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Vážení přátelé,
příroda se zvolna uložila k zimnímu spánku a v nás ještě doznívá vánoční 
atmosféra. Touha po zklidnění běžného shonu je proto v tento slavnostní 
čas zcela na místě. Začátek nového roku nabízí také příležitost k zamyšle-
ní a ohlédnutí. Je lidské a přirozené, že rádi vzpomeneme to dobré a hezké, 
co jsme za odcházející rok se svými blízkými, přáteli i ve městě prožili. Na-
plňujeme si tak přirozenou touhu po pocitu bezpečí a pocit sounáležitosti. 
Z ohlédnutí čerpáme i osobní sílu, naději a společnou víru ve věcí příští. 
Vím, prožili jsme rušný rok. Ne vše bylo a proběhlo úplně podle našich 
představ a očekávání. Na druhou stranu jsme společně v našem městě 
 prožili i chvíle radosti, pospolitosti a hrdosti na věci, které se podařily. 
To bychom si neměli nechat nikým a ničím kazit. Přeji Vám proto pevné 
 zdraví, štěstí a mnoho naplněných tužeb v roce 2013.
Pavel Pavel, místostarosta

Vánoční výzdoba na Velkém náměstí. Foto: Jiří Baloušek

Tradiční novoroční ohňostroj.  Foto: Archiv MěÚ

I Palackého náměstí má svoji výzdobu. Foto: Jaroslav Landsinger

Kruhový objezd u sv. Václava zdobí betlém. Foto: Jaroslav Landsinger

Milí Strakoňáci,
nachýlil se konec roku, který se z pohledu našeho města dá zcela jistě 
 zařadit mezi roky úspěšné. Podařila se řada věcí. Rok 2012 byl vyhlášen 
Rokem dudáků, protože byl výjimečný tím, že se v něm konal jubilejní 
20. MDF, který dle ohlasů návštěvníků patřil mezi nejvydařenější.
I když jsme v uplynulém roce nebyli vždy spokojení se vším, co se kolem 
nás zejména ve veřejném životě dělo, rád bych Vám všem do nadchá-
zejícího roku 2013 popřál především pevné zdraví, štěstí a také to, aby 
 politici na všech úrovních používali při svém rozhodování o veřejných 
 záležitostech selský rozum a poctivý přístup ve prospěch naší země i míst, 
kde žijeme.
Šťastný a veselý nový rok 2013 Vám přeje
Pavel Vondrys, starosta

Vážení spoluobčané,
rok 2012 se stal definitivně historií a před námi je opět další nový rok.  Jaký 
bude? Bude dobrý nebo špatný? Práce, rodina, zdraví, to jsou hlavní 
 témata, která napadají mnohé z nás. Jsou věci, které jen těžko ovlivní-

me a změníme, ale jsou i takové, kde můžeme svou troškou přispět i my 
 všichni. A stačí vlastně jen málo, více tolerance, porozumění, ochoty 
 naslouchat a k tomu přidat méně zášti, nenávisti a násilí. Když zlost-
ný monolog vyměníme za rozumný a věcný dialog, všem se nám bude žít 
 lépe. K tomu Vám všem přeji především hodně zdraví a osobní pohody.
Ivana Říhová, místostarostka města 
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Symbolický šek na vysazení stro-
mu předal v tomto týdnu v budově 
Senátu ČR místostarosta Strako-
nic Pavel Pavel starostovi městské 
části Praha 10 Milanu Richterovi. 
Ten současně přijal také putovní 
žezlo pro Město stromů. Praha 10 
se stala již sedmým vítězem soutě-
že, která je společným projektem 
nadace Partnerství a města Stra-
konice.

Poprvé se soutěž Město stromů 
uskutečnila v roce 2006 a svým 
obsahem i posláním navázala na 
strakonický projekt Rok stromu, 
jehož náplní byly akce pro veřej-
nost zaměřené na téma stromy. 
Prvním vítězem soutěže byla Kro-
měříž, v dalších letech následova-
la města Tachov, Krnov, Havířov, 
Broumov a Uherské Hradiště.
(PR)

STRAKONICE PŘEDALY ŠEK NA VÝSADBU STROMU

84. jednání dne 14. 11. 2012

Rada města schválila:

DOTACE PRO TJ DRAŽEJOV
transfer ve výši 30 000 Kč TJ Dra-
žejov na zajištění provozu a údržbu 
sportovního areálu Na Virtě.

Rada města souhlasila:

PŘÍSPĚVKY PRO SPORT
s poskytnutím příspěvků ve výši: 
4 000 Kč TJ Sokol Strakonice na 
krajský bodovací turnaj mladšího 
žactva a dorostu ve stolním teni-
su v sokolovně dne 11. 11. 2012, 
2 000 Kč Ekonomickým službám – 
BH, spol. s r. o., na nájemné při 15. 
ročníku fotbalového halového tur-
naje Senioři a mládež proti drogám 
ve Strakonicích a 10 000 Kč TJ 
Fezko Strakonice pro hráčky re-
prezen tačního družstva juniorek 
ve vod ním pólu, a to na úhradu 
 jejich spo lu účasti na Mistrovství 
světa v Aus trálii ve dnech 1. 12.–
10. 12. 2012.

PROSTORY PRO SENIORY 
BEZPLATNĚ
s prodloužením dohody uzavřené 
s Klubem důchodců ČZ a. s. o bez-
platném užívání klubovny č. 55 
v MěDK každé první pondělí v mě-
síci v době od 14.00 do 15.30 hodin 
a při pravidelném setkání – pose-
zení seniorů v období 1. 1.–30. 4. 
2013 a 1. 10.–30. 12. 2013 od 
14.00 do 16.30 hodin.

86. jednání dne 28. 11. 2012
Rada města schválila:

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ
neinvestiční dotaci ve výši 
90 000 Kč ze státního rozpočtu 
pro městské kulturní středisko na 
XX. ročník mezinárodního du-
dáckého festivalu, investiční dotaci 
ve výši 3 168 586 Kč ze státního 
rozpočtu z programu Podpora re-
generace panelových sídlišť pro 
rok 2012 na Sídliště 1. máje – III. 
etapa. 

V druhé polovině letošního roku 
proběhla třetí etapa regenerace 
Sídliště 1. máje, která zahrnovala 
centrální část. Byly předlážděny 
chodníky, vyměněny stožáry veřej-
ného osvětlení a byl nainstalován 
nový mobiliář. Víceúčelové hřiště 
získalo nový mlatový povrch a her-
ní prvky byly opraveny a doplněny 
novými. Uprostřed bloku vznikla 
pergola s posezením a regenerací 
prošla také zeleň. Revitalizace si 
vyžádala celkové náklady ve výši 
zhruba 4,5 milionu korun.

Rada města souhlasila:

PŘÍSPĚVEK NA AKCE
s poskytnutím příspěvku ve výši 
3 266 Kč DDM Strakonice na za-
jištění akcí – Pyžamová párty, Ad-
ventní věnce a Mikulášská nadílka.

Usnesení z jednání rady města 
nalez ne te na www.strakonice.eu.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

ARCHITEKT KISZKA PŘEDSTAVÍ STUDIE CENTRA STRAKONIC
Jakou tvář by mohlo mít centrum 
města Strakonice, je vůbec mož-
nost napravit necitlivé zásahy ze 
sedmdesátých let minulého stole-
tí? O tom se můžete dozvědět více 
v pondělí 21. ledna 2013 v 16.00 
hodin v Rytířském sále strako-
nického hradu. Ing. arch. Josef 

Kiszka zde představí centrum 
 našeho města ve studiích, které 
vypra coval. Dvacetiminutový fil-
mový dokument Strakonické te-
levize o rekonstrukci Velkého 
 náměstí a navazujících prostor 
 navíc připomene významný po-
čin k vytvoření srdce Strakonic.

Rada města na svém jednání dne 
21. 11. 2012, 28. 11. 2012 a 5. 12. 
2012 rozhodla obsadit níže uvede-
né bytové jednotky přímým pro-
dejem do osobního vlastnictví dle 
zákona č. 72/1994 Sb., v platném 
znění, na základě nejvyšší na-
bídky:
– byt č. 007 o velikosti 2+1 v čp. 

330, ul. Tovární, Strakonice II 
o výměře 66,15 m2, minimální 
cenová nabídka 500 000 Kč.

– byt č. 007 o velikosti 1+1 v čp. 
1239, ul. Mládežnická, Stra-

konice I o výměře 48,40 m2, 
 minimální cenová nabídka 
500 000 Kč.

– byt č. 008 o velikosti 2+1 v čp. 
401, ul. Nádražní, Strakonice 
II o výměře 83,94 m2, minimál-
ní cenová nabídka 600 000 Kč.

Vyhodnocení nabídek se uskuteč-
ní v pondělí 21. ledna 2013 od 
15.00 hodin v malé zasedací míst-
nosti MěÚ Strakonice.
Bližší informace naleznete na tel.: 
383 700 303 nebo na úřední desce 
MěÚ. 

NABÍDKA BYTOVÝCH JEDNOTEK K PŘÍMÉMU PRODEJI

Více o projektu na www.nadacepartnerstvi.cz

VY SE PTÁTE, MY ODPOVÍDÁME
Čtenáři Zpravodaje se na nás ob-
rátili s dotazem, zda a proč bylo 
povoleno deseti místné soukromé 
parkoviště opatřené parkovacími 
zábranami v ulici Čelakovského. 
O vysvětlení jsme požádali Václa-
va Býčka, vedoucího odboru do-
pravy MěÚ:
„Parkoviště náleží k novému roho-
vému domu čp. 1436. Vzniklo na 

pozemku, který byl dříve částečně 
užíván ke stejnému účelu a část 
tvořila zeleň. Zmíněný pozemek 
 investor, kterým je Jihospol, a. s., 
odkoupil od spo lečenství vlastníků 
jednotek v domech čp. 935 a 936. 
Jedná se tedy o soukromý poze-
mek, jehož využití je v souladu se 
stavebním povolením.“
(PR)

Dětští zastupitelé se sešli poprvé 
od adaptačního kurzu 3. prosince 
2012, aby zvolili starostu a mís-
tostarostu.
Tentokrát se jimi stala děvčata. 
Starostkou byla zvolena Kateřina 
Kunclová a místostarostkou Adéla 
Friedelová.

Pro školní rok 2012/2013 bylo 
zvoleno téma – Strakonice čistější 
a krásnější. Již nyní můžeme pro-
zradit, že sami zastupitelé se ak-
tivně zapojí, aby bylo naše město 
zase o něco čistější a krásnější.
Michaela Zábranská, odbor škol-
ství a cestovního ruchu

DĚTSKÉ ZASTUPITELSTVO MÁ SVOJI STAROSTKU
A MÍSTOSTAROSTKU

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.

Místostarosta Pavel Pavel předal starostovi městské části Praha 10 
Milanu Richterovi symbolický šek na vysazení stromu v rámci soutěže 
Město stromů.  Foto: Archiv MěÚ
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LETÁK BEZBARIÉROVĚ
NEJEN PO PAMÁTKÁCH
VE STRAKONICÍCH
V předchozích vydání Zpravodaje 
jsme se již zmínili, že téma dět-
ských zastupitelů ve školním roce 
2011/2012 bylo Bezbariérově ne-
jen po památkách ve Strakoni-
cích. Ve spolupráci s Centrem pro 
zdravotně postižené Jihočeského 
kraje, o. s., pracovištěm ve Stra-
konicích a s Krajským střediskem 
Tyfloservis, o. p. s., České Budějo-
vice vznikl informativní letáček 
„Bezbariérově nejen po památ-
kách ve Strakonicích“. Zájemci si 
ho mohou vyzvednout v Měst-
ském informačním centru ve Stra-
konicích. 
Michaela Zábranská, odbor škol-
ství a cestovního ruchu

Město Strakonice pro Vás pořádá 1. ledna 2013

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ NAD ŘEKOU OTAVOU
16.00 – u strakonického hradu 3. ročník plavání v řece Otavě
 (Klub otužování při plaveckém oddílu TJ Fezko Strakonice)
18.00 – ohňostroj nad řekou

Přijďte pozdravit své známé a popřát jim do nového roku.

Podruhé se ve Strakonicích roz-
svítil vánoční strom na kruhové 
křižovatce v centru Velkého ná-
městí. Jedli věnovala městu paní 
Michala Kateřina Rocmanová. 
LED světelné řetězy a hvězda jsou 
darem společnosti E.ON. Strom 
září v modrobílém světle a pod-

trhuje tak dekorativní výzdobu 
 celého prostoru. Vánoční stromy 
zdobí také další části města. Jedli 
na Palackého náměstí darovala 
paní Hana Tetourová a smrk na 
druhém hradním  nádvoří pan La-
dislav Zahrádka.
(PR)

VÁNOČNÍ STROM VE STRAKONICÍCH Foto: Archiv MěÚ

NÁVRH TARIFŮ MHD NA PROSINCOVÉM ZASTUPITELSTVU

Strakonice
I. pásmo 

(Stra konice)
Kč

II. pásmo
(Katovice)

Kč
dospělí   8  10
děti od 6 do 15 let   4   5
měsíční síťová jízdenka 200 280
čtvrtletní síťová jízdenka 500 680
roční jízdenka pro osoby nad 65 let 200 200
rozměrná zavazadla (více než 20x30x50 
cm), kočárek bez dítěte, souprava lyží 
s holemi, pes bez přepravní schránky

  5   5

děti do 6 let, kočárek s dítětem, držitelé 
průkazů vydaných ÚV Českého svazu 
bojovníků za svobodu, Konfederace po-
litických vězňů ČR, Sdružením bývalých 
politických vězňů ČR, ÚR Svazu PTP 
a VTNP, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P, 
včetně invalidního vozíku, průvodce 
 držitele ZTP/P nebo vodící pes

zdarma zdarma

K největším změnám v městské 
 hromadné dopravě od roku 1990 
by mělo dojít v nastávajícím roce. 
Rada města doporučila zastupitel-
stvu schválit změny cen jízdného 
MHD Strakonice a souhlasila tak-
též s optimalizací linek MHD. Ce-
ny jízdného (pokud tak bylo za-
stupiteli schváleno) se změní již 
1. února 2013. Na změnu by se 
měli připravit především senioři 
nad 65 let. Ti budou mít možnost 
zakoupit si zvýhodněnou roční 
 jízdenku za 200 Kč. Jinak bu-
dou platit jízdné v hodnotě 4 Kč. 
O cenách jízdného na trase Kato-

vice–Strakonice rozhodne zastu-
pitelstvo v Katovicích.
Úpravu cen jízdného MHD ve 
 Strakonicích si vyžádaly vzrůstají-
cí náklady na 1 km jízdy a nárůst 
sazby DPH. V roce 2010 město 
 dotovalo hromadnou dopravu část-
kou 4,6 milionu korun, o rok poz-
ději vyplatilo společnosti ČSAD 
STTRANS částku 5,1 mil. korun.
Optimalizace tras a frekvence spo-
jů se projeví od 1. 7. 2013, kdy 
vstoupí v platnost nový jízdní řád. 
Více informací najdete v některém 
z dalších Zpravodajů a na strán-
kách města www.strakonice.eu.

DALŠÍ MOŽNOST, KAM UKLÁDAT NEPOTŘEBNÝ TEXTIL, 
OBUV, LŮŽKOVINY, RUČNÍKY, PŘIKRÝVKY, HRAČKY, 
TAŠKY ATD.
Na odbor životního prostředí se 
obrátila ředitelka Diakonie Brou-
mov, s. r. o., zda by bylo možné 
umístit na pozemku města Stra-
konice 1 ks kontejneru na použitý 
textil, obuv, lůžkoviny, ručníky, 
přikrývky, hračky, tašky atd. Tato 
organizace se zabývá sběrem pou-
žitého ošacení z celé republiky, 
které přetřiďuje a zhruba 90 % pak 
upotřebí k humanitárním účelům. 
Diakonie Broumov, s. r. o., vzhle-
dem k velkým nákladům, na-
hrazuje pravidelné humanitární 
sbírky právě rozmisťováním kon-
tejnerů po jednotlivých městech. 
Tyto kontejnery jsou pravidelně 

1x týdně vyváženy. Kontejner je 
o rozměrech 3 x 2 x 2 m. Společně 
s Technickými službami Strakoni-
ce, s. r. o., jsme vytipovali vhodné 
frekventované místo pro umístění 
tohoto kontejneru na spojovací 
uličce mezi Billou a vlakovým ná-
dražím u betonové zídky, přičemž 
nebude zasahovat do chodníku. 
Umístění bylo odsouhlaseno i ar-
chitektem města.
Na pozemcích města jsou dále 
rozmístěny kontejnery Textileco 
na sběr textilu od firmy E+B tex-
til, s. r. o.
Lucie Klimešová, odbor životního 
prostředí

POZVÁNKA PRO PŘEDŠKOLÁKY  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
ZŠ POVÁŽSKÁ
Ve čtvrtek 17. 1. 2013 můžete 
 navštívit naši školu v době od 14 
do 17 hodin. 

Možno domluvit konzultaci se 
školní psycholožkou PhDr. Vlas-
tou Hořánkovou.
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TŘI VOLEBNÍ MÍSTNOSTI V JEDNÉ ŠKOLE 
 Z PODSRPU PŮJDOU VOLIT TAKÉ DO ZŠ POVÁŽSKÁ
První přímá volba prezidenta se 
uskuteční v lednu 2013. První  kolo 
se bude konat v pátek 11. 1. od 
14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 
12. 1. od 8.00 do 14.00 hodin. Pří-
padné druhé kolo (pokud některý 
z kandidátů na prezidenta nezíská 
nadpoloviční většinu) se uskuteční 
o 14 dní později, opět v pátek 25. 
a v sobotu 26. 1., ve stejném čase. 
(Termíny volby byly stanoveny 
ještě před uzávěrkou tohoto čí-
sla, tudíž nebyl znám verdikt Nej-
vyššího správního soudu o stíž-
nostech některých kandi dátů).
Hlasovací lístky kandidátů na 
 prezidenta České republiky obdrží 
voliči do svých poštovních schrá-
nek v týdnu před prvním kolem 
volby prezidenta, a to ve dnech od 
3. do 6. 1. 2013. Pro druhé kolo, 
kam by měli postoupit dva kandi-
dáti, kteří obdrželi v prvním kole 
nejvíce odevzdaných platných hla-
sů oprávněných voličů, se hlaso-
vací lístky nebudou roznášet, ale 
voliči je obdrží přímo ve volební 
místnosti.
Při volbě prezidenta dojde ve 
 Strakonicích k jedné změně v sídle 
volební místnosti, která se týká vo-
ličů z volebního okrsku č. 27, 
z Podsrpu. Z technických důvodů 
bude tato volební místnost přesu-
nuta z bývalé ZŠ Podsrp do ve-
stibulu Základní školy Povážská, 
vchod z Povážské ulice. Pro ty, kte-
ří nemají možnost se jakýmkoli 
způsobem do uvedené školy dopra-
vit, bude v budově bývalé ZŠ Pod-
srp, kde vždycky volby pro bíhaly, 
otevřena provizorní volební míst-
nost s přenosnou volební schrán-
kou, ale pouze na půl hodiny v pá-
tek 11. 1. od 15.30 do 16.00 hodin 
a v sobotu 12. 1. od 9.30 do 10.00 
hodin. V případě 2. kola mohou 
voliči o dva týdny později tuto mož-
nost využít rovněž ve stejném čase.
Na Základní škole Povážská Stra-
konice budou tudíž tři volební 
místnosti. Volební místnost pro 

volební okrsek č. 25 ve třídě pěsti-
telské práce, pro okrsek č. 26 ve 
školní jídelně a nově pro volební 
okrsek č. 27 ve vestibulu školy 
proti vchodu z Povážské ulice (dří-
ve ZŠ Podsrp).
Při volbě prezidenta ČR budou mít 
voliči také možnost volit na volič-
ský průkaz (dále jen VP). Pokud 
nebudou volit ve volebním okrsku, 
v jehož stálém seznamu jsou podle 
trvalého pobytu za psáni, mohou 
požádat městský úřad o vydání 
VP, a to jak na první, tak i na dru-
hé kolo volby. Žádost lze podat pí-
semně, s úředně ově řeným podpi-
sem (tento úkon je osvobozen od 
správního po platku) nebo v elek-
tronické po době, popřípadě pro-
střednictvím datové schránky a do-
ručit ji nejpozději 7 dnů přede 
dnem volby prezi denta, tj. do 4. 1. 
2013. Osobně lze požádat o volič-
ský průkaz na Městském úřadu 
Strakonice, správním oddělení, 
v ul. Na Stráži 270 (budova Ko-
merční banky) až do středy 9. 1. 
2013 do 16.00 hodin, kdy se uza-
vírají stálé seznamy. V tomto pří-
padě musí volič prokázat svoji 
 totožnost. Městský úřad všem zá-
jemcům VP předá osobně, nejdří-
ve však 27. 12. 2012 nebo jej pře-
dá osobě, která se prokáže plnou 
mocí s ověřeným podpisem voliče 
žádajícího o vydání VP, popřípadě 
jej voliči zašle na jím uvedenou 
 adresu. Ve dnech volby pak může 
volič na VP hlasovat v jakémko-
li volebním okrsku na území Čes-
ké republiky. Městský úřad po-
vede i zvláštní seznam voličů 
(např. v ne mocnici). Volič může 
také  požádat ze závažných, zejmé-
na  zdravotních nebo rodinných dů-
vodů o možnost hlasovat mimo 
 volební místnost do přenosné vo-
lební schránky, a to pouze v územ-
ním obvodu příslušného volební-
ho okrsku, na tel. 383 700 210, 
383 700 221.
Správní oddělení

MĚSTO A NEJVĚTŠÍ ZAMĚSTNAVATELÉ U SPOLEČNÉHO STOLU
Zástupci města Strakonice se již 
pravidelně setkávají s význam nými 
zaměstnavateli regionu. O vzájem-
ný dialog je zájem, o čemž svědčí 
i rostoucí počet  subjektů, které ke 
společnému stolu za sedají. V letoš-
ním roce byla ústředním tématem 
diskuzí proble matika vzdělávání 
a hrozí cího nedostatku technicky 
kvali fikované pracovní síly a v pří-
padě čtvrtého setkání, které se 
usku tečnilo v listopadu v prosto-
rách městského úřadu, tomu neby-

lo  jinak. Volba studijního zaměření 
dětí probíhá obvykle již v průbě-
hu povinné školní docházky, proto 
se k debatě vedle ředitelů Střed-
ní odborné školy, Střední průmys-
lové školy a Střední školy řemesel 
a služeb a Gymnázia připojili i ředi-
telé základních škol a jejich vý-
chovní poradci.
Přítomní se shodli na tom, že pro 
zvýšení zájmu o technické vzdě-
lávání je potřeba zajistit především 
větší informovanost široké veřej-

VÝSLEDKY SOUTĚŽE LEDOVÁ 
KRÁSA
V listopadu vyhlášená soutěž o nej-
krásnější dílo na téma Ledová krá-
sa měla již první adventní neděli 
své vítěze. Ve čtyřech kategoriích 
soutěžilo kolem 180 děl. Do sou-

těže se přihlásili jak  jednotlivci, 
tak i třídní kolektivy. Díla mohli 
návštěvníci informačního centra 
zhlédnout po celý prosinec.
Výsledky výtvarné soutěže Ledo-
vá krása:
I. kategorie – 1. Kolektivní práce, 
Barvička, MŠ Holečkova • 2. Ko-
lektivní práce, Barvička, MŠ Ho-
lečkova • 3. MŠ Čejetice
II. kategorie – 1. I. družina + 3. 
třída, ZŠ a MŠ Štěkeň • 2. Eliška 

Kalašová, ZUŠ Strakonice • 2. 
Školní družina při ZŠ Dukelská 
1.–2. tř., ZŠ Dukelská • 2. Kolek-
tivní práce dětí ZŠ F. L. Čelakov-
ského • 3. Terezie Matulková, 
ZUŠ Strakonice • 4. Kolektiv dětí 
ZŠ Dukelská, ŽŠ Dukelská
III. kategorie – 1. 8. J ZŠ F. L. Če-
lakovského Strakonice • 2. Emma 
Lukačevičová, ZUŠ Strakonice • 
3. Viktorie Račková, ZUŠ Strako-
nice • 4. Kolektivní práce žáků 
IV. B – Jiří Kodym, Denisa Smo-
lová, Dominika Smolová, Marek 
Bugár, ZŠ a MŠ Speciální • 5. Ka-
teřina a Eva Janochovy, Střelské 
Hoštice

IV. kategorie – 1. Domov se zvl. 
režimem Strakonice, Rybniční • 
2. Kolektivní práce (muži), DOZP 
Osek • 3. Viktor Karba, DOZP 
Osek
Nově v infocentru na bízíme knihu 
od nakladatelství ReginAll Šuma-
vští muzikanti ve vzpomínkách 
Karla Polaty, 5000 let s dudami 
od Josefa Režného nebo nástěnný 
kalendář Strakonic na rok 2013.
Olga Maroušková, MIC

Výstava na téma Ledová krása.  Foto: Archiv MěÚ

nosti o možnostech vzdělá vání v re-
gionu, o činnosti místních firem, ale 
i o jednotlivých zaměstnaneckých 
pozicích. K tomu by měly směřovat 
mediální prezentace, propagační 
materiály, dny otevřených dveří či 
speciali zované exkurze pro výchov-
né poradce základních škol a rodiče 
žáků. Opatření by měla vést také 
k posilování image firem, ale i měs-
ta samotného. Pro zvýšení kvality 
technického vzdělávání by zaměst-
navatelé uvítali např. větší podíl 
praktických vyučovacích hodin, za-
vedení nových studijních zaměření 
z oblasti řízení kvality, oborů vhod-
ných pro dívky a jiné. Větší důraz 
by měl být kladen také na studium 
cizích jazyků. Realizace jednotli-
vých kroků a dosažení očekáva-
ných výsledků jsou však závislé na 
efektivní komunikaci všech stran.

Výstupem letošních setkání by 
proto mělo být vytvoření har-
monogramu konkrétních činností 
jednotlivých subjektů na podporu 
technického vzdělávání a zaměst-
nanosti v regionu. Jak se ukázalo, 
každý ze zúčastněných může něja-
kým způsobem přispět. Společné 
úsilí by mělo vyústit k naplnění vi-
ze u příležitosti stého výročí zalo-
žení republiky v roce 2018 – měs-
to Strakonice centrum technické 
vzdělanosti.
Otázka technického vzdělávání 
samozřejmě není jediným disku-
tovaným tématem. Na programu 
příštího jednání zástupců města 
Strakonice se zaměstnavateli, kte-
ré se uskuteční v prvním čtvrtletí 
roku 2013, budou řešeny i další 
společné náměty.
Odbor rozvoje
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Dotazníkové šetření zjistí
před běžný zájem

Parkování se v posledních letech 
stalo problémem většiny našich 
měst, který trápí zvláště obyvate-
le sídlišť a městských center. Zde 
ani nejodvážnější projektanti uply-
nulé doby nepředpokládali, že se 
osobní automobil stane zcela nepo-
stradatelným společníkem člověka 
a mnohdy nebude dostačovat je-
den vůz pro jednu rodinu. Nejinak 
je tomu také ve Strakonicích. Vše-
obecně vzrůstá zájem o parkovací 
domy, které díky úspoře zastavěné 
plochy a schopnosti pojmout rela-
tivně velké množství vozů nabíze-
jí přijatelné řešení problému. Auto 
je možno zaparkovat bez nervóz-
ního hledání volného místa, je pod 
střechou a také lépe zabezpečeno 
než na ulici. Případný efekt uvol-

nění „zaplechovaných“ ulic a pro-
stranství kolem domů by byl jistě 
také vítán. 
Podle sdělení místostarosty Pavla 
Pavla se ve Strakonicích nabízí 
hned několik lokalit, kde by par-
kovací dům mohl být vhodným 
objektem. „Takovým místem je na-
příklad parkoviště pod nemocnicí,“ 
říká Pavel. V daném území se 
předpokládá umístění parkova-
cích míst do polyfunkčního objek-
tu navazujícího na okolní zá stavbu 
a jehož architektonické a urbanis-
tické řešení bude odpovídat cha-
rakteru lokality. Vyřešit parko-
vání, resp. garážování osobních 
vozů v Mlýnské ulici by pomohl 
objekt postavený k tomuto účelu 
v prostoru teras pod Hvězdou. 
Na dům je zpracována rámcová 
 studie architektem Vladimírem 
Děrdou. Částečně zapuštěný par-

kovací objekt pod hřištěm ZŠ Du-
kelská, které by pochopitelně zů-
stalo zachováno, by mohl sloužit 
zejména obyvatelům domů v uve-
dené lokalitě.
„Dalším vhodným prostorem je 
plocha bývalého Beranova dvora, 
která dnes slouží jako provizorní 
parkoviště před zimním stadio-
nem a multifunkční dům, kde by se 
také nabízela parkovací místa, 
předpokládá například v proluce 
u pi vovaru nedávno prezentovaná 
územní studie vypracovaná Jose-
fem Kis zkou,“ doplňuje místosta-
rosta. Obě uvedené plochy by mě-
ly být využity pro architektonicky 
velmi významný polyfunkční zá-
měr, který urbanisticky povýší 
 celé předmětné území.
Přímo v centru města, ve dvoře 
městského úřadu, by také mohl 
vzniknout parkovací objekt až pro 

DOTAZNÍK KE VZNIKU PARKOVACÍCH/GARÁŽOVACÍCH DOMŮ VE STRAKONICÍCH
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Vyplněný dotazník je možné odevzdat na podatelně 
Městského úřadu Strakonice nebo zaslat na adresu 
MěÚ Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice 
nebo vyplnit elektronicky na webových stránkách 
Města Strakonice – QR kód s odkazem na webové 
stránky www.strakonice.eu.

Dotazník má za cíl zjistit potenciální zájem mezi obyvateli města a ocho-
tu spoluúčasti na vzniku parkovacích/garážovacích domů ve Strakoni-
cích. Město Strakonice má ve vlastnictví několik lokalit, které jsou vhod-
né pro umístění parkovacích/garážovacích domů. 
Jedná se například o lokality: A) terasy pod obchodním domem Hvězda, 
B) v místě dnešního sportoviště v areálu ZŠ Dukelská za podmínky 
umístění sportovišť školy na střeše parkovacího domu a C) prostor mezi 
pivovarem a sídlištěm Mír. 
Váš názor bude sloužit jako podklad pro rozhodování města v problema-
tice parkovacích/garážovacích domů. 

Schránka na vyplněné dotazníky je umístěna ve foyer Městského 
 informačního centra Strakonice, Velké náměstí 2. 

Vyhovující odpověď, prosím, označte.

1) Uvítali byste vznik parkovacího/garážovacího domu v bezpro-
střední blízkosti vašeho bydliště?

  A) ano

  B) ne

2) V případě zajištění vyhrazeného místa pro svůj automobil byste 
dali přednost koupi

  A) parkovacího stání v parkovacím/garážovacím domu?

  B) garáže v parkovacím/garážovacím domu?

  Pokuste se, prosím, zdůvodnit Vaši odpověď

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

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

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

3) Jakou částku byste byli ochotni investovat do koupi parkovacího 
stání nebo garáže v parkovacím/garážovacím domu (zakroužkuj-
te, prosím, pouze jednu ze 6 možností, kterou byste případně 
upřednostnili).

  Parkovací stání  Garáž
  A) do 100 000 Kč  A) do 200 000 Kč 
  B) do 200 000 Kč B) do 300 000 Kč
  C) více než 200 000 Kč C) více než 300 000 Kč

4) V jaké lokalitě byste uvítali koupi stání/garáže v parkovacím/
garážovacím domu?

  A) terasy pod obchodním domem Hvězda
  B) sportoviště v areálu ZŠ Dukelská
  C) mezi pivovarem a sídlištěm Mír
  D) jiná lokalita – uveďte, prosím, ulici

5) V případě vážného zájmu o koupi stání/garáže v parkovacím/
garážovacím domu vyplňte, prosím, následující údaje umožňující 
koordinaci při dalším postupu – zájem mohou projevit fyzické 
i právnické osoby.
(pozn. Vyplněním tohoto dotazníku a uvedením jména a adresy sou-
hlasíte se zpracováním výše uvedených osobních údajů. V souladu 
s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny 
údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány pro 
účely tohoto dotazníku a zároveň budete zařazeni do seznamu zá-
jemců, kterým budou průběžně zasílány informace o následných 
krocích.)

Jméno: .........................................................................................................................................................

Kontaktní adresa: ................................................................................................................................

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

Další poznámky: ..................................................................................................................................

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

PARKOVACÍ DOMY BY MOHLY BÝT ŘEŠENÍM NEDOSTATKU MÍST KE STÁNÍ VOZŮ tři stovky vozů. V současnosti je 
z rozhodnutí rady města vzhledem 
k předběžnému zájmu investorů 
vypsán záměr na pronájem pozem-
ku pod hřištěm ZŠ Dukelská za 
účelem výstavby polozapuštěného 
parkovacího objektu a záměr na 
prodej pozemku na místě někdej-
ších teras pod Hvězdou za účelem 
výstavby parkovacího domu.
Pro podporu budoucí výstavby 
parkovacích domů je však důležité 
zjistit, zda obyvatelé, resp. firmy 
Strakonic, tedy potenciální uživa-
telé, mají o podobné objekty zá-
jem. K tomu by mohl pomoci také 
přiložený dotazník. Dotazník mů-
žete vyplnit rovněž elektronic-
ky na oficiálních webových strán-
kách www.strakonice.eu do 10. 2. 
2013. Schránka na vyplněné do-
tazníky je umístěna ve foyer Měst-
ského informačního centra Stra-
konice, Velké náměstí 2.
(PR)

" – – – – – – – – – – – – – – 

" – – – – – – – – – – – – – – 



ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE 1/2013

6

Z MĚSTA

Rok s rokem se opět 
sešel a je před námi 
1. číslo 15. ročníku 
Zpravodaje. Patnáct 
let vám každý měsíc 

přibližujeme práci strážníků měst-
ské policie. Nejinak tomu bude 
i letos, v roce 2013.
– Krátce před půlnocí dne 10. 11. 
2012 jsme přijali oznámení o tom, 
že v ulici Lidická je opilý muž, kte-
rý chce jít do restaurace, kde mu 
již nalít alkohol nechtěli. Na místo 
dorazila hlídka městské policie. 
Strážníci provedli kontrolu totož-
nosti dotyčného s tím, že z místa 
odejde pryč. Po chvilce si však své 
počínání rozmyslel a do restaura-
ce se vrátil. Padal zde mezi hosty 
a na stoly a posléze začal být 
 agresivní. Strážníci využili svého 
oprávnění a převezli muže slu-
žebním vozidlem do nemocnice 
k vyšetření a následně byl hlíd-
kou městské policie převezen do 
protialkoholní záchytné stanice 
v Příbrami.
– Naše poděkování patří ženě, 
která na linku tísňového volání 
v odpoledních hodinách dne 
10. 11. oznámila, že v ulici Ellero-
va pod Hvězdou loví dva muži ry-
by. Jedná se o místo, kde toto jest 
Rybářským řádem zakázáno. Na 
místě strážníci zastihli muže, 
u kterého provedli kontrolu to-
tožnosti. Dále strážníci zjistili, že 
muž lovil ryby přívlačí, pomocí 
žlutého dvoudílného skládacího 
laminátového prutu. Muž strážní-
kům nemohl ukázat ani povolení 
k chytání ryb, jelikož rybářský lís-
tek nevlastní. Strážníci mu na 
místě sdělili podezření ze spáchá-
ní přestupku, rybářský prut mu 
byl odejmut a následně předán 
příslušnému odboru MÚ ve Stra-
konicích k dořešení. 
– Krátce po páté hodině ranní 
dne 14. 11. bylo telefonicky ozná-
meno na služebnu městské poli-
cie, že se v prostoru pivovaru po-
hybuje muž, který zde zřejmě 
odcizuje pivní přepravky. Strážní-
ci společně s hlídkou Policie ČR 
vyrazili na místo. Jedni směrem 
ze sídliště Mír, hlídka OO PČR 
z Podskalí. Žena, která celou udá-
lost oznámila, strážníkům dala 
popis údajného pachatele. Krátce 
poté již dotyčný „nenechavec“ od-
jížděl v policejním voze na OO 
PČR. Událost dále zůstala v šetře-
ní Policie ČR. 
– Na linku tísňového volání 156 
bylo oznámeno krátce po půlnoci 
dne 17. 11., že v jednom z domů 
na Sídlišti 1. máje je cítit na chod-
bě kouř a nelze zjistit, odkud vy-
chází. Na místo se dostavila hlíd-

ka městské policie. Strážníci 
zjistili, že kouř jde z bytu ve dru-
hém patře. Majitele bytu museli 
vzbudit, jelikož ten si při vaření 
zdříml. Naštěstí nic nezačalo ho-
řet, takže stačilo všechny místnos-
ti a prostory vyvětrat.
– Před šestou hodinou ranní dne 
18. 11. jsme přijali oznámení, že 
v baru v ulici Bezděkovská leží 
podnapilý muž, který zde upadl. 
Na místě strážníci zjistili, že muž 
spadl z barové židle, přičemž se 
nejspíše udeřil do hlavy. Muž na 
místě ležel a téměř nekomuniko-
val, proto byla stálou službou při-
volána RZS. Do příjezdu RZS se 
muž probral a začal být agresivní. 
Přivolaný lékař rozhodl, že muž je 
schopen převozu do protialkohol-
ní a protitoxikomanické záchytné 
stanice.
– V dopoledních hodinách dne 
19. 11. jsme byli požádáni kolegy 
z PČR o pomoc při hledání osob, 
které se pohybují po městě zřejmě 
ve vozidle červené barvy a kteří 
nabízí lidem mobilní telefony. Za 
pomoci kamerového systému byli 
nalezeni dva muži v kožených 
bundách, kteří procházeli z Velké-
ho náměstí do ulice Bavorova 
a zpět, stále se zastavovali a roz-
hlíželi. Na místo byla stálou služ-
bou MP přivolána hlídka Policie 
ČR, která zjistila, že se jedná 
o hledané osoby.
– Jak velký asi musel být úlek 
 ženy, když při třídění odpadu na-
lezla v kontejneru místo papíru 
spícího muže. Tento poznatek 
nám byl oznámen v ranních hodi-
nách dne 21. 11. Muže strážníci 
probudili a po kontrole totožnosti 
z místa vykázali. 
– Před devátou hodinou ranní 
dne 22. 11. oznámila na tísňovou 
linku MP pracovnice pečovatelské 
služby, že v ulici Stavbařů ji již 
druhý den neotevírá dveře jedna 
z klientek, a že ženu za dveřmi sly-
ší, jak říká, že nemůže otevřít. Dá-
le uvedla, že telefonicky hovořila 
s dcerou klientky, která souhlasí 
s otevřením bytu. Na místo byl 
stálou službou přivolán zámečník, 
který za přítomnosti strážníků 
a pracovnice pečovatelské služby, 
byt otevřel. Po otevření bytu stráž-
níci zjistili, že žena leží na zemi, 
při plném vědomí, ale nemůže 
vstát. Proto byla stálou službou 
MP přivolána posádka RZS, která 
si paní odvezla do nemocnice.
– V dopoledních hodinách dne 
24. 11. jsme byli požádáni o asis-
tenci u poraněného muže, ke 
 kterému jede RZS. Jednalo se 
o podnapilého muže, který byl 
agresivní. Strážníci na místě po-

skytli dotyčnému první pomoc 
a poté jej předali již osádce RZS 
a Policii ČR.
– Kolem čtvrté hodiny ranní jsme 
přijali oznámení o tom, že nějaká 
žena chce spáchat sebevraždu. 
Strážníci měli k dispozici popis 
ženy, kterou se posléze podařilo 
hlídkám nalézt i za pomoci kame-
rového systému.
– Dne 28. 11. v 04.40 hodin 
 prováděla hlídka městské policie 
kontrolu ulice Volyňská. Když 

hlídka kontrolovala zdejší market, 
zjistila, že se neustále otevírají 
a zavírají vstupní dveře. Strážníci 
vyčkali na místě do příchodu od-
povědného zaměstnance, který 
zjistil, že se jedná o závadu na 
 zařízení k otevírání dveří.
Všem oznamovatelům děkujeme.
Čtenářům, všem Strakoňákům, 
přejí zaměstnanci městské policie 
úspěšný, pohodový rok 2013.
Milan Michálek, velitel strážníků 
MP Strakonice

Na naší škole pokračuje práce na 
mezinárodním projektu Ekoškola. 
Zapojeni jsou všichni žáci i učite-
lé, školník, uklízečky i kuchařky. 
V Ekotýmu pracují zástupci žáků 
z každé třídy, a ti jsou pak odpo-
vědni za plnění úkolů.
Základními tématy Ekoškoly jsou: 
ODPADY, ENERGIE, VODA, 
PROSTŘEDÍ ŠKOLY.
Jsou to témata, v rámci kterých 
můžeme ve škole a jejím okolí 
uskutečňovat spoustu praktických 
činností. Také máme možnost vy-
světlovat všem, jimž není lhostejné 
další směřování naší školy, jeden 
z principů udržitelného rozvoje – 
činnosti na lokální úrovni ovlivňu-
jí problémy na globální úrovni. 
Ekotým se schází každý měsíc, 
spolupracujeme s Cassiopeiou ve 
Strakonicích a Českých Budějovi-
cích, s Ekokomem v Praze.
Co je naším úkolem:
– hlídáme třídění odpadů ve tří-

dách, kompostujeme bioodpad, 
uklízíme okolí školy 

– směřujeme k ekologizaci školy 
– zaměřujeme se na šetření ener-

giemi, třídění odpadu
– pořádáme různé akce – sběr pa-

píru, plastových víček, žaludů 
a kaštanů pro sedlickou oboru

– s Ekotýmem jsme byli na ex-
kurzi v Borovanech (recyklace 
pneumatik) a v Třeboni (stani-
ce pro handicapované živočichy)

– účastníme se akcí ke Dni Země
– pořádáme perníčkování s rodi-

či, vánoční jarmark, podzimní 
trhy, velikonoční tvoření 

– tradičně čistíme studánku na 
Podsrpu, navštěvujeme čističku 
odpadních vod

– využíváme použité materiály 
při recytvoření

– v rámci mezinárodního roku 
energie udržitelné pro všechny 
se zúčastňujeme přednášek o al-
ternativních zdrojích energie

– v letošním roce, v Mezinárod-
ním roce vody potřebné pro 
všechny, plánujeme spolupráci 
s Českým hydrometeorologic-
kým ústavem

– vyměňujeme si zkušenosti 
s ostatními Ekotýmy na semi-
nářích dobré praxe v Českých 
Budějovicích a Kunžaku

– dodržujeme pravidla Ekokodexu
– pořádáme týdenní pobyty 

v Centru environmentální vý-
chovy ve Stožci

– učíme se v přírodě, zkoumáme 
přírodu a snažíme se dělat pro 
přírodu co nejvíce.

Naše škola je vybavena interaktiv-
ními tabulemi a odborné učebny 
na druhém stupni nejmoderněj-
ší technikou. Budeme pracovat 
s Pascem, notebooky, fotoaparáty 
a kamerou přímo v přírodě. Plánu-
jeme exkurze do Jeseníků, Podyjí, 
Botanicusu, Techmánie v Plzni 
a další akce, které budou v rámci 
projektu zdarma. 
Poloha naší školy přímo předur-
čuje k tomu, aby nás témata hnu-
tí Ekoškoly nenechávala lhostej-
nými.
Růžena Koubová, koordinátor 
EVVO, ZŠ Povážská

ZMĚNA KONTAKTNÍ ADRESY TERÉNNÍCH SLUŽEB

MEZINÁRODNÍ PROJEKT EKOŠKOLA NA ZŠ POVÁŽSKÁ POKRAČUJE

Oblastní charita Strakonice ozna-
muje změnu adresy kontaktní 
kanceláře pro terénní služby 
Osobní asistence, Pečovatelská 
služba Strakonice, Odborná soci-

ální poradna a půjčovna kompen-
začních pomůcek. Od 1. 1. 2013 
nás najdete v ulici Jiřího z Podě-
brad čp. 772, Strakonice I.
Olga Medlínová, ředitelka
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Pondělí 21.–středa 23. ledna
Od 17.30 a 20.00 hod.
USA, fantasy, romance, thriller, titul-
ky, 116, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
TWILIGHT SAGA: 
ROZBŘESK – 2. část
Vstupné: 80 Kč
Čtvrtek 24.–pátek 25. ledna
Od 17.30 a 20.00 hod.
USA, komedie, titulky, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO
Vstupné: 90 Kč
Sobota 26.–neděle 27. ledna
Od 17.30 a 20.00 hod. 
VB/USA, akční/dobrodružný/thriller, 
144, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
SKYFALL
Vstupné: 100 Kč
Pondělí 28.–středa 30. ledna
POZOR!!! Od 17.00 a 20.00 hod.
USA, životopisný, titulky, 150, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
LINCOLN
Vstupné: 100 Kč
Čtvrtek 31. ledna–neděle 3. února
POZOR!!! jen od 17.30 hod. 
ČR, animovaný, 95, 2D
Doporučená přístupnost: všem
ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH
KRÁLE
Vstupné: 120 Kč
Oblíbené komiksové postavičky popr-
vé na filmovém plátně!
Čtvrtek 31. ledna–pátek 1. února 
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
Špa, drama/thriller, titulky, 107, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
NIC NÁS NEROZDĚLÍ
Vstupné: 90 Kč

DĚTSKÉ SOBOTY
Sobota 12. ledna 
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 64
Doporučená přístupnost: všem
POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE
Vstupné: 30 Kč
Sobota 26. ledna
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 66
Doporučená přístupnost: všem
KRTEK FILMOVÁ HVĚZDA
Vstupné: 30 Kč

SENIORSKÉ STŘEDY
Středa 16. ledna 
POZOR!!! od 9.30 hod.
ČR, komedie, 107, 2D
Promítání pro seniory a handicapované 
PERFECT DAYS – I ŽENY MAJÍ 
SVÉ DNY
Vstupné: 50 Kč 
Originální komedie, jejíž hlavní hrdin-
ka nestihla dospět. 

FILMOVÝ KLUB – KINO OKO
Úterý 15. ledna 
Od 20.00 hod.
ČR, dokument, 79, 2D 
Doporučená přístupnost: od 12 let 
LÁSKA V HROBĚ
Vstupné: 70 a 55 Kč
Co se stane, když se člověk zamiluje 
v místě posledního odpočinku…
Změna programu vyhrazena.

KINO OKO STRAKONICE
Úterý 1.–středa 2. ledna
Od 17.30 a 20.00 hod. 
USA, dokument, v původním znění 
102, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
SAMSARA
Čtvrtek 3.–sobota 5. ledna
POZOR!!! ČT od 17.00 a 20.00, PÁ–
SO jen od 20.00 hod. 
VB, drama/muzikál, titulky, 152, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
BÍDNÍCI
Vstupné: 100 Kč
Pátek 4.–pondělí 7. ledna 
POZOR!!! jen od 17.30 hod. 
USA, animovaný, černobílý s titulky, 87
Doporučená přístupnost: přístupný
FRANKENWEENIE: 
DOMÁCÍ MAZLÍČEK 3D 
Vstupné: 175, děti do 15 let 145 Kč
Neděle 6.–pondělí 7. ledna
POZOR!!! jen od 20.00 hod. 
USA, horor, titulky, 95
Doporučená přístupnost: od 15 let
NÁVRAT DO SILENT HILL 3D
Vstupné: 120 Kč
Úterý 8.–středa 9. ledna
Od 17.30 a 20.00 hod.
Francie, drama, titulky, 91, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
PROTI VĚTRU
Čtvrtek 10.–neděle 13. ledna 
POZOR!!! ČT od 17.30 a 20.00,
PÁ–NE jen od 20.00 hod. 
ČR, muzikál, 126
Doporučená přístupnost: od 12 let
CARMEN 3D
Vstupné: 175 Kč
První český zfilmovaný muzikál natá-
čený ve 3D. 
Pátek 11.–pondělí 14. ledna
POZOR!!! jen od 17.30 hod. 
Špa, rodinný/animovaný, dabing, 90, 
2D
Doporučená přístupnost: přístupný
SNÍŽEK, BÍLÝ KOBLÍŽEK
Vstupné: 140, děti do 15 let 109 Kč 

Pondělí 14.–úterý 15. ledna 
POZOR!!! PO jen od 20.00, ÚT jen od 
17.30 hod. 
Francie/Německo/Belgie, drama/ko me-
die, titulky, 93, 2D 
Doporučená přístupnost: od 12 let
KUŘE NA ŠVESTKÁCH
Středa 16. ledna
Od 17.30 a 20.00 hod.
Francie, tragikomedie, titulky, 96
Doporučená přístupnost: od 12 let
CO KDYBYCHOM ŽILI SPOLEČ-
NĚ?
Vstupné: 80 Kč

Čtvrtek 17.–neděle 20. ledna
POZOR!!! ČT od 17.30 a 20.00, 
PÁ–NE jen od 20.00 hod.
USA, western/drama, titulky, 141, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
NESPOUTANÝ DJANGO
Vstupné: 140 Kč
Pátek 18.–neděle 20. ledna
POZOR!!! jen od 17.30 hod. 
Francie, animovaný, dabing, 80, 2D
Doporučená přístupnost: přístupný
O MYŠCE A MEDVĚDOVI 
Vstupné: 90 Kč

9. 1.
KPH – „České saxofonové kvar-
teto hraje skladby českých a svě-
tových autorů“
Rytířský sál, od 19.30 hodin

10. 1. 
Talk show Bohumila Klepla 
a Evy Holubové
Dům kultury, od 19.30 hodin

12.–13. 1. 
Setkání 2013
Dům kultury
Přehlídka amatérských divadel-
ních souborů (sledujte zvláštní 
plakáty).
15. 1. 
Divadelní předplatné „B“ – DIVA-
DLO A. DVOŘÁKA PŘÍBRAM
HRDÝ BUDŽES – Irena Dous-
ková
Dům kultury, od 19.30 hodin
17. 1. 
O krásném pávu a začarovaném 
hradu 
Rytířský sál, od 16.00 hodin
Původní klasická činoherní po-
hádka pro děti v podání Liduščina 
divadla.
20. 1. 
Taneční odpoledne 
Dům kultury, od 15.00 hodin
K poslechu a tanci hraje dechová 
kapela Nektarka ze Strakonic.
23. 1. 
DS Čelakovský – Zdeněk Hovor-
ka: Darmošlapky aneb Repete 
hoši!
Dům kultury, od 19.30 hodin
Premiéra hry.
24. 1. 
Aljaška a západní Kanada
Rytířský sál, od 19.30 hodin
Přednáška Miloslava Martana.

25. 1. 
REPREZENTAČNÍ PLES 
MĚSTA
Dům kultury, od 20.00 hodin
Účinkují: Big Band Relax Mladá 
Boleslav, duo Kamelie, Elvis Pres-
ley revival band, TK Čtyřlístek 
Strakonice Martin Macoun a Ro-
mana Motlová
27. 1. 
Dětský maškarní karneval
Dům kultury, od 15.00 hodin

29. 1. 
Divadelní předplatné „A“

DIVADELNÍ SPOLEČNOST
HÁTA – SVĚTÁCI
Dům kultury, od 19.30 hodin
31. 1. 
Koncert Peter Nagy a skupina 
Indigo
Dům kultury, od 19.30 hodin
8. 1.–3. 2. 
Studenti na hradě – výstava pra-
cí studentů VOŠ a SPŠ Volyně
Obory Tvorba nábytku a dřevěné 
konstrukce – specializace Zařizo-
vání interiéru a obor Design inte-
riéru.
Vernisáž 10. 1. od 17.00 hodin 
v Maltézském sále.

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR
4. 2.
Koncert Pavla Nováka ml. 
– školní představení pro děti
6. 2.
Přednáška Expedice Tibet
7. 2.
Felix Holzmann 
– Včera dnes a zítra
10. 2.
Taneční odpoledne s písničkou
12. 2.
Slzy smíchu Stanislava Zindulky
17. 2.
Jak se Honza dostal na hrad. 
Pohádka pro děti v podání Diva-
delní společnosti Julie Jurištové
18. 2.
Divadelní předplatné „A“ – DI-
VADLO A. DVOŘÁKA PŘÍ-
BRAM – SATURNIN – Zdeněk 
Jirotka, František Zborník 
21. 2.
KPH – Václav Hudeček a Barocco 
Sempre Giovane hrají Vivaldiho
25. 2.
Věra Martinová & Jamie Mar-
shall a spol.
28. 2.
Zábavné povídání se Zdeňkem 
Troškou
6. 2.–3. 3.
Výstava obrazů a kreseb Jiřího 
Mášky 
16. 2.–17. 3.
Jeskyně křišťálové oči – výstava 
fotografií českého speleologa, 
cestovatele a fotografa Marka 
Audyho, pořádána ve spolupráci 
s Velvyslanectvím Bolívarské re-
publiky Venezuela pod záštitou 
města Strakonice.
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AKCE

ŠMIDINGEROVA
KNIHOVNA

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

e-mail: knihovna@knih-st.cz
l 28. 12.–28. 1. – Srí Lanka – 

Na vlastní nohy. Fotografie 
Václava Tlapáka z cest po Srí 
Lance v roce 2012. ŠK, vstup-
ní hala.

l 25. 1.–16. 2. – výstava pra-
cí z fotosoutěže Strakonická 
ropná skvrna. ŠK, pobočka 
za parkem, Artwall (zeď kolem 
knihovny).

l 8. 1. – Kurzy počítačové gra-
motnosti – přednostně pro 
čtenáře ŠK! Pro začátečníky: 
Úplné základy práce s počíta-
čem. ŠK, studovna, 9.30 hod. 
Pro pokročilé: Práce s ope-
račním systémem. 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 8. a 10. 1. – kurz zdravého 
veg(etari)ánského vaření. Jen 
pro přihlášené účastníky. Více 
info na jan.juras@knih-st.cz. 
Pořádá Ekoporadna ŠK a ob-
chod zdravé výživy Ječmí-
nek. Prodejna Ječmínek, Lidic-
ká 195, 18.00 hod. 

l 15. 1. – Paměť stárne – a co 
teď? My vám dáme odpověď! 
1. lekce kurzu trénování pamě-
ti. Cena kurzu 250 Kč/10 lekcí. 
Zájemci se závazně hlásí v půj-
čovně oddělení pro dospělé, 
poplatek se hradí předem. Dá-
le každé úterý (22. 1., 29. 1., 
5. 2., 12. 2., 19. 2., 26. 2., 
5. 3., 12. 3. a 19. 3.). ŠK, spo-
lečenský sál, 15.30 hod. 

l 16. 1. – Zelené otazníky: Dře-
vostavby – hodné stavby? Lze 
stavět z ekologicky šetrných 
materiálů? Mám se bát čer-
votoče nebo požáru? Uvařím 
se v létě a v zimě zmrznu? Na 
 řadu podobných otázek vám 
odpoví Ing. František Němec 
z VOŠ a SPŠ Volyně. ŠK, po-
bočka za parkem, 18.00 hod.

l 24. 1. – Partnerský život 
19. a počátku 20. století. Do 
soukromí K. H. Máchy, Voj-
těcha Náprstka, S. K. Ne-
umanna, či Viktora Dyka na-
hlédneme se spisovatelkou 
Martinou Bittnerovou. První 
beseda AVČ 2013 – ŠK, spole-
čenský sál, 17.00 hod. 

l 25. 1. – zveme vás na verni-
sáž k zahájení výstavy Stra-
konická ropná skvrna. Sou-
částí vernisáže bude vyhlášení 
vítězů fotosoutěže a malé ob-
čerstvení. ŠK, pobočka za par-
kem, 16.00 hod.

l 31. 1. – Jak se mění mapa svě-
ta. Libuše Leischnerová otevře 
první (zeměpisnou) přednáš-
kou nový populárně vzděláva-
cí cyklus akcí Rozšiřme si ob-
zory aneb Vzdělání hrou. ŠK, 
společenský sál, 17.00 hod.

Od ledna 2013 pro vás Šmidingero-
va knihovna v rámci oslav 170. vý-
ročí založení připravila například:
l Akademie volného času 2013. 

Oblíbený cyklus besed po-
kračuje. Letošními hosty bu-
dou např. hudební kritik a pu-
blicista Jiří Černý, spisovatel 
a loutkoherec Ivan Kraus, spi-
sovatel Roman Cílek, cestova-
tel a etnograf JUDr. Miloslav 
Stingl a řada dalších.

l Zcela nový populárně vzděláva-
cí cyklus přednášek Rozšiřme 
si obzory aneb Vzdělání hrou. 
Byla pro vás ve škole chemie 
dřina? Nesnášeli jste slepé ma-
py? A co shoda podmětu s pří-

HRADNÍ PALÁC
Stálé expozice muzea jsou uzavřeny.

ZÁMECKÁ GALERIE
Otevřeno od 15. ledna
Úterý–pátek 13.00–16.00 hod.
Výdejní místo turistického ma-
gazínu KAM po Česku.
Předprodej vstupenek na akce 
 muzea a letákový kulturní servis 
včetně nabídky pražských diva-
del, muzeí a galerií. Prodej umě-
leckých předmětů, obrazů i kera-
miky od výtvarníků z jižních Čech. 

Kouzlo kresby
15. 1.–1. 3.
Výstava ze sbírek Muzea střední-
ho Pootaví.
Kresby a perokresby autorů např. 
Maxe Švabinského, J. D. Šumav-
ského, Jiřího Rejžka, Ladislava 
Stehlíka a dalších.

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

INFORMACE

Opět rozšiřujeme databázi zájem-
ců o pravidelné zasílání pozvánek 
a informací o programech muzea 
formou elektronické pošty.
Kontaktní e-mailovou adresu mů-
žete nahlásit osobně v Zámecké 
galerii nebo poslat na adresu: in-
formace@muzeum-strakonice.cz 
nebo zamecka.galerie@muzeum-
-strakonice.cz.
Přejeme hodně štěstí a zdraví v no-
vém roce a těšíme se na shledá-
ní s vámi při zajímavých akcích, 
které připravujeme na sezonu 
2013.

sudkem nebo interpunkce? 
Snad každý z nás nějaký před-
mět nesnášel či nechápal. Ve 
spolupráci s řadou výborných 
současných či bývalých peda-
gogů se pokusíme poupravit 
váš názor na neoblíbené před-
měty. Pojďte s námi zavzpomí-
nat na školní léta a také se něco 
nového dozvědět. Možná zjistí-
te, že učení má být hlavně pro 
radost a rozšíření obzorů….

Leden – Libuše Leischnerová – 
Jak se mění mapa světa.
Únor – Mgr. Zdeňka Skalická – 
Chemie v nás a kolem nás. 
Březen – PhDr. Květa Rysová, 
Ph.D. – Maturita z češtiny dříve 
a dnes.
Duben – Doc. MUDr. Dimitrij 
Slonim – Krátký vhled do virolo-
gie a imunologie.
Květen – Mgr. Alena Klichová – 
Co si ještě pamatujete o Marii 
Terezii a Josefu II.? Novinky 
a novoty zaváděné osvícenými 
panovníky. 
Září – Mgr. Hana Pazderníková – 
O fyzice něco více. 
Říjen – RNDr. Pavel Leischner, 
Ph.D. – Proslulé úlohy starově-
ku – Zajímavosti z historie ma-
tematiky.
Listopad – Olga Zahradníková – 
Holandsky za pár dní aneb Kolik 
jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem.
Prosinec – Věra Samcová – Puto-
vání po vlastech českých aneb 
Republika v začátcích a koncích. 
Po stopách dokumentárního fil-
mu Fera Feniče.

ŠK A ČSOP ZVOU NA:
l PO 7. 1. – Tvořivý podvečer 

s pí Janou Věženskou – nitě-
ná grafika. Mezi 17.00–19.00 
hod. v půjčovně v Husově uli-
ci čp. 380. Materiál a potřeby 
k předvedení budou připrave-
ny, ale můžete přinést i vlastní 
(karton, jehly, nitě, nůžky).

l ST 9. 1. – doc. Ing. arch. Th-
Lic. Jiří Kupka, Ph.D.: Sate-
litní městečka a český venkov 
(přednáška s promítáním). 
Od 17.00 hod. v promítacím 
sále strakonického gymnázia.

l SO 19. 1. – přírodovědná 
procházka ke sv. Janu a přes 
řepické rybníky (10 km). 
Sraz v 10.55 před nádražím 
ČD. V 11.09 jede vlak do stani-
ce Radomyšl zastávka. Odtud 
se půjde do Strakonic pěšky 
po zpevněných cestách. Ten-
tokrát se bude cestou poví-
dat hlavně o původních dru-
zích keřů v naší krajině.

l NE 20. 1. – další společné hra-
ní na kantely (vyrobené při ak-
cích ŠK), případně i další ná-
stroje. Koná se od 18.00 hod. 
v pobočce za parkem (v Hu-
sově ul. čp. 380) ve spolupráci 
s o. s. Spona. K poslechu nebo 
i zpěvu zveme také veřejnost. 

l SO 26. 1. – výlet do Prahy. 
Sraz v 8.45 hod. před mapou 
na AN, v 9.00 jede autobus. 
Navštívená místa závisí na do-
hodě, plánuje se např. výstava 
(o dopravě potravin, jejich ba-
lení aj.) a naučná stezka s pří-
rodními a historickými zajíma-
vostmi (bývalé hospodářské 
usedlosti, vinice, hřiště na způ-
sob keltských staveb...). 

l páteční schůzky kroužku 
MOPíků a jejich dospělých 
přátel (kromě 4. 1.). Sraz 
vždy v 16.00 hod. před hra-
dem u kanceláře CIAO – čin-
nost záleží na počasí (pozo-
rování zimních zatoulanců, 
stopování a jiné hry se sněhem, 
klouzání na ledě...). Jindy bude-
me v klubovně mikroskopovat 
a zkoumat nalezené přírodniny.

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

Další aktuální informace na www.muzeum-strakonice.cz, tel.: 380 422 608

Nová publikace v prodeji 
v Zámecké galerii:
STRAKONICKÝ HRAD
V OBRAZECH
Reprezentativní publikace 
určená pro odbornou i širo-
kou veřejnost – obrazy, kres-
by a grafické listy od umělců 
i amatérských tvůrců, od nej-
starších až po současnou 
tvorbu. Úvodní slovo též 
v angličtině a němčině.
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 SPORT

VŠE NEJLEPŠÍ A HODNĚ ZDRAVÍ
V ROCE 2013 PŘEJE STARZ STRAKONICE
PROVOZ V LEDNU 2013

KRYTÝ BAZÉN
PONDĚLÍ 6.00–8.00 11.30–12.30 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
 7.00–8.00x  (15.30–20.00x)
 (kondiční plavání) 
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!

II. dorostenecké ligy už je úspěš-
ný. V kvalifikaci v Úvalech na jaře 
1987 obsazuje družstvo 2. místo, 
což stačí na postup. Kdo se o ten-
to úspěch zasloužil? Brankáři 
 Pavel Sýkora, Martin Strnad, Zde-
něk Matečka a dále Jiří Dobeš, 
Petr Mašek, Martin Uhlíř, Lukáš 
Pazderník, Jiří Vácha, Pavel Brož, 
Ondřej Holman, Roman Nejdl, 
David Pavlíček, Pavel Pašek, Ra-
dek Malý, trenéři Jiří Dobeš a Jo-
sef Nejdl.
Také mladší žáci opět vítězí v kraj-
ském přeboru, neoficiální přebor 
ČSR v Hradci Králové pro ně 
skončil, přes dobré výkony, až de-
vátou příčkou.
V té době se již staví tělocvična 
TJ ČZ, která měla mít původně 
dostatečné rozměry pro umístě-
ní házenkářského hřiště. Vše bylo 
zařízeno a slíbeno nejvyššími poli-
tickými orgány okresu, najednou 
však došlo ke změně. Kdo se o ni 
zasloužil, zda nedostatek finanč-
ních prostředků, či „jiné zájmy“, 
jsme se nikdy nedozvěděli. Hřiště 
pro házenou v ní nemá regulérní 
rozměry. Škoda! Takto jsme na 
důstojné zařízení museli čekat 
 další dlouhé roky.
Jednu věc se nám však podařilo 
prosadit. Po řadě jednání a žádos-
tí uvolnily „tělovýchovné orgány“ 
100 tis. Kč na zakoupení tzv. NI-
SAPLASTU, umělé plochy, která 
se skládá ze čtverců, vzájemně do 
sebe zapadajících. Položení umě-
lé plochy, která významně šetřila 
zdraví sportovců, bylo v agilním 
oddílu otázkou jedné víkendové 
brigády.
Jiří Dobeš

90 LET STRAKONICKÉ HÁZENÉ POHLEDEM DO HISTORIE  ČÁST DVANÁCTÁ
Posledně jsem svoje vzpomíná-
ní končil na jaře roku 1982. Na 
podzim už má oddíl v soutěžích 
5 družstev, kompletní obsazení od 
minižákú až po dospělé. V této 
 době postupně probíhá výstavba 
krytých střídaček, úprava šaten, 
nutná pro rozšiřující se oddíl 
(z bývalého Míčků bytu v dře-
věném baráku na stadionu ČZ), 
betonování stupňů tribunky, vý-
měna branek, nahrazení pletiva 
u ochranných sítí za brankami ty-
čovinou a další úpravy venkovní-
ho sportoviště. V čele oddílu stojí 
předseda Vladimír Topinka. 
Hlavní výbor TJ ČZ Strakonice 
nás kritizuje za překročení roz-
počtu, naše obhajoba zní: v roce 
1979 měl oddíl házené 61 členů 
a 2 družstva v soutěžích při roz-
počtu na činnost 27 tis. Kč. V ro-
ce 1983 máme 111 členů, 5 druž-
stev v soutěžích, a k tomu pří-
pravku neregistrovaných dětí ze 
2. a 3. tříd při rozpočtu 28,1 tis. 
Kč, následně pokráceném na 
25,3 tis. Kč.
Na podzim 1984 je aktivita oddílu 
středem pozornosti televize, která 
si přijela prohlédnout házenkář-
ský stadionek. A pozor! V druž-
stvu minižáků se objevují 2 dívky, 
Andrea Dobešová a Alice Dose-
dělová - jejich starší bratři hrají 
v oddíle také! Je to předzvěst ob-
novení tradic ženské házené ve 
Strakonicích.
V září 1985 totiž vzniká družstvo 
mladších žaček, a to z dívek cvi-
čících v ZRTV, a prsty v tom ma-
jí Dobešovi. Olina – cvičitelka 

ZRTV, Josef - trenér dívek a Jiři-
na, která mu pomáhala s dívčí pří-
pravkou a Jiří, který to vlastně 
všechno vymyslel, přestože se to-
mu naoko bránil. Na jaře již hrají 
děvčata mimo soutěž v krajském 
přeboru. Trvalo to 16 let, než se 

začala ve Strakonicích opět hrát 
dívčí házená! 
Zatím však úspěchy sklízejí chlap-
ci v podobě dvou titulů krajských 
přeborníků. Starší dorostenci tak 
získávají možnost bojovat na jaře 
1986 v kvalifikaci v Děčíně o po-
stup do II. ligy. Tentokrát to ještě 
nevyšlo, k postupu přitom stačila 

remíza s Chrudimí (24:25). Mlad-
ší žáci na neoficiálním přeboru 
ČR v Hradci Králové obsazují 
6. místo a mezi hráči jsou opora-
mi Jaromír Samec, Josef Horák, 
Miloš Bastián, Martin Nejdl a Ra-
dek Brož.

Podzim téhož roku ustavuje ve své 
době rekord oddílu v počtu přihlá-
šených družstev do mistrovských 
soutěží – 10 družstev, z toho 2 dív-
čí. Družstvo dorostenců je vyhlá-
šeno mezi 5 nejlepšími kolektivy 
okresu, a ocenění potvrzuje dal-
ším vítězstvím v krajském pře-
boru. Druhý pokus o postup do 

Horní řada zleva: Gabriela Šejharová, Monika Hrbková, Eva Krau-
sová st., Lada Vohradská, Radka Oudesová, Lenka Loudínová, Milena 
Chmelová.
Dolní řada zleva: Zita Zámečníková (ležící), Petra Prančlová, Andrea 
Dobešová, Ivana Martínková, Jana Vadlejchová, Jana Vadroňová, Eva 
Krausová ml. Foto: Archiv oddílu házené

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

FITNESS PLAVECKÝ STADION
 

Pondělí
  9.00–12.00 14.00–19.00
Úterý
  9.00–12.00 14.00–20.00
Středa
  9.00–12.00 14.00–20.00
Čtvrtek
  9.00–12.00 14.00–20.00
Pátek
  9.00–12.00 14.00–20.00
Sobota 15.00–18.00
Neděle 15.00–18.00

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
Úterý 
16.15–17.15:  rodiče+děti do 10 let
17.30–18.30: společné

Program pro veřejnost bude 
upřesňován v průběhu ledna na 
webu www.starz.cz a na plaká-
tech.

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
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www.ddmstrakonice.cz
VAŠE MÍSTO

PRO VOLNÝ ČAS

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

Ukázka programu na leden – ambulantní centrum:
4. 1. Pátek 9.00–13.00 Dovedné ruce

8. 1. Úterý 11.00–15.00 Zpívání – sestavení nového repertoáru?
kapely Fokus Plamínek

16. 1. Středa 13.00–16.00 Individuální plánování
21. 1. Pondělí 14.30–15.30

Povídání o pravidlech, dokumentech, standardech
Každé pondělí vařečka od 10.00 do 13.30, 13.30–14.00 úklid

Každý čtvrtek od 12.00 Zumba

Sociálně terapeutická dílna Kopretina.
Více info: 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. 1. Tříkrálový koncert v kostele Sv. Markéty.
15. 1. Koncert žáků R. Kopřivy od 16.30 hod. v zámeckém sálku. 

Schůzka rodičů žáků PHV od 16.30 hod.
21. 1. Kytarový koncert žáků J. Pelána od 16 hod. na zámku.
23. 1. Žákovský koncert od 17.30 hod. v zámeckém sálku.
30. 1. Koncert žáků M. Lukeše od 15.30 hod. na Kochance.

Soutěže, přehlídky, zájezdy…
10. 1. Zájezd žáků tanečního a hudebního oboru na baletní před-

stavení Romeo a Julie do Jihočeského divadla.
24. 1. Školní kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových 

nástrojů od 15 hod. v zámeckém sálku.
25. 1. Soutěžní přehlídka Zlatá struna celostátní kolo v Plzni – re-

prezentace kytaristů.
29. 1. Školní kolo soutěže akordeonů a keyboardů od 15 hod. v zá-

meckém sálku.

MATEŘSKÉ CENTRUM BERUŠKA
Lidická 194, Strakonice

Otevřeno po–pá 9.00–12.30 hodin
(využijte volné herny)

Středa 9. 1. – Meditační večer ve 20.00 – přijďte se s námi naladit do 
období zimy, do elementu Vody, tělo prohřejeme pelyňkovými doutníčky 
(moxou). Vítané je modré a černé (pohodlné) oblečení.
Úterý 15. 1. – Irisdiagnostika v 10.00 – beseda na téma „zjištění příčin 
zdravotních problémů z oční duhovky“.
Pondělí 21. 1. – Členská schůze ve 20.00 – zveme všechny členky MC 
na hlasování o změnách v centru a volbu nového představenstva.
Neděle 27. 1. – Dětský karneval v MěKS v 15.00 – přijďte si s námi zatan-
čit a zasoutěžit, zveme širokou veřejnost, vstupenky v předprodeji od 3. 1.

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

S GYMNÁZIEM NA CESTÁCH
Cyklus přednášek s promítáním – ČÍNA NA VLASTNÍ KŮŽI

Úterý 29. 1. 2013 od 18 hodin v promítacím sále strakonického gymnázia

Během tohoto promítání, jímž nás bude provázet pan Dr. Ing. Stanislav 
Venclík, si kromě cestování po Číně budeme povídat i o specifikách 
 spojených s jiným životním stylem. Díky několika rokům, jež strávil v Čí-
ně, nás pan Venclík seznámí nejen s jejich zemí, odlišnou kulturou, ale 
také třeba s pracovními návyky a chováním při pracovním i obchodním 
styku.

AKCE V SOKOLOVNĚ V LEDNU 2013
 7. 1. Pyžampárty pro děti, začátek v 16.00 hod. 
12. 1. Myslivecký ples, začátek ve 20.00 hod.

Oblastní charita Strakonice
pořádá

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 2013
v pátek 4. ledna 2013 od 19.00 hod. v kostele sv. Markéty

ve Strakonicích
Vystoupí:

Dětský pěvecký sbor Fere Angeli ZUŠ Strakonice 
a  smíšený sbor Hlasoň,

oba sbory pod vedením M. Mikové
Vstupné je dobrovolné, výtěžek bude použit na podporu terénních

sociálních služeb Oblastní charity Strakonice
a mezinárodní humanitární pomoc v rámci Tříkrálové sbírky 2013. 

www.trikralovasbirka.cz

 2. 1. Den plný her v CEV na Podskalí 8.00–16.00 hod., cena 100 Kč 
(včetně svačiny a oběda) Program: krmení zvířátek, přírodo-
vědné hry a soutěže, deskové a karetní hry… 

 6. 1. Ligový turnaj ve florbale – muži, házenkářská hala Máchova 
od 9 hod., pro veřejnost

13. 1. Ligový turnaj ve florbale – junioři, házenkářská hala Máchova 
od 9 hod., pro veřejnost

20. 1. Ligový turnaj ve florbale – muži, házenkářská hala Máchova 
od 9 hod., pro veřejnost

26. 1. Mami, tati, jdeme na ples aneb Ze školáků elegáni, ze škola-
ček mladé dámy – pro veřejnost, DJ Fr. Mareš, sál DDM Na 
Ohradě od 17.00 hod., vstupenky s místenkou, bohatý program 
a tombola, informace na hrdlickova@ddmstrakonice.cz

27. 1. Maškarní rej – pro veřejnost, 14.00–17.00 hod., víceúčelová 
hala Vodňany, hraje: WC Pauza Strakonice, vstupné: 30 
a 50 Kč, info: krausova@ddmstrakonice.cz

27. 1. Ligový turnaj ve florbale – dorostenci, házenkářská hala Má-
chova od 9 hod., pro veřejnost

 1. 2. Den plný her v CEV na Podskalí 8.00–16.00 hod., cena 100 Kč 
(včetně svačiny a oběda) nebo blok 20 Kč. Program: krmení 
zvířátek, přírodovědné hry a soutěže, deskové a karetní hry…, 
informace na kulhova@ddmstrakonice.cz

 1. 2. Výlet ke koním do Štětic – pro veřejnost, cesta vlakem, helmu 
s sebou! Cena 200 Kč, přihlášky do 30. 1. 2013, informace na 
hrdlickova@ddmstrakonice.cz

Připravujeme:

 3. 2. Maškarní bál – pro veřejnost, sokolovna 14.00–17.00, bohatý 
program, tombola, hraje: WC Pauza Strakonice

 9. 2. Výlet za kouzelným stromem – pro veřejnost výlet do CEV 
Dřípatka Prachatice, odjezd v 9.07, příjezd v 16.51, s sebou: 
svačinu na celý den, pití, přezůvky, cena 150 Kč, přihlášky do 
1. 2. 2013 na kulhova@ddmstrakonice.cz
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 ZÁBAVA

PRANOSTIKA

V pondělí 10. prosince 2012 ode-
šel z tohoto světa člověk, který se 
svou prací nezapomenutelně za-
psal do novodobých dějin Strako-
nic i české lidové kultury – Josef 
Režný.
Je snad nemožné říci, zda byl pan 
Režný více muzikant, organizátor, 
folklorní sběratel, kapelník, spiso-
vatel, muzejník či ještě něco dal-
šího. Byl to zkrátka člověk činoro-
dý, osobnost, jejíž působení bylo 
nepřehlédnutelné. Charakterizo-
valo jej to, že když se pro něco roz-

hodl, dělal to s plným nasazením 
a jeho ideje se mu dařilo proměňo-
vat ve skutečnost. K tomu mu na-
pomáhala i manželka Julie, která 
nejen že mu vytvářela rodinné zá-
zemí, ale byla mu oporou i v náro-
dopisné práci. Dokonce ilustrova-
la některé manželovy publikace.
Josef Režný se narodil 2. února 
1924 ve Strakonicích, kde prožil 
celý svůj život. Vystřídal několik 
civilních povolání, naposledy  pra-
coval jako ředitel Městského mu-
zea ve Volyni. Byl multiinstrumen-
talistou, působil ve stu dent ském 
orchestru strakonického gym ná-
zia, později ve Strakonické du-
dácké kapele Jiřího Malkovského. 
Roku 1949 založil Národopisný 
soubor, z něhož později vznikl 
Prácheňský soubor lidových písní 
a tanců. Do pokladnice českého 
národopisu přispěl vlastními te-
rénními výzkumy a sběratelskou 
činností v oblasti Prácheňska. Po-

dařilo se mu nasbírat nejen písně 
a tance, ale zaznamenal i nářečí, 
zvyky apod. Postupem času se stal 
jedním z předních evropských od-
borníků na lidové hudební nástro-
je – zvláště pak na dudy. Ve svém 
oboru působil jako poradce i lek-
tor, sbormistr, učitel hry na dudy 
v rozličných dudáckých kurzech. 
Byl předsedou Ústředního porad-
ního sboru pro soubory lidových 
hudebních nástrojů ÚDLUT Pra-
ha a Krajského poradního sboru 
SLPT.

Stal se spoluzakladatelem a orga-
nizátorem Jihočeských slavností 
písní a tanců ve Strakonicích 
(1955–1961) a posléze Mezi ná rod-
ních dudáckých festivalů (MDF) ve 
Strakonicích. Významná je i Rež-
ného dlouholetá a bohatá publikač-
ní činnost, která kromě řady od-
borných článků a statí obsahuje 
i několik zajímavých monografií.
Lidová kultura byla v jeho životě 
opravdu důležitá a je hezké, že lás-
ku k hudbě a k folkloru se mu po-
dařilo předat mladším generacím, 
a to i ve své vlastní rodině. Na zá-
věr si dovolím převzít část citátu 
Jana Wericha: „Když už člověk 
jednou je, tak má koukat aby byl...“ 
A to se panu Josefu Režnému po-
dařilo. Svůj život prožil naplno 
a plody jeho práce tu s námi zůstá-
vají dál. Je teď na nás, jak se nám 
je podaří zachovat a snad i dále 
rozvíjet.
Irena Novotná

JOSEF REŽNÝ ODEŠEL…

Tereza Kojanová, 7 let Kristýna Němejcová, 8 let

LEDNOVÁ KŘÍŽOVKA

„V lednu za pec si sednu.“

Josef Režný.  Foto: Archiv MěÚ

1/ iniciály spis. Zoly, papírenský 
podnik, oba
2/ neznámý, 1. část tajenky, zn. 
tuny
3/ ovocná limonáda, darovala, 
předložka
4/ cizí mužské jméno, SPZ Ně-
mecka, označení našich letadel, 
iniciály herce Sloupa
5/ umělecký směr, oblak
6/ cizí ženské jméno, technika ple-
tení
7/ chem. značka vápníku, 2. část 
tajenky, množit a rozšířit hmyz

8/ pohřební oběť, iniciály spis. 
Konráda, zn. elektrospotřebičů

a/ výprava
b/ napůl, angl. muž
c/ zn. mouky, SPZ Mostu, jméno 
zpěv. Rollins
d/ soulad, angl. ne
e/ předložka, pytlácké pasti
f/ domácké ženské jméno, péro
g/ lesní kalamita, 365 dní
h/ dvě oblasti
i/ apel, emoce
j/ čistící prostředek, zbabělec

l 1. 1. 1888 – zemřel Eduard 
Bass, spisovatel a novinář 
(125. výročí úmrtí)

l 3. 1. 1923 – zemřel Jaroslav 
Hašek, spisovatel (90. výročí 
úmrtí)

l 8. 1. 1943 – zemřel Jiří Stani-
slav Guth–Jarkovský, spisova-
tel a sportovní funkcionář (70. 
výročí úmrtí)

l 21. 1. 1983 – zemřela Dana 
Medřická, herečka (30. výročí 
úmrtí) 

l 28. 1. 1868 – zemřel Adalbert 
Stifter, rakouský básník a pro-
zaik, rodák z Horní Plané nad 
Vltavou (145. výročí úmrtí)

l 30. 1. 1923 – narodil se Václav 
Chochola, fotograf a výtvarník 
(90. výročí narození)

UDÁLOSTI A ŽIVOTNÍ VÝROČÍ OSOBNOSTÍ V LEDNU

Pranostiky nakreslily žákyně vý tvarného oboru ZUŠ Strakonice pod ve-
dením Mgr. Ivany Schwar zové.
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Lyžování patří k tradičním odvět-
vím zimního sportu. Ve Strako-
nicích vyrostlo mnoho státních re-
prezentantů, kteří startovali i na 
ZOH, MSJ apod. Lyžařský sport 
tak patří, mezi ostatními, ve Stra-
konicích k nejúspěšnějším. Tyto 
řádky mají za cíl připomenout 
 historii lyžování na Strakonicku, 
vzpomenout na různé akce, které 
se organizovaly, hlavně však při-
pomenout jména, která jsou s his-
torií lyžařského sportu nerozlučně 
spjata. Ať šlo o závodníky, trenéry 
či jiné činovníky. Při studování in-
formací jsem čerpal z pramenů 
nestora strakonického lyžování 
p. Ladislava Matějky a jeho sylabu 
„Zavinil to Rössler–Ořovský“. Vel-
ký dík patří také rodině prof. Ja-
romíra Zemana (dlouholetého ná-
čelníka lyžařského oddílu), která 
mi zapůjčila „Pamětní knihu lyža-
řů KČST – odboru v Strakonicích“ 
i všem ostatním, kteří svými vzpo-
mínkami přispěli ke vzniku těchto 
řádků. Takže pokusme se společ-
ně ponořit do historie.
Počátky lyžování na území Čech 
spadají do konce 19. století. První, 
kdo přivezl na naše území lyže 
(ski), byl, spolu se svým bratrem, 

Josef Rössler–Ořovský. Již v roce 
1887 se s nimi proháněl v Praze 
po Václavském náměstí, jistě 
k údivu ostatních přihlížejících. 
Rössler–Ořovský byl zajímavou 
postavou nejen českého lyžování, 
ale i celého sportovního hnutí. Byl 
aktivním sportovcem v různých 
sportech, dále působil jako funk-
cionář, diplomat, byl spoluzakla-
datel Mezinárodní lyžařské komi-
se (FIS) a Českého olympijského 

výboru. Svým mezinárodním roz-
hledem, vysokou odborností, 
vzdělaností (mluvil 9 jazyky) 
a předvídavostí posunul vývoj 
 českého sportu o mnoho let do-
předu. Se zavedením lyží u nás 
souvisí také jméno hrabě Har-
rach, který objednal lyže pro své 
lesní dělníky v Krkonoších (1892).

Svaz lyžařů v Království českém 
byl založen v Jablonném nad Jize-
rou v r. 1903 a sdružoval 3 české 
spolky: Ski klub Jilemnice, Ski 
klub Vysoké nad Jizerou a Český 
ski klub Praha. Tento svaz se stal 
první národní organizací ve střed-
ní Evropě. Jeho prvním před-
sedou byl zvolen řídící učitel Jan 
Buchar.
Do jižních Čech přivezli první lyže 
Dr. J. Pícha a Dr. Ing. M. Zátka 

v roce 1905. Druhý jmenovaný byl 
dlouholetým předsedou českého 
Ski České Budějovice. Velkým 
propagátorem lyžování na Šuma-
vě byl pražský universitní profesor 
Dr. B. Brauner. A tu se již dostá-
váme k počátkům lyžování ve 
Strakonicích. „Lyžařský sport pěs-
toval se v Klubu čsl. turistů (KČST 

– pozn. autora), odboru ve Strako-
nicích již od jeho založení, ale ne-
byl nijak organizován. První popud 
a návrh, aby založen byl lyžařský 
pododbor dal p. prof. Voráček ve 
výborové schůzi odboru 2. března 
1922... Na podzim založen byl sa-
mostatný odbor, valná hromada 
tohoto lyžařského a sáňkařského 
kroužku se konala 22. října 1924.“ 
píše se úhledným písmem v úvo-
du Pamětní knihy lyžařů KČST. 
Předsedou byl zvolen prof. A. Vo-
ráček, strakonický děkan a převor. 
Náplní kroužku bylo pořádání ly-
žařsko-turistických zájezdů, např. 
k pramenům Vltavy (1927, účast 
7 členů, ujeto 45 km), večírků 
s přednáškami (1929, „O lyžaře-
ní“ p. Roučka), 1. prosince 1932 
byl pořádán večírek zimních spor-
tů. V sezoně 1934/35 bylo již ko-
náno 26 zájezdů za průměrné 
účasti 11 členů, na lyžích ujeto 
653 km, vlakem 760 km, autem 
asi 2 510 km.
Sem tedy spadají počátky sportov-
ního lyžování ve Strakonicích. 
Příště se můžete těšit na okolnos-
ti vzniku samostatného odboru 
 lyžařského při KČST ve Strako-
nicích.
Z pramenů čerpal Radek Sosna, 
Ski klub Strakonice
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tělesnou výchovu a od roku 1957–
1990 je to ČSTV. Rok 1968 ukázal 
možnost k znovuobnovení činnosti 
Sokola. Ve Strakonicích bratr Ja-
roslav Hába založil přípravný vý-
bor, ale díky zdejším činitelům 
KSČ a OV ČSTV plán skončil neú-
spěchem, a on sám musel opustit 

místo v České státní 
spořitelně a pracoval 
na konec jako dělník 
ve Fezku. Tuto 41 letou 
pauzu mezi slety vypl-
nil ČSTV celo státními 
spartakiádami v letech 
1955, 1960 a 1965 
a Česko–slovenskými 
spartakiádami 1975, 
1980 a 1985. Rok 1989 
ukázal znovu cestu 
k obnovení sokolských 
tradic. 7. led na 1990 je 
znovu obnovena čin-

nost ČOS a v roce 1993 Světový 
svaz sokolstva.
Dne 11. února 1990 se ve stra-
konické sokolovně sešli zástupci 
Sokola, ZRTV, TJ ČZ, Junáka, 
města a OF (za ně byl pan Karel 

Šnobr) a jednají o dalších mož-
nostech a dochází zde k obnově 
Sokola, starostou je zvolen Jaro-
slav Hába, místostarosty Božena 
Tafatová a PhMr. Oldřich Machá-
ček a jednatelem JUDr. Jindřich 
Kubíček. V září na to se začíná 
jednat i o navrácení majetku. Ve 
dnech 26.–27. ledna 1991 proběhl 
v Praze sjezd ČOS za účasti zdej-
ších bratří Jaroslava Háby a Oldři-
cha Macháčka. Bratr J. Hába byl 
zvolen do ÚV.
K obnovení Jeronýmovy župy do-
chází 22. března 1991 se sídlem 
v Písku a starostou je zvolen 
Ing. Zdeněk Janda, ze strakonické-
ho Sokola zde jsou ještě místosta-
rosta Božena Tafatová a v dozorčí 
a kontrolní komisi Růžena Landová.
TJ Fezko neustále protahuje pře-
vod majetku a chce jeho rozdělení 
na starou a novou zástavbu. Záro-
veň sokolové vznáší požadavek na 
náhradu za majetek cvičiště Kře-
melka včetně tělocvičny. Pro ne-
dořešené vztahy musí od listopa-
du cvičenci z řad mládeže chodit 
do tělocvičny školy Dukelská a do-
spělí cvičí v sokolovně. 4. dubna 

1992 zahájil činnost turistický 
 odbor. TJ Fezko nabízí pronájem 
tělocvičny na tři roky, což je za-
mítnuto. V následujícím roce na-
cvičuje sletovou skladbu 11 mlad-
ších žákyň pod vedením sestry 
Marie Topinkové. Na schůzi 12. 1. 
starosta Jaroslav Hába oznámil, 
že z osobních důvodů odstupuje 
z funkce i z členství ve výboru. Do 
dalších voleb jej zastupuje bratr 
PhMr. Oldřich Macháček, který 
je zvolen starostou na valné hro-
madě 8. 12. 1993. V Písku probě-
hl XXIII. župní slet 12. června 
1994, který zahájil starosta župy 
Jeronýmovy bratr Ing. Zdeněk 
Janda. Následného XII. všesokol-
ského sletu v Praze, konaného 
5. a 6. července 1994, se zúčastni-
lo z župy 505 cvičenek a cvičenců, 
z toho 11 žákyň ze strakonického 
Sokola.
Soud sice přiznal právo Sokola na 
sokolovnu, ale k dohodě stejně 
 nedošlo.
Pokračování příště.
Zpracoval za použití sokolských ro-
čenek, tisku a informací od starosty 
Věry Hurychové Jan Malířský.

SOKOL VE STRAKONICÍCH PO XI. SLETU
Již v průvodu při XI. všesokolském 
sletu proběhla protikomunistická 
demonstrace a následně je z řad 
Sokola vyloučeno 11 tisíc členů. 
Dne 4. března 1949 činnost zdejší-
ho Sokola končí a činnost přechází 
pod TJ Jiskra později přejmeno-
váno na TJ Fezko Strakonice. Řa-

da členů Sokola pod TJ přechází, 
a tak v podstatě sokolský duch 
a cvičení se zachovává. V prosinci 
1952 je zrušena ČOS (Česká obec 
sokolská) a tělovýchovu řídí v le-
tech 1952–1957 Státní výbor pro 

Z HISTORIE LYŽOVÁNÍ

Celostátní spartakiáda Na Křemelce.
                           Foto: Archiv Jana Malířského

Cvičení na louce.  Foto: Jaromír Zeman


