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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2012
Vážení spoluobčané,
letos se mi dostalo té cti napsat úvodník k ohlédnutí za rokem 2012. On 
je to ovšem tak trochu nevděčný úkol. Všechny níže vyjmenované akce 
a investice už prostě nějaký čas používáme a jsou součástí našeho každo-
denního života. Bereme je prostě už jako samozřejmost. Také jsme „na-
štěstí“ pozapomněli na vynaložené úsilí, mnohé starosti a vyvolaná ome-
zení spojená s jejich budováním. Asi je to tak správně a dobře. Ostatně 
i v letošním roce nás čeká řada projektů a s nimi spojených starostí. 
Jejich společné a úspěšné překonání vám za vedení radnice přeje
Pavel Pavel

AKCE REALIZOVANÉ V ROCE 2012
Náklady na

realizaci stavby 
celkem Kč

vč. DPH
Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace
Realizace: 12/2009–12/2011, ukončení zkušebního 
provozu v roce 2012

342 623 000

ÚV Hajská – rekonstrukce a modernizace
Realizace: 3/2010–12/2011, ukončení zkušebního 
provozu v roce 2012

85 575 000

Sběrný dvůr – Strakonice, p.p.č. 1208/5, 2178 
(lokalita Kání vrch)
Zahájení 10/2011

13 649 000

Sběrný dvůr Strakonice – kontejnery
Dodávka 7 ks kontejnerů typu Abroll 589 000

Stavební úpravy kaple sv. Vojtěcha, 
hřbitov u kostela sv. Václava, Strakonice 1 357 000

Regenerace Sídliště 1. máje, Strakonice – III. etapa 4 527 000
Revitalizace sídliště Mír, Strakonice – II. etapa
Předpoklad dokončení 01/2013 22 000 000

Stavební úpravy veřejného prostranství, 
ulice U Sv. Markéty, Strakonice – 1. část 2 596 000

Veřejné osvětlení ulice Pod Hradem 306 000
Stavební úpravy ulice Poděbradova 591 000
Strakonický hrad – sanace podzemních prostor 21 840 000
Úprava domovní předávací stanice ZŠ Čelakov-
ského – čp. 555 233 000

Opravy a rekonstrukce komunikací a chodníků 
malého rozsahu 695 000

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

Modernizace ZŠ Čelakovského
Dokončení 05/2012 17 876 000

Zateplení a výměna oken ZŠ Čelakovského 
(budova v ul. Jezerní) 15 500 000

ZŠ Čelakovského čp. 555, Strakonice, 
rekonstrukce podlahy tělocvičny 900 000

Zateplení a výměna oken MŠ Šumavská 8 429 000
MŠ Šumavská čp. 353, Strakonice, stavební úpravy 750 000
MŠ U Parku, rozšíření kapacity, stavební úpravy, 
odloučené pracoviště Lidická čp. 194 1 500 000

Opravy budov, ZŠ, MŠ malého rozsahu 2 500 000

Územního plánování:
– během roku 2012 byl doprojednán a vydán dne 12. 12. 2012 regu-

lační plán Vinice – Šibeník řešící zástavbu v severní části města
– byla zpracována 2. úplná aktualizace územně analytických podkla-

dů pro Obec s rozšířenou působností Strakonice, které mají zjišťovat 
a vyhodnocovat stav a vývoj území a jsou jedním z podkladů pro po-
řizování územně plánovací dokumentace včetně jejích změn a pro 
rozhodování v území

– zastupitelům a architektům poradního sboru byly Ing. arch. Josefem 
Kiszkou prezentovány studie centra města, prezentace veřejnosti 
proběhla v lednu 2013

Architekt města:
– realizováno dětské hřiště na Jezárkách
– instalovány 3 fitprvky na Podskalí
– osazena Mírová tyč v parku u strakonického hradu, dar od holand-

ských dudáků Hailander, symbol přátelství mezi národy světa s po-
selstvím Ať mír vždy vládne na Zemi

– pořízena nová vánoční výzdoba na vánoční strom do centra města

ROZVOJ MĚSTA

Revitalizace sídliště Mír II. etapa.  Foto: Archiv MěÚ

Kaple sv. Vojtěcha.  Foto: Archiv MěÚ
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Rozvoj:
– v průběhu roku 2012 odbor rozvoje ve spolupráci s ostatními odbory 

Městského úřadu Strakonice připravil a podal celkem 22 projektových 
žádostí o podporu rozvojových záměrů města do různých dotačních ti-
tulů, z toho směřovalo 8 do programů Evropské unie, 2 do státního 
rozpočtu, 3 žádosti do Nadace ČEZ a 9 na adresu Jihočeského kraje

– 14 projektových žádostí bylo úspěšných, 6 bylo neúspěšných a o osu-
du 2 žádostí dosud není rozhodnuto

– celkový objem žádostí města Strakonice o dotace za rok 2012 lehce 
přesáhl 92 mil. Kč, přičemž získáno bylo více než 34 mil. Kč (u 2 po-
daných žádostí nebylo do data zpracování tohoto souhrnu rozhod-
nuto o přidělení/nepřidělení požadovaných finančních prostředků), 
přehled získaných dotací je uveden níže

– byla obnovena činnost Komise pro rozvoj města
– rok 2012 s sebou přinesl navázání aktivní spolupráce mezi podni-

katelskými subjekty, středními školami a městem (prozatím zejména 
na poli podpory technického vzdělávání)

ROZVOJ MĚSTA

Především sadovými úpravami pokračovaly práce na modernizaci ZŠ 
F. L. Čelakovského v Chelčického ulici. Foto: Archiv MěÚ

Nový sběrný dvůr začal od ledna fungovat v lokalitě Kání vrch.
  Foto: Archiv MěÚ

PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V PRŮBĚHU ROKU 2012

Č. NÁZEV PROJEKTU Dotační
titul

Skutečné
celkové

náklady v Kč

Z toho
dotace

Termín
realizace

 1 S dudáky po strakonických památkách za magického úplňku JčK 43 761,00 20 000,00 2012

 2 Regenerace Sídliště 1. máje – III. etapa MMR 4 526 552,00 3 168 586,00 2012

 3 Zkvalitnění péče o zvířata v psím útulku ve Strakonicích JčK 29 993,00 29 993,00 2012

 4 Oprava kaple sv. Vojtěcha v areálu hřbitova ve Strakonicích MK 1 357 414,48 1 123 000,00 2012

 5 Oprava Brušákovy kaple v Radomyšlské ulici ve Strakonicích – II. etapa JčK 34 821,00 30 000,00 2012

 6 Zateplení a výměna oken sportovní haly STARZ, Strakonice* OPŽP 25 019 645,00 6 294 780,00 2012 – 2014

 7 Oprava pomníku obětem 1. světové války ve Starém Dražejově – I. etapa JčK 47 300,00 30 000,00 2012

 8 Rozšíření stávající kapacity MŠ Šumavská, Strakonice JčK 683 734,80 300 000,00 2012

 9 Strakonický hrad žije! JčK 71 690,00 40 000,00 2012

10 Úprava nově získaných prostor hasičské zbrojnice Sokolovská, Strakonice JčK 151 396,00 60 000,00 2012

11 Pořízení aktualizace územně analytických podkladů pro ORP Strakonice JčK 336 200,00 168 100,00 2012

12 Revitalizace sídliště Mír, Strakonice – I. etapa* IOP 3 466 652,62 2 738 372,60 2012 –2013

13 Úprava veřejného prostranství u kostela sv. Markéty, Strakonice LEADER 2 596 408,00 1 434 936,00 2012

14 Revitalizace sídliště Mír, Strakonice – II. etapa* IOP 22 249 405,00 18 911 994,25 2012 – 2013

CELKEM 60 614 972,90 34 349 761,85

* Akce dosud není ukončena – finanční vyjádření tudíž není finální.

Zkratky: JčK – Jihočeský kraj • ROP – Regionální operační program NUTS II Jihozápad • MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 OPŽP – Operační program Životní prostředí • IOP – Integrovaný operační program • MK – Ministerstvo kultury

PROJEKTY A AKCE REALIZOVANÉ ODBOREM ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ:
l Revitalizace Rennerových sadů z dotačního titulu OPŽP – II. etapa – 

provedení bezpečnostních a zdravotních řezů stromů, instalace bez-
pečnostních vazeb, kácení rizikových stromů, výsadba nových stromů 
(845 000 Kč)

l Dosadba stromů do ovocné aleje u cesty Starý Dražejov–Střela 
l Výsadba hrušňové aleje podél cesty Starý Dražejov – Krty (50 000 Kč)
l Výsadba soliterních bříz a arónií u nové cesty Virt–Střela (20 000 Kč)
l Péče o stromy ve městě (výchovné řezy, bezpečnostní řezy, zdravotní 

řezy, dosadba stromů 350 000 Kč) 
l Založení trvalkových záhonů ve městě (Na Stráži, sídliště Mír 

60 000 Kč)
l Výstavba střepiště v areálu sběrného dvora (200 000 Kč)
l Nákup nových sběrných nádob na tříděný odpad (100 000 Kč) 
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
10. zasedání dne 12. 12. 2012

Zastupitelstvo města rozhodlo:

ČESTNÍ OBČANÉ MĚSTA
o odnětí čestného občanství Kle-
mentu Gottwaldovi a Zdeňku Fier-
lingerovi. 

Město Strakonice má v současné 
době celkem 21 čestných obča-
nů. Nejstarší čestné občanství, 
které se podařilo dohledat, bylo 
uděleno v roce 1888 c. k. okresní-
mu hejtmanovi Pavlu Appeltaue-
rovi. Poslední získal Josef Režný 
v roce 2009. Podrobné informace 
o čestných občanech města nalez-
nete na www stránkách města 
www.strakonice.eu, portál Město, 
odkaz Čestné občanství a ocenění.

Zastupitelstvo města zvolilo:

ČLEN KONTROLNÍHO VÝBORU
Ing. Karla Šípa jako člena Kont-
rolního výboru s účinností od 
12. 12. 2012. 

Zastupitelstvo města schválilo:

VODNÉ A STOČNÉ PRO ROK 
2013
pro rok 2013 cenu vodného a stoč-
ného (bez DPH):
cena vodného – 45,06 Kč
cena stočného – 26,31 Kč.
Cenu vodného a stočného ovliv-
ňuje nárůst nákladů a zvýšení ná-
kladů na nákup předané vody po 
dobu rekonstrukce vodárny v Pra-
cejovicích, t.j. nárůst ceny o cca 

Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města na rok 2013, který vychází 
ze schváleného výhledu, ve výši:

Příjmy   396 137 000 Kč

Výdaje   367 247 000 Kč

Splátky úvěrů –  28 890 000 Kč

Výdaje včetně splátek úvěrů    396 137 000 Kč

Rozpočet příjmů 2013 (v tis. Kč)

Daňové příjmy celkem 270 570,6

z toho

sdílené daňové příjmy (předpoklad) 202 330,6

výlučné daňové příjmy 37 000

správní poplatky 7 850

ostatní daně a poplatky 23 390

Nedaňové příjmy celkem 68 323

z toho

lesy 1 000

příjmy z pronájmu majetku 56 100

sankční platby 2 493

úroky, dividendy 850

ostatní příjmy 6 460

vratky a odvody 1 420

Přijaté dotace, příspěvky 42 143,4

Kapitálové příjmy 15 100

z toho

prodej bytů 5 000

prodej hmotného majetku 1 000

prodej pozemků 9 000

příspěvek na parkovací místo 100

Celkový předpoklad příjmů 396 137

ROZPOČET MĚSTA

Rozpočet výdajů 2013 (v tis. Kč)

Komunikace, chodníky, parkoviště, lávky, cyklostezky 5 090

Ostatní objekty a bytová výstavba, hrad, 
protipovodňová opatření 8 100

Školská zařízení 45 800

Vodovody, kanalizace 17 050

Tepelné a energetické hospodářství 5 050

Odborná správa lesů 1 000

Projekty, expertizy 500

Daně, poplatky, posudky, kauce, vratky, 
věcná břemena, nájmy 900

Pojištění majetku 1 000

Výkupy pozemků, kanalizací, staveb 2 000

Zeleň, projekty, posudky, ekologická výchova, 
provoz hradního safari 2 330

Ochrana životního prostředí 1 450

Ekologie krajiny 3 940

Vodní hospodářství 80

Doprava 65

Stavební úřad 5

Sociální dávky a příspěvky 250

Rozvoj města 1 800

Městská policie 14 300

Místní správa 94 029

Školství 28 272

Cestovní ruch 2 754

Příspěvky pro sport, kulturu, volný čas 
a Jihočeské hospodářské komoře 10 020

Městský ústav sociálních služeb 5 000

Městské kulturní středisko 18 000

Šmidingerova knihovna 8 600

Správa tělovýchovných zařízení 19 000

Údržba města prostřednictvím technických služeb 48 000

Provoz MHD 6 000

Ostatní 15 086

Úroky z úvěrů a půjček 8 160

Platby daní státního rozpočtu – odpočet DPH –6 384

Celkový předpoklad výdajů 367 247

Splátky úvěrů a půjček 28 890

Výdaje včetně splátek úvěrů 396 137

1,92 Kč (bez DPH). Dále se zvýšil 
objem fondu na obnovu vodohos-
podářské infrastruktury o 3 mil. 
Kč, t.j. nárůst ceny o cca 2,24 Kč 
(bez DPH) a zvýšení DPH – ná-
růst ceny o cca 0,72 Kč.
Cena vodného a stočného v roce 
2012 byla 65,89 Kč (bez DPH). 
Nájemné bylo odvedeno ve výši 
37 mil. Kč + DPH. Meziroční 
nárůst ceny vodného a stočné-
ho včetně DPH tedy činí 7,13 %.

PENÍZE PRO NEMOCNICI
investiční transfer ve výši 
300 000 Kč Nemocnici Strako-
nice, a. s., na nákup moderní 
zdravotnické techniky – radiální 
endosonografické sondy pro gast-
roenterologické centrum interního 
oddělení (využití k včasnému od-
halení nádorů tlustého střeva).

Usnesení ze zasedání rady města 
naleznete na www.strakonice.eu.
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Rada města na svém jednání dne 
9. 1. 2013,  rozhodla obsadit níže 
uvedené bytové jednotky přímým 
prodejem do osobního vlastnictví 
dle zákona č. 72/1994 Sb., v plat-
ném znění, na základě nejvyšší na-
bídky:
– byt č. 029 o velikosti 1+0 v čp. 

1065, ul. Mlýnská, Strakoni-
ce I o výměře 25,10 m2, mini-
mální cenová nabídka 300 000 
Kč.

– byt č. 008 o velikosti 3+1 v čp. 
87, ul. Na Ohradě, Strakonice 
II o výměře 73,30 m2, mini-
mální cenová nabídka 700 000 
Kč.

Vyhodnocení nabídek se uskuteč-
ní v pondělí 18. února 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

87. jednání dne 5. 12. 2012

Rada města souhlasila:

STRAKONICE NA VELETRZÍCH
s prezentací města na veletrhu ces-
tovního ruchu Regiontour Brno ve 
dnech 17.–20. 1. 2013 a Holiday 
World Praha v termínu od 7. do 
10. 2. 2013 v rámci výstavních ex-
pozic Jihočeské centrály cestovního 
ruchu za cenu 10 000 Kč (bez DPH).

KRONIKA MĚSTA
se zápisem kroniky města za rok 
2007 včetně dokumentace a s vy-
placením odměn kronikářům PhDr. 
Miroslavu Špeciánovi ve výši 17 000 
Kč a Mgr. Josefu Samcovi v částce 
8 000 Kč.

Současní kronikáři PhDr. Miro-
slav Špecián a Mgr. Josef Samec 
se zasloužili o pokračování tradice 
kroniky města až do roku 2007. 
Dnešní kronika se skládá z textové 
a obrazové části. V knižní podobě 
jsou vydávány ke každému roku 
čtyři výtisky pro město Strako-
nice, Muzeum středního Pootaví, 
Šmidingerovu knihovnu a Státní 
okresní archiv Strakonice. Pokud 
budete mít zájem nahlédnout do 
elektronické podoby kroniky měs-
ta, najdete ji v digitálním archivu 
na http://digi.ceskearchivy.cz.

MĚÚSS LIDICKÁ BEZBARIÉROVÝ
se zněním výzvy na koupi šikmé 
schodišťové plošiny pro zajištění 

provozu DS Lidická v maximální 
ceně do 150 000 Kč (bez DPH).
V Domově pro seniory v Lidické 
ulici se v současné době nacházejí 
ještě dva pokoje (tři lůžka), kde 
není bezbariérový přístup. Z to-
hoto důvodu bude pořízena šikmá 
schodišťová plošina, která zajistí 
rovnocenné využití těchto stávají-
cích pokojů i pro imobilní klienty. 

88. jednání dne 19. 12. 2012

Rada města schválila:

DOTACE DO ROZPOČTU
neinvestiční dotaci ze státního roz-
počtu ve výši 175 000 Kč pro Měst-
ské kulturní středisko na reedici 
knihy J. Režného – 5 000 let s du-
dami, dotaci v rámci operačního 
programu životního prostředí ve 
výši 703 542 Kč na revitaliza-
ci Rennerových sadů, neinvestiční 
dotaci ze státního rozpočtu ve výši 
438 373 Kč na úhradu úroků z úvě-
ru na rekonstrukci a modernizaci 
Úpravny vody Hajská. 

Rada města vzala na vědomí: 

JMENOVÁNÍ VEDOUCÍCH DS
jmenování od 1. 1. 2013 vedoucího 
DS Lidická Mgr. Petra Martínka 
a DS a DZR Rybniční paní Hanu 
Petrovcovou a pověření vedením 
Denního stacionáře pro mentálně 
postižené děti, mládež a dospělé 
Bc. Jitku Křišťanovou.

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

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Roční poplatek za svoz a likvidaci 
komunálního odpadu bude letos 
činit 540 Kč za osobu. Kdo využije 
služby SIPO ušetří 30 korun. Pod-
le nové vyhlášky platné od 1. led-
na 2013 se rozšiřuje také okruh 
poplatníků.
Kromě osob s trvalým pobytem 
a majitelů rekreačních objektů bu-
dou platit za odpad cizinci dlou-
hodobě pobývající na území města 
a také majitelé bytů a domů, ve 
kterých není přihlášena žádná 
fyzická osoba. Důvodem zvýšení 

poplatku jsou stále rostoucí ná-
klady na systém svozu a likvidace 
komunálního odpadu. Systém byl 
až dosud dotován z městského 
rozpočtu. Od letošního roku by jej 
poplatky mohly zcela pokrýt. „To 
by ovšem platilo v případě, že by 
městu nikdo nedlužil,“ podotýká 
Jitka Šochmanová, vedoucí fi-
nančního odboru Městského úřa-
du Strakonice. Připouští však, že 
tohoto ideálního stavu se dosáh-
nout zřejmě nepodaří.
(PR)

NOVÁ VYHLÁŠKA ROZŠIŘUJE OKRUH POPLATNÍKŮ

Již od února budou platit nové ce-
ny jízdného v městské hromadné 
dopravě. Staré jízdenky můžete 
vrátit nebo vyměnit za nové (s pří-
platkem) v budově autobusového 

nádraží v kanceláři informací 
ČSAD STRANS. Otevřeno je od 
pondělí do pátku od 6.45 do 14.45 
hodin. Více na www.strakonice.eu 
v rubrice Co vás zajímá.

STARÉ JÍZDENKY MŮŽETE VRÁTIT NEBO VYMĚNIT ZA NOVÉ

Nový závod firmy Denios, s. r. o., 
by mohl v příštích letech vyrůst 
v průmyslové zóně Jelenka ve 
Strakonicích. Smlouvu, jejímž 
předmětem je prodej 4,4 hekta-
rového pozemku za účelem vý-
stavby, podepsali na sklonku 
loňského roku na strakonické 
radnici starosta města Pavel 
Vondrys a jednatel společnosti 
Denios, s. r. o., Jan Matějka. 

Podpisem smlouvy tak byla za-
vršena několikaletá jednání mezi 
firmou a městem. Nový závod, do 
něhož by se přestěhoval i součas-
ný provoz z Heydukovy ulice, zna-
mená rozšíření výroby až o pade-
sát procent, a tedy i 40 nových 
pracovních míst. Letos by měla 
česká pobočka firmy Denios vyří-
dit všechny náležitosti pro staveb-
ní povolení, aby se mohlo začít 
stavět na jaře 2014.
„V případě, že budeme stavět nový 
závod, a nikoliv jen výrobní halu, 
půjde o dvousetmilionovou investi-
ci,“ uvedl jednatel společnosti Jan 
Matějka. Podle jeho sdělení se 
stavba nového závodu předpoklá-

dá na devadesát procent. Město 
se zavázalo mezitím vybudovat do 
lokality Jelenka přístupovou ko-
munikaci. Podle sdělení starosty 
Pavla Vondryse jsou podklady pro 
stavbu komunikace včetně staveb-
ního povolení připraveny. „Čekali 
jsme na investora, který by zde 
chtěl začít stavět,“ vysvětluje. Pro 
město bude výhodou také uvolnění 
stávajícího objektu v Heydukově 

ulici pro případného zájemce, kte-
rý by mohl vytvořit další pracovní 
místa. Denios se v Čechách zabývá 
výrobou a prodejem produktů pro 
skladování a manipulaci s nebez-
pečnými látkami, bezpečností prá-
ce a vybavením provozů.
K mateřské firmě, která sídlí v Ně-
mecku, náleží 6 výrobních závodů 
a 16 poboček v Evropě a v Ameri-
ce. Významnými klienty jsou pře-
devším automobilky. Ve Strakoni-
cích je v současnosti zaměstnáno 
80 pracovníků a i v posledních le-
tech navzdory ekonomické recesi 
vykazuje česká pobočka dvaceti-
procentní růst.
(PR)

PODPIS SMLOUVY MŮŽE PŘINÉST AŽ 40 NOVÝCH 
PRACOVNÍCH MÍST

Starosta města a jednatel společnosti Denios podepsali smlouvu. 
V průmyslové zóně Jelenka se začne stavět. Foto: Archiv MěÚ
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Také v roce 2013 budou na Měst-
ském úřadu Strakonice pravi-
delné konzultační dny České 
obchodní inspekce. Každé třetí 
úterý v měsíci od 9.00 do 12.00 
hodin se na pracovišti obecní-
ho živnostenského úřadu můžete 
s odborníky například poradit, jak 
postupovat při zamítnutí rekla-
mace vadného zboží nebo služby.
Možnost konzultovat své spotře-
bitelské problémy s pracovníky 
České obchodní inspekce v loň-
ském roce využily desítky lidí. 
„Spotřebitelé mohou získat důleži-
té informace, především jak a kde 
uplatnit reklamaci, jak postupovat 
při jejím případném odmítnutí, ne-
bo jak řešit situaci, kdy prodejna, 
ve které bylo zboží zakoupeno, je již 
uzavřena,“ říká Jana Vadlejchová, 
vedoucí obecního živnostenského 
úřadu. Význam této služby, kterou 
mají obyvatelé Strakonic a okolí 

k dispozici více než deset let, lze 
spatřovat především v tom, že zá-
kazníci mohou lépe poznat svá 
práva a také se jich domoci. Stá-
vají se poučenými a sebevědo-
mějšími. „Poučený spotřebitel na-
víc ušetří – třeba tím, že koupí jen 
zboží, které není předražené, ne-
uzavře nevýhodnou smlouvu, nene-
chá se přesvědčit k neuváženému 
nákupu,“ doplňuje Jana Vadlej-
chová.
Konzultace se budou konat na 
pracovišti obecního živnostenské-
ho úřadu v ulici na Stráží č. 270 
(boční vchod do budovy Komerč-
ní banky). Mimo níže uvedené ter-
míny je možné využít i telefonické 
konzultace problémů na česko-
budějovickém pracovišti ČOI (tel.: 
387 722 338). Kontakt zprostřed-
kují i úředníci strakonického živ-
nostenského úřadu.
(PR)

KONZULTAČNÍ DNY ČOI NA MĚÚ STRAKONICE

VYPÁLENÉ KONTEJNERY  NEBUĎME LHOSTEJNÍ!

Termíny konzultačních dnů ČOI v roce 2013
15. ledna • 19. února • 19. března • 16. dubna • 21. května • 18. června • 
16. července • 20. srpna • 17. září • 15. října • 19. listopadu • 17. prosince

Zastupitelstvo města Strakonice 
vydalo dne 12. 12. 2012 regulační 
plán „Vinice – Šibeník“. Regulač-
ní plán „Vinice – Šibeník“ kon-
kretizuje podmínky výstavby ro-
dinných domů a zařízení veřejné 
vybavenosti v severní části Strako-
nic. Plocha řešená regulačním plá-
nem je ze severu vymezena lesním 
masivem (vrch Holý a vrch Šibe-
ník), z východu ulicí Radomyšl-
skou, z jihu stávající zástavbou by-
tových domů a ze západu ulicí 
Zvolenskou. Jedná se o lokalitu, 
která je k zástavbě určená územně 
plánovací dokumentací více než 
40 let. Lokalita svou velikostí cca 
40 ha patří mezi největší zasta-

vitelné plochy ve Strakonicích. 
S ohledem na svoji polohu – 
v sousedství městského lesa a na 
jižním svahu je již od počátku po-
čítáno s obytnou funkcí pro toto 
území. 
Přestože jde o jednu z nejvhod-
nějších lokalit pro výstavbu ro-
dinných domů ve městě, realizace 
zástavby zde naráží na nedokon-
čený severní dopravní půloblouk 
a značnou vlastnickou rozdrobe-
nost pozemků. Ve snaze koordi-
novat zástavbu na dané ploše bylo 
rozhodnuto o pořízení regulační-
ho plánu, jehož hlavním úkolem 
je závazně navrhnout komunikač-
ní síť v předmětném území. 

REGULAČNÍ PLÁN „VINICE  ŠIBENÍK“

Dne 1. 1. 2013 vstoupila v účin-
nost pod č. 350/2012 Sb. velmi 
rozsáhlá novela stavebního záko-
na č.183/2006 Sb., která se týká 
více než poloviny stávajících usta-
novení a čítá téměř 250 změn. Do-
sud ale nebyly vydány prováděcí 
vyhlášky k tomuto již několik týd-
nů platnému zákonu, tudíž jeho 
aplikace je pro stavební úřady za-
tím obtížná. Znamená to, že např. 
nejsou k dispozici formuláře, na 
kterých je stavebník povinen žá-
dosti podávat.
Uvedená novelizace výrazně mění 
zákon mj. tím, že rozšiřuje výčet 
případů, kdy se nevyžaduje územ-
ní rozhodnutí, územní souhlas, 
ohlášení ani stavební povolení, 
přináší zjednodušení povolova-
cích režimů u řady stavebních 
záměrů, zpřesňuje postup při ve-
dení zjednodušeného územního 
a stavebního řízení, upravuje pod-
mínky pro účastníky správních ří-
zení, výrazně zkracuje některé 
lhůty, upravuje způsob projedná-
vání územního a stavebního řízení 
včetně sloučení do jediného řízení, 
zavádí nové povinné formuláře 
pro podávání žádostí a též výrazně 
zvyšuje většinu poplatků. Dochází 
i k rozšíření a zpřesnění definic 
pojmů stavebního zákona, jsou 
stanoveny kvalifikační předpokla-
dy úředníků pro výkon činnosti na 

obecním stavebním úřadě, obšír-
něji je upraveno uzavírání veřej-
noprávních smluv. Obce jistě při-
vítají zkrácení procesních postupů 
při pořizování územních plánů.
Záporem novely je dle mého názo-
ru její nepřehledná systematika. 
Stanovení správného povolovací-
ho režimu vyžaduje kombinaci až 
5 komplikovaných paragrafových 
znění v textu zákona. Otázkou je, 
jak se v praxi osvědčí značné roz-
šíření volného režimu (tzn. zámě-
rů, které nevyžadují žádné opatře-
ní stavebního úřadu). Znamená 
to, že např. v zástavbě rodinných 
domů může stavebník realizovat 
stavbu o zastavěné ploše 25 m2, 
výšce 5 m či bazén nebo skleník 
o zast. ploše 40 m2 ve vzdálenosti 
2 m od plotu, nebo provést terénní 
úpravy do 1,5 m výšky a výměry 
300 m2, aniž by byl povinen pro-
jednat stavbu se stavebním úřa-
dem nebo se sousedem. Myslím, 
že tato liberalizace výstavbu men-
ších staveb ve výsledku staveb-
níkům značně zjednoduší, ale 
naopak vlastníkům sousedních ne-
movitostí může situaci nepříjem-
ně zkomplikovat. Bude záležet na 
individuálním přístupu lidí, který 
však bývá právě u sousedských 
sporů nezřídka až bezohledný.
Jaromír Zeman, vedoucí stavební-
ho úřadu 

NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA

Na svém posledním jednání, kte-
ré se konalo 12. prosince loňského 
roku, schválili zastupitelé na-
výšení ceny za odvoz odpadu. 
Důvodem byl nárůst finančních 

prostředků, které město ročně do-
plácelo za jeho svoz a uskladně-
ní na skládce ve Vydlabech (cca 
7 mil. Kč). Současná cena za od-
pad však již nezahrnuje takové 
vandalství a bezohlednost, kterého 

jsme byli svědky po letošní osla-
vě Silvestra. I vypálené, zničené 
kontejnery, rozházené odpadky, 
množství obalů po pyrotechnice, 
které se válely po dětských hřiš-

tích a ulicích, musí někdo sebrat, 
uklidit, odvézt a zaplatit. Tím plát-
cem je samozřejmě město. Ne-
buďme tedy lhostejní k těm, kteří 
nám znepříjemňují naše okolí.
Ivana Říhová, místostarostka

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Od 1. 1. 2013 budou vymáhány 
úroky z prodlení nebo smluvní 
pokuty z uzavřených smluvních 
vztahů jako jsou nájmy z nebyto-

vých prostor, nájmy pozemků 
apod., pokud platby z těchto vzta-
hů vyplývající nebudou uhrazeny 
včas! 

Silvestrovský vandalismus v ulici Dr. Jiřího Fifky. Foto: Archiv MěÚ
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Ještě jsme se po-
řádně nerozkoukali 
v novém roce a má-
me první měsíc 
i s prezidentskými 

volbami za sebou. Jako každo-
ročně vás seznámím v měsíci úno-
ru společně s činností za měsíc 
prosinec i se statistikami za rok 
předcházející, za rok 2012.
– Během celého roku jsme zare-
gistrovali více než osm tisíc šest set 
různých událostí. Na Policii ČR 
jsme v uplynulém roce předali 
padesát tři podezření z trestné-
ho činu, ve třiatřiceti případech 
i s pachatelem trestné činnosti. Za-
drželi jsme pět řidičů, kteří řídili 
pod vlivem alkoholu. Kontrolou 
jsme zajistili dvě celostátně hleda-
né osoby. Strážníci řešili více než 
tři stovky přestupků na úseku ve-
řejného pořádku a více než tři ti-
síce osm set na úseku dopravy. 
V sedmnácti případech strážníci 
poskytovali první pomoc. Tři opilé 
osoby skončily na záchytné protial-
koholní a protitoxikomanické sta-
nici. Strážníci řešili na komunika-
cích města čtyři vraky a třiatřicet 
potencionálních vraků. Při pochůz-
kách bylo zjištěno a řešeno třináct 
černých skládek. O spolupráci s vá-
mi svědčí následující čísla. Vyjíždě-
li jsme na základě vašich podnětů, 
připomínek, požadavků k více jak 
šestnácti stům událostí. Nahlásili 
jste nám jedno sto třicet ztrát. Na-
opak, strážníci nalezli jedno sto 
devadesát nálezů. Do útulku pu-
tovalo sto devadesát psů.
– V posledním měsíci roku 2012 
jsme zaznamenali čtyři stovky 
událostí. 
– V odpoledních hodinách dne 
6. 12. bylo na stálou službu měst-
ské policie oznámeno, že v ulici 
Písecká je uvázané štěně. Strážní-
ci na místě zajistili zhruba dvou-
měsíční štěně rasy stafordšírské-
ho teriéra, které bylo přivázáno 
k označníku cyklostezky. Štěně 
bylo strážníky odvezeno do psího 
útulku.
– V odpoledních hodinách dne 
7. 12. jsme přijali oznámení od 
muže, že byl předchozí den po-
kousán v ulici Volyňská psem. Ně-
mecký ovčák jej měl pokousat do 
levé nohy. Pán jim ukázal dům, 
kam pes po svém útoku zaběhl. 
Strážníci následně zjistili majitel-
ku psa, která se s poškozeným do-
hodla na náhradě škody. Bylo zjiš-
těno, že pes je řádně očkován.
– V odpoledních hodinách dne 
08. 12. bylo na městskou policii 
oznámeno, že v ulici Stavbařů ně-
kdo leží na zemi. Na místě hlídka 
MP našla ženu, která byla v pod-
napilém stavu, ale srozumitelně 
komunikovala. Žena sdělila, že po 

oslavě narození dítěte čeká na 
vlak. Strážníci ženu doprovodili 
do vestibulu vlakového nádraží.
– V odpoledních hodinách dne 
9. 12. oznámila žena, že v ulici 
Stavbařů leží mezi dveřmi svého 
bytu muž, který volal o pomoc. Do-
provodila jej do bytu a dala mu lé-
ky. I po příchodu policie muž stále 
odmítal přivolání lékaře. Po dvou 
hodinách strážníci provedli další 
kontrolu, muž ležel opět na zemi 
a nemohl se zvednout. Přivolali zá-
chrannou službu, která muže od-
vezla do nemocnice ve Strakonicích.
– Krátce po půlnoci dne 9. 12. se 
strážníkovi na stálé směně podaři-
lo pomocí kamerového systému 
přistihnout muže, který u sochy 
Švandy dudáka povalil stojan 
s programem kulturních akcí měs-
ta. Poté na Velkém náměstí kopl 
do odpadkového koše a u prodejny 
strhl na zem papírovou reklamu. 
Strážníci muže na místě ztotožnili 
a sdělili mu podezření ze spáchá-
ní přestupku proti majetku. Muž 
s přestupkem souhlasil, a byl ná-
sledně strážníky vyřešen v bloko-
vém řízení. 
– Před jednou hodinou ranní dne 
10. 12. oznámil na linku 156 řidič 
taxislužby, že naložil v ulici Písec-
ká podnapilého muže, který chtěl 
odvézt do baru v ulici Volyňská. 
Když dorazili na místo, muž usnul 
a on ho nemůže vzbudit. Strážníci  
u muže provedli kontrolu totož-
nosti a následně jej převezli do ne-
mocnice ve Strakonicích k vyšet-
ření, zda je schopen převozu do 
záchytné stanice. Bylo zjištěno, že 
má 4, 4 promile alkoholu v krvi. 
Za souhlasu lékaře byl poté pře-
vezen do protialkoholní záchytné 
stanice v Českých Budějovicích.
– V odpoledních hodinách dne 
14. 12., nalezl oznamovatel u za-
stávky v ulici Šumavská ve sněhu 
ležícího muže. Pomohl mu na nohy 
a usadil jej na zastávce. Strážníci 
na místě zjistili nemocného star-
šího pána, který chtěl jít pěšky do 
Kapsovy Lhoty. Vzhledem k jeho 
stavu a věku, jej strážníci naložili 
do vozidla a následně předali brat-
rovi.
– Dne 14. 12. v podvečerních ho-
dinách pomohli strážníci, společ-
ně s kolemjdoucími, ženě, která 
upadla na namrzlém chodníku 
na Palackého náměstí a při pádu 
si vyhodila koleno na levé noze. 
Strážníci se ženou vyčkali na mís-
tě do příjezdu hlídky RZS.
– Další oznamovatel nejdříve po-
mohl muži, který upadl na chod-
níku v ulici Na Ohradě dne 22. 12. 
a poté na místo přivolal strážníky 
MP. Muž odmítl lékařské ošetře-
ní, hlídka městské policie jej do-
vedla k matce.

– Ani o vánočním období „lap-
kové“ nezaháleli. Krátce před 
čtvrtou hodinou ranní dne 27. 12. 
nalezli strážníci městské policie 
poškozeny troje vrata u garáží 
za hřbitovem. Jelikož strážníkům 
vzniklo podezření ze spáchání 
trestného činu, bylo místo zajiš-
těno a následně případ řešila Poli-
cie ČR.
– Krátce před jedenadvacátou 
hodinou dne 27. 12. prováděla 
hlídka městské policie kontrolu 
okolí plaveckého stadionu, když ze 
dveří sauny proti nim vycházel 
s igelitovou taškou v ruce, nezná-
mý muž. Vzhledem k tomu, že ob-
jekt měl být v tyto dny uzavřen, 
pojali strážníci podezření z trest-
né činnosti. Muže, který z objek-
tu odcizil pokladničku s hotovostí, 
zajistili a následně předali Policii 
ČR. Bylo zjištěno, že se jedná 
o osobu hledanou Policií ČR.
– V časných ranních hodinách 
dne 29. 12. jsme byli upozorněni 

na muže, ležícího na komunikaci 
na Katovické. Hlídce městské po-
licie, která se na místo dostavila, 
muž řekl, že zakopl a udeřil se 
do hlavy. Strážníci mu poskytli 
první pomoc a přivolali na místo 
hlídku RZS.
– Ve večerních hodinách dne 
30. 12. došlo v ulici Zahradní 
k poškození jednoho ze zaparko-
vaných vozů. Hlídka městské poli-
cie vandala dopadla a předala 
hlídce OO PČR.
– Silvestrovská noční směna za-
čala oznámením o doutnajícím 
kontejneru v ulici Erbenově. Stráž-
níci doutnající kontejner na plasty 
uhasili. Poté zjistili dva hořící 
kontejnery v ulici Dr. Fifky. Na 
místo byli přizváni hasiči HZS 
Strakonice. Mezitím strážníci od-
táhli sousedící dva kontejnery na 
plast a papír.
Všem oznamovatelům děkujeme.
Milan Michálek, velitel strážníků 
MP Strakonice

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
Součástí novoročního ohňostroje, 
který každoročně pořádá město 
Strakonice, bylo již potřetí koupá-
ní otužilců pod strakonickou láv-
kou u pivovaru. Diváci se zájmem 
sledovali, jak otužilci s úsměvem 
na tváři plavou ve dvoustupňové 
řece Otavě. Každým rokem se mo-
hou těšit větším počtem členů, 
kteří našli v otužování svůj smysl.

Od roku 2000 drží město Strako-
nice tradici novoročního ohňo-
stroje. Za tu dobu se pouze jeden-
krát měnilo místo konání, než na 
které jsme zvyklí. A to v roce 2006, 
kdy se hrad rekonstruoval a ohňo-
stroj lidé sledovali z mostu přes 
Otavu v ulici Ellerova.
Strakonice se první den v novém 
roce začaly v pozdním odpoledni 
plnit lidmi, zejména pak automo-
bily, které přijížděly i z okolních 
měst a obcí. Přesto vládla ohledu-
plnost a dobrá nálada. Cíl byl jedi-

ný, zhlédnout ohňostroj a popřát 
si se známými do nového roku.
Přesně v osmnáct hodin se začalo 
promítat na plátně z III. hradního 
nádvoří novoroční slovo pana sta-
rosty a sestřih nejvýznamnějších 
událostí za rok 2012 ve Strakoni-
cích. Pak už začal samotný ohňo-
stroj připravený panem Milanem 
Skálou z Volyně. Jeho velkou zá-
sluhou je, že každoročně přibý-
vá nadšených diváků. Tentokrát 

se odhaduje dokonce kolem dese-
ti tisíc lidí. Za doprovodu repro-
dukované hudby létaly světlice 
z III. hradního nádvoří a z Rum-
pálu. Téměř 14 minut si mohli 
všichni užívat dech beroucí světel-
nou show – vybuchující rachejtle 
na potemnělé obloze, vytvářející 
různé obrazce a hýřící barvami. 
Po zhasnutí poslední světlice za-
zněl na břehu řeky Otavy poch-
valný potlesk.
Michaela Zábranská, odbor škol-
ství a CR

Na tradiční novoroční ohňostroj přišly tisíce lidí. Foto: Archiv MěÚ
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Ředitelky mateřských škol zřizo-
vaných městem Strakonice po do-
hodě s městem Strakonice, odbo-
rem školství a cestovního ruchu, 
oznamují, že ve dnech
11. února 2013 (pondělí) a 12. 
února 2013 (úterý) od 9.00 ho-
din do 16.00 hodin
budou přijímány žádosti o přijetí 
dítěte k předškolnímu vzdělává-
ní pro školní rok 2013/2014, a to 
přímo v jednotlivých mateřských 
školách:
l MŠ U Parku, Plánkova 353, 

tel.: 380 422 800
v MŠ U Parku, Plánkova 353 
budou současně přijímány žá-
dosti pro MŠ U Parku, Lidic-
ká 194 

l MŠ Čtyřlístek, Holečkova 
410, tel.: 380 422 860

l MŠ Strakonice, A. B. Svojsí-
ka 892, tel.: 380 422 870

l MŠ Šumavská 264, tel.: 380 
422 810, 380 422 815

l MŠ Strakonice, Lidická 625, 
tel.: 380 422 820 

l MŠ Holečkova 413, tel.: 380 
422 850 – odloučené praco-
viště MŠ Strakonice, Lidická 
625

l MŠ Školní 80, tel.: 380 422 
880, 380 422 883 – odloučené 
pracoviště MŠ Strakonice, Li-
dická 625

l MŠ Spojařů 1260, tel.: 380 
422 830 – odloučené pracoviš-
tě MŠ Strakonice, Lidická 625

l MŠ Stavbařů 213, tel.: 380 
422 840 – odloučené praco-
viště MŠ Strakonice, Lidická 
625

Rodiče, kteří se spolu s dětmi do-
staví na jednotlivé mateřské školy, 
prosíme, aby s sebou přinesli ob-
čanský průkaz a rodný list dítěte. 

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU 
VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Město Strakonice, odbor školství 
a cestovního ruchu, po dohodě 
s řediteli jednotlivých základních 
škol zřizovaných městem Strako-
nice oznamuje, že zápis proběhne 
v těchto termínech:

čtvrtek 7. února 2013 od 14 do 
18 hodin

pátek 8. února 2013 od 14 do 18 
hodin

Školské obvody základních škol 
zřizovaných městem Strakonice 
jsou stanoveny Obecně závaznou 
vyhláškou města Strakonice č. 3/
2012 a smlouvami o zajištění 
plnění povinné školní docházky 
s níže uvedenými obcemi. V soula-
du se zákonem č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, střed-
ním, vyšším odborným a jiným 
vzděláváním, v platném znění, je 

ředitel spádové školy povinen 
přednostně přijmout žáky s mís-
tem trvalého pobytu ve školském 
obvodu spádové školy. 
Tímto opatřením není dotčeno 
právo rodičů vybrat si pro své dítě 
školu jinou než spádovou.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA POVÁŽ-
SKÁ STRAKONICE
B. Havlasy, Boubínská, Bučkova, 
Českých lesů, Hajská, Hallova, 
Hraniční, Chmelenského, K. Dvo-
řáka, K Hajské, Lesní, Modlešo-
vice, Na Muškách, Na Stráni, 
Nad Školou, Nebřehovická, Pod-
srp, Podsrpenská, Pohraniční 
stráže, Povážská, Přední Ptákovi-
ce, Ptákovická, Strojařů, Šumav-
ská, Tovární, Trachtova, U Haj-
ské, U Studánky, U Vodojemu 
(Přední Ptákovice), U Zahrádek, 
Václavská, Volyňská

pro děti narozené od 1. 9. 2006 do 31. 12. 2006, které nebyly zařaze-
ny do školní docházky ve školním roce 2012/2013, narozené od 1. 1. 
2007 do 31. 8. 2007 a všechny děti, které měly pro školní rok 2012/
2013 odloženou školní docházku.

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL VE STRAKONICÍCH PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Město Strakonice, prostřednic-
tvím odboru ŽP, ve spolupráci se 
Šmidingerovou knihovnou Stra-
konice, městem Blatná a měs-
tem Vodňany, připravuje na rok 
2013 další, již 12. ročník ekologic-
kého projektu, tentokrát s názvem 
Putování románovou krajinou. 
V desetidílném soutěžním seriálu, 
který bude přístupný na internetu, 
v místním tisku a v reportážích 
Jihočeského rozhlasu České Bu-
dějovice, se představí populárně 
naučnou formou místa našeho 
regionu, spjatá s dílem nebo s po-
bytem některého významného čes-
kého spisovatele, mnohdy v neče-
kaných souvislostech. Např. Osek 
– Franz Kafka, Štěkeň – Karel 
Klostermann, Blatná – Alois Jirá-

sek apod. První díl je připraven na 
úterý 19. února 2013.
Soutěžní část bude probíhat v sa-
mostatné linii pro veřejnost a v sa-
mostatné linii pro druhé stupně 
základních škol Strakonicka, Bla-
tenska a Vodňanska. V nesoutěžní 
části, ve spolupráci s některými 
dotčenými obcemi, budou zřizo-
vána turistická informační „zasta-
vení“, s využitím krajových odrůd 
ovocných dřevin. Projekt bude 
v roce 2014 pokračovat Putováním 
básnickou krajinou a v roce 2015 
Putováním malovanou krajinou...
Celý cyklus, pojmenovaný ZAHRA-
DOU POZNÁNÍ, by měl mít cel-
kem šest částí a trvat do roku 2018.
Miroslav Šobr, odbor životního 
prostředí

EKOLOGICKÝ PROJEKT 2013  PUTOVÁNÍ ROMÁNOVOU 
KRAJINOU

obce: Jinín, Miloňovice, Mnichov, 
Nebřehovice, Přední Zborovice, 
Rovná, Slaník

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRAKO-
NICE, UL. JIŘÍHO Z PODĚ-
BRAD 882
Arch. Dubského, Baarova, Blaten-
ská, Borová, Březová, Budovatel-
ská, Buková, Dr. Jiřího Fifky, Er-
benova, Jedlová, Jiráskova, Krále 
Jiřího z Poděbrad, Máchova, Má-
nesova, Mezi Lesy, Mikoláše Alše, 
MUDr. K. Hradeckého, Myslivec-
ká, Na Střelnici, Na Výsluní, Ne-
rudova, Písecká, Pod Hájovnou, 
Pod Hliničnou, Pod Kuřidlem, 
Pod Lesem, Prof. A. B. Svojsíka, 
Prof. Skupy, Radomyšlská, Raiso-
va, Šmidingerova, Švandy dudá-
ka, Tisová, Tylova, U Cihelny, 
U Řepické zastávky, U Vodojemu 
(Strakonice I), V Ráji, Větrná, Vo-
dárenská, Vrchlického, Za Pilou, 
Za Rájem, Zvolenská
obce: Třebohostice, Únice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRAKO-
NICE, DUKELSKÁ 166
5. května, Alf. Šťastného, Bažant-
nice, Bezděkovská, Dopravní, 
Družstevní, Dukelská, Ellerova, 
Heydukova, Holečkova, Hradeb-
ní, Jeronýmova, Kalvárie, Kloster-
mannova, Kochana z Prachové, 
Komenského, Krátká, Lázeňská, 
Luční, Mlýnská, Na Dubovci, Na 
Křemelce, Na Ohradě, Na Ostro-
vě, nábřeží Otavy, Nábřežní, Ná-
dražní, Palackého náměstí, Pod 

Hradem, Podskalská, Prácheň-
ská, Sídliště 1. máje, Stavbařů, 
Školní, Textiláků, Tržní, U Bla-
tenského mostu, U Blatského ryb-
níka, U Nádraží, U Náhonu, U Sv. 
Markéty, U Židovského hřbitova, 
V Holi, V Lipkách, Zámek, Zeye-
rovo nábřeží
obce: Drachkov, Libětice, Mutěni-
ce, Pracejovice, Radošovice, Sou-
sedovice
ZÁKLADNÍ ŠKOLA F. L. ČE-
LAKOVSKÉHO, STRAKONI-
CE, JEZERNÍ 1280
budova v Chelčického ulici 555
B. Němcové, Bahenní, Bavorova, 
Čelakovského, Dražejov, Havlíč-
kova, Hrnčířská, Husova, Chel-
čického, Jezerní, K Dražejovu, 
Katovická, Kopretinová, Kosat-
cová, Kosmonautů, Labutí, Lek-
nínová, Lidická, Liliová, Lipová, 
Mírová, Mládežnická, Na Hrázi, 
Na Rozhledech, Na Stráži, Nová, 
Obránců míru, Otavská, P. Bez-
ruče, Pionýrská, Plánkova, Pod-
skalí, Pomněnková, Rybniční, 
Sadová, Sasanková, Skalní, Slu-
nečná, Smetanova, Sokolovská, 
Spojařů, Střela, Sv. Čecha, U Vět-
rolamu, U Vrbiček, Velké náměs-
tí, Virt, Virtova, Vodní, Zahradní, 
Zvonková, Želivského, Žižkova
obec: Droužetice
Při zápisu předloží rodiče občan-
ský průkaz a rodný list dítěte.
Bližší informace rodiče získají 
přímo na jednotlivých ředitel-
stvích základních škol.

ZŠ Povážská – povinnosti začnou novým školákům. Foto: Archiv MěÚ
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JMÉNA DĚTÍ NAROZENÝCH V ROCE 2012 VE STRAKONICKÉ 
PORODNICI
Pokud se ohlédneme zpět do his-
torie, v naší zemi se užívala jmé-
na nejrůznějšího původu. Rejstřík 
jmen byl poměrně pestrý a pochá-
zel hlavně z období slovanského 
dávnověku, kdy převládala jedno-
jmennost. Slovanská jména vyjad-
řovala povětšině vznešené předsta-
vy, přání, výzvy, osudové věštby, 
touhu po kladných vlastnostech. 
Například jméno Vojtěch znamená 
„těšitel voje, voják“, Vladimír  „ať 
vládne mír, mírumilovný vládce“. 
Václav – „více slavný“.
Vývoj našich jmen procházel ně-
kolika obdobími. Volba jména 
v naší historii ovlivňovala víra a je-
jí význam. Jméno nesloužilo je-
nom k rozlišování osob, ale poci-
ťovalo se jako důležitá součást 
osobnosti, ztělesňující vlastnos-
ti svého nositele. Dostal-li vnuk 
jméno po dědovi, jeho vlastnosti 
v něm měly ožít. Jméno mělo 
ochránit před nepřízní osudu, 
před smrtí a zlými démony. Proto 
byla vybírána jména předstírající 
bezcennost nebo naopak sílu no-
sitele. Původně byli pojmenová-
ni především dospělí lidé, zvláště 
vládci a šlechta, zatímco děti zů-
stávaly často v nejranějším období 
nepojmenovány. 
V dalším období jména slovanská 
ustupují do pozadí, rozšiřuje se 
kult svatých, výrazně upevňovaný 
katolickou církví. Užívala se jmé-
na svatých jako např. Petr, Jan, 
Mikuláš, Marek, Markéta, Kate-
řina a Anna.
Současné změny v naší společnos-
ti mají vliv i na volená jména pro 
novorozené děti. Styk s cizími ná-
rody a kulturami nás ovlivňuje 
při výběru jmen pro naše děti 
a jména se stávají mezinárodní. 
Neobvyklá jména se objevují i v 
důsledku vzniku tzv. smíšených 
rodičovských dvojic. Volbu jmen 
také motivují různé západní filmy 
a televizní seriály.
Je dobře, že se mezi nejčastěji vo-
lenými jmény vyskytují jména 
v českých zemích běžná. Na žeb-
říčku popularity se na předních 
místech střídají jména Jan, Ja-
kub, Tomáš, Tereza a Kateřina.
Nejoblíbenějším chlapeckým jmé-
nem se v loňském roce stalo ve 
Strakonicích opět jméno Jan. Ro-
diče si zvolili pro svoje syny to-
to jméno 25 krát. Jana následuje 
Adam, který byl zapsán v matrič-
ní knize narození v loňském roce 
20 krát. Mezi další oblíbená jmé-
na patřilo jméno Jakub, kterého si 
rodiče zvolili 17 krát a následoval 
ho Lukáš, Matyáš, Daniel, Voj-

těch, Ondřej a Tomáš. Tato jmé-
na se v matriční knize narození 
objevila více než 10 krát. 
Rodiče využili i možnosti dát dítě-
ti dvě jména, jako například Adam 
Damian nebo Vojtěch Petr. 
Svoje místo v matriční knize našla 
i mužská jména cizího původu, 
například Dejan. Podle výkladu 
soudní znalkyně toto jméno je ji-
hoslovanské jméno, související se 
slovesem dejati, tj. „činit, praco-
vat“ a lze jej vyložit jako činorodý, 
aktivní.
Při volbě jmen pro své dcery, rodi-
če již tradičně projevují daleko vět-
ší fantazii než při volbě chlapec-
kých jmen. Prvenství mezi dívčími 
jmény „se stejným počtem hlasů“ 
získalo jméno Tereza a Eliška. Ta-
to jména si rodiče zvolili 14 krát. 
Terezu a Elišku těsně následují 
Anna, Barbora, Karolína, Kateřina 
a Lucie, které si rodiče zvolili 13 
krát. Více než 10 krát zvolili rodiče 
jméno Adéla, Kristýna a Nela.
I dvě dívčí jména se stala oblíbe-
ná a rodiče využili této možnosti 
a zvolili jména Agáta Jiřina, Kris-
týna Nikol, Karolína Lily, Leontý-
na Emílie, Lilly Sophie, Šarlota 
Anna nebo Viktorie Elizabeth.
Mezi jmény cizojazyčného půvo-
du se objevilo jméno Elizabeth, což 
je cizí podoba jména Alžběta. Jmé-
no je hebrejského původu a zna-
mená „bůh je má přísaha“. Liliana 
je jméno latinského původu, od-
vozeno od názvu květiny lilie.
Jak jsem již zmínila v úvodu, je 
dokázané, že naši předci se za-
mýšleli nad výběrem jmen pro 
svého potomka daleko více než 
současní rodiče. Jména mnohdy 
podléhají módě a rodiče zapomí-
nají, že se jménem je těsně spjato 
i příjmení. Při výběru jmen by-
chom se měli držet přísloví: „Ně-
kdy méně znamená více“.
V loňském roce bylo zapsáno 724 
dětí. Oproti minulým rokům se 
narodilo více chlapců než děvčat. 
Ve strakonické porodnici přišlo na 
svět nejvíce dětí v srpnu loňského 
roku, bylo to 40 chlapců a 36 děv-
čat. Nejméně dětí se narodilo 
v dubnu – 27 chlapců a 17 děvčat. 
Do matriční knihy může být za-
psáno pouze jméno povolené. Po-
kud rodiče zvolí pro svého potom-
ka jméno, které není uvedeno 
v knize „Jak se bude vaše dítě jme-
novat“, jehož autorkou je PhDr. 
Miloslava Knappová, Csc., musí 
jméno schválit autorka knihy ne-
bo Ústav pro jazyk český v Praze.
Anežka Lukešová, vedoucí oddělení 
matrik

 STRAKONICE V ČÍSLECH  EVIDENCE OBYVATEL K 31. 12. 2012

Počet občanů celkem 22 617

z toho
mužů 10 858
žen 11 759

Průměrný věk celkem 41,99

z toho
muži 40,46
ženy 43,39

Počet občanů do 15 let (včetně) 3 496
Počet občanů nad 65 let 3 717

Rok 2012

narození 225
zemřelí 227
přistěhovaní z jiné obce 401
stěhování v rámci obce 723
odstěhovaní 439

Počet občanů
podle částí města

Strakonice I 13 843
Strakonice II 4 748
Dražejov 1 317 
Hajská 52
Modlešovice 178
Přední Ptákovice 2 331
Střela 68
Virt 80

Město Strakonice nabízí obča-
nům s trvalým pobytem ve Strako-
nicích oslavu stříbrné, zlaté a dia-
mantové svatby v prostorách 
obřadní síně Městského úřadu 
Strakonice.
Jednou z podmínek pro tuto osla-
vu je předložení oddacího listu 
a dohodnutí termínu oslavy. 
Pokud občané dávají přednost 
oslavě této výjimečné události ve 

svém soukromí, navštíví je zá-
stupci města s dárkovým balíč-
kem v hodnotě 600 Kč a oslavenci 
se podepíší do pamětní knihy. 
Oslavenci se mohou na našem 
úřadě přihlásit osobně, nebo tuto 
příjemnou povinnost mohou za 
ně splnit děti, sousedi, kamarádi 
nebo ostatní příbuzní.
Anežka Lukešová, vedoucí oddělení 
matrik

MĚSTO STRAKONICE JE SE SVÝMI OBČANY V JEJICH 
VÝZNAMNÝCH CHVÍLÍCH
Jakým způsobem oznámit Městskému úřadu Strakonice oslavu 
stříbrné, zlaté a diamantové svatby.

Nového roku se již nedožila nej-
starší obyvatelka našeho města 
paní Marie Humlová. Zemřela 
31. prosince 2012. V Domově pro 
seniory v Rybniční ulici, kde žila, 
oslavila vloni v srpnu 106. naro-
zeniny. 
Narodila se v Kateřinkách u Opa-
vy, s manželem bydleli v Písku. 
Když ovdověla, nechtěla zůstat sa-

ma, a tak od roku 1970 pobývala 
v někdejším domově důchodců ve 
Štěkni. Jako bývalá zdravotnice se 
zapojila, dokud sama ještě mohla, 
do péče o své nemohoucí spolu-
obyvatele. Paní Marie Humlová 
byla velmi skromný a duchovně 
založený člověk. Její životní silou 
byla především víra.
(PR)

ZEMŘELA MARIE HUMLOVÁ  NEJSTARŠÍ ZE STRAKONIC

Marie Humlová při oslavě 104. narozenin v DPS Rybniční. Foto: Archiv MěÚ



V letošním školním roce vyhlásila 
florbalová unie celostátní turnaj 
O pohár ČFbU i pro žáky 1. stup-
ně ZŠ. Vítězi okresního kola ve 
Strakonicích se stali chlapci ze 

ZŠ F. L. Čelakovského Strakonice 
a postoupili do krajské eliminace. 
Ta se konala 19. 12. 2012 v Týně 
nad Vltavou. I v krajském kole 
podali chlapci výborný výkon a se 
čtyřmi vítězstvími a jednou remí-
zou se stali krajskými přeborníky. 

Postupují mezi 16 nejlepších týmů 
ČR, což je vynikají úspěch mezi 
561 přihlášenými týmy. Všichni 
chlapci si zaslouží velkou pochva-
lu za bojovnost. Školu reprezento-

vali: Filip Andrle, Václav Svach, 
Vilém Braun, Štěpán Kalbáč, Dan 
Karger, Vlastimil Kučava, Kryštof 
Býček, Šimon Hůda, Jan Kuneš, 
David Mrkvička, Marek Bečvář 
a Filip Němeček.
Jana Andrlová
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Po několika letech hledání nové 
partnerské školy se konečně poda-
řilo zahájit pevnou budoucí spolu-
práci s Realschule v bavorském 
Neustadtu an der Waldnaab. Sna-
hy o sblížení škol byly završeny 
v listopadu 2012, kdy se setkali ře-
ditelé obou škol na oficiální ná-
vštěvě v Německu. Té se za naši 
školu účastnily také Mgr. Kalbá-
čová a Mgr. Pelešková. Během 
návštěvy byla podepsána dohoda 
o partnerství mezi oběma škola-
mi. Společně byly prodiskutovány 
možnosti, jakým směrem chceme 
tuto spolupráci rozvíjet. Naší sna-
hou je udržet možnost výměnných 
pobytů v rodinách, rozvíjet vzá-
jemnou korespondenci moder-
ními způsoby (e-mail, Moodle 
apod.), pořádat společné jedno– 

nebo vícedenní aktivity. Od ko-
legů z německé školy jsme cítily 
veliký zájem o rozvoj našeho přá-
telství, a proto doufáme, že vše 
poběží podle našich vzájemných 
představ. Společně se těšíme na 
zajímavé zážitky.
V současnosti plánujeme bavor-
sko – české zimní hry, které by se 
měly konat 7. února 2013 v cent-
ru Silberhütte. Přibližně 24 žáků 
z každé školy se musí přihlásit mi-
nimálně k 3 disciplínám z 5 (běž-
ky, běžky – biatlon, sáňky, turisti-
ka, turistika se sněhovými botami) 
a společně s partnerskou školou 
tyto disciplíny absolvovat. Držte 
nám palce, aby vše klaplo a aby-
chom mohli tyto hry absolvovat, 
popř. je i vyhrát.
Jaroslava Kolesová, ředitelka školy

PARTNERSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY F. L. ČELAKOVSKÉHO
A REALSCHULE V NEUSTADTU AN DER WALDNAAB

ŽÁCI ZŠ F. L. ČELAKOVSKÉHO SLAVILI ÚSPĚCH

Sportovní klub JUDO – 1990 Strakonice pořádá

NÁBOR CHLAPCŮ A DĚVČAT VE VĚKU 714 LET.
Informovat se můžete u trenérů v průběhu pravidelných tréninků 
(od 8. ledna každé ÚT a ČT od 16.30 hod. v tělocvičně ZŠ Dukel-
ská), dále pak na mob.: 739 155 371 a na www.judostrakonice.cz

Žáci ZŠ F. L. Čelakovského se stali krajskými přeborníky ve florbale.
  Foto: Archiv školy

V letošním roce oslaví Šmidin-
gerova knihovna ve Strakonicích 
170 let od svého vzniku. Pro naše 
návštěvníky připravujeme řadu 
akcí – ať už pokračování oblíbe-
ných cyklů jako Akademie vol-
ného času, Zelené otazníky, 
kurzy veg(etari)ánského vaření, 
přírodovědné procházky a výle-
ty s výkladem či třetí ročník far-
mářských trhů, tak i některé 
novinky, jako např. populárně 
naučný vzdělávací cyklus Rozšiř-
me si obzory aneb Vzdělání 
hrou, komentované prohlídky 
strakonických kostelů či právě 
probíhající intenzivní kurz tréno-
vání paměti.

Pro snadnější a rychlejší orientaci 
v oddělení krásné literatury ozna-
čujeme hřbety knih piktogramy – 
jednoduchými obrázky, které čte-
náři prozradí téma knihy, aniž by 
jí musel listovat.
Od podzimu nabízí naše knihov-
na svým čtenářům možnost sezná-
mit se se čtečkou e-knih. Jelikož si 
elektronické knihy v poslední do-
bě našly cestu i na český knižní trh 
a přibývá lidí, kteří knihy v této 
podobě čtou nebo o to mají zá-
jem, vyšli jsme vstříc těm z vás, 
kteří by si chtěli práci se čtečkou 

e-knih vyzkoušet dřív, než se ji 
rozhodnou koupit či nekoupit. 
K dispozici jsou čtečky dvě – jed-
na se půjčuje domů a druhá 
zůstává pro zájemce kdykoliv 
k nahlédnutí ve studovně ŠK.
Značný úspěch jsme také zazna-
menali mezi našimi malými čte-
náři s tzv. tematickými kufříky. 
Je to novinka, kterou jsme zavedli 
nedávno a od prvních dnů jsou 
takřka neustále všechny kufříky 
půjčené. Pro začátek jsme zvolili 
osm mezi dětmi nejžádanějších 
témat – např. koně, psi, povolání, 
auta a dinosauři. V každém kufří-
ku pak děti najdou kromě knih 
a leporel také drobné hračky, 

pexesa, kvarteta, plyšová zvířátka 
a další didaktické pomůcky, díky 
nimž se s tématem seznámí co 
nejšířeji a přitom hravou formou.
Vyvrcholením oslav pak bude 
zábavný den s knihovnou pod 
názvem Koho čtení baví, ten 
s knihovnou slaví, připravovaný 
na červen. Rádi uvítáme jak na-
še stálé příznivce, tak i všech-
ny ostatní, kteří knihovnu třeba 
moc neznají a mohou být pří-
jemně překvapeni.
Andrea Karlovcová, ředitelka Šmi-
dingerovy knihovny

CO NOVÉHO VE ŠMIDINGEROVĚ KNIHOVNĚ?

Bezmála 8 tisíc návštěvníků zavíta-
lo v loňském roce do Městského in-
formačního centra Strakonice. Při-
bylo cizinců, kterých bylo celkem 
393. Z největší dálky přicestovali 
turisté z Japonska, Austrálie, Spo-
jených států a Kanady. Nejpočet-
něji zastoupeno bylo tradičně Ně-
mecko, nechyběli ani návštěvníci 
například z Nizozemska, Británie, 
Ruska, Španělska nebo Bulharska.
„Za nárůstem počtu zahraničních 
i tuzemských turistů je především 

jubilejní XX. Mezinárodní dudác-
ký festival, který se konal vloni 
v srpnu. Celkem našich služeb v ro-
ce 2012 využilo 7958 turistů i ob-
čanů Strakonic, to je meziroční 
nárůst o 1238 klientů. Cizinců 
k nám zavítalo o 151 více než 
v předchozím roce,“ doplňuje Olga 
Maroušková z Městského infor-
mačního centra Strakonice. Kro-
mě strakonických atraktivit se tu-
risté zajímali o dobré jídlo a nocleh.
(PR) 

DO STRAKONIC ZAVÍTALI TURISTÉ Z JAPONSKA I AUSTRÁLIE

  Foto: ŠK Strakonice
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Město Strakonice ve spolupráci s firmou Tříska Strakonice, Domem dětí a mládeže Strakonice a Muzeem středního Pootaví
vyhlašují

VÝTVARNOU SOUTĚŽ NA TÉMA NEJVĚTŠÍ JIHOČESKÉ POUTI,
která se pravidelně koná na sv. Václava ve Strakonicích.

Kategorie – mateřské školy, I. a II. stupeň ZŠ, studenti a dospělí, jednotlivci i kolektivy. Uzávěrka soutěže – 20. 6. 2013.
Místo pro odevzdání prací – Městské informační centrum Strakonice, Velké náměstí 2.

Výtvarné práce budou vystaveny v kapitulní síni strakonického hradu.
Zajímavé ceny pro vítěze jednotlivých kategorií věnuje firma Tříska Strakonice.

Kontakt: MIC Strakonice, tel.: 383 700 700/1, www.strakonice.eu

Autor obrázku: DDM Strakonice

Centrum pro zdravotně postižené JK, o. s.,
pracoviště ve Strakonicích

CHCETE SI ZLEPŠIT SVOU PAMĚŤ? 
MYSLÍTE SI, ŽE VÁM PAMĚŤ ŠPATNĚ FUNGUJE? 
NEZOUFEJTE A PŘIHLASTE SE!
Kurz TRÉNINKŮ PAMĚTI pro seniory
Osoby se zdravotním postižením v seniorském věku, skupina max. 7 osob

Kdy:  1. lekce 19. 2. 2013 v 13.00 hod.
Časový rozsah: 10 hodin (5 lekcí po dvou hodinách)
Kde:  v klubovně CZP JK, o.s., Stavbařů 213, 386 01 Strakonice
Cena kurzu: 250 Kč
Kontakt: Bc. Lenka Veselá, DiS. – lektorka kurzu,
 383 321 931 nebo 604 607 894 

Přijďte si i Vy ověřit, že Vaše paměť stále funguje.

POZVÁNKA NA BESEDU
ZŠ Povážská zve na besedu a promítání s Františkem Langmajerem na téma

Neperte se s rostlinkami (Permakulturní zahrady)
5. 2. 2013 v hudebně ZŠ od 18 hodin

AKCE V SOKOLOVNĚ V ÚNORU 2013
3 . 2. DDM Karneval od 14.00 hod. 
10. 2. TJ Sokol Dětský karneval od 14.00 hod.
16. 2. Hasičský ples od 20.00 hod. 
22. 2. Rybářský ples od 20.00 hod.

NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ
Dobré vztahy nejsou samozřejmostí.
www.tydenmanzelstvi.cz

11.–17. 2. 2013 – Manželství je umění
Zveme na následující program:

Úterý 12. 2. Manželská intimita (pro muže), kavárna Na Ostrově,
 18.00 hod.
Čtvrtek 14. 2. Manželství je umění (pro ženy), Mana, Lidická 194,
 18.00 hod. 
Sobota 16. 2. Dej mi ruku, dám ti svou (pro páry), Mana, Lidická 194,
 15.00 hod.
Neděle 17. 2. Síla manželské lásky, Mana, Lidická 194, 9.30 hod.
Podrobnosti na: www.manacirkev.cz, tel.: 608 079 461

MASOPUSTNÍ ZVYKY
ZUŠ Strakonice, CEGV Cassiopeia, pobočka ve Strakonicích a dětští za-
stupitelé města Strakonice pořádají 16. února 2013 v sobotu dopoledne, 
při kterém si připomeneme zvyky spojené s masopustem.

 9. 30 hod.  Průvod dětí městem (strakonický hrad – Palackého
 náměstí – Velké náměstí – strakonický hrad)

10. 30 hod.  Strakonický hrad, Rytířský sál – představení masek 
 s vystoupením Dudácké muziky ZUŠ Strakonice pod
 vedením Bohuslava Šabka
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Doporučená přístupnost: od 15 let
LET
Vstupné: 100 Kč
Oscarový režisér Forresta Gumpa 
a Trosečníka natočil jeden z nejpro-
vokativnějších filmů roku. 
Neděle 24.–pondělí 25. února 
POZOR!!! NE jen od 20.00 hod., 
PO od 17.30 a 20.00 hod. 
Fran/Něm/Rak, titulky, 125, 2D
Doporučená přístupnost: všem
LÁSKA
Vstupné: 90 Kč
Jeden z divácky nejúspěšnějších evrop-
ských filmů letošního roku.
Úterý 26.–středa 27. února
POZOR!!! od 17.00 a 20.00 hod. 
USA, drama/thriller, titulky, 157, 2D 
doporučená přístupnost: od 15 let 
ZERO DARK THIRTY
Film nominovaný na 5 Oscarů, včetně 
nominace za nejlepší film. 
Vstupné: 100 Kč
Čtvrtek 28. února– pátek 1. března
Od 17.30 a 20.00 hod.
USA, komedie/drma, titulky, 122, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
TERAPIE LÁSKOU
Vstupné: 100 Kč
Život vždycky nejde podle plánu.

DĚTSKÉ SOBOTY
Sobota 2. února
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 64
Doporučená přístupnost: všem
KRAKONOŠ A MISTR JEHLIČKA
Vstupné: 30 Kč
Sobota 9. února 
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 62 
Doporučená přístupnost: všem
KRTKOVA POHÁDKOVÁ DOBRO-
DRUŽSTVÍ
Vstupné: 30 Kč
Sobota 16. února 
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 64 
Doporučená přístupnost: všem
KAMARÁD KAPŘÍKŮ
Vstupné: 30 Kč
Sobota 23. února 
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 60
Doporučená přístupnost: všem
VZPOURA HRAČEK
Vstupné: 30 Kč

SENIORSKÁ STŘEDA
Středa 13. února 
POZOR!!! od 9.30 hod
ČR/SR/PL, detektivka, 112, 2D, pro-
mítání pro seniory a handicapované 
VE STÍNU
Vstupné: 50 Kč
Strhující detektivní příběh, který na-
vazuje na nejlepší domácí i zahraniční 
tradice dobové filmové detektivky. 

FILMOVÝ KLUB – KINO OKO
Úterý 12. února
Od 20.00 hod.
USA, drama, titulky, 115, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
SUNSET BLVD
Vstupné: 70 a 55 Kč
Nejslavnější a nejtrpčí portrét holly-
woodské továrny na slávu.
Změna programu vyhrazena.

ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE
Vstupné: 120 Kč
Pátek 1. února
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
Špa, drama/thriller, titulky, 107, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
NIC NÁS NEROZDĚLÍ
Vstupné: 100 Kč
Naděje nikdy neumírá.
Sobota 2.– neděle 3. února
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
USA, akční, titulky, 113, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
GANGSTER SQUAD
– LOVCI MAFIE
Vstupné: 90 Kč
Beze jména. Bez identity. Bez lítosti.
Pondělí 4.–středa 6. února
Od 17.30 a 20.00 hod.
Fra/Kan, romantický/sci-fi, titulky, 107
Doporučená přístupnost: všem
PARALELNÍ SVĚTY 3D
Vstupné: 130 Kč
Jak získat dívku z jiného světa? Adama 
nezastaví zákon ani věda!
Čtvrtek 7.–pátek 8. února
Od 17.30 a 20.00 hod. 
USA, biografický/drama, titulky, 98, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
HITCHCOCK
Vstupné: 100 Kč
Za filmem, který šokoval svět, se skrý-
vá ještě jeden příběh.
Sobota 9.–neděle 10. února
Od 17.30 a 20.00 hod.
USA akční thriller, titulky, 107, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
KONEČNÁ
Vstupné: 100 Kč
Důchod je pro bábovky.
Pondělí 11.–úterý 12. února
POZOR!!! PO od 17.30 a 20.00 hod., 
ÚT jen od 17.30 hod.
USA/VB, drama, titulky, 128, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
NADĚJNÉ VYHLÍDKY
Vstupné: 90 Kč
Filmová adaptace slavného románu 
Charlese Dickense.
Středa 13. února
Od 17.30 a 20.00 hod.
Fra/USA, Psychologický thriller, titul-
ky, 93, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
MANIAK
Vstupné: 90 Kč
Film Maniak je Jackem Rozparovačem 
21. století odehrávající se v současném 
Los Angeles.
Čtvrtek 14.–středa 20. února
Od 17.30 a 20.00 hod. 
ČR, komedie, 120, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
BABOVŘESKY
Vstupné: 140Kč
Úsměvná komedie ze života současné 
jihočeské vesnice Babovřesky.
Čtvrtek 21.–neděle 24. února
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
USA, animovaný, dabing, 101
Doporučená přístupnost: všem
HLEDÁ SE NEMO 3D
Vstupné: dospělí 175 Kč
děti do 15 let 145 Kč
Čtvrtek 21.–sobota 23. února 
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
USA, drama, titulky, 138, 2D

6. 2. 
Přednáška Expedice Tibet
Rytířský sál, od 19.30 hodin
7. 2. 
Felix Holzmann – Včera, dnes 
a zítra
Dům kultury, od 19.30 hodin
10. 2. 
Taneční odpoledne s písničkou
K poslechu a tanci hraje Jan Von-
drášek z Klatov.
Dům kultury, od 15.00 hodin
11. 2. 
Naši prezidenti
Beseda s Ing. Josefem Kalbáčem
Rytířský sál, od 19.30 hodin
12. 2. 
Slzy smíchu Stanislava Zindulky
Humorná celoživotní procházka 
po prknech, která znamenají svět, 
ale nejen o nich. 
Rytířský sál, od 19.30 hodin
17. 2. 
Jak se Honza dostal na hrad 
Pohádka pro děti v podání Diva-
delní společnosti Julie Jurištové.
Dům kultury, od 14.30 hodin
18. 2. 
Divadelní předplatné „A“
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Zdeněk Jirotka, František 
Zborník: SATURNIN
Dům kultury, od 19.30 hodin
19. 2. 
Zimní koncert 
Účinkují žáci hudební školy Ya-
maha a dětského koutku ToLeDo. 
Rytířský sál, od 16.30 hodin
20. 2. 
DS Čelakovský Mladá scéna:
Mandarinkový pokoj
Dům kultury, od 19.30 hodin
21. 2. 
KPH
Václav Hudeček a Barocco 
Sempre Giovane hrají Vivaldiho
Dům kultury, od 19.30 hodin

25. 2.
Věra Martinová & Jamie 
Marshall a spol.
Dům kultury, od 19.30 hodin
6. 2.–3. 3. 
Výstava obrazů a kreseb Jiřího 
Mášky 
Vernisáž se uskuteční dne 5. února 
v 17.30 hodin v Maltézském sále.
Úvodní slovo – PhDr. Jaromír 
Procházka, znalec umění.

16. 2.–17. 3. 
Jeskyně křišťálové oči
Výstava fotografií českého spe-
leologa, cestovatele a fotografa 
Marka Audyho, pořádána ve spo-
lupráci s Velvyslanectvím Bolí-
varské republiky Venezuela pod 
záštitou města Strakonice.
Vernisáž se uskuteční dne 15. 2. 
2013 od 17.00 hodin, sál U Kata.

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN
10. 3. 
Taneční odpoledne s písničkou
11. 3. 
Divadelní předplatné „A“ 
Studio DVA: Prší 
13. 3. 
Diashow Jiřího Kolbaby: 
Fotosafari – planeta zvířat
15. 3. 
Vladimír Mišík & ETC
21.–23. 3. 
48. ročník loutkářské přehlídky 
Skupovy Strakonice 
25. 3. 
Divadelní předplatné „B“
Agentura Harlekýn: Příbuzné si 
nevybíráme – Eric Assous
27. 3. 
KPH – Velikonoční koncert
Vzkříšení duše a přírody
27. 3. 
DS Čelakovský Mladá scéna:
Mandarinkový pokoj – repríza
28. 3. 
Strašná nádhera – zcela nová 
talk show Haliny Pawlovské
29. 3. 
Přednáška kartářky Jany Skálové
6. 3.–31. 3. 
Výstava SYNEK GREGORA – 
OBRAZY SOCHY
Vernisáž 5. 3. v 17.00 hodin, Mal-
tézský sál
20.–24. 3. 
Výstava k loutkářské přehlídce 
Skupovy Strakonice
Kočovné muzeum strašidel – je-
dinečná výstava strašidel a po-
hádkových bytostí v životních 
a nadživotních velikostech. 
Sál U Kata

KINO OKO STRAKONICE
Pátek 1.–neděle 3. února
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
ČR, animovaný, 95, 2D
Doporučená přístupnost: všem



ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE 2/2013

12

AKCE

12

ŠMIDINGEROVA
KNIHOVNA

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

e-mail: knihovna@knih-st.cz
Již 170 let slouží knihovna ve 
Strakonicích svým čtenářům, sna-
ží se bavit, radit i pomáhat.
Jak vidíte knihovnu Vy? Vystih-
něte svůj pohled na knihovnu.
Žádáme všechny naše čtenáře i ve-
řejnost o pomoc s vytvořením no-
vého, krátkého a výstižného loga, 
motta, hesla či bonmotu, které 
bude naši knihovnu charakterizo-
vat. Své nápady, náměty a výtvory 
můžete do konce února odevzdá-
vat ve všech odděleních knihovny, 
posílat poštou nebo e-mailem, 
vhodit do biblioboxu nebo poštov-
ní schránky u knihovny. 
l 30. 1.–4. 3. – Richard Slaba 

– S hlavou v oblacích. Foto-
grafie z Ladakhu v indických 
Himalájích. Nahlédněte do ze-
mě vysokých hor, buddhistic-
kých klášterů, odlehlých vesni-
ček, ale i hrdých a usměvavých 
lidí, kteří si stále udržují svou 
původní kulturu a zvyky. Foto-
grafie jsou doplněny básněmi 
Chan Šana ze sbírky Nad ne-
fritovou tůní jasný svit. ŠK, 
vstupní hala.

l 25. 1.–16. 2. – výstava pra-
cí z fotosoutěže Strakonická 

ropná skvrna. ŠK, pobočka za 
parkem.

l 5. 2., 12. 2., 19. 2., 26. 2. – 
Paměť stárne – a co teď? My 
vám dáme odpověď! Kurz tré-
nování paměti. Jen pro přihlá-
šené účastníky. ŠK, společen-
ský sál, 15.30 a 17.15 hod. 

l 6. 2. – Zlatá éra Semaforu 
1959–1969 v podání hudeb-
ního kritika a publicisty Jiřího 
Černého. Beseda z cyklu Aka-
demie volného času 2013 – 
společenský sál, 17.00 hod. 

l 12. 2. – Kurzy počítačové gra-
motnosti – přednostně pro 
čtenáře ŠK! Pro začáteční-
ky: Práce s operačním systé-
mem. ŠK, studovna, 9.30 hod. 
Pro pokročilé: MS Word. ŠK, 
studovna, 15.30 hod.

l 12. a 14. 2. – 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 20. 2. – Jídlo z blízka nebo 
z daleka? Co jsou to „míst-
ní potraviny“? Kam pro tako-
vé jídlo? Čemu prospěje ná-
kup místních produktů? Na 
tyto i další otázky vám odpoví 
pan Josef Kadubec z organi-
zace ROSA. Pořad z cyklu Ze-
lené otazníky. ŠK, pobočka za 
parkem, 18.00 hod.

l 21. 2. – Chemie v nás a kolem 
nás. Mgr. Zdeňka Skalická 

Stálé expozice muzea jsou uzavřeny.

KAPITULNÍ SÍŇ
Život Ježíše Krista
20. 2.–1. 4.
Výstava o životě nejvýznamnější 
osoby křesťanství, zobrazující jeho 
život a činy, které ovlivnily nově 
vznikající náboženství. 
Vernisáž 19. února v 16 hodin.
Otevřeno: Út–Pá 10–16 hodin, 
So–Ne a Velikonoční pondělí 13–
16 hodin.

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 letáko-
vý kulturní servis včetně nabídky 
pražských divadel, muzeí a galerií.
Prodej uměleckých předmětů, ob-
razů i keramiky 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 skupi-
ny po předchozí domluvě na tel.: 
731 907 308.

OSTATNÍ AKCE
Přednášky v Domovech pro seniory
26. a 27. 2. Masopust

VÍTE ŽE…
v roce 2013 uplyne
l 35 let od založení samostatné-

ho archeologického oddělení 
MSP ve Strakonicích 

l 90 let od narození Zdeňka 
Podskalského (18. 2. 1923–
19. 10. 1993), absolventa zdej-
šího gymnázia (1942), herce, 
scénáristy, filmového režiséra 

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.

VÝZVA
Muzeum středního Pootaví Stra-
konice opět připravuje na turistic-
kou sezonu projekt pod názvem 
Léto pod Rumpálem. Bude se jed-
nat o kulturní vystoupení všech 
žánrů profesionálních i amatér-
ských umělců určené pro všechny 
věkové skupiny. Smyslem projek-
tu (v období červen až září), je 
rozšířit a zpestřit letní kulturní na-
bídku obyvatelům Strakonic, blíz-
kého okolí i návštěvníkům města. 
Nabízíme spolupráci a prostor 
pro prezentaci všem organizacím, 
spolkům a skupinám činným v ob-
lasti kultury. Více informací na se-
tkání 19. března 2013 v 16 hodin 
v přednáškové místnosti muzea, 
Zámek 1 – vchod do kanceláří 
muzea.
Těšíme se, že společně připravíme 
pestrý a zajímavý program.

pokračuje v novém populárně 
vzdělávacím cyklu akcí Rozšiř-
me si obzory aneb Vzdělání 
hrou přednáškou o dalším ví-
ce či méně oblíbeném školním 
předmětu – chemii. ŠK, spole-
čenský sál, 17.00 hod. 

l 23. 2. – básníci na hradě. Při 
autorském čtení představí 
svou tvorbu současní regionál-
ní autoři, např. Petr Šimek, 
Petr „Pták“ Kalaš, Marek 
Dunovský, Pavla Přesličko-
vá. Čtení bude doprovázeno 
jazzovým triem. Tato událost 
současně otevírá výstavu bás-
ní v galerii pod širým nebem 
(Artwall Strakonice, ul. Želiv-
ského), která bude probíhat od 
23. 2. do 22. 3. 2013. ŠK, spo-
lečenský sál, 18.00 hod.

ŠK spolupořádá:
l 24. 2. – Michal Štěpánek uvá-

dí 4. ročník filmového fes-
tivalu Expediční kamera. 
Expediční kamera je téměř de-
sítka filmů o skutečném životě, 
o dobrodružství, divoké příro-
dě, extrémních zážitcích i spor-
tech. ŠK, společenský sál, od 
16.00 hod.

ŠK A ČSOP ZVOU NA:
l PO 4. 2. – Tvořivý podvečer 

s J. Věženskou – korálko-
vá přáníčka a náramky (viz 
např. www.bizujana.717.cz). 
Mezi 17.00–19.00 hod. v půj-
čovně v Husově ulici čp. 380.

l SO 9. 2. – Komentovaná pro-
hlídka v ambitech a v koste-

le sv. Prokopa (ve spoluprá-
ci s muzeem), sraz ve 14.00 
hod. před vchodem kostela. 
Vede doc. Ing. arch. ThLic. 
Jiří Kupka, Ph.D.

l NE 10. 2. – další společ-
né hraní na kantely. Koná se 
od 18.00 hod. v pobočce za 
parkem ve spolupráci s o. s. 
Spona.

l ST 13. 2. – RNDr. Petr Pav-
lík: Ptáci (a lidé a jiná havěť) 
v zemědělské krajině – před-
náška s promítáním. Od 17.00 
hod. v promítacím sále strako-
nického gymnázia.

l SO 23. 2. – přírodovědný vý-
let – sraz v 8.45 hod. před 
mapou na autobusovém ná-
draží, v 9.00 hod. jede sušic-
ký autobus do Střelských Hoš-
tic. Podíváme se do muzea 
voroplavby a půjdeme pěšky na 
Dominku a do Horažďovic (ne-
bo jinam, podle počasí a doho-
dy). Zpět jede např. autobus ve 
13.45.

l schůzky kroužku MOPíků (kro-
mě 1. 2.). Sraz vždy v 16.00 
hod. před hradem u kanceláře 
CIAO. Na 8. 2. je domluvena 
návštěva koziček a dalších zví-
řat na hradě a také ukážeme, 
jak se čistí ptačí budky. Při dal-
ších schůzkách (nepůjdeme-li 
si hrát ven) budeme mikrosko-
povat, vyrábět atd.

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 angličti-
ně a němčině.
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 AKCE

www.ddmstrakonice.cz
VAŠE MÍSTO

PRO VOLNÝ ČAS

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ
ŠKOLA, STRAKONICE

KOCHANA Z PRACHOVÉ 263
tel./fax: 383 332 166

e-mail: zus-strakonice@cmail.cz
http://zus.strakonice.cz

14. 2. Okresní kolo soutěže v komorní hře s převahou dechových 
nástrojů od 9 hod. v zámeckém sálku – organizace a účast sou-
borů

16. 2. Masopustní zvyky – maškarní průvod žáků LDO v 10 hod. od 
Rumpálu, v 10.30 hod. v Rytířském sále zahájí program dudác-
ká muzika 

19. 2. Přehlídka smyčcového oddělení (vystoupení žáků, kteří bu-
dou v letošním roce reprezentovat na soutěžích) od 16.30 hod. 
v zámeckém sálku

20. 2. Koncert žáků od 17.30 hod. v zámeckém sálku

Soutěže, přehlídky, zájezdy…

 1. 2. Dětská porta – republikové finále (v Praze) – účast žáků
19. 2. Okresní kolo akordeonové soutěže (ve Volyni) – účast žáků
26. 2. Okresní kolo keyboardové soutěže (v Blatné) – účast žáků
28. 2. Krajské kolo soutěže v komorní hře s převahou dechových 

nástrojů (v Českých Budějovicích) – účast postupujících sou-
borů

MATEŘSKÉ CENTRUM BERUŠKA
Lidická 194, Strakonice

(1. patro v bývalé ZŠ naproti nemocnici)
Otevřeno po–čt 9.00–12.00 hodin

(využijte volné herny)
Středa 6. 2. v 10.30 – 5 kroků ke kráse – přednáška o výhodách kosme-
tiky Dove 
Středa 13. 2. v 10.00 – Přednáška pro děti a rodiče o ústní hygieně 
a správném čištění zubů – přijďte si zkusit správnou techniku čištění 
zubů, vhodné pro všechny věkové kategorie, s sebou si přineste vlastní 
zubní kartáček.
Čtvrtek 21. 2. v 10.00 – Přednáška na téma důchodové reformy 
– 1. pilíř, 2. pilíř, 3. pilíř… Vyznáte se v tom? Vysvětlíme si, co nás vlast-
ně čeká.

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 – KEŇA, TANZÁNIE, ZANZIBAR

Úterý 19. 2. 2013 od 18 hodin v promítacím sále strakonického gymnázia

Během této přednášky se s Veronikou a Danielem Šimečkovými podívá-
me do nejznámějších národních parků Keni. Vystoupáme na nejvyšší 
keňskou horu, kde budeme moci obdivovat unikátní faunu a flóru. Pro-
jedeme Tanzanií a naše putování zakončíme na slunném, kořením 
provoněném Zanzibaru. 

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 únor:

1. 2. Pátek 9.00–13.00 Promítání filmu
5. 2. Úterý 11.00–15.00 Zpívání – zkouška kapely Fokus Plamínek

15. 2. Pátek 9.00–13.00 Aromaterapie
20. 2. Středa 13.00–15.00 Dovedné ruce

Každé pondělí vařečka od 10.00 do 13.30 (13.30–14.00 – úklid)
Každý čtvrtek 9.00–12.00 a 13.00–15.00  Individuální plánování

Sociálně terapeutická dílna Kopretina
Můžete zde plést, háčkovat, vyšívat, filcovat, malovat, tvořit z hlíny,

plést z proutí, vyrábět svíčky, mýdla…
Více informací na www.fokus-pisek.cz

 3. 2. Maškarní bál – pro veřejnost, sokolovna 14.00–17.00 hod., 
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. na kulhova@ddmstrakonice.cz.

26. 2. Soutěž Veverky Rezky – přírodovědná soutěž v CEV Podskalí, 
začátek od 13.00 a 14.00 hod., pro žáky 3. a 4. tříd ZŠ, vstupné 
10 Kč, info a přihlášky: kulhova@ddmstrakonice.cz.

27. 2.  Den bez úrazu – pro 5. třídy ZŠ, Na Ohradě od 8.00 hod.

28. 2.  Den bez úrazu – pro 5. třídy ZŠ, Na Ohradě od 8.00 hod.

Připravujeme: jarní prázdniny
Taneční soustředění a deskové hry Na Ohradě i na Zálesí 
Výlet ke koním do Štětic • sledujte www.ddmstrakonice.cz

  Foto: Veronika Šimečková

V INFOCENTRU
JE NĚKOLIK NOVINEK
V městském informačním cen-
tru se ke konci roku sešlo 
hned několik knižních novi-
nek s regionální tematikou. 
Sdružení pro obnovu Dobrše 
vydalo Pohádky ze šumavské-
ho podlesí, jejichž autorem je 

již zesnulý strakonický rodák Josef Křešnička. V knize je 15 pohádek, na-
příklad o lívancích, klikoběžce nebo sobeckém obrovi. Pořídíte ji za 
270 Kč. Infocentrum nabízí také knihu 120 let Nemocnice Strakonice, 
publikaci Strakonický hrad v obrazech, kterou vydalo Muzeum středního 
Pootaví, a Šumavské pohádky a říkadla Ondřeje Fibicha. Také je už 
v prodeji dlouho očekávané DVD z XX. Mezinárodního dudáckého fe-
stivalu. Stominutový dokument je zaměřen na české taneční soubory. 
DVD stojí 190 Kč.
Petra Měšťanová, Městské informační centrum Strakonice
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PROVOZ V ÚNORU 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 6.00–7.30  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 • www.starz.cz

Změny programů vyhrazeny!

hřišti spatřit dodnes (Miroslav 
Krenk, Jaromír Samec, Zdeněk 
Vlk, Michal Fencl).
Ve stejném roce oddíl zakládá 
další tradici, která se jmenuje 
QUIRINUS CUP. Jedná se o je-
den z největších házenkářských 
turnajů v Evropě (účast 15 zemí), 
pořádaný v Neussu a Düsseldorfu 
v SRN. Účastní se právě mladší 
dorostenci a obsazují senzační 
2. místo po finálové porážce 9:10 
od UHK Wien. Před finálovým 
utkáním se hrají hymny, vztyčují 
státní vlajky a přítomna je i televi-
ze, prostě zážitek. V dalších letech 
jsme pravidelnou účast rozšířili 
ještě o naše dívčí družstvo (doros-
tenky, či žačky) a o mladší doros-
tenky Písku. Všechna tři družstva 
tam jezdí každoročně dodnes spo-
lečným autobusem a jsou úspěšná 
(ČZ ml. dorostenci 1. místo 2002, 
2. místo 1996, 4. místo 1992 
a 2001, ČZ ml. dorostenky 3. mís-
to 2000 a 2011, 4. místo 1999 
a 2004, ČZ ml. žáci 1. místo 2006, 
st. žačky 3. místo 2006).
To však z událostí zakládajících 
tradici není vše. Z iniciativy ve-
doucích pracovníků Strojírny ČZ 
Josefa Polaty a Jaromíra Menčíka 
(bývalého předsedy odboru ZRTV 
v TJ ČZ) a jejich německého pří-
tele Hermanna Haase, uskutečňu-
jí muži v létě 1990 zájezd do Ho-
fenu v SRN, kde se zúčastňují 
rovněž velikého turnaje zvaného 
KAPPELBERG. Soupeři ze Stra-
konic a z Hofenu se spřátelili a do-
dnes se vzájemně každoročně na-
vštěvují!
Jiří Dobeš

90 LET STRAKONICKÉ HÁZENÉ POHLEDEM DO HISTORIE  ČÁST TŘINÁCTÁ
V minulém vyprávění jsme dospěli 
do roku 1987, jehož druhou část 
lze charakterizovat titulkem „Ko-
nečně zase liga!“. Desetileté úsilí 
koncepčního rozvoje oddílu při-
neslo ovoce. Po 18 letech je ve 
Strakonicích zase liga házené. Za-
tím jenom v dorostenecké katego-
rii, ale lze s nadějí hledět do bu-
doucna. Do podzimních soutěží 
1987 jsme přihlásili 11 družstev, 
mimo to už se stává zvykem, že 
trénují ještě 2 přípravky, chlapci 
a děvčata ze 2. a 3. tříd. Dívčí slož-
ka oddílu má poprvé starší žá-
kyně. Dorostenci se na vstup do 
II. ligy usilovně připravovali a po-
sílili se i z rozpadlého družstva 
z Písku. Jeden z příchozích, Pavel 
Pirný, už ve Strakonicích zůstal 
a byl výraznou osobností i později 
v mužích. Nováček druholigové 
soutěže se na podzim jen rozkou-
kával, 4 body nebylo nic moc, na 
jaře však družstvo hrálo jako 
z partesu a výsledkem byla vý-
borná 6. příčka v tabulce. 
Oddíl je nadále velice aktivní v ná-
borových činnostech. Přestože há-
zená není basketbal či fotbal, a na 
školách se nehraje, organizují há-
zenkáři soutěž škol (tzv. Pionýr-
skou sportovní ligu) v 5 kategori-
ích (tj. od 4. do 9. třídy) za účasti 
všech strakonických škol a 4 druž-
stev ze Štěkně. Tyto pravidelné 
každoroční soutěže byly zdrojem 
úspěšných náborů dětí do oddílu.
I po funkcionářské stránce je od-
díl úspěšný. Josef Dobeš, bývalý 
hráč a trenér, pracuje jako sekre-

tář Jihočeského výboru svazu há-
zené, jeho bratr Jiří vede komisi 
mládeže, a je i členem komise 
mládeže při Výboru svazu háze-
né ČÚV ČSTV.
Vzniká i další tradice. Začátkem 
července jsme zorganizovali spor-
tovní házenkářský tábor v Kadově 

u Blatné. Čtrnáct dní, strávených 
sportem, ale i dalšími aktivitami, 
se stalo pro mladé házenkáře a há-
zenkářky neodmyslitelným zahá-
jením prázdnin po dobu 14 let, te-
dy až do roku 2000, kdy se tato 
akce uskutečnila naposledy.
Po sportovní stránce je oddíl rov-
něž vysoce aktivní. Ročně pořádá 
8 až 9 turnajů pro mládež a zú-
častňuje se maximálního počtu 
turnajů na hřištích soupeřů. Pro 
názornost jen v roce 1990 sehrála 

jednotlivá družstva, kromě mis-
trovských utkání, 55 turnajů, či 
přátelských utkání. Tato aktivita 
trvá až do poloviny 90. let, potom 
klesá vlivem zvyšující se finanční 
náročnosti sportování.
Vraťme se ale ještě zpátky. Na ja-
ře 1989 je dostavěna tělocvična 

TJ ČZ, čímž se výrazně zlepšují 
podmínky pro zimní přípravu 
družstev. Potřeba rozšíření trénin-
kových ploch nutí rostoucí oddíl 
k zahájení výstavby druhého hřiš-
tě s asfaltovým povrchem, náklad 
činil 200 tis. Kč.
Vedle starších dorostenců se rýsu-
je další úspěšné družstvo – mladší 
dorost, který postupuje na jaře 
1990 přes kvalifikaci ve Strakoni-
cích do ligy mladších dorostenců. 
Některé z úspěšného celku lze na 

Dorostenci v sezoně 1988/1989 – nahoře: Václav Kuděj, Václav Vadroň, 
Zdeněk Urbánek, Karel Malý, Jaromír Samec, Pavel Hynouš, Roman 
Nejdl, Martin Nejdl. Dole: David Pavlíček, Pavel Šulitka, Zdeněk Vlk, 
Roman Marienka, Jiří Klenovec, Jan Sklenář a trenér Jiří Dobeš.
 Foto: Archiv oddílu házené

FITNESS PLAVECKÝ STADION
 

Pondělí
  8.00–12.00 13.00–21.00
Úterý
  8.00–12.00 13.00–21.00
Středa
  8.00–12.00 13.00–21.00
Čtvrtek
  8.00–12.00 13.00–21.00
Pátek
  8.00–12.00 13.00–21.00
Sobota 13.00–19.00
Neděle 13.00–19.00

VÝJIMKY
Pátek 1. 2. – provoz pro veřejnost 
10.00–22.00 (15.30–20.00x)

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
Úterý 
16.15–17.15:  rodiče+děti do 10 let
17.30–18.30: společné
Čtvrtek
9.30–10.30: senioři
Soboty, neděle dle možností, pro-
gram bude upřesňován v průběhu 
února na webu www.starz.cz a na 
plakátech

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

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

Řešení lednového čísla: Pohodový rok 2013.

PRANOSTIKA

Mnoho lidí prochází našimi životy 
aniž by v nás zanechali nějakou 
výraznější stopu. Naopak je málo 
takových, které si již při pouhém 
vyslovení jména, okamžitě s ně-
čím pozitivním spojujeme. Setká-
ní s nimi nás obohacuje a nikdy na 
ně nezapomeneme. A právě k těm 
se řadí i paní Drahuška Kolářová, 
jejíž jméno se stalo synonymem 
obětavosti, empatie a porozumění 
pro druhé. 
Pro nás, kteří jsme ji znali, navždy 
zůstane spojena s péčí o seniory 

a zdravotně postižené celého regi-
onu. Kdybychom chtěli vzpomínat 
na vše, co pro své okolí vykonala 
a čím nás obohatila, asi bychom 
popsali nejeden list papíru.
Byla to ona, kdo s Petrem Šulis-
tou, bývalým vedoucím vychova-
telem ÚSP Osek, stáli u zrodu me-

zinárodního festivalu zdravotně 
a mentálně postižených hudeb-
níků Salve vita a Salve charitas, 
jehož další ročník se koná letos 
v dubnu. A byla to zase ona, kdo 
získal licenci od kanadského vel-
vyslanectví na pořádání charita-
tivního běhu na podporu výzku-
mu rakoviny – Běhu Terryho 
Foxe. Mnoho let se Strakonice 
držely na špičce v počtu účastní-
ků i množství vybraných finanč-
ních prostředků v rámci celé ČR. 
Dnes existuje jeho pokračování 
v Běhu naděje, který se koná kaž-
doročně ve druhé polovině září. 
Také projekt Matka roku, otec ro-
ku, kdy hodnotíme dlouhodobou 
péči o zdravotně či mentálně po-
stiženého člena rodiny, byl jejím 
dítětem. A tak bychom mohli po-
kračovat. 
Mnoho let stála v čele Centra pro 
zdravotně postižené ve Strakoni-
cích, neúnavně obcházela spon-
zory, psala nové projekty, na-
vštěvovala organizace a instituce, 
pracovala v sociální komisi při 
radě města, spolupořádala akce. 
A to vše s jediným cílem, vydo-
být pro „své“ seniory a zdravotně 
postižené co nejlepší postavení 
a uznání. Sama však bojovala s ne-
přízní osudu, ale nevzdávala se 
ani ve chvílích, kdy zdraví pře-
stávalo sloužit. Pracovala, pláno-
vala, rozdala úkoly a pak náhle 
19. prosince 2012 odešla …
Zůstalo po ní nejen v oblasti so-
ciální péče prázdné místo, které 
se jen těžko bude zaplňovat.
Ivana Říhová

PODĚKOVÁNÍ MÍSTO SLZ

Bára Vránová, 9 let

VÝSLEDKY PROSINCOVÉHO KVÍZU
1. Bavor II.
2. Bavor III., 3. července 1307, vzdal se funkce královského purkrabí-

ho na hradě Zvíkově.
3. Bavor III., manželka Markéta, která ho přežila o 40 let a je pohřbe-

na v hrobce Rožmberků ve Vyšším Brodě.
4. Bavor I., roku 1243 daroval on a jeho manželka Bolemila část hra-

du a několik okolních vesnic do držení řádu.
5. Na hradě Zvíkov.
6. Bavor III., podporoval dary zdejší cisterciácký řád, za to si vymínil 

pohřeb, každoroční  zádušní mši a udržování věčného světla. Dnes 
je nad Bavorovým hrobem barokní epitaf.

Ceny jsou v městském informačním centru připraveny pro Vladimíru 
Kubovou, Ivo Andrle a Vlastu Soukupovou. 
Děkujeme za zaslané odpovědi.
Redakce Zpravodaje

ÚNOROVÁ KŘÍŽOVKA

„V únoru sníh a led – v létě nanesou včely med.“Drahuška Kolářová (na snímku 
vpravo). Foto: Archiv MěÚ

l 6. 2. 1923 zemřel Adolf Hey-
duk, básník (90. výročí úmrtí)

l 15. 2. 2003 zemřel Miroslav 
Horníček, herec a spisovatel 
(10. výročí úmrtí)

l 17. 2. 1853 narodil se Jaroslav 
Vrchlický, vlastním jménem 
Emil Frída, básník, dramatik 
a překladatel (160. výročí naro-
zení)

l 18. 2. 1923 narodil se Zdeněk 
Podskalský, filmový režisér 
a scenárista (90. výročí naroze-
ní)

l 23. 2. 1883 narodil se Karl 
Jaspers, německý filozof (130. 
výročí narození)

l 27. 2. 1913 narodil se Irwin 
Shaw, americký prozaik a dra-
matik (100. výročí narození)

UDÁLOSTI A ŽIVOTNÍ VÝROČÍ OSOBNOSTÍ V ÚNORU

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

Murphyho zákon

Aleš Hess, 9 let
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Založení samostatného lyžařské-
ho odboru při KČSL ve Strakoni-
cích předcházely již první lyžařské 
pokusy, které probíhaly v rámci 
Sokola. Jak píše p. Ladislav Ma-
tějka: „Lyžařský kroužek zde 
vznikl na počest VI. sletu Č.O.S. 
roku 1912 (tedy již před 100 lety! 
– pozn. autora). Po první světo-
vé válce se začalo s organizova-
ným  lyžováním. Sokolové se spojili 
s KČST a založili lyžařský odbor.“
Na počátku zimy 1935/36 byl již 
na Strakonicku čilý lyžařský ruch: 
„Nejvíce zájezdů vedl lyžař. refe-
rent Jaromír Zeman – 18, p. stav. 
Neústupný – 3, Fr. Skolek – 2, Jos. 
Míšek, Jos. Haken, Fr. Heckl po 
jednom. Na valné hromadě (KČST 
– pozn. autora) dal lyžař. referent 
Jaromír Zeman ve své zprávě po-
pud k založení samostatné lyžař-
ské skupiny při našem odboru, kte-
rá by se mohla starati o pěstování 
a šíření krásného lyžařského spor-
tu v širších řadách svého členstva 
i mimo – lépe, nežli to mohl konat 
lyžař. referent. Na začátku sezony 
1935/1936 dne 7. listopadu 1935 
došlo skutečně k ustavení lyžařské 
skupiny.“ Nejen 7. listopad 1917 
tedy vstoupil do historie – i rok 
1935 byl pro strakonické lyžaře 
důležitý. Ustavující schůze se ko-
nala v restauraci U Dudáka ve 
Strakonicích a zvolen byl výbor: 
předseda – Josef Haken, úředník 
fezáren, místopředseda – Josef 
Skala, zubní technik, jednatel – 

Frant. Heckl, profesor, náčelník – 
Jaromír Zeman, profesor, poklad-
ník – Josef Míšek, úředník banky, 
zapisovatel – Zdeněk Zdráhal, ob-
chodník. Z Pamětní knihy KČSL 
cituji prof. Jaromíra Zemana: 
„Lyžaři KČSL ujali se čile práce, 
sestavili si pracovní program, na-
stal čilejší ruch a obrat v pěstování 
lyžařství (ano, tak se lyžování na-

zývalo – pozn. autora) v odboru. 
Kdežto až dosud kladl se největší 
důraz na zimní turistiku, začíná se 
pěstovati též lyžařství sportovně, 
čímž získal se větší zájem u do-
rostu a žactva i vyspělejších členů – 
lyžařů.“
I. lyžařský turistický závod o pře-
bor župy Šumavské se měl usku-
tečnit 19. ledna 1936 v lyžařském 

středisku v Kubově Huti u Vim-
perka. Pořadatelem byl Klub čs. 
turistů odbor ve Strakonicích. Pro 
nepřízeň počasí a nedostatek sně-
hu musel být přeložen na 1. bře-
zen. Cituji z dobového tisku: „I. ly-
žařský turistický závod o přebor 
župy Šumavské, který měl býti ko-
nán tuto neděli 1. března 1936 
v Kubově Huti u Vimperka, pro do-

sud nepříznivé sněhové poměry od-
kládá se na neurčito a pravděpo-
dobně bude pořádán až v příští 
lyžařské sezoně. Jest samozřejmé 
odložení závodu pro tak vážný dů-
vod. Litujeme, že veškerá obětavá 
práce strakonické lyžařské skupiny 
Klubu čsl. turistů, kteří bezvadně 
organisovali přípravné práce, ne-
byla korunována zdárným výsled-

kem. Doufáme, že v příští sezoně 
bude příroda k strakonickým lyža-
řům milosrdnější.“
Prokurista Fezáren J. Haken stál 
v čele lyžařského oddílu (LO) od 
roku 1935 14 let. Hybnou pákou 
lyžařského hnutí na našem okrese 
byl také dlouholetý oblíbený a obě-
tavý náčelník LO a také mí-
stopředseda Jihočeské župy Sva-
zu lyžařů prof. Jaromír Zeman. 
L. Matějka píše: „Lyžařský odbor 
KČST byl před německou okupací 
největší v celém kraji. Jeho závodníci 
se umísťovali na předních místech 
v republice. Připomeňme si některá 
jména: Cívka, Míšek, Procházka, 
prof. Zeman, Škola, Matějka, Mrá-
ček, prof. Průša, Voborník, Škopek, 
Vokroj, dále Čechová, Mráčková, 
Reihartová a další.“ Jak podotýká 
další z velkých postav strakonické-
ho lyžování Ing. Jan Žák: „V počát-
cích lyžařského sportu se lyžování 
nerozdělovalo na disciplíny sjezdo-
vé, běžecké a skokanské jako dnes, 
ale jezdilo se prostě na lyžích. Ly-
žaři pořádali turistické zájezdy do 
Alp, na stejných lyžích se běhalo, 
sjezdovalo i skákalo.“
Nejvíce zájezdů se pořádalo na 
Kubovu Huť, cílem však byly i dal-
ší oblasti na Šumavě: Kvilda, 
Březník, Bučina, Roklan, Prame-
ny Vltavy a další. V těchto místech 
byly také chaty, kde bylo možno se 
nejen ubytovat, ale i najíst. „Větši-
nu tehdejších chat bohužel totalit-
ní režim zlikvidoval“ (L. Matějka).
Z pramenů čerpal Radek Sosna, 
Ski klub Strakonice.
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Reg. č. MK ČR E 12988. Redakční uzávěrka je 10. den předchozího měsíce. U lednového čísla dříve. Náklad 10 400. Zdarma. Vytiskla Tiskárna Strakonice.

vrácení majetku Tělocvičné jed-
notě Sokol Strakonice. Protokol 
o předání je podepsán 2. ledna 
2001. Řada členů TJ Fezko pře-
chází do Sokola, a tak v roce 2002 
má jednota již 413 členů v odboru 
všestrannosti, oddílu stolního te-
nisu a v tanečním oddílu „Čtyř-
lístek“. V říjnu vichřice poškodi-
la střechu sokolovny. Oprava byla 
provedena v roce 2003 společně 
s rekonstrukcí kuchyně.
V březnu 2004 se družstvo mlad-
ších žákyň zúčastnilo přehlídky 
pódiových skladeb České obce so-
kolské (ČOS) v Praze a bylo vy-
hodnoceno mezi nejlepšími sklad-
bami přehlídky. Získalo pohár 
a diplom. Jako i předchozí roky 
proběhl letní stanový tábor v Malé 
Turné a v prosinci Mikulášská be-

sídka s akademií. Po dohodě do-
chází po 106 letech 31. prosince 
k zániku Sokolské župy Jeroný-
movy a od 1. ledna 2005 bude sou-
částí nově založené Sokolské župy 
jihočeské, se starostou Mgr. Sta-
nislavem Matouškem. Od 16. čer-

vence ministerstvo kultury v Pra-
ze prohlásilo budovu sokolovny čp. 
340 za kulturní památku.
V roce 2006 začínají přípravy na 
XIV. všesokolský slet se skladbou 
„Výlet s aerobikem“. Generálky 
proběhly na župních sletech v Čes-
kých Budějovicích a Písku, kde vy-
stoupila i děvčata s pódiovovou 
skladbou MINI–MAX. Vlastního 
XIV. všesokolského sletu se pak 
zúčastnilo osm cvičenců jednoty.
Rok 2007 byl rokem volebním, na 
valné hromadě 13. června byl 
zvolen nový výbor a starostkou 
je zvolena Věra Hurychová, mís-
tostarostou Ing. Jaroslav Požárek. 
Jednota má 413 členů.
Pokračování příště.
Zpracoval za použití sokolských ro-
čenek, tisku a informací od starost-
ky Věry Hurychové Jan Malířský.

SOKOL VE STRAKONICÍCH PO XI. SLETU
V roce 1995 ke 110. výročí Soko-
la byla ve strakonickém muzeu ve 
dnech 21. a 22. října výstava foto-
grafií k této události včetně prapo-
ru a krojů. V následujícím roce 
strakonické sokolovně je 100 let, 
v regionálním tisku k tomuto vý-
ročí vyšel článek bratra Kubíčka. 
Je to 7 let od revoluce a sokolovna 
není stále navrácená. Dne 7. úno-
ra 1997 zemřel první porevoluč-
ní starosta bratr Jaroslav Hába ve 
věku 87 let. Další valná hromada 
jednoty proběhla 26. února 1998 
a starostou je na ní zvolen bratr 
Mgr. Ladislav Kubíček, místosta-
rostou PhMr. Oldřich Macháček, 
náčelník Karel Vaněček a náčel-
nicí Marie Topinková.
Rok 2000 konečně přinesl po roz-
hodnutí soudu v Praze 20. září na-

Z HISTORIE LYŽOVÁNÍ

Vítězové přeboru České obce sokol-
ské v roce 2007, vzadu vpravo se 
starostkou Věrou Hurychovou. 
Foto: Ročenka Sokolské župy jiho-
české

Lyžařský zájezd do Kvildy – U Pramenů Vltavy. Foto: Pamětní kniha lyžařů
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 IPRM STRAKONICE

MĚSTO STRAKONICE
vyhlašuje Výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory

v rámci

Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice (deprivované zóny „Sídliště MÍR“)

1. IDENTIFIKACE VÝZVY

Operační program: Integrovaný operační program
(dále jen „IOP“)

Prioritní osa: 5. Národní podpora územního rozvoje

Oblast intervence: 5.2 Zlepšení prostředí v problémových 
sídlištích

Podporovaná aktivita: 5.2b) – Regenerace bytových domů

Číslo výzvy: 5

Typ výzvy: časově uzavřená

Celkový finanční objem 
vyčleněný pro tuto výzvu 
(alokace):

15.000.000 Kč

2. TERMÍNY VÝZVY

Vyhlášení výzvy: 1. 2. 2013

Zahájení příjmu žádostí: 1. 2. 2013

Ukončení příjmu žádostí: 30. 4. 2013 do 11.00 hod.

Zahájení realizace
projektů:

od data uvedeného na potvrzení Centra 
pro regionální rozvoj ČR o způsobilosti 
projektu

Ukončení realizace
projektů: do 30. 6. 2015

Oprávnění žadatelé (příjemci) – vlastníci bytových domů:

l obce (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích), 
l bytová družstva či další obchodní společnosti (zákon č. 513/1991 Sb., 

obchodní zákoník),
l vlastníci jednotek sdružení ve společenství vlastníků jednotek podle 

zvláštního zákona (zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů),
l další právnické a fyzické osoby vlastnící bytový dům (např. občanský 

zákoník)
Definice bytového domu
Bytový dům je pro účely aktivity 5.2b) – Regenerace bytových domů 
v IOP definován takto:
l více než polovina jeho podlahové plochy odpovídá požadavkům na 

trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena,
l má nejméně čtyři samostatné byty,
l budova je zkolaudována jako bytový dům nebo dům s byty.
Územní zaměření podpory
Podpora je zaměřená na projekty realizované v rámci vymezené problé-
mové zóny města Strakonice s názvem „Sídliště MÍR“, pro kterou je 
schválen Integrovaný plán rozvoje města.
Tato problémová zóna zahrnuje:
l následující ulice (celé): Obránců míru, Kosmonautů, Mládežnic-

ká, Spojařů, Husova, Bavorova, Havlíčkova, Čelakovského, Pionýr-

ská, Hrnčířská, Sokolovská, Hradební, Podskalská, Na Stráži, Velké 
náměstí, Lázeňská, Most J. Palacha

l následující části ulic (dle č.p.): Mírová 774 – 776, 831, 857 – 859; 
Boženy Němcové 330, 577, 896 – 899, 1116 – 1118, 1311; Lidic-
ká 153 – 157, 159, 164 – 169, 171 – 172, 193 – 199, 205 – 210, 333, 
366, 1082; Mlýnská 1063, 1083 – 1089; Kochana z Prachové 119, 
163, 263; U Sv. Markéty 56 – 58, 117 – 118; Komenského 59, 281; 
Zvolenská 158; Plánkova 353; Žižkova 425

Podporované aktivity
Ve vybrané problémové zóně IPRM Strakonice budou financovány 
rekonstrukce a modernizace bytových domů, které mohou zahrnovat 
zejména:
l zateplení obvodového pláště domu, zateplení vybraných vnitřních 

konstrukcí; 
l práce na bytovém domě prováděné k odstranění statických poruch 

nosných konstrukcí a rekonstrukce konstrukčních nebo funkčních vad 
konstrukce domu; 

l sanace základů a rekonstrukce hydroizolace spodní stavby;
l rekonstrukce technického vybavení domů (modernizace otopné sou-

stavy, výměna rozvodů tepla, plynu a vody, modernizace vzducho-
techniky, výtahů);

l výměny či modernizace lodžií, balkonů včetně zábradlí.

Forma podpory 
l Podpora bude poskytnuta formou přímé dotace.
Platby příjemcům probíhají formou ex–post plateb. Znamená to, že do-
tace bude příjemcům poskytnuta po ukončení realizace projektu, resp. 
po ukončení etapy projektu, na základě předložené žádosti o platbu. 
Příjemce musí veškeré náklady projektu nejdříve uhradit z vlastních 
prostředků a tuto skutečnost musí doložit účetními doklady a dalšími 
dokumenty.

Výše podpory 
30 % celkových způsobilých výdajů na projekt (z toho 85 % z ERDF 
a 15 % státní rozpočet). Nejzazší lhůta pro předložení projektových 
žádostí na CRR ČR je 15. 7. 2013, po tomto datu již nebude možné před-
ložené žádosti administrovat, a tudíž nebude možné dotaci poskyt-
nout!!!

Typ podpory
l Individuální projekty

Hranice celkových způsobilých výdajů projektu 
Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: není stanovena
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: není stanovena 

3. POPIS VÝZVY

Za způsobilé výdaje jsou považovány pouze ty výdaje na projekt, které 
mohou být hrazeny z fondů EU (v případě IOP z ERDF). 
Způsobilé jsou pouze investiční výdaje (pořizovací cena převyšuje 
částku 40.000 Kč, případně jinou částku stanovenou dle interních po-
stupů příjemce), tzn. příjemce účtuje při dodržení zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, případně svých in-
terních směrnic, výdaje projektu jako pořízení investic (zhodnocení 
dlouhodobého hmotného majetku).

4. ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
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Podpora zaměřená na regeneraci společných prostor bytových domů 
musí mít charakter technického zhodnocení majetku, rekonstruk-
ce či modernizace; podporu nelze využít na provádění oprav či 
údržby.

Opravou se odstraňuje fyzické opotřebení nebo poškození za účelem 
uvedení majetku do původního a provozuschopného stavu. 

Technické zhodnocení jsou výdaje na dokončené nástavby, přístavby 
a stavební úpravy jednotlivého hmotného dlouhodobého majetku uvede-
ného do používání v aktuálním roce, u kterého pořizovací cena převýšila 
částku 40.000 Kč (případně jinou částku stanovenou dle interních postu-
pů příjemce).

Modernizací se rozumí rozšíření vybavenosti nebo rozšíření použitel-
nosti majetku.

Rekonstrukcí se rozumí stavební zásah do majetku, který má za násle-
dek změnu účelu nebo technických parametrů. 

Způsobilé výdaje:
1. modernizace, rekonstrukce nebo technické zhodnocení hmotného 

majetku: 
l zateplení obvodového pláště domu (zateplení fasády, střechy, 

výměna oken, vnějších dveří), zateplení vnitřních konstrukcí,
l pořízení, modernizace a rekonstrukce technického vybavení bytové-

ho domu (otopné soustavy včetně měření spotřeby tepla, rozvodu 
tepla, plynu a vody, vzduchotechniky, výtahu, výměna elektrických 
kabelů ve společných prostorách domu a přívodů k jednotlivým 
elektroměrům),

l odstranění statických poruch domů (např. nosných zdí a základo-
vých zdí, stropních konstrukcí),

l rekonstrukce, modernizace, popř. technické zhodnocení, společ-
ných prostor (schodiště, chodby, střechy),

l sanace základů a hydroizolace spodní stavby,
l rekonstrukce či modernizace lodžií, balkonů (např. výměna zábra-

dlí, balkonů),
2. výdaje na povinnou publicitu projektu vyplývající z Pravidel pro pro-

vádění informačních a propagačních opatření (viz příloha č. 3 Příruč-
ky pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2 IOP), pokud jsou 
zaúčtovány jako pořízení dlouhodobého hmotného majetku,

3. daň z přidané hodnoty u neplátců DPH,
4. daň z přidané hodnoty u plátců DPH, pokud nemají nárok na odpočet 

daně na vstupu.

Vybrané nezpůsobilé výdaje:
l výdaje bez přímého vztahu k projektu,
l výdaje nesplňující principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti,
l pořízení staveb a použitého zařízení,
l služby spojené s administrací projektu a zpracováním projektové 

žádosti,
l projektová dokumentace,
l neinvestiční výdaje,
l náklady na výběrová a zadávací řízení,
l DPH, pokud příjemce má nárok na odpočet DPH na vstupu. Pokud 

u organizace existuje dvojí režim, musí příjemce rozhodnout, kte-
ré aktivity podléhají režimu daně z přidané hodnoty s nárokem na od-
počet a u kterých aktivit daň z přidané hodnoty uplatňovaná není,

l splátky půjček a úvěrů,
l úroky z úvěrů,
l výdaje na záruky, pojištění, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní 

a správní poplatky,
l výdaje za služby, dodávky nebo stavební práce, při jejichž zadává-

ní příjemce nerespektoval zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakáz-
kách, ve znění pozdějších předpisů, příp. postupy stanovené Příruč-
kou pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2 IOP,

l atd.

Příjemce nesmí na realizaci projektu čerpat dotaci z žádného jiného do-
tačního titulu, jiného operačního programu, jiných prostředků krytých 
z rozpočtu EU a národních veřejných rozpočtů, např. programy Panel, 
Zelená úsporám, krajské dotační tituly, ani z jiných finančních mecha-
nismů nebo nástrojů finančního inženýrství města, např. zvýhodněné 
úvěry z fondů měst.

Počáteční datum pro způsobilost výdajů
Den uvedený na potvrzení Centra pro regionální rozvoj ČR o způsobilosti 
projektu, kde je uvedeno, že předložený projekt splnil všechna kritéria 
přijatelnosti. Před tímto datem nesmí být zahájeny stavební práce, ne-
smí být uzavřena smlouva s dodavatelem nebo dán závazný příslib 
objednávky.

Datum ukončení způsobilosti výdajů
Datum ukončení způsobilosti výdajů je dáno datem ukončení konkrétní-
ho projektu. Realizace všech projektů musí být ukončena do 30. 6. 
2015.

Podrobnější informace jsou uvedeny v Příručce pro žadatele a příjemce pro 
oblast intervence 5.2 IOP: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích.

5. PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ PODPORY
Žádost o finanční podporu včetně příloh bude předkládána ve 2 krocích. 
Na základě požadavků stanovených touto Výzvou č. 5 předloží žadatel 
žádost o poskytnutí podpory včetně příloh nejprve na město Strakonice. 
Po eventuálním schválení žádosti vystaví město Strakonice žadateli 
potvrzení, že předkládaný projekt je součástí schváleného IPRM a že je 
v souladu s jeho cíli a prioritami. Město žadateli originál žádosti včetně 
příloh vrátí.
Poté žadatel předloží tuto žádost včetně příloh a potvrzení, které získal 
od města Strakonice, na Centrum pro regionální rozvoj ČR, Pobočku pro 
NUTS II Jihozápad, Karlova 108, 397 01 Písek (dále jen „CRR ČR“). 

Forma žádosti o dotaci

Žadatel vyplňuje žádost o dotaci prostřednictvím webové aplikace BE-
NEFIT7. Formulář žádosti je k dispozici v elektronické formě na webo-
vé adrese www.eu-zadost.cz. Postup pro zpracování elektronické žádos-
ti je uveden v příloze Příručky pro žadatele a příjemce pro oblast 
intervence 5.2 IOP č. 5 „Pokyny pro vyplnění elektronické projektové 
žádosti v IS BENEFIT7“.

Žadatel musí odevzdat také tištěnou verzi žádosti (generuje se po finál-
ním uložení z aplikace BENEFIT7), a to pouze v jednom vyhotovení. 

Žádost musí být podepsána statutárním zástupcem žadatele nebo oso-
bou k takovému úkonu statutárním zástupcem zmocněnou. V tomto pří-
padě je nutné, aby žadatel doložil k žádosti dokument dokládající toto 
zmocnění. V případě, že žadatel nemá povinnost zřídit statutární orgán, 
žádost podepíše jiná osoba oprávněná jednat jménem žadatele.

Kromě tištěné žádosti předloží žadatel vždy ještě dvakrát první dvě strán-
ky žádosti, tj. po vytištění žádosti ještě dvakrát vytiskne stránky č. 1 a 2 
nebo je dvakrát okopíruje (2x při odevzdání na město Strakonice a 2x při 
odevzdání na pobočce CRR ČR). Stránky budou sloužit jako předávací 
protokol pro převzetí žádosti na městě Strakonice a následně také na po-
bočce CRR ČR.

K tištěné žádosti musí být přiloženy všechny relevantní povinné přílohy. 
Přílohy je nutné společně se žádostí vložit do pevného obalu.

Přílohy k žádosti o dotaci

Seznam příloh se povinně vyplňuje v aplikaci BENEFIT7. Vzhledem 
k dalšímu podání žádosti na CRR ČR je nutné každou z příloh předepsa-
ných v aplikaci BENEFIT7 označit jako doloženou nebo jako nedolože-
nou – to v případě, že příloha není pro projekt relevantní. V aplikaci BE-
NEFIT7 není nutné u příloh vyplňovat kolonku počet stránek.
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Přílohy:

l žadatel předkládá v jednom vyhotovení,
l jsou originálem nebo úředně ověřenou kopií, 
l musí být očíslovány podle seznamu příloh uvedeného v žádosti 

BENEFIT7 a podle tohoto seznamu seřazené. Přílohy, které obsahují 
více než 1 list, musí mít listy pevně spojeny.

Nepovinné přílohy žadatel připojí za poslední povinnou přílohu a při čís-
lování bude pokračovat od posledního čísla povinné přílohy. Přílohy, kde 
je uvedena kolonka pro podpis žadatele, musí žadatel podepsat.

Seznam povinných příloh žádosti:

1. Seznam příloh

l Seznam příloh se vyplňuje v IS BENEFIT7. Vzhledem k dalšímu 
podání žádosti na CRR ČR není povinné vyplňovat kolonku počet 
stránek. Po vyplnění jej musí žadatel vytisknout.

2. Doklad o partnerství 

l Tento doklad žadatel předkládá, jsou-li do projektu zahrnuti part-
neři. Dokladem o partnerství je smlouva nebo písemná dohoda 
s partnery vymezující jejich úlohu, práva a povinnosti při přípravě, 
realizaci a udržitelnosti projektu. Není-li partner do projektu zapo-
jen, vyznačí se v žádosti jako „Nedoloženo“.

3. Doklad o majetkoprávních vztazích k místu realizace projektu

l Výpis z katastru nemovitosti nebo list vlastnictví a katastrální sní-
mek zobrazující dotčenou budovu.

4. Prokázání právní subjektivity žadatele

l V případě obce a fyzických nepodnikajících osob vlastnících bytový 
dům není nutné dokládat. 

l Jedná se o doklady osvědčující založení, zřízení či vytvoření subjek-
tu, doklady o registraci, pokud subjekty podle zákona podléhají re-
gistraci, případně další doklady, které jsou na základě příslušného 
zákona nezbytné pro vznik organizace. 
l Obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, registro-

vané církve a náboženské společnosti nebo církevní právnické oso-
by: zakladatelská smlouva či zakládací listina, rozhodnutí o re-
gistraci (v případě církve, náboženské společnosti a církevní 
právnické osoby), výpis z příslušného rejstříku, do kterého se 
organizace zapisuje, doklad o přidělení IČ (výpis z registru eko-
nomických subjektů ČSÚ).

l Občanská sdružení: stanovy sdružení s označením dne regi-
strace, doklad o přidělení IČ (výpis z registru ekonomických 
subjektů ČSÚ).

l Podnikatelské subjekty: výpis z obchodního rejstříku nebo živ-
nostenský list/výpis ze živnostenského rejstříku u podnikajících 
fyzických osob (nebo obojí, pokud jde o fyzickou osobu zapsa-
nou v obchodním rejstříku); doklad o přidělení IČ (fyzické oso-
by podnikající, kterým bylo přiděleno IČ) nebo doklad o pří-
jmech z podnikání v oblasti poskytování bydlení (fyzická osoba 
podnikající bez IČ). Osoba, která podniká na základě jiného než 
živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (§ 2 odst. 
2 písm. c) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník) předloží 
osvědčení podle tohoto zvláštního předpisu. 

l Vlastníci jednotek sdružení ve společenství vlastníků jednotek: 
výpis z rejstříku společenství vlastníků jednotek.

l Ostatní právnické osoby vlastnící bytový dům: předloží dle typu 
právní formy doklady osvědčující založení, zřízení či vytvoře-
ní subjektu, doklady o registraci, pokud subjekty podle zákona 
podléhají registraci, případně další doklady, které jsou na zá-
kladě příslušného zákona nezbytné pro vznik organizace. 

 5. Územní rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci, pokud je podle 
stavebního zákona vyžadováno.

 6. Projektová dokumentace v rozsahu technická zpráva, situace, půdo-
rysy, pohledy a řezy, položkový rozpočet včetně krycího listu a har-
monogram prací. 

 7. Platný doklad o povolení stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění: 

l pravomocné stavební povolení,
l veřejnoprávní smlouva,
l písemný souhlas stavebního úřadu s ohlášením stavebního zámě-

ru nebo čestné prohlášení, že nebylo stavebním úřadem vydáno 
rozhodnutí o zákazu provedení ohlášeného stavebního záměru.

 8. Platný průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/
2007 Sb., o energetické náročnosti budov, ve kterém se doporučená 
opatření shodují s aktivitami, které žadatel plánuje realizovat v rámci 
aktivity 5.2b) – Regenerace bytových domů z programu IOP. 

   Doklad je povinnou přílohou pouze v případě realizace aktivity vedou-
   cí ke snížení energetické náročnosti budovy:
l zateplení obvodového pláště,
l výměna výplní otvorů (okna, vnější dveře),
l zateplení střechy/podlahy. 

   Upozornění:  Průkaz  energetické  náročnosti  budovy  nelze  nahradit
   energetickým auditem.

 9. Potvrzení o výběru projektu z města Strakonice 

l Příloha se přikládá až při předložení žádosti na Centrum pro regio-
nální rozvoj ČR. V žádosti BENEFIT7 se označí jako „Doložena“.

10. Ověřená kopie Rozhodnutí o poskytnutí dotace jako potvrzení o za-
hájení realizace projektu v rámci oblasti intervence 3.2 OP LZZ 
(relevantní jen pro aktivitu 5.2c)

l Příloha se nepřikládá, v žádosti BENEFIT7 se označí jako „Nedo-
ložena“.

11. Kopie Rozhodnutí o poskytnutí dotace jako potvrzení o zahájení 
realizace projektu v rámci aktivity 3.1b) IOP (relevantní jen pro 
aktivitu 5.2c)
l Příloha se nepřikládá, v žádosti BENEFIT7 se označí jako „Nedo-

ložena“.

12. Čestné prohlášení o způsobilosti žadatele v rámci kategorizace malý 
a střední podnik 
l Příloha se nepřikládá, v žádosti BENEFIT7 se označí jako „Nedo-

ložena“.

13. Informace o identifikaci právnických osob

14. Dokument dokládající zmocnění k podání projektové žádosti a k po-
depisování všech dokumentů, které se týkají projektu, vydaný 
vlastníky bytového domu pro případ, kdy bytový dům vlastní něko-
lik subjektů a jeden z nich bude žádat za všechny.

l Pouze v případě, podává-li za více vlastníků bytového domu žá-
dost o dotaci jedna zmocněná osoba.

Podrobnější informace jsou uvedeny v Příručce pro žadatele a příjemce pro 
oblast intervence 5.2 IOP: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích.

Způsob podání žádosti o dotaci na město Strakonice

V 1. kroku bude žádost o dotaci předložena na město Strakonice. Listin-
ná podoba žádosti včetně příloh (v 1 vyhotovení) musí být uzavřena v za-
lepené obálce (popř. jiném obalu). Žadatel na obálku nalepí „ŠTÍTEK“ 
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vygenerovaný prostřednictvím webové aplikace BENEFIT7 automaticky 
při tisku žádosti (samostatná poslední strana finalizované žádosti). 
Tento štítek obsahuje informace o výzvě, žadateli i předkládaném projek-
tu. Navíc žadatel na obálku dopíše následující údaje:

l „IPRM Strakonice“
l Adresu Městského úřadu Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strako-

nice
l „Neotvírat“

Žadatel nebo jím pověřená osoba předloží tištěnou verzi žádosti v zale-
pené obálce (popř. jiném obalu) osobně na Městský úřad Strakonice. 
Žádosti doručené jiným způsobem – např. poštou, kurýrní či jinou po-
dobnou firmou nebudou akceptovány. 
Žádosti budou přijímány v termínech stanovených časově omezenou vý-
zvou na PODATELNĚ Městského úřadu Strakonice, Velké náměstí 2, 
386 21 Strakonice, a to v následujícím čase:

  Pondělí 8.00 – 16.00 hodin
  Úterý 8.00 – 15.00 hodin
  Středa 8.00 – 18.00 hodin
  Čtvrtek 8.00 – 15.00 hodin
  Pátek 8.00 – 11.30 hodin
Pracovník podatelny podepíše a předá žadateli jedno paré předávacího 
protokolu, tj. okopírované nebo vytištěné první dvě strany žádosti, které 
slouží jako potvrzení o převzetí žádosti s uvedením žadatele, názvu pro-
jektu a data (event. času) převzetí projektu.

Příjem žádostí bude ukončen dne 30. 4. 2013 v 11.00 hod.!!!
Za přijetí žádosti je považováno razítko podatelny Městského úřadu 
Strakonice s datem (event. časem) doručení. 

8. KONTAKTY PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ŽADATELŮM

Po ukončení termínu pro předkládání žádostí (ukončení výzvy) manažer 
IPRM provede kontrolu místní příslušnosti projektu, tzn. zda-li je reali-
zace naplánována na území vybrané deprivované zóny IPRM Strakonice, 
a zkontroluje, zda projekt splňuje všechny pokyny nastavené ve Výzvě č. 
5 k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci IPRM Strakonice 
(resp. zda je v souladu s podmínkami IOP 5.2b). Splní-li žádost všechny 
požadované náležitosti, manažer IPRM zařadí žádost do složky s regis-
tračním číslem projektu. V případě, že žádost nebude odpovídat někte-
rým požadavkům uvedeným ve Výzvě, vyzve manažer IPRM žadatele 
k odstranění těchto nedostatků, a to ve lhůtě 5 pracovních dní od předání 
informace elektronickou formou, příp. telefonicky. Po tuto dobu bude 
hodnocení projektu pozastaveno. V případě, že žadatel ve stanovené 
lhůtě neodstraní zjištěné nedostatky, bude projekt vyřazen z dalšího 
procesu hodnocení. O vyřazení je žadatel písemně informován.

Město provede transparentní výběr projektů spadajících do problémové 
zóny, které nejlépe přispějí k dosažení cílů IPRM Strakonice. Výběr bu-
de založen na principu soutěže mezi předloženými projekty. Město pro-
vede kvalitativní hodnocení předložených žádostí dle předem stanove-
ných a ve výzvě vyhlášených hodnotících kritérií (Kritéria pro hodnocení 
projektů – viz příloha č. 1 této Výzvy). Hodnocení kvality provede výbě-
rová komise, jmenovaná Radou města Strakonice na základě návrhu Ří-
dícího výboru IPRM. Výběrová komise je složená max. ze 3 odborníků, 
přičemž každý projekt budou posuzovat dva z nich. Bodový zisk bude 
stanoven jako aritmetický průměr z obou hodnocení. Minimální bodový 
zisk, který musí žádost dosáhnout, aby projekt mohl ještě získat podpo-
ru, je 50 bodů z celkových 100 bodů. Projekty, které získají méně než 50 
bodů, nemohou získat dotaci. Na základě bodového hodnocení projektů 
výběrová komise sestaví seznam projektů doporučených k podpoře, popř. 
seznam náhradních projektů (seřadí projekty dle počtu získaných bodů 
sestupně). Vybrány budou ty projekty, které obdržely při hodnocení nej-
více bodů, přičemž počet podpořených projektů bude limitován výší fi-
nančních prostředků alokovaných na tuto Výzvu. Seznam projektů do-

poručených k podpoře, popř. seznam náhradních projektů, bude 
předložen ke konečnému schválení nejprve Řídícímu výboru IPRM Stra-
konice a následně Radě města Strakonice.
Všem schváleným projektům město Strakonice zašle Oznámení o výbě-
ru projektu a vystaví formulář „Potvrzení o výběru projektu“, tj. potvrze-
ní, že předkládaný projekt je součástí schváleného IPRM a že je v soula-
du s jeho cíli a prioritami. 
Město Strakonice vrátí dokumentaci k projektům jednotlivým žadatelům 
a vyzve je k provedení 2. kroku, tj. předání žádosti na místně příslušnou 
pobočku CRR ČR (tj. Pobočka pro NUTS II Jihozápad, Karlova 108, 
397 01 Písek). Žadatelé předloží tištěnou verzi finálně uložené žádosti 
v BENEFIT7 s kompletními přílohami a formulářem „Potvrzení o výbě-
ru projektu“ přesně dle pokynů aktuální verze „Příručky pro žadatele 
a příjemce pro oblast intervence 5.2: Zlepšení prostředí v problémových 
sídlištích“ a požadavků Kontinuální výzvy vyhlášené Ministerstvem pro 
místní rozvoj ČR (Řídícím orgánem IOP) dne 22. 5. 2009 na CRR ČR. 
Upozornění pro žadatele: Nejzazší lhůta pro předložení projektových 
žádostí na CRR ČR je 15. 7. 2013, po tomto datu již nebude možné 
předložené žádosti administrovat, a tudíž nebude možné dotaci po-
skytnout!!!
CRR ČR provede administraci projektů (tj. kontrolu přijatelnosti, kont-
rolu formálních náležitostí, ex–ante analýzu rizik, příp. kontrolu ex–an-
te na místě) dle metodiky uvedené v „Příručce pro žadatele a příjemce pro 
oblast intervence 5.2: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích“.

6. POSUZOVÁNÍ A SCHVALOVÁNÍ ŽÁDOSTI

Město Strakonice
Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje,

Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
(budova Komerční banky – 4. patro)

Ing. Věra Samková
– manažer IPRM

Tel.: +420 383 700 849
E–mail: vera.samkova@mu-st.cz

l Žadatel je povinen postupovat podle aktuální verze „Příručky pro 
žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2: Zlepšení pro-
středí v problémových sídlištích“ vč. příloh zveřejněné na webo-
vých stránkách http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 nebo na 
www.strakonice.eu / záložka Město – Projekty města – Integrovaný 
plán rozvoje města Strakonice (POZOR!!! sledovat aktualizace)

l Kontinuální výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v Inte-
grovaném operačním programu pro oblast podpory 5.2: Zlep-
šení prostředí v problémových sídlištích vyhlášená dne 22. 5. 
2009 Ministerstvem pro místní rozvoj ČR – k dispozici na http://
www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 nebo na www.strakonice.eu / zá-
ložka Město – Projekty města – Integrovaný plán rozvoje města Stra-
konice

l Žádost BENEFIT7 – www.eu–zadost.cz
l Základní dokument Integrovaný plán rozvoje města Strakoni-

ce (deprivované zóny „Sídliště MÍR“), resp. jeho aktualizace k da-
tu 30. 6. 2009 a další informace o IPRM Strakonice – k dispozici na 
www.strakonice.eu / záložka Město – Projekty města – Integrovaný 
plán rozvoje města Strakonice 

l Internetové stránky:
www.strukturalni-fondy.cz/iop/5–2
www.strakonice.eu / záložka Město – Projekty města – Integrovaný 
plán rozvoje města Strakonice
www.eu-zadost.cz

l Osobní konzultace u níže uvedených kontaktních osob

7. INFORMAČNÍ ZDROJE
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 IPRM STRAKONICE

ORIENTAČNÍ ČASOVÝ HARMONOGRAM ADMINISTRACE ŽÁDOSTI

Centrum pro regionální rozvoj ČR (dále jen CRR ČR)
Regionální pobočka CRR ČR pro NUTS II Jihozápad, Karlova 108, 397 01 Písek

Ing. Pavla Bártíková
(projektová manažerka zodpovědná za 
projekty v rámci IPRM Strakonice)

Tel.: +420 382 224 416
E–mail: bartikova@crr.cz

Ing. Naděžda Burešová
(vedoucí regionální pobočky)

Tel.: +420 382 224 414
E–mail: buresova@crr.cz

1. Kritéria pro hodnocení projektů – aktivita 5.2b) Regenerace bytových domů

9. PŘÍLOHY VÝZVY

Počet pracovních dnů
od ukončení předchozí 

činnosti

Počet
pracovních dnů

od ukončení výzvy

Administrace projektů – Město Strakonice

Konečný termín pro předkládání žádostí (ukončení výzvy) začátek procesu administrace

Kontrola přijatých projektů dle parametrů výzvy + 5   5

Kvalitativní hodnocení projektových žádostí +10  15

Vypracování souhrnné zprávy o provedeném hodnocení projektů a seznamu 
projektů doporučených k podpoře + 2  17

Schválení seznamu doporučených projektů Řídícím výborem IPRM + 2  19

Schválení seznamu doporučených projektů Radou města Strakonice + 3  22

Oznámení výsledků hodnocení žadateli bezprostředně  22

Vrácení projektu žadateli bezprostředně  22

Administrace projektů – CRR ČR

Předložení projektu žadatelem na CRR; Administrace projektů na CRR ČR +22 44

Schválení projektů vedením ŘO IOP + 5 49

Zaslání Oznámení žadatelům + 5 nepočítá se
do celkové lhůty

Vydání Registračních listů (RL) + 2 51

Odeslání RL a návrhu Podmínek Rozhodnutí + 3 54

Lhůta pro vyjádření žadatele k RL a návrhu Podmínek +10 64

Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace 38 pracovních dní
od schválení projektu 87

Kompletace Rozhodnutí s Podmínkami 10 97
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IPRM STRAKONICE

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ - AKTIVITA 5.2b) REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ

KRITÉRIA BODY Odkaz na
žádost/přílohu

1. Hodnocení schopností a zkušeností žadatele max. 10

l Žadatel má zkušenosti s řízením a realizací podobných projektů financovaných prostřednictvím 
dotací

l Žadatel má zkušenosti s řízením a realizací podobných projektů

l Bez zkušeností

10

 5

 0

Žádost –
Personální zajištění

projektu
Žádost –

Popis projektu

2. Potřeba a relevance projektu max. 40

l Soulad projektu s IPRM
   – Projekt je v souladu s IPRM (soulad s jeho cíli, opatřeními, aktivitami, výstupy, výsledky)
   – Projekt není v souladu s IPRM

l Naplňování indikátorů IPRM
   a) Počet bytů, na něž budou mít realizované aktivity bezprostřední vliv:
      – 30 a více bytů
      – 20 – 29 bytů
      – 10 – 19 bytů
      – 9 a méně bytů

   b) Celkové náklady projektu přepočítané na 1 byt zasažený aktivitami projektu:
      – 100 000 Kč a méně na jeden byt
      – 100 001 Kč – 150 000 Kč na jeden byt
      – 150 001 Kč – 200 000 Kč na jeden byt
      – 200 001 Kč – 250 000 Kč na jeden byt
      – 250 001 Kč a více na jeden byt

10
0 (vyřazení)

20
15
10
 5

10
 8
 6
 4
 2

Žádost –
Popis projektu

Žádost –
Indikátory projektu

Příloha č. 6 –
Projektová dokumentace

Žádost
Příloha č. 6 –

Projektová dokumentace

3. Kvalita a komplexnost projektu max. 40

l Realizovatelnost a kvalita zpracování projektu
Jsou zahrnuty a popsány všechny klíčové aktivity nutné pro realizaci projektu – uvedeny budou 
veškeré aktivity, a to i v případě, že výdaje na ně jsou nezpůsobilé nebo že způsobilé jsou, ale 
žadatel nepožaduje jejich úhradu. Aktivity uvedené v harmonogramu jsou na sebe logicky na-
vázány a délka trvání jednotlivých aktivit je reálná. Posouzení kvalitativního přínosu projektu 
ve srovnání se současnou situací, specifikace cílů, cílových skupin, definování stavu po realizaci, 
rizika projektu, atp.

l Udržitelnost projektu po skončení podpory
– Je prokázána finanční udržitelnost v provozní fázi – žadatel má vyčísleny roční náklady na 

údržbu a zajištěno finanční krytí těchto nákladů.
– Je prokázána institucionální udržitelnost v provozní fázi – stabilita nositele projektu, nava-

zující aktivity, atp.

l Rozpočet projektu
   Rozpočet je položkově rozepsán dle jednotlivých kategorií způsobilých a nezpůsobilých výdajů
   a jeho jednotlivé položky jsou oprávněné, adekvátní a nezbytné pro projekt.

0 – 20

0 – 5

0 – 5

0 – 10

Žádost –
Popis projektu

Žádost –
Popis projektu
Příloha č. 4 –

Prokázání právní
subjektivity žadatele

Příloha č. 6 –
Projektová dokumentace

4. Horizontální kritéria max. 10

l Rovné příležitosti
– Projekt je zaměřen, příp. pozitivním způsobem přispěje k naplnění principu rovných příle-

žitostí (potírání diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, víry, zdravotního 
postižení, věku, sexuální orientace).

– Projekt je k principu rovných příležitostí neutrální.

l Udržitelný rozvoj
– Projekt je soustředěn hlavně na životní prostředí, příp. má na životní prostředí pozitivní 

dopad.
– Projekt je ekologicky neutrální.

5

2

5
2

Žádost –
Horizontální témata

Celkem max. 100
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 IPRM STRAKONICE

Město Strakonice a Řídící výbor IPRM Strakonice
 pořádají v rámci realizace

Integrovaného Plánu Rozvoje Města Strakonice (IPRM)

SEMINÁŘ
PRO ŽADATELE

o poskytnutí podpory z Integrovaného operačního programu (IOP),
oblasti intervence 5.2:

Zlepšení prostředí v problémových sídlištích,
aktivita 5.2b) Regenerace bytových domů

TERMÍN:
7. února 2013 od 17.00 hod.

MÍSTO:
Městský úřad Strakonice, Velké náměstí 2, Strakonice

– velká zasedací místnost zastupitelstva (1. patro)
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IPRM STRAKONICE

DALŠÍ INFORMACE K IPRM A IOP:

17.00 – 17.05 Úvodní slovo

17.05 – 18.30 Prezentace: 

   l Výzva č. 5 k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci IPRM Strakonice 

   l Příprava, zpracování a předložení žádostí o poskytnutí podpory (CRR ČR)
   l Elektronická žádost BENEFIT7 (CRR ČR)

18.30 – 19.00 Dotazy

19.00  Předpokládaný závěr

PROGRAM SEMINÁŘE:

1. Oprávnění žadatelé (příjemci):

l Vlastníci bytových domů: obce, bytová družstva či další obchodní společnosti (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zá-
koník), vlastníci jednotek sdružení ve společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona (zákon č. 72/1994 Sb., 
o vlastnictví bytů), další právnické a fyzické osoby vlastnící bytový dům (např. občanský zákoník)

l Bytový dům je pro účely aktivity Regenerace bytových domů v IOP definován takto:
– více než polovina jeho podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena,
– má nejméně 4 samostatné byty,
– budova je zkolaudována jako bytový dům nebo dům s byty.

2. Územní vymezení:

l projekty budou realizovány výhradně ve vymezené „problémové zóně“ města Strakonice, pro kterou je schválen 
„Integrovaný plán rozvoje města Strakonice“

l problémová zóna zahrnuje:
– následující ulice (celé): Obránců míru, Kosmonautů, Mládežnická, Spojařů, Husova, Bavorova, Havlíčkova, 

Čelakovského, Pionýrská, Hrnčířská, Sokolovská, Hradební, Podskalská, Na Stráži, Velké náměstí, Lázeňská, most 
J. Palacha

– následující části ulic (dle č.p.): Mírová 774 – 776, 831, 857 – 859; Boženy Němcové 330, 577, 896 – 899, 
1116 – 1118, 1311; Lidická 153 – 157, 159, 164 – 169, 171 – 172, 193 – 199, 205 – 210, 333, 366, 1082; Mlýnská 
1063, 1083 – 1089; Kochana z Prachové 119, 163, 263; U Sv. Markéty 56 – 58, 117 – 118; Komenského 59, 281; 
Zvolenská 158; Plánkova 353; Žižkova 425

POZOR!!! SEMINÁŘ JE URČEN POUZE PRO SUBJEKTY SPLŇUJÍCÍ NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY:

www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2
www.strakonice.eu / MĚSTO – PROJEKTY MĚSTA / IPRM

KONTAKTY:

Ing. Věra Samková

MěÚ Strakonice – odbor rozvoje
Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice (budova KB – 4. patro)

Tel.: 383 700 849 l E-mail: vera.samkova@mu-st.cz


