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Malý autobus pro 25 cestujících 
na nové lince městské hromadné 
dopravy se zastávkou na Velkém 
náměstí ve Strakonicích vyjede 
poprvé v červenci. Nové jízdní 
řády taktéž platné od 1. července 
budou korespondovat s optimali-
zací tras linek MHD, kterou na 
sklonku loňského roku schválila 
rada města. Zároveň bude zajiš-
těna časová návaznost na rychlí-
ky směr České Budějovice.
Dosud byl provoz městské hro-
madné dopravy zajišťován třemi 
linkami. V roce 2012 najezdily 
městské autobusy více než 186 ti-
síc kilometrů. To znamenalo dvou-
tisícový nárůst oproti roku před-
chozímu a také v minulých letech 
počet kilometrů realizovaných pro 
potřeby města kontinuálně stou-
pal. Některé spoje však byly vel-
mi málo využívané. Optimalizace 
tras a spojů je tedy logickým vy-
ústěním této situace.
„Provoz městské hromadné do-
pravy budou od července zajišťovat 
čtyři linky podle nových jízdních 
řádů,“ informuje vedoucí odboru 
dopravy Městského úřadu Strako-
nice Václav Býček. U stávajících 
linek číslo 1 a 2 budou zachovány 
frekvence „školních a dělnických“ 

hodinových taktech v návaznosti 
na příjezdy a odjezdy vlaků. V so-
botu a v neděli bude provoz na 
okružní lince zajišťován ve čtyř-
hodinových taktech. Okružní lin-
ka bude mít číslo 4, ne 5, jak bylo 
původně avizováno.
Novou zastávkou „Povážská ško-
la“ budou nahrazeny dosavadní 
zastávky v jižní části města „Šu-

spojů, které usnadňují cestu dě-
tem do škol a pracujícím do za-
městnání, respektive ze škol a ze 
zaměstnání. (To znamená např. 
v 5.20, 6.30, 7.30, 14.05 nebo 
14.30 hodin.) V pracovních dnech 
v době od 9.00 do 20.45 hodin bu-
dou sloučeny současné linky číslo 
1 a 2 do takzvané „okružní linky“, 
která bude provozována ve dvou-

mavská I“ a „Povážská prodejna“. 
Úspora kilometrů omezí částečně 
provoz v ulici Krále Jiřího z Podě-
brad. Autobusy zde budou zasta-
vovat jen ve špičkách a nepovede 
tudy trasa okružní linky. Vzhle-
dem ke vzdálenosti na zastávku 
Zvolenská nebo Husova, kde bu-
de provoz mimo špičku nadále 
zachován, by to pro cestující ne-
měl být problém.
Jízda v pravidelných taktech 
umožní lepší orientaci v jízdních 
řádech. Každá zastávka bude mít 
svůj snadno zapamatovatelný 
čas. Nové jízdní řády i trasy linek 
vstoupí v platnost již 1. července 
2013.
Hromadnou dopravu pro město 
Strakonice zajišťuje společnost 
ČSAD STTRANS, a. s. Ročně 
díky výše uvedené optimalizaci 
autobusy MHD najezdí o 40 ti-
síc kilometrů méně. Dojde rovněž 
k úspoře nákladů na provoz 
městské hromadné dopravy ve 
výši jednoho milionu korun za 
rok. Z městského rozpočtu byla 
MHD vloni dotována částkou 
zhruba 5,1 milionu korun. Za 
poslední čtyři roky město zaplati-
lo téměř dvacet milionů korun.
(PR)

OKRUŽNÍ LINKA BUDE MÍT ZASTÁVKU NA VELKÉM NÁMĚSTÍ

SPOJOVACÍ KRČEK ZŠ DUKELSKÁ SE ROZSVÍTÍ BARVAMI
Studii, která představuje čtyři růz-
ná řešení přístavby spojovacího 
krčku Základní školy Dukelská, 
zpracoval architekt Jan Rampich. 
Svou práci na konci dubna před-
stavil městské radě.
V první variantě je krček téměř ce-
lý odstraněn a propojení budov je 
řešeno podzemním podlažím, kde 
by mohly být umístěny také šatny 
pro první stupeň. Tato varianta, 
která je ze všech nejobtížněji reali-
zovatelná, by si vyžádala mimo ji-
né přeložení stávajících inženýr-
ských sítí umístěných pod krčkem.
Druhou variantou je výměna fasá-
dy spojovacího krčku a její nahra-
zení proskleným obvodovým pláš-
těm s grafikou řešenou polepem 
folií, na které je slovo „škola“ bí-
lým písmem ve všech evropských 
jazycích. V prosvětlených prosto-
rách krčku by byly umístěny šatny 

pro první stupeň. Snahou této va-
rianty je krček co nejvíce odlehčit, 
finančně by byla nejméně náročná.
Se stejným dispozičním řešením 
šaten pracuje také třetí varianta. 
Nově je zde navržena nástavba 
jednoho patra na budovu stávají-
cího prvního stupně (panelový ob-
jekt), kde je počítáno se čtyřmi tří-
dami pro první stupeň a kabinety 
pro učitele. Před prosklenou fasá-
du spojovacího krčku jsou předsa-
zeny barevné skleněné tabule při-
pomínající hřbety knížek a krček 
navozuje dojem studentské polič-
ky s knihami. Hra barev z předsa-
zených skel se projeví na fasádě 
i v interiéru stavby.
Čtvrtá varianta pracuje s odlišným 
umístěním barevných skleněných 
tabulí ve směru kolmém na fasá-
du. Dispoziční řešení je shodné 
s druhou variantou.

V každém případě je nutné počí-
tat se zateplením celé přístavby 
(vstupní haly, schodiště i budovy 
prvního stupně). Místo klecových 
šaten budou instalovány šatní 
skříňky pro každého žáka.

Na pozemku navazujícím na bu-
dovu prvního stupně, který je vyu-
žíván pro výuku pěstitelských pra-
cí, je ve studii navrženo parkové 
arboretum, které by mohlo sloužit 
i k relaxaci veřejnosti.

Spojovací krček mezi oběma pavi-
lony je z preventivních důvodů 
uzavřen již od loňských prázdnin, 
kdy bylo vnitřní prostředí školy 
vyčištěno od azbestových a mine-
rálních vláken. Právě zmíněný 

propojovací objekt byl vyhod-
nocen jako rizikový. Azbestovou 
zátěž představují tzv. boletické 
panely použité před lety na jeho 
výstavbu.
(PR)

Třetí varianta.  Vizualizace: Ing. arch. Jan Rampich
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Rada města projednala: 

101. jednání dne 17. 4. 2013

SPOLKY PODPOŘENY
poskytnutí příspěvků na činnost 
v oblasti kultury v roce 2013 ná-
sledujícím žadatelům ve výši: 
8 000 Kč Skupině historického 
šermu Vendetta, 8 000 Kč Sku-
pině historického šermu Markýz, 
30 000 Kč Divadelnímu soubo-
ru Čelakovský Strakonice, o. s., 
15 000 Kč Loutkové scéně Ra-
dost, o. s., 7 000 Kč Mladé du-
dácké muzice, o. s., 5 000 Kč Pau-
ze Strakonice, country skupině, 
20 000 Kč Prácheňskému soubo-
ru písní a tanců, o. s., 25 000 Kč 
Dětskému folklornímu souboru 
Prácheňáček, 10 000 Kč Decho-
vé kapele Nektarka, 10 000 Kč 
Taneční skupině Rozálie, o. s., 
10 000 Kč RM dance studiu, Rad-
ka Nováková, 3 000 Kč Jednotě 
K. H. Borovského, 5 000 Kč Ji-
loru, o. s., 3 326 Kč Strakoban-
du, o. s., 5 000 Kč Folkové sku-
pině Šafrán, 5 000 Kč skupině 
BAGS, pop/rocková kapela. Dá-
le poskytnutí příspěvků ve výši: 
2 000 Kč Osadnímu výboru Haj-
ská na uspořádání Dětského dne 
25. 5. 2013, 15 000 Kč Jiřímu 
Fröhlichovi na vydání regionální 
publikace o staré řece Otavě mezi 
Strakonicemi a Pískem.

DOTACE DO ROZPOČTU MĚSTA
účelovou dotaci Jihočeského kra-
je ve výši 1 359 000 Kč pro Šmi-
dingerovu knihovnu na zajištění 
regionálních funkcí, neinvestiční 
příspěvek Jihočeského kraje ve 
výši 46 500 Kč na podporu ak-
ceschopnosti jednotek dobrovol-
ných hasičů ve Strakonicích.

FINANČNÍ ÚSPORA
zaslání výzvy k podání nabídky 
na stavební úpravy školní jídelny 
ZŠ F. L. Čelakovského.
V rámci stavebních úprav dojde 
k zateplení střechy a obvodových 
stěn školní jídelny, výměně stá-

vajících oken včetně vyzdění 
meziokenní izolační vložky. Dále 
bude upraveno stávající přístupo-
vé schodiště, které je nyní v ne-
vyhovujícím stavu, a nákladní 
rampa. Vstupy do jídelny budou 
opatřeny markýzami. Město po-
dalo žádost o dotaci z Operační-
ho programu životního prostředí, 
která mu byla potvrzena.

102. jednání dne 24. 4. 2013

PRODLOUŽENÍ KANALIZACE
vyhodnocení výběrového řízení, 
uzavření smlouvy na odvodnění 
komunikace a prodloužení kana-
lizace v Dražejově se společností 
COLAS CZ, a. s., Planá nad Luž-
nicí za 164 226 Kč (včetně DPH).
Jedná se o osazení štěrbinové vpusti 
a 16 m kanalizace od domu čp. 81.

DO DRAŽEJOVA PO NOVÉ
vyhodnocení výběrového řízení, 
uzavření smlouvy na chodníky a ve-
řejné osvětlení při silnici vedoucí 
do Dražejova se společností ZNA-
KON, a. s., Sousedovice za zhruba 
2 777 307 Kč.
Společná investice Jihočeského 
kraje a města Strakonice zahrnuje 
rekonstrukci ulice K Dražejovu, 
která spojuje lokalitu Jezárky se 
Starým Dražejovem. Bude zde vy-
budován chodník a veřejné osvět-
lení a dojde k položení nového as-
faltového povrchu silnice. Stavba 
by měla být dokončena na pod-
zim letošního roku.

DALŠÍ KULTURNÍ PAMÁTKA
podání žádosti o prohlášení za 
nemovitou kulturní památku bu-
dovu bývalé márnice na hřbitově 
u kostela sv. Václava do Ústřed-
ního seznamu kulturních památek.
Objekt bývalé márnice (dříve také 
kostnice) je součástí památko-
vého souboru spolu s kostelem 
sv. Václava, kaplí sv. Vojtěcha, 
kaplí Nejsvětější Trojice a ohrad-
ní zdí hřbitova. Jako jediná stavba 
z uvedeného souboru však není 

Rada města na svém jednání dne 
15. 5. 2013 rozhodla obsadit níže 
uvedenou bytovou jednotku pří-
mým prodejem do osobního vlast-
nictví dle zákona č. 72/1994 Sb., 
v platném znění, na základě nej-
vyšší nabídky:
– byt č. 001 o velikosti 2+1 v čp. 

829, ul. Tržní, Strakonice I 

o výměře 70,50 m2, minimální 
cenová nabídka 700 000 Kč.

Vyhodnocení nabídek se uskuteč-
ní v pondělí 24. června 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 BYTOVÉ JEDNOTKY K PŘÍMÉMU PRODEJI

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
památkou zapsanou do seznamu 
nemovitých kulturních památek 
ČR. Márnice je dokladem drobné, 
původně nejspíš barokní sakrální 
architektury místního významu, 
která je v havarijním stavu. Zápi-
sem do seznamu nemovitých kul-
turních památek budou zpřístup-
něny další možnosti pro získání 
peněz z externích zdrojů na ne-
zbytné opravy.

PŘÍSPĚVEK PRO BASKETBAL
poskytnutí příspěvku ve výši 
4 000 Kč pro Basketbalový klub 
Strakonice u příležitosti konání 
celostátního festivalu dívek rok 
narození 2001 konaného ve dnech 
3.–5. 5. 2013.

DŘEVO Z LESŮ MĚSTA PRODÁNO
vyhodnocení poptávkového řízení 
a uzavření smlouvy na odběratele 
hmoty z lesů města s firmou CHA-
NA – DW, s. r. o., Červený Koste-
lec za cenu 178 402 Kč.

PARKOVIŠTĚ BEZPLATNĚ 
PRONAJATO
bezplatný pronájem plochy před 
zimním stadionem, asfaltové cesty 
k plaveckému stadionu a parkoviště 
před plaveckým stadionem občan-
skému sdružení HC Strakonice, 
a to ve dnech 28. 9. a 29. 9. 2013 
za účelem zajištění parkování v do-
bě konání Václavské pouti.

V tomto čísle se zastupitelé zabý-
vají otázkou: Priority města – od-
povídají potřebám? V příštím čísle 
to bude téma: Sestěhovat MěÚ do 
jedné lokality, bude to přínosem 
pro obyvatele?
Na dnešní otázku: „Priority města 
– odpovídají potřebám?“ Říkám, 
že odpovídají. Ale potřebám koho? 
Obyvatelstva? Stavebních firem? 
Zaměstnavatelů? Radnice? Men-
šin? Víte, jaké máme oficiálně pri-
ority města, prý odhlasované a vy-
brané občany? Mj. čisté záchody 

na nádraží, čisté okolí školy na 
Jezárkách a hřiště pro seniory. Což 
je průšvih. Řekl bych, že priorita-
mi jsou: Péče o důchodce, ožive-
ní centra, opravy chodníků, noví 
zaměstnavatelé – nabídka prá-
ce, čitelný plán rozvoje, zastavení 
odchodu občanů jinam, konec 
zbytečného rozhazování. A ne 
priorita radnice – další čtyři roky 
v teple! Pokud chcete vědět více, 
navštivte mě. Zde větší prostor na 
psaní nedostanu.
Břetislav Hrdlička, zastupitel

NÁZORY ZASTUPITELŮ MĚSTA

CO VÁS ZAJÍMÁ

STAVBA HYPERMARKETU TESCO VE STRAKONICÍCH BLÍŽE REALIZACI
Čtenáři Zpravodaje se na redak-
ci obrátili s dotazem, kdy bude ve 
Strakonicích postaven hypermar-
ket Tesco, jehož umístění je pláno-
váno v ulici Katovická po levé stra-
ně při výjezdu ze Strakonic směrem 
na Plzeň. O bližší informace jsme 
požádali vedoucího stavebního 
úřadu MěÚ Jaromíra Zemana.
„Územní řízení bylo zahájeno po 
dodání projektové dokumentace 
a potřebných dokladů 3. května. 
Dne 11. června se uskuteční jed-
nání s účastníky řízení a s dotče-
nými orgány na místě stavby. Do té 
doby je možné uplatňovat námit-
ky a připomínky. Ty budou staveb-
ním úřadem vyhodnoceny a násled-
ně bude rozhodnuto o umístění 
stavby. Lze tedy předpokládat, že 
v průběhu druhé poloviny června 
vydá stavební úřad územní rozhod-
nutí. Nebude-li pak do 30 dnů po-
dáno odvolání, nabyde rozhodnutí 
právní moci a investor může žá-
dat o stavební povolení. Proces sta-

vebního řízení je obdobný jako 
u územního řízení. Pokud se však 
některý z účastníků odvolá, věc bu-
de řešit odvolací orgán v Českých 
Budějovicích, čímž by se realizace 
stavby výrazně pozdržela.“
Kromě objektu nákupního centra 
o ploše 6 800 m2 a parkoviště 
o 310 parkovacích místech budou 
součástí stavby, jak se podařilo vy-
jednat, dva výjezdy, resp. vjezdy 
z ulice Katovická – jeden z křižo-
vatky proti Kauflandu a druhý 
z plánovaného kruhového objezdu 
(dnes křižovatka z Katovické k Je-
zárkám). Přibudou také dva zálivy 
pro autobusové zastávky městské 
hromadné dopravy po obou stra-
nách ulice umístěné přibližně 
v úrovni stávající čerpací stanice. 
Podél parkoviště a nákupního cen-
tra bude investorem vybudována 
i cyklostezka a chodník. U vstupu 
bude umístěn 13 metrů vysoký re-
klamní pylon. Výsadba zeleně je 
samozřejmostí.  (PR)

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

PODCHOD POD KOLEJIŠTĚM ZVÝŠÍ BEZPEČNOST CESTUJÍCÍCH
Bezpečnější pohyb cestujících 
v prostoru vlakového nádraží ve 
Strakonicích zajistí úpravy kolejiš-
tě, do kterých se pravděpodobně 
ještě letos pustí Správa železniční 
dopravní cesty. V rámci rozsáhlé 
rekonstrukce budou také vybudo-
vána dvě nástupiště a podchod s vý-
tahem. Ten umožní bezbariérový 
přístup k peronům. Strakonické 
zastupitelstvo navíc odsouhlasilo, 

že město přispěje na prodloužení 
podchodu pod celým kolejištěm ve 
směru ke hřbitovu. Usnadní a zbez-
peční se tak cesta lidem, kteří při-
cházejí na nádraží od Předních Ptá-
kovic a Podsrpu. Příspěvek města 
na prodloužení podchodu bude či-
nit maximálně 11 milionů korun. 
Plánovaná rekonstrukce by měla 
být hotová do roku 2015.
(PR)

Měsíc duben byl důkazem toho, 
že aktivita dětských zastupitelů je 
často nepostradatelná i v jejich 
volném čase. Poslední víkendovou 
sobotu strávili v rámci akce Stra-
konické vítání léta na stanovišti 
pochodu kapra Jakuba. Díky té-
matu Strakonice čistější a krásněj-
ší, kterému se v letošním školním 
roce dětští zastupitelé věnují, si 
mohli malí soutěžící vyzkoušet, jak 
správně třídit odpad. Zastupitelé 
vtipně zapojili i rodiče, věnovali se 
dětem, a tak byl jejich stánek až do 
pozdního odpoledne pořád veselý. 

Po nedělním odpočinku se hned 
v pondělí 27. dubna sešlo 13 dob-
rovolníků z dětského zastupitel-
stva společně s 16 dětmi ze ZŠ 
F. L. Čelakovského, ul. Jezerní, pa-
ní ředitelkou, dvěma učitelkami 
a 9 dobrovolníky z MěÚ. Všichni 
měli stejný cíl, uklidit v okolí ZŠ 
F. L. Čelakovského a Nákupního 
parku Strakonice. Během jarního 
úklidu sesbírali 47 stolitrových 
pytlů odpadu. Všem zúčastněným 
patří velké poděkování.
Michaela Zábranská, odbor škol-
ství a CR 

DĚTSKÉ ZASTUPITELSTVO SE ZAPOJILO DO ÚKLIDU MĚSTA
Každou hodinu odevzdají Češi k re-
cyklaci více než 2 900 kilogramů 
vysloužilých elektrozařízení. Každý 
den putuje k ekologickému zpra-
cování tisícovka ledniček a mraz-
niček. Tento výsledek řadí Čechy 
na páté místo mezi Evropany.
Díky tomu se nám daří nejen chrá-
nit životní prostředí, protože staré 
spotřebiče už nekončí na černých 
skládkách, nebo dokonce pohoze-
né na kraji lesa. Dosahujeme i vý-
znamných úspor materiálů a energií.
Jen za rok 2012 se například re-
cyklací vyřazených spotřebičů zís-
kalo železo na výrobu 13 000 osob-
ních automobilů. Ušetřilo se 14 
milionů litrů ropy. Uspořená elek-
trická energie by vystačila na rok 
všem obyvatelům zhruba dvaceti-
tisícového města. A díky odbor-
nému zpracování „vysloužilců“ 
neuniklo do ovzduší 290 000 000 
tun CO2, takže ozonová díra nad 
námi se dál zbytečně nezvětšila.
Ekologické aspekty jsou ostatně 
klíčovým důvodem, proč byl celý 
systém zpětného odběru spotřebi-
čů v celoevropském měřítku vy-
tvořen. Vycházel ze zkušeností 
skandinávských zemí. Postupně 
jej převzaly všechny „staré“ státy 
Evropské unie, po nich i ty nové 
včetně České republiky. A Češi 
jsou dnes mezi nováčky na špičce. 
Program ELEKTROWINu
K dosažení těchto výsledků vý-
znamně přispěl i Motivační pro-
gram kolektivního systému ELEK-
TROWIN. Do něj se mohou města 
a obce zapojit a čerpat z něj finanč-
ní odměny již šestým rokem. Od 
roku 2008, kdy jej ELEKTROWIN 
vyhlásil, z něj bylo vyplaceno už 
zhruba 13 400 000 korun.
Získané peníze obce využily podle 
vlastního uvážení a potřeb přede-
vším k lepšímu zabezpečení sběr-
ných dvorů a jiných sběrných míst, 
zkvalitnění jejich obsluhy, a tím 
současně ke zvýšení množství 
zpětně odebraných spotřebičů.
Co domácnost, to lednice
Z nedávného průzkumu vyplynu-
lo, že se Češi neobejdou bez ledni-
ce. Starých lednic a mrazáků se za 
posledních sedm let zbavila každá 
druhá česká domácnost. 
Nezbytnou součástí každodenní-
ho života jsou i pračky, kterých 
v českých domácnostech slouží 
4,1 milionu. Mezi další pomocní-
ky patří žehličky a rychlovarné 
konvice nebo vysavače. Většinu 
spotřebičů lidé používají, dokud 
fungují. Bez ohledu na jejich 
parametry, například spotřebu 
elektrické energie. Vzhledem k ce-
nám elektřiny se ale může tempo 

výměny starých za nové význam-
ně zrychlit.
Zejména chladicí zařízení patří 
k největším domácím „žroutům 
energie“, protože jsou v chodu 24 
hodin denně. Prostou kalkulací tak 
bude nejspíš stále více spotřebitelů 
docházet k závěru, že výměna staré 
lednice za novou přinese navzdory 
pořizovací ceně nakonec úsporu.
O výsledcích hovoří čísla
Od roku 2005, kdy v České re-
publice začal fungovat systém 
zpětného odběru vysloužilých spo-
třebičů z domácností, do konce 
roku 2012 Češi odevzdali pro-
střednictvím kolektivního systé-
mu ELEKTROWIN k recyklaci 
více než 150 000 tun vysloužilců.
Jen počet lednic překročil v loň-
ském roce hranici dvou milionů. 
Za celý rok 2012 putovalo pro-
střednictvím sběrné sítě vybudova-
né ELEKTROWINem k recyklaci 
přes 25 000 tun vyřazených spo-
třebičů. Chladicích zařízení z toho 
bylo 14 250 tun, ostatních velkých 
spotřebičů typu praček 8 440 tun, 
zbytek – 2 350 tun – připadá na 
malé domácí spotřebiče. 
V době, kdy společnost ELEKT-
ROWIN započala svou činnost, 
třídily domácnosti pouze 1,24 kg 
elektroodpadů na jednoho obyva-
tele, v současné době přesáhlo 
množství hranici 5 kg. Díky tomu 
Česká republika splnila již v roce 
2008 požadavek EU. O takovém 
úspěchu si může třeba Maďarsko 
nebo Polsko nechat jen zdát. 
Co nás čeká v příštích letech
Od roku 2019 musí postupně 
všechny členské státy EU ročně 
vysbírat 65 % průměrné hmot-
nosti spotřebičů uvedených na 
trh v předchozích třech letech, 
anebo zrecyklovat 85 % hmotnosti 
z celkové produkce elektroodpa-
du. Stát také odpovídá za splnění 
této povinnosti.
Množství, které odevzdají Češi 
dnes, ale odpovídá jen zhruba 30 
až 40 procentům množství. Mini-
málním požadavkem EU jsou pro-
zatím čtyři kilogramy vytříděného 
elektroodpadu na obyvatele a rok.
Občané města Strakonic mohou 
odložit vyřazené elektrozařízení 
pocházející z domácností ve sběr-
ných dvorech U Blatenského mos-
tu a v ulici Tovární. Nezáleží na 
značce, ani roku výroby, elekt-
rozařízení však musí obsahovat 
všechny konstrukční části a sou-
částky, aby bylo možné zajistit je-
ho kompletní ekologické zpraco-
vání, využití nebo odstranění.
Lucie Klimešová, oddělení ochrany 
prostředí

ZPĚTNÝ ODBĚR SPOTŘEBIČŮ ŠETŘÍ SUROVINY A ENERGIE

Členové dětského zastupitelstva aktivně strávili odpoledne úklidem ulic 
města.   Foto: Archiv MěÚ

ČIŠTĚNÍ ŘEKY OTAVY
Město Strakonice připravilo již 
šestý ročník čištění řeky Otavy. 
Bohužel díky nepříznivému počasí 
se nahlášený počet účastníků Čes-
ké tábornické unie a skautů nese-
šel a akce byla v den konání ve 
Strakonicích zrušena. Další plá-
nované termíny opět překazilo po-
časí. Začátkem května zarůstají 
břehy vysokou trávou a čištění 
břehů by už bylo obtížné.
Mladí hasiči ze Střelských Hoštic, 
kteří čistili už po druhé, se vyhnuli 
deštivé sobotě a díky tomu sesbí-
rali 17 stolitrových pytlů. V Poříčí 
místní dobrovolníci sebrali v pátek 
2 pytle odpadků.
V sobotu 20. dubna čistili také 
geocacheři. Ti měli sraz napláno-
vaný až ve 14.00 hodin, kdy už ne-
pršelo, proto nic nebránilo usku-
tečnění jejich akce. Díky letošní 

spolupráci s nimi se jejich původní 
akce úklidu Podskalí rozšířila i na 
čištění obou břehů řeky Otavy 
v úseku od pivovaru až ke kamen-
né hrázi. Zde se nasbíralo celkem 
10 pytlů. Největší nepořádek byl 
v zátoce, kde se naplnilo 7 pytlů 
odpadků. 
I tentokrát byly nalezeny kuriozity 
v podobě nádržky na WC, kabelky 
nebo sedačky z automobilu.
Vážíme si všech dobrovolníků, 
kteří se do akce zapojili a chtěli 
bychom jim velice poděkovat. Po-
děkování patří i Technickým služ-
bám Strakonice a Státnímu pod-
niku Povodí Vltavy Strakonice za 
spolupráci.
Věříme, že i v dalších letech bude-
me v této aktivitě pokračovat.
Michaela Zábranská, odbor škol-
ství a CR
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Mladík obtěžoval 
ženu
Dne 3. 4. jsme přija-
li oznámení od ženy, 
že jeden mladík vnikl 

do jejího domu a vyhrožoval, že 
jí dům podpálí. Hlídka MP od 
oznamovatelky zjistila, že se 
jedná o jejího bývalého přítele. 
Strážníci pojali podezření ze 
spáchání trestného činu, a proto 
byla přivolána hlídka Policie ČR.
Místo cesty vlakem skončili 
v poutech
Dne 4. 4. spatřili strážníci MP při 
kontrole na vlakovém nádraží sku-
pinku mladíků, kteří kolem sebe 
dělali nepořádek. Strážníci pro-
vedli kontrolu totožnosti a vyzva-
li všechny ke slušnému chování. 
Po chvíli skupinka osob nastoupila 
do vlaku směr Plzeň. Vlakvedoucí 
však dle „tabákového zákona“ roz-
hodl, že tyto podnapilé osoby, 
které ohrožovaly svým chováním 
veřejný pořádek, ve vlaku cestovat 
nebudou. Strážníci je na základě 
svých oprávnění za pomoci hmatů 
a chvatů z vlaku vyvedli.
Poděkování patří oznamovatelce
V dopoledních hodinách dne 5. 4. 
jsme byli upozorněni na muže, kte-
rý je slepý a již delší dobu chodí me-
zi autobusovým nádražím a světel-
nou křižovatkou a zřejmě neví kudy 
kam. Na místě strážníci nevidomé-
ho muže našli a odvezli do bytu, ve 
kterém po úrazu dočasně bydlí.
První pomoc díky všímavosti ko-
lemjdoucích
Ráno dne 10. 4. nás oznamovatel 
upozornil na mladou ženu ležící 
na zeleni v ulici Ellerova. Na mís-
tě strážníci zjistili, že žena dostala 
epileptický záchvat. Okamžitě by-
la na místo přivolána RZS. 
Z pivovaru rovnou do cely
Ve večerních hodinách dne 12. 4. 
nám bylo oznámeno na linku tís-
ňového volání (156), že do areálu 
Měšťanského pivovaru Strakonice 
vlezli dva mladíci a k brance, která 
se nachází v ulici Spojařů, nesou 
bedny od piva a nějaký batoh. Na 
místě jedna hlídka MP provedla 
kontrolu prostoru v horní části pi-
vovaru a druhá hlídka prostoru od 
hlavní brány, kde společně s vrát-
ným provedli strážníci kontrolu 
celého areálu. Při kontrole si 
strážník všiml tmavého místa me-
zi halou a skálou, kde byli oba 
mladíci ukryti. Vyzval je proto 
k opuštění svého úkrytu. Oba mla-

díci výzvy uposlechli. Strážníci je 
následně omezili na osobní svo-
bodě a předali hlídce Policie ČR.
Muž si stěžoval na bolesti
Dne 15. 4. jsme byli upozorněni na 
muže, ležícího nehybně v ulici 
U Blatenského mostu. Strážníci 
muže našli a vzhledem k tomu, že 
si stěžoval na bolest hlavy a zad, 
byla mu přivolána posádka RZS.
Po požití návykové látky sedl za 
volant
Dne 16. 4. před jednou hodinou 
ranní zjistili strážníci MP v ulici 
Plánkova vozidlo, jedoucí velkou 
rychlostí do ulice Sokolovská. 
Strážníci za vozidlem s výstraž-
ným světlem a červeným nápisem 
STOP vyjeli, ale řidič na výzvu 
zpočátku nereagoval. Prudce za-
bočil do ulice Lidická a pokračoval 
směrem na Velké náměstí, kde za-
stavil. Strážník vyzval řidiče, aby 
prokázal svoji totožnost. Ten mu 
odpověděl, že žádné doklady u se-
be nemá. Z chování řidiče nabyli 
strážníci podezření, že je pod vli-
vem návykové látky, a proto byla 
přivolána hlídka OO PČR, která 
u muže provedla zkoušku na pří-
tomnost návykových látek s pozi-
tivním výsledkem na metamfeta-
min. Následně si celou událost pře-
vzala Policie ČR k dalšímu šetření.
Šťastný návrat děvčete k prarodiči
Ve večerních hodinách dne 20. 4. 
nám oznámila pracovnice čerpací 
stanice v ulici Písecká, že se zde 
nachází dívka ve věku cca 8–10 
let, která jí sdělila, že ji zde nechal 
její strýc a ona neví, jak se dostane 
domů. Na místě strážníci od dívky 
zjistili její jméno, a to, že bydlí 
u svého dědy, ale neví přesně kde. 
Strážníci dívku převezli na OO 
Policie ČR, kde si ji převzal děda, 
který ji má ve své péči. 
Kradl mince z kašny
Dne 21. 4. zjistil strážník za pomo-
cí kamerového systému, že na ná-
dvoří hradu neznámý muž vytahuje 
pomocí provázku a magnetu mince 
ze studny. Na místo byla vyslána 
hlídka MP. Vzhledem k tomu, že 
dotyčný se v posledních třech le-
tech nedopustil žádné jiné majetko-
vé trestné činnosti, byl strážníky 
vyřešen v blokovém řízení.
Řídil pod vlivem alkoholu
Dne 28. 4. se strážníkům společně 
s hlídkou OO PČR podařilo v ulici 
Na Stráži zastavit řidiče, který řídil 
motorové vozidlo pod vlivem alko-
holu. Hlídka OO PČR muži namě-

řila 2.66 promile alkoholu v dechu 
a převzala ho k dalšímu šetření.
Mladík řídil vozidlo bez řidič-
ského oprávnění
Dne 29. 4. strážník MP při po-
chůzce na Velkém náměstí za-
registroval projíždějící vozidlo, 
o kterém věděl, že se jedná o vo-
zidlo bez STK. Vozidlo hlídka 

zastavila a kontrolou totožnosti 
řidiče strážníci zjistili, že mladík, 
který vozidlo řídil, není vlastníkem 
řidičského oprávnění. Vzniklo po-
dezření ze spáchání trestného či-
nu, proto byla na místo přivolána 
hlídka Policie ČR.
Milan Michálek, velitel strážníků 
MP Strakonice

Myslíte si, že úředník je tu proto, 
aby bezmyšlenkovitě a se skloně-
nou hlavou splnil jakákoliv vaše 
přání, a ještě jste si do něj mohli 
kopnout? Budete překvapeni, ale 
i tací spoluobčané jsou mezi námi.
Proč vlastně stát vydává část vy-
braných daní na úředníky státní 
správy? Každá civilizovaná společ-
nost byla nucena vytvořit si zákony 
jako nastavení pravidel pro fungo-
vání společnosti. Zdá se, že zákony 
nás na jedné straně omezují, ale na 
druhé straně nás také chrání! Jsou 
tu pro zachování našeho společen-
ského komfortu a pocitu bezpečí. 
Nevěříte? Kdo by chtěl dnes žít 
ve společnosti, kde jsou ulice plné 
odpadků, nedýchatelného kouře, 
smeček psů, ležících nemocných, 
zbídačených lidí, násilníků, opuš-
těných dětí, opilých řidičů, loupeži-
vých ozbrojených band, bez kanali-
zace a pitné vody…?
Proto, aby společnost fungovala 
a byly dodržovány zákony, jsou li-
dé svolni platit daně na správu 
státu. Stát, zjednodušeně řečeno, 
dává městům peníze, aby pro své 

obyvatele zřídila státní úřady, tzv. 
městské úřady. Tím je umožněna 
dostupnost úřadů pro obyvatele 
a také nezanedbatelný počet stá-
tem placených pracovních míst. 
Chce občan za své daně kvalifikova-
ného, pracovitého, neúplatného a ne-
bojácného úředníka? Nebo zmat-
kující, strachy třesoucí se trosku?
Někomu možná připadne složité 
a časově náročné vyřizování růz-
ných povolení, souhlasů a dokladů, 
ale je třeba si uvědomit, že se tím 
pro občana zakládají práva, která 
chrání jeho osobu a jeho majetek.
Váš úředník je tu hlavně proto, aby 
při veškerých správních řízeních 
dbal na dodržování platných záko-
nů, chránil Vaše nabytá práva, zá-
jmy společnosti a státu, před nezá-
konnými, bezohlednými požadavky 
a činy jednotlivců či skupin. Za to 
často úředník čelí nátlaku, zastra-
šování, cílené manipulaci a i vyhro-
žování za strany žadatelů a stěžova-
telů, kterým nelze pro rozpor jejich 
požadavku se zákonem vyhovět.
Kopnete si do svého úředníka?
Řadový úředník Martin Škoda

KOPNOUT SI DO ÚŘEDNÍKA?

Léto, doba plná slunce, her, spo-
lečných chvil s přáteli třeba na vo-
dě, u ohně nebo grilování. Právě 
pro toto období milovníkům piva 
přináší strakonický pivovar lahod-
né a osvěžující zpestření ve formě 

míchaného pivního nápoje. Milov-
níci pivních specialit mají mož-
nost ochutnat Zlaťák s příchutí 
grapefruitu, který bude na stánku 
strakonického pivovaru od počát-
ku června. Pivaři mohou žhavou 
novinku Zlaťák vychutnat buď ve 

formě točeného piva – prodej ve 
20 l KEG sudech, nebo si jej od-
nést domů v 1,5l PET lahvi. Zla-
ťák s příchutí grapefruitu je při-
pravený ze světlého výčepního 
piva s přídavkem 50% rekonstitu-
ované grapefruitové šťávy, obsa-
huje výhradně sladidlo z byliny 
stévia rebaudiana a neobsahuje 
žádné konzervanty, antioxidanty 
ani barviva. Míchaný pivní nápoj 
má snížené procento alkoholu, 
které je 2,4% obj., proto je vhodný 
pro osvěžení v parných letních 
dnech, při sportu nebo turistice. 
„Zlaťák s příchutí grapefruitu po-
važuji skutečně za zpestření pivař-
ské chutě. Jako sládek pivovaru 
však nadále zůstávám věrná staré 
dobré klasice a tradiční výrobě, 
která se ve strakonickém pivovaru 
uchovává. Přesto si myslím, že ma-
lá „grepová“ pivní romance může 
i klasika okouzlit,“ říká s přáním 
krásného léta Dagmar Vlková, slá-
dek DUDÁK – Měšťanského pivo-
varu Strakonice.

„GREPOVÁ“ PIVNÍ ROMANCE

PIVOVARSKÁ POUŤ 2013
Koná se v sobotu 29. 6. 2013 od 13.00 hodin.
Pro návštěvníky bude připraven opět bohatý a zajímavý program.
Více na www.pivovar-strakonice.cz
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Ve dnech 19. až 21. dubna pro-
běhlo na smíchovské průmyslové 
škole v Praze semifinále středo-
školské vzdělávací soutěže For-
mule 1 ve školách. Ze sedmnácti 
zúčastněných týmů postoupilo 
devět nejlepších, kteří se v Plzni 
8. června utkají o celkové vítězství 
a účast ve světovém finále v te-
xaském hlavním městě Austin.
Strakonickou VOŠ, SPŠ a SOŠ 
řemesel a služeb reprezentovalo 
družstvo pod názvem ST RACING 
TEAM složené ze studentů oboru 
strojírenství se zaměřením na po-
čítačovou grafiku a CNC techni-
ku. Funkci manažera týmu zastá-
val Martin Kůs, PR manažera Jan 
Narovec, konstruktéra Dominik 

Starý a výrobního technika Adam 
Ježek. Součástí týmu byly i dvě 
naše hostesky Ivana Trnková 
a Aneta Němcová. Celý tým se od 
začátku září na soutěž poctivě při-
pravoval a v Praze zúročil namá-
havou práci výborným druhým 
místem. Kromě stříbrného poháru 
jsme přivezli i postup na mistrov-
ství ČR, kde budeme usilovat o po-
stup na mistrovství světa do USA.
Poděkování patří všem našim 
sponzorům, kteří nám umožnili 
zúčastnit se projektu F1 ve školách 
a celému týmu za poctivou práci, 
kterou projektu věnovali. Podrob-
né informace o našem týmu nalez-
nete na www.stracingteam.cz
Milan Samec, odpovědná osoba týmu

ST RACING TEAM POSTOUPIL NA MISTROVSTVÍ ČR

Program:

I. hradní nádvoří
Farmářské trhy

II. hradní nádvoří
Program pro děti
14.00 Zahájení
14.15 Narozeniny 
 (Divadlo T. Novotného)
15.00 Hip Hop (DDM)
15.40 Pepíkův sen (Markýz)
16.35 Street Dance (DDM)
18.00 Koncert Pískomil se vrací
Program pro dospělé
19.00 Divadelní soubor Čelakov-

ský
20.30 Koncerty When it rains 

a Čutací meruna
22.30 Ohňová show (Markýz)

III. hradní nádvoří
Program pro děti
17.00 Kocourkov (divadlo Tra-

kař)

Společenský sál: HUSOT (špr-
tec, stolní kopaná a další zábavné 
hry)

Před hradem: slackline (ukázky 
chůze a balancování na popruhu)

U lávky: Junák (projížďky na pra-
mici, dětská slackline, jízda na 
jednokolkách, skákací boty, tvoři-
vá dílnička)

Hradní safari: komentované pro-
hlídky v 15.00, 16.30, 18.00

Knihovna: možnost prohlídky 
knihovny s výkladem

KOHO ČTENÍ BAVÍ, TEN S KNIHOVNOU SLAVÍ
SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA
OSLAVY 170. VÝROČÍ KNIHOVNY V PÁTEK 7. 6. 2013

Program: seznámení s činností 
pobočky, Ekoporadny a CEGV 
Cassiopeia. Vege–grilovačka, pre-
zentace měsíčníku Kompost, stol-
ní hry pro velké i malé (scrabble, 
šachy, šprtec, 3D piškvorky, ov-
čín...), pohybové hry (od 14.30 
do 17.00 – Awana, chůdy, pa-
nák, ostrovy...), hry s ekologic-

kou tematikou, koncertík kante-
listů (od 17.00 do 18.00), výstavka 
z historie i současnosti pobočky, 
ukázky výrobků z Tvořivých pod-
večerů a další tradiční i méně zná-
mé zábavy inspirované činností 
pobočky a světem literatury.
Pro nové čtenáře možnost získat 
roční členství v knihovně zdarma.

10. výročí pobočky za parkem ve středu 5. 6. 2013
V pobočce v Husově ul. čp. 380 a ve dvoře za domem od 14 do 18 hod. 

Ve dnech 3.–5. 5. 2013 se kona-
lo ve sportovních halách STARZ 
a TJ ČZ OLMA Národní finále 
v minibasketbalu v kategorii mlad-
ších minižákyň. Do Strakonic se 
sjelo 12 nejlepších týmů z celé 
ČR, což představovalo kolem 190 
nadějných basketbalových hvěz-
diček. S realizačními týmy a rodi-
či přibylo do Strakonic 300 lidí, 
čemuž také odpovídala bouřlivá 
atmosféra ve sportovních halách. 
Mezi výkvětem českého basketba-
lu se neztratil ani domácí tým BK 
Strakonice, ve kterém nastupo-
valy tyto hráčky: Karolína Ba-
loušková, Tereza Bittnerová, Ni-
kola Drnková, Linda Fišerová, 
Michaela Jánská, Jindřiška Klej-
nová, Agáta Lukačevičová, Gab-
riela Němcová, Tereza Němco-
vá, Tereza Nepodalová, Violet 
Roučková, Tereza Soukupová, 
Sabrina Svobodová, Aneta Šrám-
ková, Sára Vadlejchová, Kateři-
na Votavová, Sabina Votavová 
a Veronika Votavová, pod vede-
ním trenérů Jakuba Maršána 
a Kateřiny Konvičkové.

Cestu mezi nejlepší týmy nám zkří-
žili pozdější medailisté BK Studán-
ka Pardubice a SBŠ Ostrava. Takže 
po vítězných utkáních nad Levhar-
ticemi Chomutov a BK Brno jsme 
v boji o 5. místo nastupovali proti 
USK Praha. V nervózním utkání, 
kdy se nám nedařilo ubránit nej-
lepší hráčky soupeře, jsme pro-
hráli a obsadili v konečném pořa-
dí 6. místo, s kterým byli trenéři 
spokojeni. Nejlepší hráčkou domá-
cího týmu se stala Nikola Drnková.
Pro účastníky byl zajištěn bohatý 
doprovodný program v podobě 
návštěvy plaveckého bazénu, stra-
konického hradu, muzea, hráčky 
soutěžily v basketbalových doved-
nostních soutěžích. Skvělá nálada 
vyvrcholila diskotékou.
Velký ohlas měla i charitativní akce 
„Každý koš pomáhá“ (podpora han-
dicapovaných dětí, které sportovat 
nemohou), jejíž výtěžek byl pře-
dán Nikole Talafousové z Cehnic.
Poděkování patří všem partne-
rům, sponzorům, organizátorům 
i trenérům.
Alena Maršánová

STRAKONICE HOSTILY NÁRODNÍ FINÁLE V MINIBASKETBALU

Již tradičně se v rámci výměn-
ných pobytů žáků Základní ško-
ly Poděbradova a partnerské ško-
ly v rakouském Taufkirchenu ve 
středu 24. 4. 2013 dočkalo deset 
žáků s rodiči svých přátel z Ra-
kouska. Po krátkém oficiálním 
uvítání vedením školy a po pro-
hlídce školy už nebránilo nic 
vzájemnému setkání partnerských 
dvojic, které si vyměňují dopi-
sy už 1–3 roky. V rámci odpoled-
ního programu mohli naši hosté 
vidět práci kroužků strakonické-
ho DDM nebo si zacvičit v rám-
ci  HEAT PROGRAMU.

Ve čtvrtek na všechny čekal celo-
denní výlet na zámek Hluboká nad 
Vltavou a soukromá sklárna na 
Hluboké, kde si mohl každý vy-
zkoušet sklářské umění, dále si 
skupina prohlédla místní ZOO 
a závěrem na všechny čekala 
plavba parníkem na trase Hlubo-
ká n. Vltavou – Purkarec.
V pátek se celá skupina vypravila 
na strakonický hrad a věž Rum-
pál. Naše partnerské dvojice přišly 

i mezi ostatní žáky do školy, kde 
plynula beseda, při níž přišla i řa-
da na malé soutěžení v němec-
kém jazyce. Všichni se seznámili 
i s možnostmi využití interaktivní 
tabule při jazykovém vyučování. 
„Všem našim hostitelským rodi-
nám a partnerské škole chceme co 
nejsrdečněji poděkovat za krásný 
třídenní program a my se bude-
me těšit za rok opět na shledanou 
u nás v Taufkirchenu. Věřím, že 
krásná přátelství neskončí tímto 
pobytem, ale naopak, že dostanou 
novou tvář a budou pokračovat dá-
le i v rovině soukromých návštěv,“ 

zaznělo na závěr z úst vedoucí 
rakouské výpravy paní učitelky 
Angely Aichinger.
„Výměnné pobyty do rodin jsou 
určitě jednou z velkých motivací 
pro učení cizích jazyků, bez jejichž 
znalostí dnes mladá generace těž-
ko obstojí,“ řekla v závěru jejich 
organizátorka za ZŠ Poděbrado-
va paní učitelka M. Haladová.
Miroslava Haladová a žáci 7.–9. 
tříd

ZŠ PODĚBRADOVA MÁ KAMARÁDY V TAUFKIRCHENU…

Žáci ZŠ Poděbradova přivítali ve Strakonicích své přátele z partnerské 
školy v Rakousku.  Foto: Archiv školy
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AKTUALITY

I SENIOŘI VE STRAKONICÍCH MŮŽOU ŽÍT AKTIVNĚ, ZAJÍMAVĚ A SPOKOJENĚ
Jak jistě všichni víte, i v našem 
městě stále přibývá seniorů a díky 
změnám ve společnosti se mění i je-
jich život, potřeby, aktivity a zájmy.
V našem městě je k 1. 1. 2013 cel-
kem 7330 seniorů, tzn. občanů 
55letých a více (55+). Je to 33% 
z celkového počtu obyvatel.
Na tuto skutečnost reaguje i měs-
to Strakonice. Nadále chce pod-
porovat aktivity, které se podílejí 
na vytváření příležitostí pro aktiv-
ní a důstojné stárnutí, umožňují 
seniorům co nejlépe využít své 
možnosti a napomáhají k zapojení 
do běžné společnosti. 
Jak jste se již mohli dočíst v minu-
lém Zpravodaji, byla dne 20. 3. 
2013 Radou města Strakonice 
ustavena Rada seniorů jako její 
poradní orgán. Rada má pět čle-
nů – Ivana Parkosová, Marcela 
Vacková, Marie Komanová, Jaro-
slav Petráš a Stanislav Venclík.
Hlavními úkoly Rady seniorů bude:
– snaha o aktivní a co největší za-

pojení seniorů ve všech oblas-
tech společenského, kulturní-

ho, sportovního života a ostat-
ních volnočasových aktivit,

– zabývání se otázkami týkajícími 
se života seniorů ve městě a být 

nápomocni s řešením vzniklých 
problémů,

– vytvoření předpokladů k jejich 
spokojenému životu a rovno-
právnému postavení ve všech 
oblastech života.

Rada seniorů není ale první věcí, 
která pro seniory v našem městě 
vznikla. Dva požadavky vzešlé 
od kulatého stolu Zdravého města 
byly splněny. Během léta minulé-
ho roku byly instalovány na Pod-
skalí 3 fitness stroje pro seniory. 
Potěšující je, že po prvotním zdrá-
hání – „všichni se na mě budou 
dívat a jak budu vypadat“– si za-
cvičení již bere řada Strakoňáků 
za své.
Jako další krok bylo od 1. září 
2012 otevřeno Informační cent-
rum pro seniory v Klubu důchod-
ců v Ellerově ulici (vchod od Li-
dlu), které je otevřeno po 10–12, 
út–pá 10–12 13–15 hod.
A co v IC najdete? Informace v ob-
lasti sociální, katalog sociálních 
služeb, informace a různá upozor-
nění i nabídky od městské policie, 

služby využitelné pro běžný život, 
akce sportovní, kulturní a spole-
čenské, které jsou vhodné pro se-
niory.

Činnost IC v současné době ješ-
tě není podle našich představ, 
a proto jeho zlepšení bude je-
den z prvních úkolů Rady seniorů.
Hned dalším bude propaga-
ce a dostatečná informovanost 

o všem, co je spojeno se živo-
tem seniorů ve městě. Nebude 
to úkol snadný, ale doufáme, že 
i v tomto případě budeme úspěšní.
Aby se seniorům v našem městě 
dobře žilo, budeme potřebovat 
i pomoc od vás. Budeme rádi za 
každou připomínku, názor, nespo-
kojenost, které můžete předat v IC 

pro seniory, na mobil 602 811 600 
nebo mail iparkosova@seznam.cz 
i přímo jednotlivým členům RS.
Zároveň bychom chtěli požádat 
soukromé podnikatele i další sub-
jekty o zaslání informací o akcích 

nebo službách, které jsou zaměře-
ny na seniory nebo je senioři mo-
hou využít.
Informace budete moci najít i na 
www.strakonice.eu a o novinkách 
budete informováni na stránkách 
Zpravodaje.
Těšíme se na spolupráci.
Za Radu seniorů Ivana Parkosová

ZMĚNA TELEFONNÍCH KONTAKTŮ
Odborná sociální poradna Oblastní charity Strakonice po-
skytuje bezplatně ambulantně nebo v terénu informace 

a podporu přispívající k řešení nepříznivé životní situace seniorům 
a osobám se zdravotním omezením. Poradenství je určeno také rodině 
a okruhu blízkých těchto osob.
Součástí poradny je i půjčovna kompenzačních pomůcek. Bližší infor-
mace na tel.: 383 325 808, 776 808 841, www.charita-strakonice.cz, 
e-mail: poradna@charita-strakonice.cz, nebo každý pátek od 8 do 14 hod. 
v kontaktní kanceláři v ulici Krále J. z Poděbrad 772 ve Strakonicích.

Fitness stroje na Podskalí.  Foto: Archiv MěÚ

V Klubu důchodců v Ellerově ulici funguje Informační centrum pro seniory.
  Foto: Archiv MěÚ

V prosinci 2011 byl zastupitel-
stvem města schválen první Komu-
nitní plán sociálních služeb Stra-
konicka. Díky krajskému projektu 
podpořenému z Evropského sociál-
ního fondu se hned v letech 2012/
2013 mohlo monitorovat skuteč-
né plnění tohoto plánu.
Výsledek monitoringu je potěšu-
jící. Hned v prvních 18 měsících 
existence plánu bylo splněno 75 % 
plánovaných záměrů.
Hlavní obtíží, se kterou se sociální 
služby potýkají, je stále se snižují-
cí objem finančních prostředků, 
který do sociálních služeb směřu-
je. Přes tyto obtíže se v Prioritě I 
Udržení systému poskytovaných 
služeb daří zachovat drtivou vět-
šinu sociálních služeb – 95 %. 
V průběhu roku 2012 bohužel za-
nikl terénní program pro osoby 
drogově závislé občanského sdru-
žení Prevent. Pozitivní zprávou 

pak je vznik dvou nových sociál-
ních služeb – sociálně terapeu-
tická dílna občanského sdružení  
FOKUS a nízkoprahové centrum 
pro děti a mládež CROSS v břez-
nu tohoto roku.
V průběhu monitorování se také 
uskutečnil informačně vzděláva-
cí workshop, kterého se zúčastni-
lo 30 osob ze sociálních služeb 
a zástupci obcí. Hmatatelným vý-
stupem je také informační leták 
o nabídce sociálních služeb (ten 
je k dostání v městském infor-
mačním centru). Dále byla zaktu-
alizována databáze poskytova-
telů sociálních služeb na webu 
www.kpss-st.cz, zde jsou také 
dostupné výstupy z monitoringu 
komunitního plánu.
Monitoring byl financován z ESF 
prostřednictvím Operačního pro-
gramu Lidské zdroje a zaměst-
nanost a státního rozpočtu ČR.

MONITORING UKÁZAL PLNĚNÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU
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Vstupné: dospělí 175 Kč, děti do 
15 let 145 Kč 

Čtvrtek 20.–pátek 21. června
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
USA, akční/drama/thriller, titul-
ky, 91, 2D
Doporučená přístupnost: od 14 let
TEROR
Vstupné: 100 Kč

Sobota 22.–pondělí 24. června
POZOR!!! jen od 20.00, PO od 
17.00 a 20.00 hod.
USA/KAN, akční/dobrodružný/
fantasy/sci–fi, titulky, 143
Doporučená přístupnost: od 12 let
MUŽ Z OCELI 3D
Vstupné: 130 Kč

Úterý 25.–středa 26. června 
POZOR!!! ÚT jen od 17.30, ST 
jen od 20.00 hod.
Finsko, biografický/drama, titul-
ky, 104, DVD
Doporučená přístupnost: od 12 let
PRINCEZNA
Vstupné: 90 Kč

Středa 26.–pátek 28. června
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
Španělsko, animovaný, rodinný, 
dobrodružný, dabing, 90
Doporučená přístupnost: od 12 let
NEUVĚŘITELNÁ
DOBRODRUŽSTVÍ
TADA STONESE 3D 
Vstupné: 120 Kč

Sobota 29.–neděle 30. června
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
Fra, komedie, dabing, 97, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
HURÁ NA FRANCII
Vstupné: 90 Kč

Čtvrtek 27.–neděle 30. června
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
USA, thriller, titulky
Doporučená přístupnost: od 12 let
SVĚTOVÁ VÁLKA Z 3D
Vstupné: 150 Kč

SENIORSKÉ STŘEDY

Středa 12. května
POZOR!!! od 9.30 hod.
ČR, komedie, 90, 2D 
Promítání pro seniory a handica-
pované 
JEDLÍCI 
ANEB STO KILO LÁSKY
Vstupné: 50 Kč

FILMOVÝ KLUB – KINO OKO

Úterý 25. června
Od 20.00 hod.
USA, komedie, titulky, 110, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
BIG LEBOWSKI
Vstupné: 55 a 70 Kč

Změna programu vyhrazena.

27. 7. 
Rumpálování – historické slav-
nosti s netradičním programem

KINO OKO STRAKONICE
Sobota 1.–neděle 2. června
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
USA, animovaný, dabing, 102
Doporučená přístupnost: všem
KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH
STRÁŽCŮ 3D
Vstupné: 150 Kč
Sobota 1.–pondělí 3. června
POZOR!!! jen od 20.00, PO od 
17.30 a 20.00 hod.
ČR, komedie, 133, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
BABOVŘESKY
Vstupné: 80 Kč
Úterý 4.– středa 5. června
Od 17.30 a 20.00 hod.
Špa, komedie, titulky, 90, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
ROZKOŠ V OBLACÍCH
Vstupné: 90 Kč

Čtvrtek 6.–neděle 9. června
Od 17.30 a 20.00 hod.
USA, sci–fi, titulky, 132
Doporučená přístupnost: od 12 let
STAR TREK: DO TEMNOTY 3D
Vstupné: 150 Kč

Pondělí 10.–úterý 11. června
Od 17.30 a 20.00 hod.
Fra/Dán, Thriller/Krimi, titulky, 
90, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
JEN BŮH ODPOUŠTÍ
Vstupné: 90 Kč

Středa 12.–čtvrtek 13. června
Od 17.30 a 20.00 hod.
USA, komedie, titulky, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
PAŘBA NA TŘETÍ
Vstupné: 100 Kč

Pátek 14.–neděle 19. června
POZOR!!! 17.30 a 20.00, NE jen 
od 20.00 hod.
USA, thriller, titulky, 2D
Doporučená přístupnost: všem
PODFUKÁŘI
Vstupné: 100 Kč

Neděle 16.–středa 19. června
POZOR!!! 17.30 a 20.00, NE jen 
od 17.30 hod.
USA, akční/dobrodružný/sci–fi, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
PO ZÁNIKU ZEMĚ
Vstupné: 140 Kč

Čtvrtek 20.–neděle 23. června
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
USA, rodinný animovaný, dabing, 
109’ včetně předfilmu
Doporučená přístupnost: všem
UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY 
3D

1.–2. 6.
NÁRODNÍ ŠAMPIONÁT
MAŽORETKOVÝCH SKUPIN
1. června
13.30 Průvod městem – řazení 
průvodu pod křižovatkou u mar-
ketu, ulicí Katovická, na most Ja-
na Palacha
14.00 Slavnostní zahájení na 
mostě Jana Palacha
14.15 I. část soutěže POCHO-
DOVÉ DEFILÉ (most J. Pala-
cha)
19.30 Soutěž SHOW GROUP 
(Městský dům kultury Strakonice)

2. června 
9.30 II. část soutěže PÓDIOVÉ 
FORMACE – Klasická mažoretka 
– děti ml., st. (letní kino)
14.00 II. část soutěže PÓDIOVÉ 
FORMACE – Klasická mažoretka 
– junior, senior (letní kino) 
– vyhlášení výsledků a slavnostní 
zakončení zemského finále 
V doprovodném programu se 
představí s krátkým programem 
taneční studio RM Dance Stra-
konice.

11. 6. 
STANLEY BRADLEY
Rytířský sál, 19.30 hod.
Přednáška našeho nejúspěšnější-
ho věštce, autora řady knih.

13.–14. 6.
STRAKONICKÝ DUDÁČEK
13. června 2013 
V Strakonicích dudy, ty je slyšet 
všudy
15.00 – tržnice u kostela sv. Mar-
kéty
Dostaveníčko dětských dudáckých 
souborů z Čech, Moravy a Sloven-
ska.

13. června 2013
Zadudej dudáčku, jak umíš, 
však ty mejm nožičkám rozumíš
19.00 hod. – Městský dům kultury
Veselé vyhrávání dětských dudác-
kých souborů z Čech, Moravy 
a Slovenska.

14. června 2013
Šel tudy, měl dudy...
Dopoledne plné dudácké muziky 
v základních školách v podání dět-
ských folklorních souborů.

18. 6. 
HONZA A FRANTIŠEK
NEDVĚDI S KAPELOU 
Letní kino, od 20.00 hod.

19. 6.
SETKÁNÍ S PÍSNIČKOU
Po 40 letech se vzpomínkou na 
pana učitele Ladislava Roma
Letní kino, od 19.00 hod.
Účinkují: Dechové kapely Nektar-
ka, Jižané, Šohajka

21. 6.
TŘI SESTRY
GAMBRINUS TOUR 2013
Letní kino, od 19.00 hod.
V rámci tour vystoupí MZH, Do-
ctor P.P., E!E

24. 6.
DIVADLO JÁRY CIMRMANA 
– ČESKÉ NEBE
Dům kultury, od 19.30 hod.
Cimrmanův dramatický kšaft.
7.–27. 6. 
VÝSTAVA – TRADICE 
Výstava prací a děl žáků Základní 
umělecké školy Strakonice.
6. 6. vernisáž k výstavě v 16.30 ho-
din – Maltézský sál

10.–14. 6. 
PRESTA
Sál U Kata
Výstava staveb Jihočeského kraje 
kolaudovaných v letech 2010 až 
2012.

PŘIPRAVUJEME NA ČERVENEC
2. 7. 
KONCERT SKUPINY 
HRADIŠŤAN 
10. 7. 
PŘEDNÁŠKA DANA PŘIBÁNĚ 
– TRABANTEM JIŽNÍ AMERI-
KOU
20. 7.–31. 8. 
XIV. mezinárodní fotografické 
bienále ŽENA WOMAN STRA-
KONICE 2013 pod záštitou měs-
ta Strakonice, Mezinárodní fede-
race fotografického umění (FIAP), 
České federace fotografického 
umění (ČFFU) a ministryně kultu-
ry ČR Aleny Hanákové. Vernisáž 
se uskuteční dne 20. července od 
14.00 hod. v Rytířském sále. Sou-
časně bude probíhat v sále U Kata 
výstava fotografií známého foto-
grafa Roberta Vano.
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AKCE

UZÁVĚRKA SOUTĚŽE SE BLÍŽÍ
Příjem děl do výtvarné soutěže „Na svatého Václava pouť radost rozdá-
vá“ na téma tradiční strakonické pouti se chýlí ke konci. V městském 
informačním centru je možné práce odevzdat do 20. června. Díla bu-
dou v září vystavena na strakonickém hradě.

ŠMIDINGEROVA
KNIHOVNA

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

e-mail: knihovna@knih-st.cz

l 22. 5.–24. 6. Divadlo. Výsta-
va prací žáků PaeDr. Jarmi-
ly Lískovcové a Mgr. Ivany 
Schwarzové ze ZUŠ Strako-
nice. ŠK, vstupní hala.

l 26. 6.–29. 7. Petra Lacino-
vá – Land Escapes. Výstava 
fotografií/instalace a perfor-
mance v krajině. ŠK, vstupní 
hala.

l 3. a 4. 6. Slavnostní Pasová-
ní prvňáčků na čtenáře. ŠK, 
společenský sál, od 8.30 hod.

l 7. 6. Koho čtení baví, ten 
s knihovnou slaví! K oslavám 
170. výročí založení knihov-
na připravila pro děti a mládež 
odpoledne a pro dospělé ve-
čer nabitý zábavou. Areál hra-
du, od 14.00 hod. Program viz 
strana 5.

l 11. 6. Kurzy počítačové gra-
motnosti – přednostně pro 

čtenáře ŠK! Pro začáteční-
ky: Bezpečnost na internetu. 
ŠK, studovna, 9.30 hod. Pro 
pokročilé: Zálohování a kom-
prese dat. ŠK, studovna, 15.30 
hod. Přihlášky jen závazně – 380 
422 707, admin@knih-st.cz.

l 25. 6. Celodenní výlet do kra-
je spisovatelů – na Dobříšsko. 
Navštívíte dobříšský zámek 
s parkem a park s botanic-
kou zahradu v Průhonicích, 
v případě nepřízně počasí 
Podbrdské muzeum v Rožmi-
tále pod Třemšínem. Během 
zájezdu se seznámíte se živo-
ty spisovatelů spjatých s na-
vštívenými místy a jejich oko-
lím, např. J. Kainara, J. Drdy, 
J. Hanzelky, M. Zikmunda, 
F. X. Svobody, R. Svobodo-
vé, A. M. Tilschové, H. Šma-
helové, J. Šmidingera, V. Hra-
běte, F. Procházky. Výlet je 
určen přednostně pro účast-
níky Akademie volného ča-
su, v případě volných míst 
pro čtenáře ŠK. Cena zájezdu 
200 Kč včetně vstupů. Prosí-
me o včasné přihlášení se na 
výlet osobně, na 380 422 719 
nebo na akce@knih-st.cz. Od-
jezd v 7.30 od nádraží ČD, 
návrat cca v 18.00 hod.

HRADNÍ PALÁC 

Otevřeno: denně 9.00–17.00 hod.

Po stopách archeologie
30. 3.–28. 7. 

Káva, kafe, kafíčko…
30. 3.–4. 8.

Předmět měsíce
Korouhev cechu mlynářů z roku 
1834, vstupní hala muzea.

ZÁMECKÁ GALERIE
Úterý–neděle 13.00–17.00 hod.
Výdejní místo turistického ma-
gazínu KAM po Česku. 
Předprodej vstupenek na akce 
muzea a letákový kulturní servis 
včetně nabídky pražských diva-
del, muzeí a galerií. Prodej umě-
leckých předmětů, obrazů i kera-
miky od výtvarníků z jižních Čech 
a publikace Strakonický hrad 
v obrazech.
Milan Kohout – grafika
5. 6.–31. 7. 
Malíř, grafik, pedagog – pražský 
rodák, který spojil velkou část 

uměleckého života s jižními Če-
chami. Osobité vyjádření litografií 
a grafiky, které ho řadí do popředí 
české výtvarné kultury, vám před-
staví Milan Kohout na svých obra-
zech, litografiích a ex–libris.
Vstupné: dobrovolné.

STŘEDOVĚKÝ VODNÍ MLÝN 
HOSLOVICE
Otevřeno denně 9.00–17.00 hod.

Den řemesel 
22. 6.
10.00–16.00 hod.
Ukázky řemesel – kamenictví, ko-
vářství, tesání ze dřeva, výroba 
šindelů, dřeváků a koryt, sedlická 
krajka, vizovické pečivo, vinuté 
perle, provazníci a mnoho dalšího. 
Řemesla doplní pečení chleba, 
česnekových placek a houstiček. 
Akce se koná za každého počasí.
Vstup zdarma.
Informace
Pro mobilní seniory, s ohledem na 
docházkovou vzdálenost parko-
viště cca 1 km, nabízíme autobu-
sovou dopravu. Autobus ze Stra-

konic bude odjíždět 22. 6. v 9.30 
hod. z parkoviště pod Jelenkou, 
směr Drachkov–Kraselov–Škro-
bočov–Hodějov–Hoslovice, v pří-
padě zájmu na jmenovaných mís-
tech zastaví. Odjezd zpět v 14.30 
hod. Jízdné 30 Kč. Závazné při-
hlášky se přijímají v Zámecké ga-
lerii strakonického hradu a na te-
lefonu 380 422 608.

OSTATNÍ AKCE

Léto pod Rumpálem
l 8. 6. Hrad žije tancem a muzi-

kou (DDM Strakonice)
l 11. 6. I. letně podvečerní kon-

cert (Smíšený pěvecký sbor 
Hlasoň a pěvecká skupina Prá-
cheňského souboru)

l 18. 6. Koncert Pražského ko-
morního tria 

l 24. 6. II. letně podvečerní kon-
cert (Pěvecký sbor Gymná-
zia Strakonice a Ádh Mór ZUŠ 
 Strakonice)

l 23. 7. Koncert komorního or-
chestru Conca Collegium

l 24. 7. Loutkový soubor Boďi 
Jaroměř

l 22. 8. Sborový koncert Foer-
strova komorního pěveckého 
sdružení

l 31. 8. Loučení s prázdninami 
(SHŠ Markýz ze Strakonic)

l 4. 9. Božena Němcová milu-
jící a bojující (Divadlo jednoho 
herce)

l 11. 9. Pohádka a skutečnost 
(Divadlo jednoho herce)

Pro konkrétní program sledujte 
webové stránky muzea www.mu-
zeum-strakonice.cz.

Odborná přednášková činnost
11. a 12. 6. 
Domov seniorů Lidická a Rybnič-
ní, přednáška na téma „Jakub 
Bursa a selské baroko“. 
Přednášející: Václav Zahrádka

VÍTE ŽE…
v roce 2013 uplyne
l 530 let od doby, kdy získali 

strakoničtí měšťané právo zří-
dit si radnici (1483)

l 75 let od úmrtí profesionální-
ho dudáka Jaroslava Formán-
ka (1889–1938), autora od-
borných studií o hře na dudy 
a dudácích

l 75 let od úmrtí archeologa Ja-
na Vratislava Želízka (1874–
1938)

Info www.muzeum-strakonice.cz,
e-mail: info@muzeum-strakonice.cz;

tel.: 380 422 608

7. 6., 21. 6. – strakonické far-
mářské trhy. I. hradní nádvo-
ří, 14.00–18.00 hod. Více na 
farmarsketrhy.strakonice.eu.

ŠK A ČSOP ZVOU NA:
l ÚT 4. 6. procházka Kalvárií. 

Vede P. Tůmová z CEGV Cas-
siopeia, sraz v 17.00 na Pod-
skalí před Zavadilkou.

l ST 5. 6. – Oslava 10. výro-
čí pobočky. Program viz stra-
na 5.

l ČT 20. 6. – TP s F. Langma-
jerem: Vycházkové hole. Me-
zi 17.00–19.00 hod. v Husově 
ulici čp. 380. Materiál a potře-
by budou připraveny, ale mů-
žete přinést i vlastní (samoros-
ty, nůž, pilku, brusný papír). 
Pro děti budeme mít kudrnaté 
hoblinky.

l SO 22. 6. – Přírodovědný vý-
let do Skočic (cca 10 km pěš-
ky). Sraz ve 12.20 na sta-
novišti 23 na autobusovém 
nádraží. Půjdeme na hrad (pří-

rodní rezervace, zbytky pra-
věkého hradiště). Zpět vla-
kem ze Svinětic př. v 16.02. 
Vede Ing. J. Juráš z Ekopo-
radny ŠK.

l ST 26. 6. – Doc. Ing. arch. 
ThLic. Jiří Kupka, Ph.D.: Sa-
krální architektura ve Stra-
konicích – místní kostely 
a kaple (přednáška s promí-
táním). Ohlédnutí za cyklem 
prohlídek, doplnění dalších in-
formací, možnost dotazů. V sá-
le gymnázia, o hodinu dříve 
než obvykle – od 16.00 hod.

l Páteční schůzky kroužku MO-
Píků pro děti, rodiče a další zá-
jemce. 7. 6. se zúčastníme oslav 
ŠK (sraz v 16.00 před hradem 
u CIAO), 14. 6. se podíváme 
do psího útulku (sraz v 16.00 
před ním) a 21. 6. jsme zvá-
ni na třešně (sraz v 16.00 na 
dopravním hřišti u ZŠ Krále 
Jiřího).

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



 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE 6/2013

9

 SPORT

KRYTÝ BAZÉN
PONDĚLÍ 6.00–8.00 k. p.
ÚTERÝ    20.00–22.00
STŘEDA 6.00–8.00 k. p. 12.30–13.30* 20.00–22.00
ČTVRTEK  14.30–15.30o 20.00–22.00
PÁTEK 6.00–8.00 k. p.   20.00–22.00
SOBOTA otevřeno při zhoršeném počasí
NEDĚLE otevřeno při zhoršeném počasí

Vysvětlivky:  x – polovina bazénu, k. p. – kondiční plavání (bez parní lázně)
                       * – plavání pro důchodce, o – plavání pro těhotné

STARZ Strakonice
Na Křemelce 512

386 11 Strakonice
tel./infolinka:

380 422 761, 380 422 763
e-mail: karel.dvorak@starz.cz

internet: www.starz.cz

hrál všechna utkání, neboť ho-
stoval v Třeboni, kde pomáhal 
v boji o titul dorosteneckého pře-
borníka v 1. DL (Třeboň nakonec 
skončila těsně na 2. místě a Mo-
šovský obsadil 3. místo ve střelec-
ké tabulce se 123 úspěchy, když 
sehrál pouze 3/4 všech utkání!). 
Nejlepší umístění v soutěžích ČSH 
tak získaly starší dorostenky, když 
obsadily 4. místo, ale ani s tímto 
výsledkem nebyla v oddíle spoko-
jenost.
V krajském přeboru sice potěšila 
3. místa minižáků a starších žáků 
a 4. místo mladších žákyň, ale by-
lo to málo.
Do podzimních ligových soutěží 
2004 nebyli přihlášeni mladší do-
rostenci (sestup) a mladší doros-
tenky z finančních důvodů. Muži 
bojují o postup do I. ligy (4. místo 
se ztrátou 1 bodu), dominuje stře-
lecká potence Mošovského, který 
vstřelil 100 gólů a má průměr 
9 branek na utkání (!). Ženy po 
nevydařeném začátku (porážky ve 
3 utkáních) následně vše vyhrály 
a 4. místo vyvolalo spokojenost. 
V družstvu se zabydlely dorosten-
ky, především mladičká Gabriela 
Vlčková, oporami jsou zkušené 
Burdová, Pechlátová (dnes Mo-
ravcová) a Chvostová, která se 
z branky přesunula na místo pivo-
ta. Nedařilo se starším doros-
tencům, kterým chyběla výrazná 
osobnost, zatímco dorostenky bo-
jovaly o čelo tabulky, když děvčata 
zúročila zkušenosti z ligy mlad-
ších dorostenek.
V krajském přeboru mladší žačky 
vedly tabulku po podzimu, stejně 
jako minižáci, na 2. místě byl na-
dějný celek mladších žáků, starší 
žáci svým 3. místem získali po-
stup do Žákovské ligy, ale účast 
v této soutěži jsme odřekli z fi-
nančních důvodů.
Jiří Dobeš

90 LET STRAKONICKÉ HÁZENÉ POHLEDEM DO HISTORIE  ČÁST SEDMNÁCTÁ
Ještě se trochu vrátím zpět. Spor-
tovní úspěchy v Německu nelze 
opomenout. V roce 2001 muži po-
druhé vyhráli turnaj Kappelberg 
v Hofenu v konkurenci 35 němec-
kých družstev. Mladší dorostenci 
pak na jaře 2002 vyhráli Quirinus 
Cup, velký mládežnický turnaj 
v Neussu, o kterém jsem už psal. 
Také tam hrálo téměř 40 družstev 
z 15 zemí.
Nejlepším sportovcem okresu za 
rok 2003 v mládežnické kategorii 
byl vyhlášen Martin Mošovský, 
dlouholetá brankářská opora mužů 
Václav Kollros skončil v kategorii 
dospělých osmý. V městské spor-
tovní hale se v únoru uskutečnil 
turnaj starých gard, který vyhrála 
plzeňská Škodovka. Za zazname-
nání a vzpomenutí stojí, že nej-
lepším střelcem turnaje byl Pavel 
Pirný (11 branek), zahrál si i dlou-
holetý kanonýr mužů Karel Mošov-
ský, Petr Mašek a další… Stará gar-
da ČZ ale hrála už i v roce 2002 
utkání proti Racingu Strasburg 
(16:19) a hráli Václav Maršík, Pavel 
Rutta, Jiří Darebný, Karel Darebný, 
David Darebný, Jiří Hála, Jiří Be-
neš, Jiří Hosnedl, Milan Marek, 
Pavel Pašek a Jiří Vácha, organi-
zátorem celé akce byl Miloš Kos!
Ženy jsou v této době z ligových 
družstev nejúspěšnější (3. mís-
to), trénuje je Petra Procházková 
a snaží se využít také píseckých 
hráček, zatímco naše Kateřina 
Pechlátová hostuje v prvoligovém 
Písku, kde pak hraje i interligu 
(nejvyšší společnou soutěž čes-
kých a slovenských klubů) až do 
konce roku 2009.
Rozvíjí se spolupráce s Domem 
dětí a mládeže ve Strakonicích, 
která sice už trvá řadu let, ale s no-
vým vedením DDM (pí ředitelka 
Iva Šrámková) dostává nyní jasné 

a pevné zásady. Každoročně pů-
sobí pod DDM Strakonice 10 – 12 
kroužků házené, to je velká pomoc 
především pro získávání trenérů 
v mládežnických družstvech.
Od podzimu 2003 se druholigové 
soutěže musejí hrát povinně pod 
střechou, tak se zase po letech 
vracíme do písecké haly, kde má 
hřiště regulérní rozměry. „Nepou-
čeni“ nedávnou zkušeností s fi-

nančními problémy už zase má-
me 6 družstev v ligách (postoupili 
mladší dorostenci a dorostenky).
Oddíl házené má počátkem roku 
2004 plných 376 členů, z toho 104 
dospělých a 272 mládeže v 15ti 
družstvech. Celky mužů a žen hra-
jí II. ligu, celky mladších doros-
tenců a dorostenek nejvyšší sou-
těže dorosteneckých lig, starší 
dorostenci a dorostenky II. ligu. 
Všechna družstva hrají již řadu let 
pod hlavičkou největšího sponzo-
ra, FEZKO, a. s.

Výsledky v ligových soutěžích 
2003/2004 nebyly nikterak valné. 
Muži sice patřili ke středu tabul-
ky, ale nakonec skončili až na 
9. místě, nejlepším hráčem druž-
stva byl dorostenec Martin Mo-
šovský (se 117 góly 4. místo ve 
střelecké tabulce). Také ženy ob-
sadily až 8. místo, když do sestavy 
musela naskočit řada dorostenek. 
Mladší dorostenci na soutěž ne-

stačili a přes obrovskou bojov-
nost sestoupili. Mladší dorostenky 
skončily 10, to stačilo k záchraně 
a Monika Salátová se 108 vstřele-
nými brankami se zařadila mezi 
střeleckou špičku soutěže. Rovněž 
starší dorostenci ve vyrovnané 
soutěži skončili až na 10. místě, 
když řada talentovaných hráčů ne-
odvedla to, co se za léta trénin-
ků naučila. Na 10. místě střelec-
ké tabulky skončil Jan Jeništa se 
112 góly, čtrnáctý byl Martin Mo-
šovský se 101 góly, ten však nese-

Horní řada zleva: Lenka Brychová, Petra Procházková (Dobešová), 
Marcela Kosová (Čechová), Pavlína Hůdová, Kateřina Šrámková, 
Monika Kovářová. Prostřední řada zleva: Šárka Burdová (Němcová), 
Kateřina Pechlátová (Moravcová), Kateřina Kolářová, Šárka Fundová. 
Spodní řada zleva: Hana Nůsková, Gabriela Vlčková, Eva Krausová, 
Monika Salátová, Olga Maroušková. Foto: Archiv oddílu házené

FITNESS PLAVECKÝ STADION
 

Bonusové, slevové akce – info ve 
fitness
Pondělí
  8.00–12.00 13.00–19.00
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 14.00–19.00
Neděle 14.00–19.00

LETNÍ AREÁL
Otevřeno denně 12.00–19.00

SAUNA
Pondělí zavřeno
Úterý 10.00–22.00: ženy
Středa 10.00–22.00: muži
Čtvrtek–neděle zavřeno

Od 1. června startuje letní areál. Odpolední veřejné 
a víkendové plavání se v celém měsíci červnu přesouvá 
z krytého bazénu do letního areálu, v případě zhorše-
ného počasí naopak, z letního do krytého bazénu.
Sledujte prosím aktuální informace na www.starz.cz.
Děti mají 1. června v rámci dětského dne vstup zdarma.

Změny programů vyhrazeny!
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ
ŠKOLA, STRAKONICE

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

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

 3.–7. 6. Výběr dětí pro nový školní rok, postupové a závěrečné 
zkoušky

 6. 6. Vernisáž výstavy výtvarného oboru „Tradice“ v Maltéz-
ském sále od 16.30 hod. (výstava potrvá do 23. 6.)

 7. 6. Vystoupení žáků L. Mráze v Radomyšli k výročí sboru dob-
rovolných hasičů

12. 6. Koncert žáků R. Kopřivy od 16.30 hod v zámeckém sálku
 Koncert žáků B. Šabka v Kochance od 17.30 hod.
13. 6. Koncert žáků M. Krále od 16.30 hod.
13.–14. 6. Vystoupení na Strakonickém dudáčkovi (B. Šabek s žáky)
14. 6. Koncert žáků L. Novákové a E. Procházkové od 16.30 hod. 

v zámeckém sálku
17. 6. Vystoupení žáků LDO ve velkém sále MěDK od 18 hod.
 Koncert žáků M. Piklové od 16.30 hod. v zámeckém sálku
20. 6. Koncert žáků L. Mráze v zámeckém sálku od 16 hod.
26. 6. Vystoupení Ádh Móru v kapitulní síni od 18 hod.
 Koncert žáků M. Lukeše od 15.30 hod. v Kochance
27. 6. Vystoupení Malé muziky (žáci F. Zetka) na stužkování ZŠ 

Dukelská od 10 hod. v MěDK
Soutěže, přehlídky…
11.–15. 6. Wolkerův Prostějov – celostátní kolo recitační soutěže 

(J. Lhotská s žáky)
16. 6. Zájezd na Concertino Praga – do pražského Rudolfina 
19.–23. 6. Mladá scéna v Ústí nad Orlicí – celostátní kolo soutěžní 

divadelní přehlídky (J. Lhotská s žáky)

INFOCENTRUM JE OPĚT 
OTEVŘENO I V SOBOTU

Spolu se začátkem turistické sezo-
ny je prodloužena otevírací doba 

městského informačního centra. 
Každý všední den je turistům 

i obyvatelům města k dispozici od 
8.00 do 18.00 a v sobotu od 9.00 do 13.00, 

a to až do konce září. Kromě propagačních materiá-
lů města nabízí infocentrum i vstupenky na letní divadelní představení 
na hradě Kašperk. V prodeji má i nové DVD Experiment Stonehenge 
o práci a úspěších experimentálního archeologa Pavla Pavla. Nabízí 
i aktualizovaného Turistického průvodce historií i přírodou Pošumaví od 
Eduarda Oberfalcera.
Petra Měšťanová, městské informační centrum

HAPPENING 2013  BEZ BARIÉR…
Letní kino Strakonice
28. 6. 2013, 16.00–22.00 hod.

ÁDH MÓR celtic music • WHEN IT RAINS acoustic – alternative
ČUTACÍ MERUNA indie – alternative • RIVERS hardcore – garage
BAGS pop–rock
Ruce pod lavicí – Přestávky mezi kapelami zaplní přehlídka současné-
ho českého videoartu připravená umělcem Danielem Vlčkem a kurátory 
Janem Freibergem a Jiřím Ptáčkem, AIRBRUSH Honza Škoda
Vstupné: 70 Kč v předprodeji (gymnázium), 100 Kč na místě
V případě nepříznivého počasí se Happening uskuteční v MěDK Strakonice.

POZVÁNKA NA XIII. ROČNÍK TANEČNÍ PŘEHLÍDKY
v country tancích, disco tancích, show formacích, parketových tanečních 
kompozicích, break dance a stepu
DANCE SHOW STRAKONICE 2013, 14.–16. června 2013
Pátek 14. 6.  doprovodný program k taneční přehlídce, 20.00 hod.
 restaurace U Papeže – country večer s výukou country tanců
Sobota 15. 6. hlavní program taneční přehlídky – Letní kino Strakonice,
 13.30 hod.

www.ddmstrakonice.cz
VAŠE MÍSTO

PRO VOLNÝ ČAS
 8.–9. 6. Florbalový turnaj Memoriál Petra Adlera – oblouková hala 

a STARZ aréna v Máchově ul., od 9 hod.
 8. 6. Léto pod Rumpálem – hrad ožije tancem a hudbou, vystou-

pení tanečních skupin, soutěž break dance, hudba Parovod 
Rock Strakonice, info www.ddmstrakonice.cz 

10. 6. Závěrečný koncert – DDM Na Ohradě od 16.30 hod.
13. 6. Závěrečný koncert – DDM Na Ohradě od 16.30 hod.
14. 6. Končí pravidelná činnost kroužků DDM
DDM děkuje všem za aktivitu a spolupráci, rádi se s vámi setkáme 
o prázdninách na pobytových i příměstských táborech.

KONCERT VÁŽNÉ HUDBY
Hudební uskupení MODUS Václava Hrušky zve na koncert vážné hudby 
(Mozart, Beethoven, Kramář, Glinka) v úterý 11. 6. 2013 v 19.00 hodin 
v kostele sv. Markéty ve Strakonicích. Vstupné dobrovolné.

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

Služby sociální rehabilitace ambulantní i terénní formou
(nutno předem objednat)

Otevírací doba: pondělí, úterý, čtvrtek: 8.00–16.00,
středa: 13.00–16.00, pátek: 8.00–14.00

STD Kopretina – denní aktivity (bez objednání)
Každé pondělí Vařečka od 10.00 do 13.30, 13.30–14.00 úklid,

Každé úterý 13.00–15.00 Dramaticko–hudební klub pod vedením Mirky
Každý pátek 9.00–13.00 Práce na zahradě

6. 6. 9.00–15.00 Den s keramikou + opékání vůřtů (přijedou i písečtí)
26. 6. Výlet do Mlázov u Kolince (Pohádková chalupa, ohrada

s daňky...) více u sociálních pracovnic
STD Kopretina – pracovní činnosti (nutno předem objednat)

Mobil: 734 200 971; E-mail: dilnast@fokus-pisek.cz
Více informací na www.fokus-pisek.cz

MATEŘSKÉ CENTRUM BERUŠKA
Lidická 194, Strakonice (naproti nemocnici)

Otevřeno po–čt 9.00–13.00 hodin
(využijte možnost volné herny)

Pondělí 3. 6. 15.30 – Pohádkové Podskalí – připravili jsme pro vás 
ke Dni dětí trasu po Podskalí se zastávkami u pohádkových bytostí 
a plnění zadaných úkolů, začínáme u pivovaru, v závěru si upečeme vuřty 
na ostrově u kempu
Úterý 4. 6. 9.00–17.00 – Den otevřených dveří 
Sobota 15. 6. 15.00 – Hrát si s tátou stojí za to – sobotní odpoledne 
plné her a soutěží pro táty a celé rodiny v rámci celorepublikové kam-
paně „Táta dneska frčí“ se uskuteční na ostrově na Podskalí
Čtvrtek 20. 6. 20.00 – Meditační večer – tentokrát pod širým nebem 
u ohně s elementem Ohně a s bubínky. Nebude chybět vykuřovací rituál. 
Bubínky všeho druhu a oblečení v barvě červené a oranžové vítáno. 
Vstupné 80 Kč.
Chcete využít léto? Rádi byste se rozmluvili před dovolenou? Chcete 
udělat pořádný pokrok v angličtině? Připravujeme letní intenzivní 
kurzy angličtiny – více informací na tel.: 773 298 857

Pravidelné každodenní programy pro děti uvádíme na webu.
Více na www.mcberuska.cz

AKCE
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PRANOSTIKA „Červnové večerní hřmění – ryb a raků nadělení.“

Pranostiku nakreslila Barbora Vránová (10 let) z výtvarného oboru ZUŠ 
Strakonice pod vedením Mgr. Ivany Schwarzové. 

Dne 8. května 2013 zemřela ve 
věku nedožitých 87 let paní Věra 
Kůlová, dlouholetá předsedkyně 
pobočky Konfederace politických 
vězňů ve Strakonicích (1992–
2013).
Každý z nás ve svém životě po-
třebuje pevné body, jistoty, na 
které se může v jeho průběhu 
upínat a na něž se může vždyc-
ky spolehnout. V základu k nim 
patří především vlastní rodina, 
ale také někteří další lidé, se 
kterými se v průběhu života se-

tkáváme. Takovým pevným bo-
dem pro mne, ale zcela jistě 
i pro mnoho dalších lidí, byla 
právě paní Věra Kůlová. Poprvé 
jsem se s ní osobně setkal v ro-
ce 1999. Vždy příjemná, usmě-
vavá, elegantní, velmi pečlivá, 
a i když sama neměla život jed-
noduchý a čas i jí samotné při-
nášel různé nemalé osobní pro-
blémy, vždy měla pro lidi ve 
svém okolí vlídné slovo a oběta-
vě druhým pomáhala.

Paní Věra Kůlová se narodila 
20. srpna 1926 ve městě Polič-
ka. S rodiči se posléze odstěho-
vala do Strakonic, kde prožila 
své mládí. Vedle pracovních po-
vinností se velmi věnovala skau-
tingu, kde vychovávala i další 
generaci v duchu zásad podle 
kterých žila – pravdě a čestnosti. 
I její manžel patřil mezi ty, na 
které dopadla totalitní zvůle, ne-
boť byl v červnu 1953 odsouzen 
a na 7 let uvězněn za protiko-
munistické smýšlení a postoje.
Práci v Konfederaci politických 
vězňů věnovala mnoho úsilí 
a energie. Vždy se snažila, aby 
křivdy a bezpráví, které se staly 
za bývalého komunistického re-
žimu, nezapadly do zapomnění, 
ale byly alespoň symbolicky na-
praveny. Zásady svobody a de-
mokracie se snažila vštěpovat 
zejména mladým lidem a také 
jim sdělit i zkušenosti s tota-
litním komunistickým režimem, 
aby se v budoucnu neopakovaly 
chyby minulosti. A jak důležité 
a potřebné je tyto věci neustále 
připomínat, ukazuje i dění v po-
litice v posledních letech.
Vážená paní Kůlová, dovolte mi, 
abych Vám naposledy poděkoval 
za vše, co jste ve svém životě pro 
naši společnost vykonala. Vždy 
jsem velmi obdivoval Váš opti-
mismus, vnitřní sílu a energii, se 
kterou jste i přes svůj věk dělala 
vše, pro co jste se rozhodla. Ne-
ní mnoho lidí, jako jste byla Vy, 
za které, pokud odejdou, se jen 
velmi těžko hledá náhrada.
Bylo mi velikou ctí se s Vámi se-
tkávat a spolupracovat.
Pavel Vondrys, starosta

UDÁLOSTI A ŽIVOTNÍ VÝROČÍ OSOBNOSTÍ V ČERVNU
l 9. 6. 1903 – narodila se Mar-

cia Davenportová, americká 
prozaička a publicistka (110. 
výročí narození)

l 13. 6. 1953 – narodila se Iva 
Procházková, autorka próz 
pro děti a dramatička (60. vý-
ročí narození)

l 14. 6. 1798 – narodil se Fran-
tišek Palacký, politik, historik 
a spisovatel (215. výročí naro-
zení)

l 19. 6. 1623 – narodil se Blaise 
Pascal, francouzský přírodo-
vědec a filozof (390. výročí na-
rození)

l 25. 6. 1903 – narodil se Geor-
ge Orwell, vl. jm. Eric Arthur 
Blair, anglický prozaik a esejis-
ta, autor např. díla Farma zví-
řat (110. výročí narození)

l 27. 6. 2008 – zemřela Lenka 
Reinerová, spisovatelka (nar. 
17. 5. 1916) – 5. výročí úmrtí

Věra Kůlová.
 Foto: Rodinný archiv 

V neděli 9. června navštivte stra-
konický hrad, budete mít mimo-
řádnou příležitost uvidět naráz 
dvě „Tour“, navíc můžete udělat 
něco pro zdraví hned třikrát!
– Po stopách Švandy dudáka 

můžete vyrazit na pěší nebo 
cyklovýlet!

– Můžete pomoci onkologicky 
nemocným dětem – v 16.00 ho-
din přivede na nádvoří hradu 
benefiční cyklotour Na kole 
dětem známý velocipedista 
Josef Zimovčák.

– A do třetice – po celý den si 
můžete prohlédnout obří ma-
ketu tlustého střeva a vy-
slechnout rady o prevenci 
zhoubného onemocnění toho-
to orgánu v rámci Střevo tour 
2013.

Odpoledne program doplní ně-
kolik hudebních vystoupení a po 
příjezdu cyklotour i předání šeku 
zástupci města nemocným dětem. 
Na místě budete moci zakoupit 
benefiční předměty cyklotour.
Přidej se do pelotonu!
K cyklotour se můžete připojit i ak-
tivně, můžete celý peloton dopro-
vodit již z Blatné, odkud bude 
vyjíždět ve 14.45 nebo se přidat 

v Bratronicích (cca v 15.10–15.20) 
či Třebohosticích (15.30–15.40).

Program:

 7.00–11.00
 Start pěších a cyklotras
 9.00 Zahájení prohlídek make-

ty tlustého střeva Střevo 
tour

14.00 Vystoupení Prácheňáčku
15.00 Vystoupení RM DANCE
15.45 Mladá dudácká muzika
16.00 Příjezd cyklotour Na kole 

dětem, předání šeku, vylo-
sování výherců preventiv-
ní akce Na kole s helmou

TOUR PRO ZDRAVÍ  STRAKONICE PROTI RAKOVINĚ

Známý velocipedista Josef Zi-
movčák. Foto: Archiv MěÚ

PODĚKOVÁNÍ VĚŘE KŮLOVÉ

na 19. ročník pochodu IVV a 15. ročník mezinárodního pochodu IVV

 STRAKONICKÁ 100 a PO STOPÁCH ŠVANDY DUDÁKA
Trasy: pátek 7. 6. 2013 – 10 km – start 16.00–20.00 hod.
  – 100 km – start 20.00–22.00 hod.
 sobota 8. 6. 2013 – 5–50 km – start 06.00–11.00 hod.
  10–130 km – cyklo – start jako pěší
 neděle 9. 6. 2013 – 5, 10 km – start 07.00–11.00 hod.
  10–50 km – cyklo – start jako pěší
Cíl: pátek do 22.00 hodin, sobota do 18.00 hod., neděle do 16.00 hod.
Informace: Zdeněk Němec, tel.: 723 537 573,
 e-mail: z.nemec.68@seznam.cz, www.ivv.kct.cz

KČT Rakovník
a KČT Fezko Strakonice
si Vás dovolují pozvat
ve dnech 7.–9. června 2013
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Postupně byly reorganizovány 
jednotlivé podnikové tělovýchov-
né jednoty. „A tak pod heslem 
„V jednotě je síla“ přestoupili 
všichni lyžaři do DSO Spartak, 
později přejmenován na TJ ČZ, kde 
setrvali až po dnešní nově přej-
menovaný Ski klub Strakonice. Za 
ta léta se vystřídala celá řada 
předsedů lyžařského oddílu TJ ČZ. 
Z těch, co vydrželi nejdéle, jmenuji 
F. Zíku, S. Patku, J. Oberfalzera, 
Ing. J. Tůmu a další,“ vzpomíná 
Ladislav Matějka.
Po druhé reorganizaci nastal 
útlum hlavně závodního lyžová-
ní. Až v roce 1952 se začíná psát 
nová etapa v rozvoji tohoto sportu 
– František Kovář a Ladislav Ma-
tějka založili lyžařský oddíl TJ 
ČZ Strakonice. Na základě dob-
rých výsledků našich závodníků 
pak byla o dva roky později do 
Strakonic přidělena Sportovní 
škola dorostu. Z bývalých zá-
vodníků byli vyškoleni noví trené-
ři, cvičitelé a rozhodčí. Strakonič-
tí lyžaři se začínají opět objevovat 
na prvních místech v kraji i v ce-
lostátních závodech. První spor-
tovní úspěchy přesahující rámec 
kraje zaznamenává dorostenec 
Jan Žák v Oberhofu, kde zvítězil 

v běhu na 6 km. Dále se stal 
František Pešl dorosteneckým 
přeborníkem ČSR v běhu na 10 
km. Oba později přestoupili do 
Dukly Liberec a v roce 1957 by-
li oba zařazeni do reprezentace 

ČSR. Na Kubově Huti se opravu-
je společná ubytovna (získaná vý-
měnou při zabrání původní tu-
ristické ubytony), kterou dostali 
po válce lyžaři do nájmu a později 
jim byla znovu vzata a převedena 

do majetku ROH OÚNZ Stra-
konice.
„Pod vedením tehdejšího předse-
dy lyžařského oddílu Stanislava 
Patky se v dalším roce na Kubově 
Huti začal podle projektu archi-

tekta Karla Jarolímka bri-
gádnicky v akci „T“ stavět 
skokanský můstek. V le-
tech 1955–57 byla na Bá-
sumu (z Boubína) vybudo-
vána lyžařská sjezdová 
dráha dle projektu Rudly 
Krňoula, tehdejšího tajem-
níka SL ČSR a bývalého 
olympionika. I tato akce 
proběhla v rámci akce „T“ 
pod vedením Stanislava 
Patky st.“ vzpomíná na 
tuto vzrušující dobu Ladi-
slav Matějka a ke skokan-
ské éře dále dodává: „Po 
druhé světové válce nasta-
la euforie s výstavbou ly-
žařských můstků. Bylo to 
dáno tím, že sjezdové lyžo-
vání bylo ještě v plenkách 
a ve světě i u nás převlá-
dal nejen sdružený závod 

(skok + běh – pozn. autora), tak 
i lyžařský závod v čtyřkombinaci. 
Byla snaha, aby většina závodníků 
byla všestranná a uměla na lyžích 
i skákat. Na větším skokanském 
můstku na Kubově Huti dosahovali 

závodníci jako Vašek Vojík 36,5 m, 
plzeňský Heidenraich dokonce 
42 m.“ V té době se pokoušel 
skákat i František Kovář a z jeho 
líhně se zrodilo několik skokanů 
dosahujících krajské úrovně. Za 
všechny jmenujme Václava Vojí-
ka, Zdenka Paidara, Jindřicha Šu-
listu, Josefa Pudila, Josefa Burge-
ra a další. Kuriozitou bylo, že 
třeba jeden ze skokanů – Zdeněk 
Starý – dokázal v Ražicích, kde je 
nouze jak o kopec, tak o sníh, po-
stavit brigádnicky v akci „T“ dva 
lyžařské můstky na Zlatém vrchu 
P–15 a P–35. Menší můstky do 
30 m se budovaly po celé Šumavě 
– v Michalově, Nové Peci, Zvon-
kové, Českých Velenicích, na Kle-
ti, v Českém Krumlově, Bechyni, 
Miličíně u Tábora, na Zadově 
a jinde. Ladislav Matějka dodává: 
„Celkem bylo evidováno 16 skokan-
ských můstků v jižních Čechách. 
V současné době zbyly pouze můst-
ky na Zadově. Ostatní můstky byly 
postupně likvidovány, jednak pro 
jejich stáří a pro absolutní nedo-
statek lyžařů skokanů a také cel-
kový úpadek této disciplíny i v celé 
republice. Celkový počet skokanů 
v Jihočeském kraji se rovnal počtu 
můstků – 16 na 16.“
Z pramenů čerpal Radek Sosna, 
Ski klub Strakonice

Zpravodaj města Strakonice, měsíčník – vydává město Strakonice, reg. č. RR/330725/99. Šéfredaktorka: Mgr. Ivana Parkosová. Redakční rada: Mgr. Marie Kotlíková, Mgr. Ma-
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Reg. č. MK ČR E 12988. Redakční uzávěrka je 10. den předchozího měsíce. U lednového čísla dříve. Náklad 10 650. Zdarma. Vytiskla Tiskárna Strakonice.

Z HISTORIE LYŽOVÁNÍ

Po úspěšném prvním setkání před 
třemi lety, kdy se zúčastnila téměř 
dvoustovka dívek a chlapců, kteří 
přispěli k rozvoji strakonického 
basketbalu, plánují basketbalisté 
druhé kolo.

Sraz se uskuteční v sobotu 
22. června 2013 v Katovicích na 
bývalém kluzišti.
Začínáme v 16.00 hod. a těšíme se 
na shledanou, tentokrát ne pod koši!
Miroslav Vondřička

SETKÁNÍ BASKETBALOVÝCH GENERACÍ

t Hráči: Filip Němeček, 
Kryštof Býček, Václav Svach, 
Vlasta Kučava, Vilém Braun, 
Marek Bečvář, David Mrk-
vička, Jan Kuneš, Štěpán 
Kalbáč, Šimon Hůda, Filip 
Andrle, Dan Karger.
 Foto: Archiv školy

Po březnovém kvalifikačním tur-
naji ve florbale žáků 1. stupně ZŠ 
odjížděl v pátek 19. 4. 2013 tým 
naší školy pod vedením Jany 

Andrlové a Jana Pňáčka, doplně-
ný početnými fanoušky z řad rodi-
čů, do pražské SPARTA arény, 
kde se chtěl poprat o nejlepší mís-

to s dalšími 5 týmy v celo-
republikovém finále.
Kluci podali opravdu skvě-
lé výkony, ale v boji o 3. mís-
to podlehli týmu Přerova 
2:3. Nepopulární, ale úžas-
né 4. místo tak patří ZŠ 
F. L. Čelakovského ve Stra-
konicích.
Všem, kteří nám pomohli 
s přípravou nebo finanční 
podporou, děkujeme.
Pavlína Kalbáčová

ZŠ F. L. ČELAKOVSKÉHO SLAVÍ ÚSPĚCH

Nový můstek před otevřením 11. 2. 1960.
 Foto: Archiv KČT Strakonice

ČERVNOVÝ KVÍZ
1. Knihovna nosí jméno Josefa Šmidingera. Víte, čím se zabýval a jaké 

bylo jeho povolání?
2. Co kromě knih si můžete v knihovně půjčit?
3. K čemu slouží bibliobox?
4. Víte, jaký motiv se objevuje na logu Šmidingerovy knihovny?
5. Kde ve Strakonicích najdete pamětní desku J. Šmidingera?
6. Tipněte si, kolik dokumentů knihovna nabízí (45 000, 90 000, 

120 000).

Své odpovědi společně s kontaktními údaji zasílejte na Městský úřad 
Strakonice, Odbor školství a cestovního ruchu, Velké náměstí 2, 
386 21 Strakonice nebo na e-mail: lucie.snajdrova@mu-st.cz nejpoz-
ději do 14. 6. 2013.
Za správné odpovědi obdrží tři vylosovaní hodnotné ceny. 


