, Jablůnce.
Po 2. světové válce propadly firmy německých majitelů 
státu. V roce 1948 byly znárodněny všechny soukromé 
podniky. Výroba z Jizerských hor a částečně z Podkrko-
noší se soustředila do národního podniku Skleněná bižu-
térie se sídlem v Jablonci nad Nisou, druhým národním 
podnikem bylo Železnobrodské sklo (střídavě docházelo 
ke slučování a osamostatnění Skleněné bižutérie a Želez-
nobrodského skla). Monopolním vývozcem se stal podnik 
Jablonex. Stát se orientoval především na těžký průmysl. 
Vydobytá pozice vánočních ozdob upadala. Změna nasta-
la na konci 50. let, kdy se české ozdoby vyvážely do 30 ze-
mí, v 60. letech do 40 zemí. 
V 60. až 70. letech 20. století se objevovaly na stromcích 
různé druhy vánočních ozdob. Vedle pěnových a papíro-
vých ozdob se vyráběly amalgámové ozdoby, které se kom-
binovaly s celofánem. Skleněné foukané ozdoby byly zdo-
beny různě tvarovanými otvory. Některé ukrývaly drobné 
dekorace z umělé hmoty. Častým tvarem foukaných ozdob 
se staly obličeje různých postaviček, figurky dědy Mráze, 
domky, zvonky s posypem. Mnohdy pracně zdobené něko-
likapatrové špičky měly připomínat barokní věže kostelů.
V roce 1978 byly vytvořeny první paličkované ozdoby. 
V 80. letech se staly poměrně novými oblíbenými ozdoba-
mi ploché háčkované dekorace. V roce 1985 vytvořila Jit-
řenka Svobodová první kolekci dutých háčkovaných kouli-
ček, zvonků a oválků. Hitem 70. a 80. let 20. století se staly 

pomeranče a mandarinky ozdobené napíchaným hřebíč-
kovým kořením. Kdejaké okno či lustr byl v zimním obdo-
bí okrášlen ozdobeným pomerančem zavěšeným na stuze.
Po roce 1989 státní podniky zanikly. Na scénu nastoupily 
opět soukromé firmy, některé z nich navázaly na staré tra-
dice. Svůj monopol ztratil i Jablonex. Objevila se nově 
vzniklá společnost ORNEX.
Po roce 1945 byl vyvlastněn také podnik Vánoční ozdoby, 
DUV–družstvo (*1931 Zdobín). Od roku 1965 sídlilo 
družstvo ve Dvoře Králové. V roce 1991 přešlo do soukro-
mých rukou. Dnes nabízí více než 80 000 výrobků v prove-
dení cca 600 barevných odstínů. Každý odstín se člení na 
3–6 efektů (lesk, mat, mrazolak, porcelán, metalíza a tzv. 
skořápkový efekt). Družstvo je největším výrobcem ručně 
vyráběných a malovaných skleněných ozdob v ČR. Řadí se 
i mezi největší výrobce v EU.
V roce 1995 byla v Poniklé v Krkonoších obnovena výroba 
vánočních ozdob z perliček. Na více než stoletou tradici 
obce navázala firma Rautis Poniklá. Obec se stala centrem 
výroby perličkových ozdob již na počátku 20. století. Zde 
byly vymýšleny nové vzory a modernizovány pracovní po-
stupy. Z perlařských rodin vynikala rodina Hornů. Firmě 
Rautis se podařilo zachovat většinu původních pracovních 
postupů, zachránit staré formy a předlohy. Dnes vlastní 
přibližně 1 000 různých forem pro foukání perlí a přes 
20 000 vzorů. Velká část výroby probíhá i dnes v domác-
nostech – zejména foukání perlí, řez a montáž ozdob. Che-
mická část, stříbření a barvení, se kvůli dodržení bezpeč-
nostních a ekologických standardů provádí ve firmě.

Na starou tradici sklářského rodu Rücklů navázala společ-
nost RÜCKL CRYSTAL. Rod Rücklů přišel do Čech na 
přelomu 17. a 18. století. Ze Šumavy se dostal do východ-
ních a severních Čech. Na několika místech založil nové 
sklářské hutě – na Chrudimsku (1846), ve Včelničce u Jin-
dřichova Hradce (1875), ve Skalici u České Lípy (1893), 
v Nižboru u Berouna (1903). V roce 1923 se provozovny 
sloučily do rodinné akciové společnosti, která v meziváleč-
ném období produkovala prakticky veškeré užitkové i de-
korativní sklo (křišťálové, olovnaté, čiré, barevné, zdobené 
rytím, broušením, malováním). V roce 1945 byl závod 
znárodněn. Nižborská sklárna řídila brusírenské provozy 
v Anníně a ve Vimperku. V červnu 1992 se stal majitelem 
sklárny v Nižboru Jiří Rückl, přímý potomek sklářského 
rodu, a založil firmu „Antonín Rückl a synové, s. r. o., 
sklárna Nižbor“. V září 1993 koupil sklárnu v Anníně. 
V roce 1998 byla původní společnost přetransformována 
do akciové společnosti RÜCKL CRYSTAL, a. s.

Amalgámové ozdoby kombinované s celofánem, 70. léta 
20. století – Muzeum středního Pootaví Strakonice

Perličkové ozdoby současné výroby, Rautis Poniklá



SLADKOSTI NA STROMEK
Na venkově se o Vánocích jedlo sušené ovoce a oříšky, 
vzácně čerstvé švestky uchované ve studni. Ve městech by-
la nabídka širší – exotické cukrovinky, kandované ovoce, 
rosoly, kompoty, bonbony a jiné sladkosti. Na stromek se 
věšely fondánové cukrovinky, figurky z nugátu a čokolády. 
Cukrářská hmota se lila nebo tlačila do plechových formi-
ček – kadlubů, vymaštěných mandlovým olejem a vysypa-
ných kukuřičným škrobem. Cukrovinky se balily do papír-
ků, od 2. poloviny 19. století do staniolu. Ve vybraných 
pražských cukrárnách se na stromek vyrábělo sněhové 
pečivo, proslulé bylo Jiranovo.

Na stromek se věšelo také vizovické pečivo a perník. Nej-
starší doklady o pečení perníku v českých zemích pocháze-
jí z roku 1335 z Turnova. Do Prahy přišli první perníkáři 
z Norimberka. Výrobky z perníku byly ve středověku a no-
vověku určeny především vyšším vrstvám. V 19. století 
pronikl perník na poutě a jarmarky. Recepty se tajily. Dě-
dily se z otce na syna. Již na přelomu 19. a 20. století se 
u nás vyráběly čokoládové figurky. Běžnou součástí ozdo-
beného stromečku se však staly až ve 2. polovině 20. stole-
tí. Nikde nebyly tak oblíbené jako u nás.

VÁNOČNÍ DEKORACE
Do poloviny 19. století se používaly jako třepení na stro-
mek třásně z papíru. Ve 2. polovině téhož století se obje-
vovaly již třásně ze staniolu. V roce 1860 se v Čechách 
poprvé rozsvítily na stromku lojové svíčky, které se připi-
chovaly pomocí plechových jehel (1 hrot do svíčky, 1 do 

větve). Plechové skřipce různých tvarů a barev se k nám 
dostaly na počátku 20. století. V průběhu 2. světové války 
a po ní byly oblíbené fosforeskující ozdoby, které se vyrá-
běly v Jablonci nad Nisou. Byly poměrně drahé. Vnitřek 
byl plněn voskem a nastříkán fosforeskujícím médiem. 
Elektrické lampičky na stromek začala vyrábět ve 20. le-
tech 20. století firma OSRAM. Stromky se zprvu zavěšo-
valy ke stropu, později se stavěly do dřevěných podstavců 
ve tvaru kříže. Koncem 19. a počátkem 20. století byla za-
vedena průmyslová výroba stojánků ze dřeva, litiny, železa 
a ocelového plechu.

VÁNOČNÍ STROM REPUBLIKY
V roce 1921 se zrodila tradice vánočního stromu republi-
ky. Spisovatel Rudolf Těsnohlídek nemohl zapomenout na 
příběh opuštěného promrzlého jedenáctiměsíčního děv-
čátka, které nalezl se svými přáteli před vánočními svátky 
1919 pod stromem v bílovickém lese. Vzpomněl si na 
Dánsko, kde o prvních Vánocích 1. světové války vztyčili 
před kodaňskou radnicí obrovskou jedli. Tímto způsobem 
chtěli Dánové poslat pozdrav lidskosti na všechny fronty. 
V roce 1921 se Těsnohlídek rozhodl po vzoru Dánska za-
vést tradici stromů dobré vůle u nás. Spojil se s organizací 
Péče o mládež a v roce 1924 spolu postavili na brněnském 
náměstí Svobody první vánoční strom, jenž dostal přízvis-
ko „Strom republiky“. Pod stromem se konala sbírka na 
pomoc opuštěným dětem. Zvyk se brzy rozšířil do dalších 
měst. Za německé okupace byla tradice zakázána, po válce 
došlo k jejímu obnovení. V 50. letech však nový režim vá-
noční strom republiky opět zakázal stavět. Teprve 90. léta 
20. století dala zvyku nový impuls a rozměr.
Ve Strakonicích byl strom republiky poprvé vztyčen 20. pro-
since 1925. Slavnost spojená s charitou ve městě zdo-
mácněla. V průběhu 20. a 30. let se konala každoročně. 
Akci pořádala Okresní péče o mládež za podpory města. Na 
slavnosti vystupovali žáci místních škol, legionářská hudba. 
Ke shromáždění promlouval starosta města nebo zástupce 
z řad místních učitelů či inteligence. Strom darovaný obcí 
byl stavěn před radnicí a osvětlován po několik dní na obec-
ní náklady. Charita se nesoustředila jen na peněžité dary. 
Přijímány byly i výrobky místních podnikatelů (oděvy, mou-
ka, mléko, pečivo) a dary v podobě obnošených šatů od ob-
čanů. O průběhu jednotlivých ročníků nás informují zápisy 
v obecní kronice a dobový tisk. Na charitu přispívalo město, 
místní podnikatelé, spolky, občané, žáci a učitelé.
Jedinečnou atmosféru jistě měla slavnost vánočního stro-
mu republiky konaná po 2. světové válce: „Vánoční strom 
republiky opět zazářil co předzvěst šťastnějších svátků vá-
nočních dne 15. prosince o půl šesté večer. Slavnost pořáda-
la Okresní péče o mládež za účasti MNV a jiných korporací. 
Před slavnostní zazněly z věže radnice vánoční a pastýřské 
fanfáry. Zahájena proslovem předsedy MNV J. Vondrysem, 
potom za Sociální pomoc promluvil podplukovník Jar. Rej-
žek. Žáci gymnasia zpívali vánoční písně, žáci jiných škol 
přednesli básně, dudák Jiří Malkovský hrál vánoční koledy. 
Pod stromem byla umístěna pokladna na milodary. Strom 
byl osvětlován některé dni večer v době vánoční.“
(Obecní kronika města Strakonice, rok 1945)

Vánoční přílohu připravila Blanka Jirsová, Muzeum středního Pootaví.

Krásné a pohodové vánoèní svátky a hodnì �tìstí, zdraví, spokojenosti a osobních i pracovních úspìchù
v roce 2013 pøeje redakèní rada Zpravodaje mìsta Strakonice.
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