
Přes 20 tisíc cibulovin bylo v říjnu 
vysázeno do záhonů na veřejných 
prostranstvích ve Strakonicích, 
aby s nástupem jara potěšily svými 
barevnými květy obyvatele i ná-
vštěvníky města. Jen málokdo by 
dnes oponoval názoru, že městská 
zeleň je opravdu mimořádně pěk-
ná. Ročně se na její výsadbu, úpra-
vu a údržbu vydá kolem 12 milionů 
korun. Je až neuvěřitelné, jak měs-
to, které si dodnes léčí nezhojené 
rány po masivním bourání a dal-

ších nešetrných stavebních zákro-
cích v 70. a 80. letech minulého 
století, dokáže díky zeleni každé 
jaro doslova rozkvést do krásy.

Volba do budoucna 
– bezúdržbové záhony
„Zeleň pomyslně nahrazuje chybě-
jící domy, umí zacelit nevyvážený 
prostor, vytvořit přirozené korido-
ry, kromě estetického hlediska sa-
mozřejmě dává člověku stín v hor-
kém létě, dokáže uklidnit, zvlhčuje 

vzduch a v neposlední řadě posky-
tuje i úkryt živočichům,“ vyjmeno-
vává přednosti zelených ploch ve 
městě Jaroslav Brůžek, vedoucí 
odboru životního prostředí Měst-
ského úřadu ve Strakonicích. 
Letošní zajímavostí ve Strakoni-
cích byly například nízkoúdržbové 
záhony lučního a polního kvítí 
u kruhové křižovatky mezi Elle-
rovou a Píseckou ulicí. I když šlo 
o hodně netradiční výsadbu v rám-
ci výzkumného projektu, pracov-
níci z odboru životního prostředí 
zaznamenali jen samou chválu. 
Překvapení slibují i pro příští rok, 
kdy by se právě v tomto prostoru 
mohly objevit mezi květinami rov-
něž některé zajímavé druhy zele-
niny. Záhony, které nevyžadují 
pracnou údržbu, a přesto dokáží 
být krásné od jara do podzimu, 
jsou do budoucna nejlepší volbou. 
„Péče o klasické květinové záhony 
je velmi pracná, časově náročná 
a tudíž i drahá. Naší snahou do 
budoucna je v rámci daných mož-
ností náklady na tyto práce zlevnit, 
aniž by to mělo vliv na estetickou 
hodnotu zeleně. Na sídlišti Mír 
jsme například vysazovali trvalky 

do štěrkových polí, kde nevzniká 
téměř žádná potřeba následného 
pletí,“ vysvětluje J. Brůžek.

Nepůvodním dřevinám 
se ve městě daří lépe
Kromě květin vyžadují pravidel-
nou péči také dřeviny. Za poslední 
dvě desetiletí jich bylo vysázeno 
více než dva tisíce. Samozřejmě se 
rovněž kácelo. Většinou šlo o stro-
my, které v městském prostředí 
stárnou rychleji než v přírodě – 
břízy, olše, topoly a rovněž jehlič-
nany. Hodně stromů si lidé vysa-
dili v okolí svých domů před lety 
svépomocí a patří jim za to dík, 
protože do panelákového města 
vnesli tenkrát alespoň trochu zele-
ně. Ovšem stromy buď zestárly 
a staly se pro své okolí nebezpeč-
nými nebo byly vysazeny na ne-
vhodném místě. „V řadě případů 
jsme museli pokácet i zdravé stro-
my, které svým kořenovým systé-
mem zasahovaly do inženýrských 
sítí,“ vysvětluje Ondřej Feit z od-
boru životního prostředí MěÚ, 
který má na starosti ochranu pří-
rody a údržbu zeleně ve městě. 
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Dva sběrné dvory mají k dispozici 
obyvatelé Strakonic k ukládání ko-
munálního odpadu. Oba jsou vy-
baveny velkoobjemovými kontej-
nery. Je možné sem zdarma umístit 
téměř vše, co již doma nebo na za-
hradě není k užitku. Od papírových 
obalů, textilu, přes kovy, plasty, 
nebezpečné odpady i elektrozaříze-
ní, až po pneumatiky a bioodpad. 
Do novějšího a prostornějšího dvo-
ra, který je již téměř rok v provozu 
U Blatenského mostu, lze navíc vy-
vézt i starý nábytek, větve, či za po-
platek stavební odpad a suť. Přesto 
se ve Strakonicích a jejich okolí 
stále vyskytují černé skládky.
„Ani s vybudováním druhého 
sběrného dvora jich ve městě ne-
ubylo,“ říká Radka Mrkvičková 
z odboru životního prostředí Měst-
ského úřadu Strakonice. „Řešíme 
většinou stále ta samá místa, kde 

už jsme černé skládky před časem 
likvidovali.“ Takovým místem je 
například prostor kolem původní 
skládky V Holi, kam i přes vybu-
dovanou závoru někdo navezl sta-
ré pneumatiky či kusy prorezivělé 
karoserie. Také při výjezdu z měs-
ta na Podsrpu kousek od hlavní 
komunikace se doslova za prvními 
stromy neustále objevují igelito-
vé pytle s odpadem. „To nechápu 
a nechce se mi věřit, že to dělají li-
dé ze Strakonic. Pro ty by snad ne-
byl takový problém, pokud už od-
pad naloží do auta, aby ho zavezli 
do sběrného dvora a ne do lesa,“ 
soudí Radka Mrkvičková. Dalšími 
místy opakovaných černých sklá-
dek bývají pozemky v okolí za-
hrádkářských kolonií, několikrát 
byla řešena skládka za garážemi 
pod Píseckou ulicí a problematic-
ké je i okolí domů v lokalitě V Ráji.

Určitým blýskáním na lepší časy 
může být snad poznatek, že se na 
černých skládkách už prakticky 
neobjevují staré televize, ledničky 
a další objemný elektroodpad, jak 
tomu bývalo v minulosti. Avšak 
při jarním úklidu města, kterého 
se zúčastnili mimo jiné pracovní-
ci městského úřadu, nalezl jeden 
z dobrovolníků pod okrasným ke-
řem v ulici Dukelské dva vyslou-
žilé kávovary.
Město na úklid černých skládek 
vydalo v loňském roce 35 000 ko-
run. Letos to dosud činí již 56 000 
korun. Podle zákona o přestup-
cích může být každému (pokud 
jde o fyzickou osobu), kdo ne-
oprávněně založí skládku nebo 
odkládá odpadky či odpady mimo 
vyhrazená místa, uložena pokuta 
až do výše 50 tisíc korun. Podle 
Radky Mrkvičkové i strakoničtí 

úředníci pokuty uložili. „Několi-
krát se nám podařilo dokázat, že 
odpad na černou skládku vyvezl 
konkrétní člověk. Zaplatil pokutu 
ve výši nákladů na úklid a předání 
odpadu na řízenou skládku do Vy-
dlab.“ Avšak složité získávání dů-
kazů činí zakládání černých sklá-
dek těžko postižitelným. Pomohla 
by jistě i větší všímavost lidí, ať 
už pro přivolání strážníků měst-
ské policie nebo „zdokumentová-
ní“ přestupku například fotoapa-
rátem v mobilním telefonu. Pokud 
totiž „hříšník“ zůstane neodhalen, 
za likvidaci černé skládky zaplatí 
majitel pozemku. Je-li jím město, 
pak tedy platí všichni občané.
V případě právnických osob podle 
zákona o odpadech může postih 
za nesprávné nakládání s odpady 
vyšplhat až do statisíců. 
Irena Malotová, PR

Květinové záhony ve strakonickém parku. Foto: O. Feit, archiv MěÚ Pokračování na další straně.
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Rada města projednala:

115. jednání dne 18. 9. 2013 

PŘÍSPĚVKY NA SPORT
poskytnutí finančních příspěvků ve 
výši 5 000 Kč SK Basketbal Stra-
konice na rozhodčí a ceny při sou-
těžích a turnajích ve dnech 3. 11. 
2013, 10. 11. 2013 a 27.–29. 12. 
2013; 1 000 Kč Duze Husot na ce-
ny při hokejbalovém turnaji čtyř-
členných družstev ve Strakoni-
cích ve dnech 9.–10. 11. 2013; 
10 000 Kč SKI–Klubu Strakonice 
na závod v přespolním běhu – Běh 
okolo Kuřidla v Habeši dne 5. 10. 
2013; 3 000 Kč TJ ČZ Strakonice 
– oddílu házené na ceny a rozhod-
čí při souboru turnajů v házené 
pro mládež v házenkářské hale ve 
dnech 28. 10., 1. 12. a 14. 12. 
2013; 2 900 Kč TJ Fezko Strakoni-
ce – oddílu plaveckých sportů na 
pokrytí nákladů při plaveckých zá-
vodech – Vánoční cena 2013 se 
soutěží Plave celá rodina na pla-
veckém stadionu dne 19. 12. 2013; 
1 000 Kč TJ Fezko Strakonice – 
oddílu kuželek na uspořádání Vá-
noční ceny žáků a mladšího doros-
tu v kuželně TJ Fezko dne 15. 12. 
2013; 3 000 Kč TJ Otava Strako-
nice na technické zajištění veřej-
ných závodů ve vodním slalomu na 
Podskalí ve dnech 5.–6. 10. 2013; 
3 000 Kč Tenis klubu Strakonice, 
o. s., na uspořádání a ceny při celo-
státních turnajích na tenisových 
kurtech TK, a to mladších žákyň 
a žáků ve dnech 3.–5. 8. 2013, 
v babytenise dne 7. 8. 2013 a star-
ších žáků kategorie „B“ ve dnech 
9.–12. 8. 2013; 2 000 Kč Basket-
balovému klubu Strakonice na 
pronájem sportovní haly STARZ 
a rozhodčí při mezinárodním bas-
ketbalovém turnaji kadetek a žen 
– Vondřička Cup 2013 v hale 
STARZ ve dnech 6.–8. 9. 2013.

PENÍZE PRO LESNÍHO HOSPODÁŘE
finanční prostředky ze státního 
rozpočtu ve výši 612 499 Kč na 

úhradu nákladů na činnost od-
borného lesního hospodáře za 
II. čtvrtletí 2013. 
Město Strakonice vlastní 200 ha 
lesa. Jedná se o lesy zejména v lo-
kalitě Habeš – Kuřidlo, Opeřová, 
Hliničná, Šibeniční vrch. Dále je 
to Městský les, lesy V Holi okolo 
pískovny a na Podsrpu v místech, 
kde je studánka Panny Marie. 
Hospodaření v lesích probíhá 
podle schváleného hospodářské-
ho plánu platného do roku 2017.

116. jednání dne 25. 9. 2013

TRIBUNU ČEKÁ REKONSTRUKCE
zaslání výzvy k podání nabídky na 
zastřešení tribuny ČZ Strakonice 
v rozsahu varianty A, tzn. oprava 
betonových sloupů a výměna kon-
strukce a krytiny.
V roce 1957 byla dostavěna tribu-
na o kapacitě 300 diváků a travna-
té hřiště s atletickým oválem ve 
Sportovním areálu Na Sídlišti. 
Poté bylo dáno do provozu škvá-
rové hřiště, které bylo v roce 2005 
nahrazené umělou trávou s osvět-
lením. Od roku 2007 mohou mi-
lovníci běhu využívat atletický 
ovál s povrchem Proplastic, kro-
mě atletické dráhy byly zpřístup-
něny sektory pro další atletické 
disciplíny, jako je hod oštěpem, 
skok vysoký, skok do dálky. O rok 
později byla do užívání předána 
in–line dráha. Posledních několik 
let byla tribuna z důvodu poškoze-
ní statiky uzavřena. Při větším po-
hybu by mohlo hrozit její zřícení. 
Město Strakonice přistoupilo k její 
základní rekonstrukci, která bude 
probíhat v příštím roce. 

AKCE PODPOŘENA
poskytnutí finančního příspěvku ve 
výši 3 000 Kč Občanskému sdruže-
ní Kruh na realizaci Dne architek-
tury – Odpolední šichta v přádelně 
dne 6. 10. 2013. 

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

Rada města na svém jednání dne 
9. 10. 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 
nabídky:
– byt č. 004 o velikosti 3+1 v čp. 

1229, ul. Mládežnická, Strakoni-
ce I o výměře 79,30 m2, minimál-
ní cenová nabídka: 700 000 Kč.

– byt č. 012 o velikosti 2+1 v čp. 
1140 Sídl. 1. máje, Strakonice 
I o výměře 58,50 m2, minimální 
cenová nabídka: 600 000 Kč.

Vyhodnocení nabídek se uskuteč-
ní v pondělí 25. listopadu 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 MĚSTADÍKY PÉČI O ZELEŇ STRAKONICE ROZKVÉTAJÍ DO KRÁSY

Stávajícím stromům v parcích 
a alejích i jednotlivým solitérům 
se dostává pravidelné péče, díky 
které má strom v městském pro-
storu šanci na delší život. „Důleži-
tý je rovněž výběr vhodných dře-
vin pro konkrétní místa,“ doplňuje 
Ondřej Feit. „Lidé se nás ptají, 
proč neupřednostňujeme výsadbu 
našich původních dřevin, jakými 
jsou třeba lípy a vysazujeme ve 
městě sakury a další stromy po-
cházející obvykle z jižních oblastí 
Evropy nebo Asie. Důvodem je stre-
sující městské prostředí, kde naše 
stromy již nedokáží zdravě prospí-
vat. Nepůvodní druhy jsou odolněj-
ší, snesou sucho, výkyvy v závlaze, 
nedostatečný prostor pro kořenový 
systém, kyselou půdu i solení.“ 
Zajímavý je v této souvislosti le-
tošní projekt města Strakonice 
Putování románovou krajinou 
2013, který byl zaměřen mimo 
jiné na výsadbu původních druhů 
ovocných dřevin do volné kraji-
ny na Strakonicku, Vodňansku 
a Blatensku. Například v nejbliž-
ším okolí města bylo vysázeno 
44 kusů jabloní a hrušní. (Více se 
o osvětově ekologickém projektu 
dočtete v prosincovém čísle Zpra-
vodaje a na webových stránkách 
města).

O městské trávníky pečují
i obyvatelé 
Péčí o zeleň se samozřejmě rozu-
mí také pravidelné sečení zelených 
ploch. Mimochodem jedno po-
sečení celého města přijde až na 
milion korun. Právě v této oblasti 
péče o zeleň projevují občas oby-
vatelé Strakonic nespokojenost. 
Stěžují si na nekvalitně odvede-

nou práci nebo na nedostatečnou 
frekvenci seče v některých lokali-
tách města. 
Místa s instalovanou podzemní 
automatickou závlahou bývají se-
čena nejčastěji, pak následuje cen-
trum města, kde se rovněž trávní-
ky zkracují několikrát za sezonu. 
„V okrajových částech seč probíhá 
obvykle dvakrát do roka,“ říká Ja-
roslav Brůžek, který se však nebrá-
ní možné spolupráci i nápadům, 
jak sečení trávy zefektivnit. Napří-
klad s obyvateli Střely, kteří chtěli 
mít lépe a pravidelněji udržované 
zelené plochy, bylo dohodnuto, že 
si posekají sami a město jim pro-
platí benzin do sekačky. Funguje 
to prý ke vzájemné spokojenosti. 
„V Modlešovicích jsme poskytli pro-
středky na nákup sekačky místním 
hasičům. I tam se o některé měst-
ské trávníky starají sami jen za ce-
nu benzinu, kterou jim hradíme.“ 
Ačkoliv tímto způsobem není zda-
leka možné řešit všechna místa ve 
městě, pro obyvatele osad v okra-
jových částech Strakonic to může 
být zajímavá inspirace.

Zelené propojení tří center 
A jaké jsou plány se zelení ve Stra-
konicích v budoucnosti? 
„Těším se na severní dopravní půl-
oblouk, který odvede tranzitní do-
pravu z mostu Jana Palacha a nám 
se podaří realizovat zelený koridor 
mezi třemi hlavními centry města 
– oběma náměstími, prostorem 
před Priorem a samozřejmě hra-
dem. Tohle našemu městu ještě 
dlužíme,“ plánuje vedoucí odboru 
životního prostředí Jaroslav Brů-
žek.
(PR)

Pokračování z předchozí strany.

Z důvodu opravy komunikace 
včetně chodníků bude do 15. listo-
padu neprůjezdná ulice MUDr. 

K. Hradeckého. Uzavírka se týká 
úseku od křižovatky s ulicí Raiso-
vou ke křižovatce s ulicí Baarovou.

ULICE MUDr. KARLA HRADECKÉHO SE OPRAVUJE

Strakonice lákaly k návštěvě vybraných atraktivit turisty na dalším ročníku 
turistického rozcestníku ITEP 2013 v Plzni.  Foto: E. Janochová, archiv MěÚ
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 ZPRÁVY

"

POTVRZENÍ ÚČASTI NA AKCI ČAJ O PÁTÉ SE STAROSTOU

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

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

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

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

Za vyplnění děkujeme.

"

Objekt čp. 30 v Podsrpenské ulici 
s přilehlým dvorem a zahradou 
bude k mání za necelé dva miliony 
korun. Budova bývalé základní 
školy byla postavena okolo roku 
1935. Následovala ještě přístavba 
uhelny a kotelny. Dvoupodlažní 
zděný objekt je částečně podskle-
pen. V bytě v prvním patře bydlí-
val školník. V současnosti je dům 
prázdný. Podle znaleckého posud-

ku byla bývalá škola včetně při-
lehlých pozemků oceněna na 
1 950 000 korun, což je také mini-
mální cena, za kterou ji město na-
bízí. Více informací poskytne ma-
jetkový odbor Městského úřadu 
Strakonice. 
Kontakt: Miroslava Nejdlová, 
e-mail: miroslava.nejdlova@mu-st.cz, 
tel.: 383 700 305.
(PR)

BÝVALÁ ŠKOLA NA PODSRPU JE NA PRODEJ

Kresby zvířátek podle motivů Jo-
sefa Čapka ozdobí novou zate-
plenou fasádu Mateřské školy Li-
dická ve Strakonicích. Zateplena 

bude rovněž střecha objektu, vy-
měněna budou okna a vstupní 
dveře. Za vysoutěženou cenu 5,8 
milionu korun (bez DPH) stavbu 
provádí firma H & T. Městu se po-

dařilo získat dotaci z Operačního 
programu životní prostředí, která 
pokryje 90 procent způsobilých 
výdajů. Stavební práce probíhají 

za provozu a hotovo by mělo být 
do 20. 12. 2013. Zateplením se 
ročně ušetří až 50 % nákladů za 
vytápění.
(PR)

ŠKOLKA SE ZATEPLUJE ZA PROVOZU

Fasádu MŠ Lidická budou zdobit kresby zvířátek podle motivů Josefa 
Čapka.  Foto: I. Malotová, archiv MěÚ

Srdečně zveme především oby-
vatele Předních Ptákovic na Čaj 
o páté se starostou. 
Neformální setkání nad šálkem 
dobrého čaje se uskuteční dne 
3. prosince od 17.00 hodin v bu-
dově 1. stupně ZŠ Povážská. 
Učebna bude označena. 
Pojďte si s vedením města popoví-
dat o tom, co Vás ve Vašem okolí 
těší nebo trápí.

Z organizačních důvodů prosíme 
o potvrzení účasti do 22. 11. vy-
plněním níže uvedené přihlášky, 
kterou můžete poslat poštou ne-
bo přinést osobně do Městského 
informačního centra Strakonice, 
Velké náměstí 2, 386 21 Strako-
nice. Účast můžete rovněž potvr-
dit e-mailem na adrese: infocent-
rum@strakonice.eu. Nezapomeňte, 
prosím, uvést své kontaktní údaje.

ČAJ O PÁTÉ SE STAROSTOU

Bezmála devadesát obyvatel Stra-
konic přišlo v pondělí 30. září deba-
tovat na sedmé Fórum Zdravého 
města. Výsledkem jejich práce u de-
víti diskuzních stolů bylo 18 ná-
mětů – kandidátů na nejpalčivější 
problémy současných Strakonic.
Účastníci fóra vybrali, u kterých 
deseti námětů by byli rádi, aby je 
město řešilo přednostně. Město 
všech 18 námětů předložilo v anke-
tě veřejnosti, v této anketě jste svý-
mi hlasy rozhodli, které náměty 
naopak vy považujete za nejdůle-
žitější.
A které náměty byly tedy ověřeny? 
Byly to ty, na jejichž významnosti 
se shodli jak účastníci veřejného 
projednání na fóru, tak respon-
denti v rámci „ověřovací“ ankety 
(tj. námět skončil v obou hlasová-
ních do desátého místa včetně): 
Je to těchto 7 námětů:
1. Rekonstrukce ZŠ Dukelská
2. Rekonstrukce sprch na plavec-

kém stadionu
3. Rekonstrukce autobusového 

nádraží
4. Dobudovat severní dopravní 

půloblouk
5. Změna MHD
6. Podpora podnikání… 

7. Dostupnost mobilní hospicové 
péče

U těchto námětů nyní městský 
úřad hledá možné varianty řešení. 
S jejich návrhy bude seznámena 
komise pro rozvoj města a násled-
ně rada a zastupitelstvo města. Na 
příštím Fóru Zdravého města bu-
dete informování, jak se podařilo 
dané náměty řešit.
Na závěr dovolte ještě několik čí-
sel k Fóru zdravého města:
– Fóra se účastnilo 85 osob za-

psaných do prezenční listiny
– Z toho bylo 7 zastupitelů a 22 

úředníků
– Loňské fórum bylo šesté nejví-

ce navštívené v ČR
– Průměrná návštěva na všech 

fórech v ČR je 80 osob.
– V posledních 4 fórech (od roku 

2009 do roku 2012) bylo navrže-
no 30 prioritních námětů, z toho:
l 16 bylo vyřešeno plně 
l 6 částečně
l 8 námětů na řešení čeká
      z různých důvodů

Výsledné hodnocení letošního fó-
ra od jeho účastníků (známkovali 
jako ve škole ) je 1,9.
Michal Novotný
koordinátor Zdravého města

NÁMĚTY Z FÓRA ZDRAVÉHO MĚSTA 
POSOUDILI OBČANÉ

Těšíme se na setkání s Vámi!

V polovině října opět ožilo strako-
nické tržiště u kostela sv. Markéty. 
Do nových stánků se nastěhovali 
první prodejci. Kromě zavedených 
obchůdků s ovocem a zeleninou 
tržnice nabídne zákazníkům také 
denní tisk, květiny, drobné oděvní 

zboží a rovněž tři stánky s rychlým 
občerstvením. Zbývající plocha 
tržitě je určena pro příležitostný 
pultový prodej.
Stánky poskytují prodejcům kom-
fortnější zázemí, jsou napojeny na 
sítě a umožňují tak celoroční provoz.
Jejich instalaci předcházela úpra-
va plochy tržiště v loňském roce. 
Bylo provedeno nové předláždění 
a zrekonstruovány inženýrské sítě. 

Prostor doplnily lampy veřejného 
osvětlení a mobiliář. Na tyto úpra-
vy za 2,6 milionu korun (vč. DPH) 
se podařilo získat finanční podpo-
ru z Programu rozvoje venkova. 
Za výrobu a instalaci prodejních 
stánků, na jejichž vzhledu partici-

povali rovněž potenciální prodejci, 
město vydalo 4,4 milionu korun.
Nové tržiště svým uspořádáním 
i vzhledem kultivovaně zakončuje 
Palackého náměstí. 
V provozu může být denně od 5.00 
do 20.00 hodin a kromě výjimeč-
ných příležitostí vztahujících se 
k různým společenským akcím pla-
tí na tržišti zákaz prodeje alkoholu.
(PR)

MĚSTSKÉ TRŽIŠTĚ OŽÍVÁ V NOVÉM KABÁTĚ

Ke kostelu sv. Markéty se opět vrací tržiště. Foto: I. Malotová, archiv MěÚ



STRAKONIČTÍ SE TUŽILI! 
OHLÉDNUTÍ ZA LETOŠNÍMI DNY ZDRAVÍ
Burzou zdravého životního stylu a farmářskými trhy skončily v pátek 
11. října letošní Dny zdraví.
Strakoničtí si tentokráte tužili zdraví především sportem. Celkem se le-
tos uskutečnilo 17 akcí, mezi nimi například ukázka sportovních akti-
vit Sokolů, prezentace strakonických otužilců i s návodem jak správně 
začít s otužováním. Tradičně se sportovalo na Virtě, kdo chtěl, mohl 
si zahrát kuželky nebo si zaplavat či zabruslit. Novinkou byl i návrat 
k přírodě, kterým prošel každý, kdo si vyzkoušel vytvořit nějaký umě-
lecký předmět z přírodních materiálů na Podskalí.
Letošní Dny zdraví přilákaly okolo 1000 návštěvníků.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK PRO NEZISKOVKY
Zdravé město Strakonice, sdružení BEZ a Komunitní nadace Blanicko 
– Otavská společně připravily na středu 13. listopadu seminář o novém 
Občanském zákoníku.
Seminář je určen speciálně pro nestátní neziskové organizace, protože 
se pro ně celá řada věcí od 1. ledna roku 2014 mění. 
Milan Bubeníček z komunitní nadace k tomu dodává: „Seminář pořádá-
me již nyní, protože neziskové organizace mohou mnohé věci změnit ještě 
před nabytím účinnosti zákona. Na změny mají čas jen do konce roku, pak 
se jim řada možností uzavře. Například jen do konce roku se může občan-
ské sdružení změnit na obecně prospěšnou společnost.“
Seminář bude interaktivní a bude se především věnovat tématům, kte-
rá si přihlášení sami zvolí. 
Hlavním lektorem semináře bude Josef Štogr, který dvacet let působí 
jako analytik a konzultant neziskových organizací, podílel se dlouhodo-
bě na připomínkování nového Občanského zákoníku a na výkladech 
pojetí veřejné prospěšnosti. Je zakládajícím členem Think Tanku Nett.
Zájemci o seminář najdou více informací na www stránkách 
www.strakonice.eu/zdravemesto, kde se také mohou na seminář hlá-
sit, a to do pátku 8. listopadu 2013. Seminář je zdarma.
Michal Novotný, koordinátor Zdravého města
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Na začátku měsíce 
října nabyla účin-
nosti nová obecně 
závazná vyhláška, 
upravující pohyb psů 

na veřejném prostranství. Nej-
základnější pravidla pohybu psů 
jsou stanovena v článku č. 4 této 
vyhlášky.

Článek 4
Pravidla pro pohyb psů na veřej-
ném prostranství

1) Je zakázáno přinášet, nebo při-
vádět psy na plochy určené ke 
hraní dětí, které jsou veřejným 
prostranstvím a na další pro-
stranství, která jsou označena 
piktogramem s přeškrtnutým 
psem (příloha č. 1).

2) Na určených místech veřej-
ných prostranství je povinen 
držitel vést psa na vodítku. Vy-
mezené plochy jsou uvedeny 
v příloze č. 2 (hranice pozem-
ků) a v příloze č. 3 (grafické 
znázornění), které jsou nedíl-
nou součástí této vyhlášky.

3) Na veřejných prostranstvích, 
kde dochází k soustředění lidí 
(sportovní akce, kulturní akce, 
soutěže, pivovarská pouť, Vác-
lavská pouť apod.) je povinen 
držitel vést psa na vodítku 
a opatřeného náhubkem.

4) Držitel je dále povinen opatřit 
psa náhubkem a řádně za-
bezpečit proti úniku v pří-
padech nezbytného krátko-
dobého opuštění zvířete na 
veřejném prostranství z dů-
vodu zajišťování osobních zá-
ležitostí.

5) Povinností držitele je kontrolo-
vat pohyb psa, aby nedošlo 
k obtěžování jiné osoby či zví-
řete.

6) Opatřit psa náhubkem při po-
hybu na veřejném prostranství 
je povinností držitele vždy 
v případě, že se jedná o špatně 
ovladatelného psa.

7) Držitel je povinen opatřit psa 
při pohybu na veřejném pro-
stranství evidenční známkou, 
která je vydána Městským úřa-
dem Strakonice po přihlášení 
psa, nebo evidenční známkou 
vydanou správcem poplatku, 
kde je pes přihlášen, pokud mu 
byla taková dána. Případně 
může mít evidenční známku 
držitel při venčení psa u sebe.

8) Od povinností stanovených 
touto vyhláškou jsou osvoboze-
ny osoby doprovázené vodící-
mi a asistenčními psy. Osvobo-
zeny jsou dále osoby se psy 
služebními a záchranářskými 
ze strany Policie ČR, HZS 

a ostatních složek integrované-
ho záchranného systému. 

(Plné znění vyhlášky je možné 
nalézt na oficiálních interneto-
vých stránkách města Strakonice 
www.strakonice.eu, portál Občan, 
odkaz Vyhlášky a nařízení. Také je 
k nahlédnutí v Městském infor-
mačním centru Strakonice.)
Zřejmě největší novinkou v pravi-
dlech pohybu psů na veřejném 
prostranství je ta skutečnost, že se 
již nerozdělují psi na bojová a slu-
žební plemena a ty ostatní. Pravi-
dla jsou platná pro všechny psy 
stejně. Pokud majitel venčí svého 
čtyřnohého kamaráda na vodítku, 
není zapotřebí u žádného psa ná-
hubek. Tento je však povinen (dle 
bodu 3 a 4) vždy, jestliže se bude 
majitel pohybovat v davu lidí při 
společenských, kulturních, spor-
tovních akcí, kde je větší soustře-
dění lidí. Domníváme se, že kaž-
dá takováto akce je pro psa nejen 
stresující, ale zároveň může dojít 
snáze ke kontaktu mezi ním a člo-
věkem. Dále je povinnost opatřit 
náhubek takovému psu, jehož 
majitel nechá bez dozoru na ve-
řejném prostranství. Opět se jed-
ná o jakoukoli rasu psa.
Vymezené plochy, kde je povinen 
majitel psa vést na vodítku, najde-
te jak v grafické podobě, tak i v pí-
semné podobě, kde jsou popsány 
hranice těchto pozemků, v příloze 
obecně závazné vyhlášky. 

Události za měsíc září

Kouřil, kde neměl
V dopoledních hodinách dne 1. 9. 
zjistil strážník městské policie při 
kontrole autobusového nádraží 
muže, kterak zde v prostorách, 
kde toto je zakázáno, kouří. Po 
kontrole totožnosti byl muž na 
místě vyřešen v blokovém řízení.

Znečišťoval – platil
Krátce poté uviděli strážníci v ulici 
U Nádraží jiného mladého muže, 
který zde znečišťoval veřejné pro-
stranství. Strážník u muže provedl 
kontrolu totožnosti a uložil mu na 
místě blokovou pokutu.

Zlodějíčci daleko s lupem nedo-
šli
Při pochůzce v dopoledních hodi-
nách dne 3. 9. zastavila hlídku 
městské policie v ulici Kochana 
z Prachové žena, která strážníkům 
oznámila, že ji dva mladíci vyláka-
li před její prodejnu květin a třetí ji 
uvnitř odcizil peněženku s dokla-
dy. Strážníkům oba mladíky po-
psala. Dle jejího popisu strážníci 
městské policie oba mladíky po 
chvilce nalezli a následně předali 
hlídce OO PČR k dalšímu šetření.

Vandal dopaden
Poděkování patří muži, který nás 
ve večerních hodinách dne 4. 9. 
upozornil na mladíka, který při 
procházení ulicí MUDr. Hradec-
kého rozkopává popelnice. Stráž-
níci mladíka nedaleko dopadli 
a vyřešili na místě v blokovém ří-
zení. Následně mladík vysypaný 
odpad z popelnice uklidil.

Muž si ustlal na chodníku
Ve večerních hodinách dne 6. 9. 
přijal strážník městské policie na 
lince tísňového volání (156) ozná-
mení o tom, že v ulici Heydukově 
leží na zemi zřejmě opilý muž. Na 
místě strážníci muže našli. Ten byl 
tak opilý, že se neudržel na nohou 
a nebyl schopen žádné komunika-
ce. Proto byla přes stálou službu 
přivolána na místo RZS, která jej 
převezla do nemocnice. Oznamo-
vateli děkujeme.

Poctivý nálezce 
Naše poděkování patří i muži, 
který nám krátce před polednem 
dne 8. 9. přinesl na služebnu nale-
zenou pánskou peněženku, která 
obsahovala větší finanční hoto-
vost. Peněženka i s výše uvede-
ným obsahem byla předána na 
MÚ Strakonice – ztráty a nálezy.

Muž chtěl odcizit z chodníku 
latě
Ve večerních hodinách dne 20. 9. 
zastavil strážníky městské policie 
v ulici Bezděkovské muž, který jim 
oznámil, že u prodejny ve výše 
uvedené ulici opravují střechu 
a na chodníku jsou opřené latě 
s páskou, které ohraničují nebez-
pečný prostor. Tyto pásky nějaký 
kolemjdoucí strhal a latě si odnáší 
pryč. Strážníci muže nedaleko do-
padli. Vzhledem k tomu, že si latě 
chtěl dotyčný odvézt na zahradu, 
byl nucen vše vrátit a hlídka měst-
ské policie jej na místě vyřešila 
v blokovém řízení. Oznamovateli 
patří naše poděkování.

Muž si nárazem způsobil pora-
nění hlavy
Naše poděkování patří ženě, která 
v odpoledních hodinách dne 22. 9. 
na linku tísňového volání městské 
policie (156) oznámila, že v ulici 
Tržní spadl nějaký muž do stoky 
a nejspíše si způsobil nějaké zra-
nění. Na místě jej strážníci nalezli. 
Muž měl krvavé zranění na hlavě. 
Přes stálou službu městské policie 
byla přivolána na místo RZS, kte-
rá jej převezla do nemocnice.
Milan Michálek, velitel strážníků
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MÁTE ZÁJEM O KOMPOSTÉR?
Město Strakonice chce učinit první krok v systému třídění bioodpadů 
a rozhodlo se, že podá žádost o poskytnutí dotace na spolufinancování 
projektu ,,Pilotní projekt v systému třídění biologicky rozložitelných odpa-
dů,, z Operačního programu Životní prostředí. V rámci tohoto projektu 
chce město pro své občany pořídit v první etapě kompostéry o objemu cca 
900 l. Rádi bychom zjistili, jaký bude zájem občanů o tyto kompostéry.
Jaké podmínky bude muset žadatel o kompostér splnit:
l Je občan s trvalým pobytem na území města Strakonice a vlastní či 

užívá na území města Strakonice dům se zahrádkou či samostatnou 
zahradu.

l Má řádně uhrazen místní poplatek za ,,provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů“.

l Není dlužníkem města Strakonice.
Kompostéry budou přidělovány 1 kus na jméno (rodinu) a číslo popisné, 
případné výjimky (SVJ atd.) budou řešeny individuálně. Kompostéry bu-
dou občanům vydávány až na základě získání dotace v období jara příští-
ho roku. Občané, kteří se nám přihlásí, budou dostávat kompostéry 
přednostně. Pro přidělení kompostérů není právní nárok.
Pomozte třídit bioodpad a zapojte se do třídění bioodpadu
Zájemce o kompostér, prosíme o vyplnění dotazníku a odevzdání na In-
formačním centru MěÚ Strakonice. Dotazník lze také vyplnit na interne-
tových stránkách města www.strakonice.eu. Zájemci se můžou hlásit 
i telefonicky Ing. Klimešové na tel.: 383 700 333 nebo Bc. Barvířové na 
tel.: 383 700 849, kde nahlásí všechny údaje uvedené v dotazníku. 
Vyplněnou žádost je nutné odevzdat nejpozději do 15. 11. 2013!!!!

 INFORMACE

VÝTVARNÝ ODBOR UČITELKY IVANY SCHWARZOVÉ ZÍSKAL 
DVA MEZINÁRODNÍ ÚSPĚCHY
V japonské soutěži Kanagawa Bienal World Children‘s Art Exhibition 
Application Guidevines byla oceněna práce Elišky Slavíčkové a v čín-
ské soutěži „International Children Paiting Competition in Hong Kong 
12–13“ se umístili následující žáci:

Umístění Žák
Certifikate of Honorable Mention (4–8 let)
čestné uznání Barbora Stejskalová

Certificate of Exhibition (4–8 let)
vystavená práce Vít Zákostelecký

Certifikate of Honorable Mention (9–12 let)
čestné uznání Adam Holub

Certifikate of Honorable Mention (9–12 let)
čestné uznání Klára Dunovská

Medaile za vítězství (9–12 let) Kamila Kůtová
Certificate of Exhibition (13–18 let)
vystavená práce Šimon Chvosta

BUDOVA STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY JE NA PRODEJ
Ministerstvo financí plánuje vyhlásit obchodní veřejnou soutěž na prodej 
části podniku Státní veterinární správy, kterou tvoří budova čp. 1114 
a budova bez čp/če vč. pozemků v k.ú. Strakonice. 
Orientační výše ceny je stanovena na 7 009 254 Kč (navrhovaná částka 
může být i nižší). Více informací bude zveřejněno na www.mfcr.cz.

Vyšívaný obraz se symboly Strako-
nic – Švandou dudákem a věží Rum-
pál daroval vedení města pan Vasil 
Pida. Obraz doplnil rovněž textem 
o historii města a dudácké tradici.
Osmasedmdesátiletý rodák z Pod-
karpatské Rusi začal vyšívat už ja-
ko devítiletý chlapec, ruční práce 
se učil od maminky. „Ale uměl 
jsem i zlobit,“ usmívá se pan Pida. 

„U nás tenkrát žádné časopisy 
s předlohami k vyšívání nebyly, 
a tak jsem mamince pomáhal vy-
tvářet vlastní. Já byl jediný ze vsi, 
který to uměl. Sousedky si je pak 
vzájemně vyměňovaly.“
Do Strakonic přicestoval původně za 
prací, našel tu svou životní partnerku 
a nový domov. Dnes žije v Domově 
pro seniory v Lidické ulici. I přes 

zdravotní potíže se svému koníčku 
stále věnuje. „Chtěl jsem vytvořit ně-
co, co je symbolem Strakonic a připo-
menout historii strakonického hradu, 
která sahá až do 13. století,“ uvádí 
pan Pida ke svému obrazu. Ten vy-
tvořil s drobnými odlišnostmi dvakrát 
– jednou pro domov a podruhé pro 
město. „Byla to těžká práce, předloha 
nebyla z časopisu, kombinoval jsem 

motivy a barvy podle svých představ. 
Měl jsem ale pomocníky, kteří mně 
přinesli fotografie hradu, obrázek du-
dáka a staré dokumenty k historii 
Strakonic. Chtěl bych jim takto podě-
kovat.“ Vyšívaný obraz, na němž 
Vasil Pida s jehlou a bavlnkami pra-
coval několik měsíců, zdobí od 10. 
října prostory strakonické radnice.
(PR)

VASIL PIDA VĚNOVAL MĚSTU VYŠÍVANÝ OBRAZ

Od ledna do října 2013 probíha-
ly počítačové kurzy za podpory 
Jihočeského kraje, od listopadu se 
mohou senioři nebo osoby se 
zdravotním postižením hlásit do 
dalších počítačových kurzů, které 
pořádá Centrum pro zdravotně 
postižené Jihočeského kraje, o. s., 
na jeho strakonickém pracovišti 
ve spolupráci s Komunitní nada-
cí Blanicko–Otavskou a městem 
Strakonice. Zájemci se mohou 
o termínech informovat na tele-

fonním čísle 383 321 931 nebo 
osobně v kanceláři centra na Stav-
bařů 213, u realizátorky počítačo-
vých kurzů, paní Martiny Božkové. 
Jednotlivé kurzy probíhají v ma-
lých skupinkách maximálně o šesti 
osobách, proto není třeba se obá-
vat příliš rychlého tempa vyučující-
ho. Důraz je vždy kladen na indivi-
duální potřeby studentů s ohledem 
na jejich věk či handicap.
Tým CZP JK, o.s., pracoviště ve 
Strakonicích

POČÍTAČOVÉ KURZY V CENTRU PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
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Ve čtvrtek 3. října 2013 se usku-
tečnilo kulturní odpoledne pro 
zdravotně postižené a seniory 
v Městském domě kultury ve 
Strakonicích. Tuto akci pořádalo 
Sdružení zdravotně postižených 
ve Strakonicích k Mezinárodnímu 
dni seniorů již pošestnácté. V le-
tošním roce zahrála k poslechu 
spoustu známých lidovek jiho-
česká dechovka Starošumavská 
pětka. Mnozí si s radostí zazpívali.
Pro každého účastníka byl ve foya-
ru připraven ručně vyrobený kera-
mický hrneček s datem setkání. 

Dárečky pro tuto akci vyrobili 
v Domově pro osoby se zdravot-
ním postižením v Oseku. Chtěla 
bych jim tímto poděkovat, protože 
malá pozornost udělala seniorům 
velkou radost.
„Setkání bylo podpořené ze Spo-
lečného grantu Komunitní nadace 
Blanicko–Otavské a města Stra-
konice. Finanční prostředky nám 
pomohly ke zdárnému průběhu 
naší akce. Děkuji tímto jménem 
Sdružení za podporu“.
Za Sdružení zdravotně postižených 
Jana Kohelová

SETKÁNÍ KE DNI SENIORŮ

Obraz převzali od Vasila Pidy starosta Pavel Vondrys a místostarostka 
Ivana Říhová.  Foto: I. Malotová, archiv MěÚ

"

NEZÁVAZNÁ ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOMÁCÍHO KOMPOSTÉRU

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

Adresa trvalého pobytu: ..................................................................................................

Parcelní číslo pozemku nacházející se na území města Strakonice, 
včetně uvedení katastrálního území .......................................................................................

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

"
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ADVENT/SENIOŘI

10. 11.  Přírodovědná exkurze do pískovny v Holi (ŠK, str. 8)
od 13. 11.  Prodejní výstava Vánoční dekorace (MPS, str. 8)
20. 11.  Co věděly naše babičky a co jsme my zapomněli (ŠK)
30. 11.  Výlet na Svatováclavské skály (ŠK a ČSOP)
30. 11.  Vánoční strakonický blešák

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU – o programu vzdělávání seniorů se dozví-
te podrobnosti v prosincovém čísle (témata, rozsah, ceny kurzů, postup při-
hlášení a další potřebné informace). Se zahájením se počítá od ledna 2014.

ADVENTNÍ TRHY POD RUMPÁLEM
29. 11.–1. 12. 2013
Strakonický hrad zaplní tržiště s pestrým sortimentem řemesl-
ných výrobků, tradičním občerstvením a celodenním kulturním 
programem. Malí i velcí se mohou těšit na pohádková, folklorní, 
divadelní a hudební vystoupení, otevření bran pekelných a mnoho 
dalšího. Na nedělní program pak naváže Slavnostní zahájení 
adventu a Zvonkový průvod městem.
Program:
Pátek 29. 11. 2013 
15.30 Zahájí trubači ZUŠ Strakonice
15.35 Orchestr Péro za Kloboukem
16.00 Malý sbor ZŠ Čelakovského, sdružení Mág a Denní 

stacionář pro mentálně postižené děti, mládež a do-
spělé Strakonice

16.30 Orchestr Péro za Kloboukem
17.30 Smíšený sbor Hlasoň Strakonice
Sobota 30. 11. 2013
10.00 Pohádka O Kozičce Bělince – Agentura Klaun Hugo
 (Rytířský sál, vstupné zdarma)
10.30 Mladá dudácká muzika 
11.00 Živý Betlém – Divadlo Apropo Praha
11.30 Dětský pěvecký sbor ZŠ Dukelská 
13.30 Nektarka Strakonice
14.00 Prácheňský soubor písní a tanců Strakonice 
14.30 Nektarka Strakonice
14.30–18.00 Otevření bran pekelných 
 (Skupina hist. šermu Markýz ze Strakonic)
15.00 Vánoční příběh trochu jinak (Agentura Klaun Hugo)
 – loutkový příběh s hranými a zpívanými koledami
15.45 Pianko – hudební skupina
17.00 Živý Betlém – Divadlo Apropo Praha
18.00 Vánoční recitál Leony Machálkové – Rytířský sál
 (jednotné vstupné 200 Kč)
14.00–17.00 Vánoční tvůrčí dílna pro děti (Sál U Kata)
Neděle 1. 12. 2013
10.00 Pohádka v podání Loutkářského souboru Radost Stra-

konice (Rytířský sál, vstupné zdarma)
10.00 Babský sbor z Poříčí
10.45 Strakonická dudácká muzika
14.00 Ukončení trhů 
Středověké atrakce pro děti v podání strakonické kočovné diva-
delní společnosti Al Rašíd.
Změna programu vyhrazena. Pořádá Městské kulturní středisko 
Strakonice a Muzeum středního Pootaví Strakonice. 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ADVENTU
ZVONKOVÝ PRŮVOD – neděle 1. 12. 2013
Přijďte s námi rozsvítit vánoční strom a zažehnout první svíci na 
adventním věnci. Nezapomeňte s sebou vzít zvonky, zvonečky, rol-
ničky, světýlka, lampiony, lucerničky nebo nás překvapte kostýmem.

Program:

VELKÉ NÁMĚSTÍ 
15.15 Prohlídka prací vánoční soutěže Vánoční zvonění 

v městském informačním centru
16.00 Vyhlášení vítězů vánoční soutěže, příjezd Ledové 

královny, rozsvícení vánočního stromu na Velkém 
náměstí

16.45 Zvonkový průvod městem na strakonický hrad – prů-
vod povede Ledová královna – Velké náměstí – U Sv. 
Markéty 

STRAKONICKÝ HRAD
Kostel sv. Prokopa
17.00 Zažehnutí první svíce na adventním věnci 
17.10 Adventní koncert – flétnový soubor Travers kvartet 

Písek
Rytířský sál 
17.00 Bobodivadlo Jihlava – Vánoční zvoneček – interaktivní 

zábava pro děti 

Doprovodný program:

Muzeum středního Pootaví – výstava – Andělé, kapitulní síň 
(23. 11.–26. 12. 2013)
17.00–17.30 Fotografování dětí s Ledovou královnou na 

II. hradním nádvoří
18.30 Společné setkání u velkého adventního věnce před 

OD PRIOR

Změna programu vyhrazena.

Všechna díla z vánoční soutěže si můžete prohlédnout do konce 
roku v Městském informačním centru na Velkém náměstí. 
Všichni jste srdečně zváni.
MIC Strakonice, tel.: 383 700 700/701, www.strakonice.eu

I v letošním roce rozsvítí vánoční strom Ledová královna. 
 Foto: P. Měšťanová, archiv MěÚ

Nejezděte do Německa, přijďte na plavečák, čeká vás

VÁNOČNÍ STRAKONICKÝ BLEŠÁK
Přijďte prodat, přijďte koupit!
Kdy:   v sobotu 30. listopadu 2013 od 8.00 do 12.00 hod.
Kde:   letní plavecký areál
Máte doma něco, co už neupotřebíte? Přijďte vše prodat.
Věci s příběhem! Prodejte krásné zbytečnosti! Někdo třeba rád koupí. 
Prodej sortimentu bez omezení.
Prodejci: vstup od 7.30 hod., ubrus (prostěradlo) s sebou, nájem 50 Kč/místo
Přihlášky od 20. 11. 2013 na tel.: 602 811 600, iparkosova@seznam.cz

OKÉNKO PRO SENIORY
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Pátek 22. – pondělí 25. listopadu
POZOR!!! jen od 20.00 hod. 
USA, drama, titulky, 134, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
KAPITÁN PHILLIPS
Vstupné: 110 Kč
Sobota 23. – pondělí 25. listopadu
POZOR!!! jen od 17.30 hod. 
ČR, crazy komedie, 90, 2D
Doporučená přístupnost: od 10 let
MATURITA
Vstupné: 90 Kč
Úterý 26. – středa 27. listopadu
POZOR!!! jen od 17.00 hod. 
USA, akční/dobrodružný/sci-fi, titul-
ky, 146, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
HUNGER GAMES: 
VRAŽEDNÁ POMSTA
Vstupné: 100 Kč
Úterý 26. – středa 27. listopadu
POZOR!!! jen od 20.00 hod. 
USA, horor, titulky, 108, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
INSIDIOUS 2
Vstupné: 110 Kč
Čtvrtek 28. listopadu – neděle 1. prosince
POZOR!!! jen od 17.30 hod. 
USA, animovaný, dabing, 109
Doporučená přístupnost: všem
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 3D
Vstupné: 175 Kč, děti do 15 let 145 Kč
 

Čtvrtek 28. – sobota 30. listopadu
POZOR!!! jen od 20.00 hod. 
USA/VB, drama/krimi/thriller, titul-
ky, 111, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
KONZULTANT
Vstupné: 120 Kč
DĚTSKÉ SOBOTY
Sobota 2. listopadu 
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 65 
Doporučená přístupnost: všem
KAMARÁDI Z TELEVIZE V.
Vstupné: 30 Kč
 

Sobota 9. listopadu 
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 61 
Doporučená přístupnost: všem
ROHATÁ PRINCEZNA
Vstupné: 30 Kč
Sobota 16. listopadu 
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 63 
Doporučená přístupnost: všem
ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE IV.
Vstupné: 30 Kč
Sobota 23. listopadu
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 63 
Doporučená přístupnost: všem
KRTEK A OSLAVA
Vstupné: 30 Kč
Sobota 30. listopadu
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 66 
Doporučená přístupnost: všem
VÁNOČNÍ STROMEČEK
Vstupné: 30 Kč
SENIORSKÉ STŘEDY
Středa 13. listopadu 
POZOR!!! od 9.30 hod. 
ČR/SR, drama, 126, 2D
Promítání pro seniory a handicapované 
COLETTE
Vstupné: 50 Kč
FILMOVÝ KLUB – KINO OKO
Úterý 12. listopadu
POZOR!!! jen od 20.00 hod. 
VB, drama, titulky, 90, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
ROZBITÝ SVĚT
Vstupné: 70 Kč a 55 Kč

KINO OKO STRAKONICE
Pátek 1. – neděle 3. listopadu 
POZOR!!! jen od 17.30 hod. 
USA, animovaný, č. dabing, 85
Doporučená přístupnost: přístupné
PTAČÍ ÚLET 3D
Vstupné: 130 Kč
Pátek 1. – sobota 2. listopadu
POZOR!!! jen od 20.00 hod. 
ČR, hudební/akční, 92
Doporučená přístupnost: od 15 let
METALLICA: 
THROUGH THE NEVER 3D
Vstupné: 150 Kč 
Neděle 3. – úterý 5. listopadu 
POZOR!!! NE jen od 20.00 hod., 
PO–ÚT jen od 17.30 hod. 
USA, hudební/taneční, titulky, 109
Doporučená přístupnost: všem
BATTLE OF THE YEAR 3D 
Vstupné: 165 Kč, děti do 15 let 140 Kč 
Pondělí 4. – středa 6. listopadu
POZOR!!! PO–ÚT jen od 20.00 hod., 
ST od 17.30 a 20.00 hod. 
USA, komedie, titulky,107, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
APOKALYPSA V HOLLYWOODU
Vstupné: 110 Kč
 

Čtvrtek 7. – neděle 10. listopadu 
POZOR!!! ČT od 17.30 a 20.00 hod., 
PÁ–NE jen od 20.00 hod. 
USA, akční/dobrodružný/fantasy, da-
bing, 111
Doporučená přístupnost: od 12 let
THOR: TEMNÝ SVĚT 3D
Vstupné: 175 Kč, děti do 15 let 145 Kč
 

Pátek 8. – neděle 10. listopadu
POZOR!!! jen od 17.30 hod. 
ČR, animovaná komedie, 85, 2D 
Doporučená přístupnost: všem
HUSITI
Vstupné: 100 Kč
Pondělí 11. – středa 13. listopadu 
POZOR!!! od 17.30 a 20.00 hod., 
ÚT jen od 17.30 hod. 
VB, romantická komedie, titulky, 123, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
LÁSKY ČAS
Vstupné: 120 Kč
 

Čtvrtek 14. – neděle 17. listopadu 
POZOR!!! ČT od 17.30 a 20.00 hod., 
PÁ–NE jen od 20.00 hod.
ČR, drama/komedie,110, 2D
Doporučená přístupnost: všem
KŘÍDLA VÁNOC
Vstupné: 140 Kč
Pátek 15. – neděle 17. listopadu 
POZOR!!! jen od 17.30 hod. 
Norsko, rodinný film, pohádka, da-
bing, 80, 2D
Doporučená přístupnost: všem
CESTA ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU
Vstupné: 90 Kč
Pondělí 18. – středa 20. listopadu
POZOR!!! jen od 17.30 hod. 
USA/FRA, akční, komedie, krimi, ti-
tulky, 111, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
MAFIÁNOVI
Vstupné: 110 Kč
Pondělí 18. – středa 20. listopadu
POZOR!!! jen od 20.00 hod. 
USA/VB, akční thriller, titulky, 100, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
CRAZY JOE
Vstupné: 110 Kč
Čtvrtek 21. – pátek 22. listopadu
POZOR!!! ČT od 17.30 a 20.00 hod., 
PÁ jen od 17.30 hod. 
ČR, drama, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
BELLA MIA
Vstupné: 100 Kč

4. 11. 
Divadelní předplatné „B“ – Di-
vadlo Kalich – Splašené nůžky
Dům kultury, od 19.30 hod.
Paul Pörtner. Splašené nůžky, de-
tektivní komedie, ve které o tom, 
kdo je vrah, rozhodujete Vy!
9. 11. 
Koncert skupiny Šafrán
Dům kultury, od 19.00 hod.
35 let – výročí skupiny Šafrán, 
křest nového CD „O lásce a tak...“
Hosté: Pepa Štross + Roháči
10. 11. 
Taneční odpoledne s písničkou
Dům kultury, od 15.00 hod.
K poslechu a tanci hraje Jan Von-
drášek. 
11. 11. 
KPH – Grieg – Dvořák:
(Ne)Známé skladby vrcholných 
romantiků 
Dům kultury, od 19.30 hod.
Jiří Bárta – violoncello, 
Terezie Fialová – klavír 
12. 11.
NEVER STOP EXPLORING 
– Nekončící hledání
Rytířský sál, od 19.30 hod.
Přednáška horolezce M. Holečka.
13. 11.
Divadelní předplatné „A“ – Di-
vadlo Palace Theatre – Líbánky 
aneb Láska ať jde k čertu
Dům kultury, od 19.30 hod.
Noel Coward. Dvojice bývalých 
manželů se po letech setkává v dra-
hém francouzském hotelu, kam 
oba přijeli trávit líbánky se svými 
novými a mladšími partnery.
21. 11. 
Strakonický chlapci jdou…
Rytířský sál, od 19.00 hod.
Koncert při příležitosti 30. výročí 
Strakonické dudácké muziky.
22. 11. 
KULTTOUR – koncert skupin 
Vypsaná fiXa a Visací zámek
Dům kultury, od 20.00 hod.
27. 11. 
Dvojkoncert: Ivo Jahelka 
+ Miroslav Paleček
Rytířský sál, od 19.30 hod.
28. 11. 
Hvězdy, jak je neznáte 
Dům kultury, od 19.30 hod.
Pořad ve stylu talk show. Účinku-
jí: Martin Kraus, Roman Vojtek 
a Václav D. Kosík.

2. 11.–1. 12.
Andělské výstavy: 
Josef Synek – obrazy, Vlastimil 
Teska – interiérové objekty
Vernisáž 1. 11. od 17.00 hodin 
v Maltézském sále.
2.–13. 11. 
Druhá cesta – Zdeněk Lacina, 
výstava fotografií
Vernisáž 1. 11. od 18.00 hodin 
v sále U Kata.

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC
3. 12. 
Přednáška – Konečně pravda 
o Jakubu Bursovi aneb Nebyl 
hlupák ani chudák. Přednáší 
básník Ondřej Fibich a svá fota 
promítá Ivana Řandová
Vernisáž spojená s přednáškou.
Začátek v 17.00 hod. v Maltéz-
ském sále
4.–29. 12.
Život a dílo mistra zednického 
Jakuba Bursy očima Ivany Řan-
dové z rodu Bursova
5. 12. 
Divadelní předplatné „A“ – Di-
vadlo Na zábradlí – Višňový sad 
– Anton Pavlovič Čechov
7. 12. 
Koncert Michal Šindelář a Mar-
tin Juha
8. 12. 
Taneční odpoledne s písničkou
13. 12. 
Vánoční koncert Prácheňáčku
14. 12. 
Koncert Gipsy.cz
16. 12. 
Vánoční koncert Prácheňského 
souboru písní a tanců
17. 12. 
Vánoční koncert Hany Křížkové 
& Band Martina Kumžáka
22. 12. 
KPH – Štědrej večer nastal – vá-
noční koncert. 
Christine Jonson – soprán a Ro-
bert Pacourek – sólo klarinet,
Pěvecký sbor STRAKONICE 
SINGERS – Marcela Miková, 
VIRTUOSI DI PRAGA, Oldřich 
VLČEK – dirigent
31. 12. 
Silvestr na hradě 
Vstupenky v prodeji od 1. 11.
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AKCE

l Do 2. 12. – Výstava kreseb 
a akvarelů pí Julie Režné pod 
názvem Cestou k domovu. 
ŠK, vstupní hala.

l 6. 11. – Living in emergen-
cy: Příběhy lékařů bez hra-
nic – promítání dokumentu 
a beseda se spolupracovníkem 
Lékařů bez hranic. Dokument 
sleduje příběhy čtyř lékařů ve 
válkou zmítaném Kongu a po-
válečné Libérii a způsob, ja-
kým se vypořádávají s kaž-
dodenními nástrahami práce 
v extrémních podmínkách, po-
pisuje proměňující se zkuše-
nost lékařů na misi od začáteč-
níků až po ostřílené veterány 
– cestu, která formuje a přetvá-
ří jejich ideály, motivy i pohled 
na samotnou medicínu a svět 
humanitární pomoci. ŠK, spo-
lečenský sál, 18.00 hod.

l 13. 11. Zelené otazníky: Ptáci 
ve městě a okolí – jak je chrá-
nit? + workshop na sestavo-
vání ptačích budek. Kteří ptá-
ci hnízdí nebo zimují v našem 
okolí a jak jim pomoci? Na tyto 
a další otázky odpoví ornitolog 
RNDr. Petr Pavlík. Pořádá 
Ekoporadna ŠK a restaurace 
Baobab. Koná se v restauraci 
Baobab (nad Zborovem, Bavo-
rova 20), od 18.00 hod.

l 19. a 21. 11. Kurz zdravé-
ho veg(etari)ánského vaře-
ní. 19. 11. „Pokročilí“ a 21. 
11. „Začátečníci“. Přihlašo-
vat se můžete na 721 658 244, 

e-mail: jan.juras@knih-st.cz,  
nebo v obchodu U Hroznu. 
Pořádá Ekoporadna ŠK a ob-
chod zdravé výživy U Hroznu. 
ZŠ Povážská, Nad Školou 560, 
vždy od 18.00 hod.

l 20. 11. Co věděly naše babič-
ky a co jsme my zapomněli 
nám přijde připomenout spiso-
vatelka a autorka stejnojmenné 
knihy paní Helena Vrábková 
(Brejchová). Beseda v rámci 
Akademie volného času. ŠK, 
společenský sál, 17.00 hod.

l 24. 11. Tierra SNOW FILM 
FEST. Celovečerní promítá-
ní filmů, které získaly řadu 
ocenění na zahraničních fil-
mových festivalech a týkají se 
extrémního lyžování, zimního 
lezení, snowboardingu, skial-
pinismu a dalších extrémních 
zážitků a sportů. ŠK, společen-
ský sál, 16.00–20.30 hod.

l 26. 11. Kurzy počítačové gra-
motnosti – přednostně pro 
čtenáře ŠK! Pro začátečníky: 
Posíláme první e-mail. ŠK, 
studovna, 9.30 hod. Pro pokro-
čilé: Softwarová a hardwaro-
vá údržba PC. ŠK, studovna, 
15.30 hod. Z důvodu omezené 
kapacity je nutné se hlásit pře-
dem jen závazně – 380 422 707, 
admin@knih-st.cz.

l 28. 11. Holandsky snadno 
a rychle aneb Kolik jazyků 
znáš, tolikrát jsi člověkem. 
Zajímavosti o holandštině 
v cyklu Rozšiřme si obzory 
aneb Vzdělání hrou představí 
paní Olga Zahradníková. ŠK, 
společenský sál, 17.00 hod.

Při akcích konaných ve společen-
ském sále ŠK lze do konce roku 
zhlédnout výstavu obrazů Karla 
Kodýdka.

ŠK A ČSOP ZVOU NA:
l Do 2. 12. v pobočce Za Par-

kem výstava obrázků pí Ju-
lie Režné: Kvítí, motýli, brou-
ci a luční kvítí (otevřeno: PO 
a ČT 13–18, ST 8–12).

l NE 10. 11. Přírodovědná ex-
kurze do pískovny V Holi 
(přírodní zajímavosti této cen-
né lokality přiblíží Ing. Vilém 
Hrdlička, předseda ZO ČSOP 
Strakonice) a úklid v rámci 
mezinárodní kampaně „Ukliď-
me svět!“ Sraz 13.30 hod. 
Na Dubovci, nebo 14.00 hod. 
v pískovně. Pytle budou zajiš-
těny, s sebou pouze rukavice. 
Po práci teplé občerstvení.

l NE 10. 11. Společné hraní na 
kantely, případně i další ná-
stroje. Koná se od 18.00 hod. 
v pobočce Za Parkem ve spolu-
práci s o. s. Spona. K poslechu 
nebo i zpěvu zveme také veřej-
nost. 

l ČT 14. 11. Nebuďme kyse-
lí, buďme zdraví (přednáška 
s ochutnávkami). Přednáší te-
rapeutka Hanka Synková (bý-
valá redaktorka rozhlasového 
Kolotoče, autorka oblíbených 
knih). Od 18.00 hod. v restau-
raci Baobab (Bavorova 20). 

l SO 16. 11. Tradiční přírodo-
vědná procházka ke sv. Ja-
nu a přes Věno a Domanice 
do Strakonic (10 km). Sraz ve 
12.55 hod. před nádražím ČD. 
Ve 13.09 jede vlak do stanice 
Radomyšl zastávka. Odtud se 
půjde po zpevněných cestách. 
Tentokrát se bude cestou po-
vídat hlavně o ochraně vodních 
měkkýšů.

l ST 20. 11. Kroužkování 
ptactva – mýty a skutečnost 

(s promítáním). Jaroslav Fořt 
(ornitolog ze ZO ČSOP Blat-
ná) o užitečnosti kroužkování 
pro ochranu ptactva, o zajiště-
ní jeho bezpečnosti... Od 17.00 
hod. v promítacím sále strako-
nického gymnázia.

l PO 25. 11. Tvořivý podve-
čer s Mgr. Petrou Tůmo-
vou – „Ruční papír“. Mezi 
17.00–19.00 hod. v půjčovně 
v Husově ulici. Potřeby budou 
připraveny, ale můžete při-
nést i vlastní (staré noviny a na 
ozdobení např. byliny, barevné 
lýko...).

l SO 30. 11. Výlet. Sraz v 8.50 
hod. před mapou na autobuso-
vém nádraží, v 9.00 hod. jede 
pražský autobus do Písku. Po-
díváme se na Svatováclavské 
skály a odpoledne navštívíme 
charitní jarmark ve waldorf-
ské ZŠ Svobodná. Zpět jede 
např. autobus v 18.02.

l Schůzky přírodovědného 
kroužku MOP – sraz kaž-
dý týden v pátek v 16.00 před 
hradem u kanceláře CIAO. 
Pro mladší a případně i star-
ší děti, rodiče, ale i dospělé 
bez dítěte. 1. 11. půjdeme na 
hřbitov a připomeneme si svá-
tek Dušiček. 8. 11. si uděláme 
posvícení. Při dalších schůz-
kách budeme stopovat, pozo-
rovat hvězdy, vyrábět dárky pro 
strakonický charitní jarmark...

l Pokračuje prodej přebyteč-
ných knih, výstavka větvi-
ček na určování, akce Paměť 
strakonických stromů a Nej-
milejší knihy – v půjčovně pro 
děti a dospělé v pobočce Za 
Parkem.

Více na www.csop-strakonice.net
nebo na tel.: 380 422 720.

ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA
Zámek I, 386 11 Strakonice II

www.knih-st.cz

HRADNÍ PALÁC 
Stálé expozice muzea jsou do 
30. 3. 2014 uzavřeny.

KAPITULNÍ SÍŇ
Otevřeno: od 23. 11. úterý–pátek 
10.00–16.00 hod.
So, ne a svátky 13.00–16.00 hod.
Křest knihy Stará Otava mezi 
Strakonicemi a Pískem
5. 11.
Od 16.00 hod. se uskuteční křest 
knihy Stará Otava mezi Strako-
nicemi a Pískem autorů Jiřího 
Fröhlicha a Jaroslavy Pixové spo-
jený s autogramiádou. Knihu po-
křtí místostarostka PhDr. Ivana 
Říhová.
Andělé
23. 11.–29. 12.

Výstava zachycuje anděly ve výtvar-
ném umění, víru v ně a různou 
podobu vánočních a dekorativních 
andělů. Vystaveny jsou i řemeslné 
výrobky a sběratelské kousky příz-
nivců muzea. Vernisáž výstavy 
22. listopadu v 16.00 hodin. Vystou-
pí divadelní kroužek ZŠ Katovice.
Otevřeno: dle otevíracích hodin 
kapitulní síně či po předchozí do-
mluvě. Vstupné: 20 a 10 Kč
ZÁMECKÁ GALERIE
Otevřeno: úterý–sobota, svátky 
13.00–16.00 hod. Výdejní místo tu-
ristického magazínu KAM po Čes-
ku. Předprodej vstupenek na akce 
muzea a letákový kulturní servis 
včetně nabídky pražských divadel, 
muzeí a galerií. Prodej uměleckých 

předmětů, obrazů i keramiky od 
výtvarníků z jižních Čech a publi-
kace Strakonický hrad v obrazech.
Vánoční dekorace
13. 11.–23. 12. 
Prodejní výstava vánočních deko-
rací. Vstupné: dobrovolné

STŘEDOVĚKÝ VODNÍ MLÝN 
HOSLOVICE
Vodní mlýn a expozice jsou do 
30. 3. 2014 uzavřeny. 
Mimo sezonu návštěvy pouze pro 
skupiny po předchozí domluvě 
na tel.: +420 731 907 308, e-mail: 
informace@muzeum-strakonice.cz

Cestování po západní Evropě 
(Španělsko a Portugalsko)
19. a 20. 11. 
Domov seniorů Lidická a Rybnič-
ní. Přednášející: Václav Zahrádka

VÍTE ŽE…
v roce 2013 uplyne
l 20 let od úmrtí Jindřicha Jindrá-

ka (1931 Strakonice – 1993 Ús-
tí nad Labem), absolventa stra-
konického gymnázia, operního 
pěvce a člena Národního divadla

l 30 let od úmrtí básníka Miloše 
Tůmy (1915 Vodňany – 1983 
Strakonice), ředitele strako-
nického muzea (1958–1979), 
kronikáře města Strakonic; ini-
ciátora odborných přednášek, 
sezonních výstav a koncertů 
vážné hudby (Strakonické nok-
turno) v muzeu 

l 45 let od úmrtí Stanislava 
Dráždila (1886 Slaník – 1968 
Volyně), regionálního histori-
ka, své statě publikoval v časo-
pisech Otavan, Prácheň, Pošu-
mavský kraj atd.

Aktuální informace: www.muzeum-strakonice.cz
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 SPORT

dovedností, potřebných pro kva-
litní sportování v tomto věku. Pro 
vítěze jednotlivých KP je orga-
nizován tzv. Házenkářský deseti-
boj. Chlapci v Olomouci obsadili 
6. místo!
Od roku 1990 jezdí vždy 2 druž-
stva oddílu na velký mezinárodní 
mládežnický turnaj Quirinus Cup 
do německého Neussu. Mládež 
z 15 zemí tu bojuje ve všech ka-
tegoriích, turnaj mívá ke 3000 
účastníků! Strakonice zde mají 
výborný zvuk, vždyť v minulosti 
zvítězili mladší dorostenci (2002) 
a mladší žáci (2006). Jsme úspěš-
ní i v roce 2009, první místo z 26 
družstev ve své kategorii získaly 
naše starší žačky!!!
Ale nebyly jen úspěchy. Přestalo 
se nám dařit u dospělých družstev. 
Ženy po pěkném 3. místě v soutěži 
II. ligy 2008/2009 zaznamenaly 
na podzim výkonnostní pokles, 
většina hráček studovala mimo 
Strakonice, a tak se trénovalo 
pouze v pátek. Také muži nesplni-
li očekávání. Tady byla příčina 
trochu jiná. Řada podzimních zra-
nění silně oslabila kádr družstva, 
bohužel stejná byla situace i na 
jaře, došlo ke zranění dalších hrá-
čů, a tak družstvo bojovalo o zá-
chranu ve II. lize.
Plány na obnovení prestiže celků 
dospělých však byly stanoveny 
jednoznačně. Progresivní omlaze-
ní družstva mužů o úspěšné do-
rostence od podzimu 2010 a vý-
hledově obnovení B–družstva pro 
starší hráče. Také na posílení 
družstva žen jsme mysleli. Prvním 
krokem bylo vytvoření kvalitního 
družstva dorostenek, rovněž od 
podzimu 2010, jakožto základny 
pro doplňování družstva dospě-
lých. Zda se to podařilo, posuďte 
sami podle dnešních výsledků.
Jiří Dobeš

90 LET STRAKONICKÉ HÁZENÉ POHLEDEM DO HISTORIE  ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ
Minule jsem se s vámi podělil 
o vzpomínky na anabázi s výstav-
bou haly, kterou jsme slavnostně 
začátkem roku 2009 otevřeli. 
Vraťme se však zpět ke sportov-
ním výsledkům.
Otevření haly bylo obrovským 
impulsem pro všech 13 družstev 
a pro všechny zainteresované, 
tedy hráče, trenéry, funkcionáře. 

Výstavbou házenkářského stánku 
došlo k odlehčení dalších tělocvi-
čen, což pozitivně ovlivnilo i roz-
voj dalších sportů ve Strakonicích 
(florbal, volejbal…).
Jen mládežnických turnajů uspo-
řádal házenkářský oddíl na domá-
cí půdě v průběhu roku 17 (!), řa-
dy dalších se jednotlivá družstva 
zúčastnila po celé republice. Druž-
stva mladších žáků a mladších 
žaček se zařadila do dlouhodobé 
celorepublikové soutěže Hand-
ball Tour, která hodnotila účast 

a umístění družstev na vybraných 
turnajích po celé ČR, vždy za po-
sledních 12 měsíců. Každý měsíc 
byl vydáván žebříček a strakoničtí 
mladší žáci po celý rok figurova-
li mezi prvními třemi družstvy!!! 
Také v Žákovské lize, v nejvyšší 
soutěži starších žáků a žaček, byla 
naše družstva vidět. Zvláště umís-
tění starších žáků na 7. místě, 

když jim opět jen těsně unikl 
postup do finálového turnaje nej-
lepších 6 družstev ČR, lze hod-
notit jako výtečné.
Dalším významným počinem, 
který házenkáři uspořádali ve 
spolupráci s ČSH a Poštovní spo-
řitelnou, byla „Házená na náměs-
tí“. Tato náborová akce pro děti 
z 1.–5. tříd proběhla na parkoviš-
ti proti kostelu sv. Markéty dne 
20. 6. 2009 a zúčastnily se jí snad 
všechny děti ze všech strakonic-
kých škol! Zájemci si mohli háze-

nou zkusit na speciálním men-
ším hřišti, kromě toho pracovnice 
z DDM Strakonice připravily pro 
příchozí i některé další soutě-
že. Vysoce kladné hodnocení celé 
akce ze strany ČSH jen potvrdilo, 
že strakoničtí házenkáři umí!
Hlavním cílem v roce 2009 bylo 
probojování se družstva mladších 
dorostenců na mistrovství ČR. 

Toto právo měly pouze 4 nejlepší 
celky, dva z české a dva z morav-
ské skupiny dorostenecké ligy. 
Strakonický celek postoupil do zá-
věrečných bojů v Jičíně ze 2. mís-
ta dlouhodobé soutěže. Konečná 
bronzová medaile byla zaslou-
ženou odměnou za celkový herní 
projev, na kterém měli velký podíl 
trenéři Roman Marienka a Miro-
slav Vávra.
Mistrovství republiky mladšího 
žactva je už řadu let koncipová-
no jako soutěž herních i dalších 

Pro velký zájem je otevřen další kurz pro neplavce. Vždy 
ve středu od 16.00 do 17.00 hod. Přihlášení na pokladně 
plaveckého stadionu.
Každou středu Aqua Aerobic pod vedením lektorky 
Michaely Homolové, 20.00–21.00 hod. – kontakt tel.: 
777 17 96 96, e-mail: misha.homolova@seznam.cz.

Úspěšné družstvo mladších dorostenců, které získalo 3. místo v republice. Osm hráčů je součástí současného 
prvoligového družstva mužů, to je vizitka…  Foto: Archiv oddílu házené

KRYTÝ BAZÉN
PO 6.00–8.00 k. p. 12.00–13.30 14.30–15.30 17.00–20.00x
ÚT   14.30–15.30 20.00–22.00
ST 6.00–8.00 k. p. 12.30–13.30 14.30–17.00 20.00–22.00
  13.30–14.30* (16.00–17.00x)
ČT  (14.30–15.30o) 14.30–16.30 20.00–22.00
PÁ 6.00–7.30 k. p.  12.00–22.00 (15.30–20.00x)
SO    13.00–20.00
NE    13.00–20.00

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

FITNESS PLAVECKÝ STADION
 

Bonusové, slevové akce – info ve 
fitness
Po 8.00–12.00 13.00–19.00
Út–Pá 8.00–12.00 13.00–21.00
So–Ne 14.00–19.00

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
So 9. 11. 
14.30–15.30 rodiče + děti do 10 let
16.00–17.00 společné
Každé úterý 
16.00–17.00 rodiče + děti do 10 let
17.30–18.30 společné

BRUSLENÍ PRO SENIORY
Každý čtvrtek 9.30–10.30 Změny programů vyhrazeny!

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

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



VELKÁ FILOZOFICKÁ REVUE S TOMÁŠEM SEDLÁČKEM
na téma Ekonomie dobra a zla, podruhé a trochu jinak...
Úterý 12. 11. 2013 v 17.00 hod., společenský sál Šmidingerovy knihovny

Pořádá Mana, Apoštolská církev Strakonice, tel.: 774 151 868.

VEČER VĚNOVANÝ PAMÁTCE KARLA KRYLA
Sobota 16. 11. 2013 od 18 hod., společenský sál Šmidingerovy knihovny
Zahraje hudební skupina Missa, Karel Kryl revival
Rezervace na tel. čísle 608 079 461 (Pavel Gerčák). 
Pozor, kapacita omezená!
Od 20.30 hod. After party – restaurace Baobab nad Zborovem. 
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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

 1. 11. Vzdělávací pořady pro 3. třídy ZŠ
 Vystoupení žáků LDO ve Šmidingerově knihovně k 170. výročí
15. 11. Dětská porta – účast kytarového dua J. Pelána
20. 11. Žákovský koncert v zámeckém sálku od 17.30 hod.
27. 11. Koncert učitelů strakonické ZUŠ od 17.30 hod. v zámeckém 

sálku
29. 11. Adventní trhy – fanfára trubačů na zahájení v 15.30 hod.
Srdečně zveme 3. 12. v 17 hod. na adventní koncert žáků do domu kultury.

www.ddmstrakonice.cz
VAŠE MÍSTO

PRO VOLNÝ ČAS
13. 11. Martinský lampionový průvod – sraz v 17.00 hod. v CEV 

Podskalí. Trasa povede přes Palackého náměstí do DDM Na 
Ohradě, kde čeká překvapení. Více kulhova@ddmstrakonice

17. 11. Ligový florbalový turnaj – mladší žáci – od 9.00 hod. v ob-
loukové hale v Máchově ul.

20. 11. Kdo umí, umí – přírodovědná soutěž pro žáky 3. a 4. tříd ZŠ, 
poznávačka, kvíz o přírodě. Začátky: 13.00, 14.00, 15.00 hod. 
Vstupné: 15 Kč. S sebou psací potřeby. Přihlášky: T. Kulhová, 
kulhova@ddmstrakonice.cz, 724 318 643

24. 11. Ligový florbalový turnaj – muži – od 8.00 hod. v obloukové 
hale v Máchově ul.

27. 11. Výroba adventních věnců – DDM Na Ohradě od 15.30 hod. 
Vstupné 80 Kč (s sebou korpus, 4 svíčky). 

 Informace: hrdlickova@ddmstrakonice.cz, 724 122 767

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,
individuální terapie, činnost STD Kopretina

(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)

Po Vařečka (10.00–13.30), Út Dramaticko–hudební klub (13.00–15.00) 
Čt Koně ve Volenicích (10.30–16.15), Pá Práce na zahradě (9.00–13.00)

Více informací naleznete na www.fokus-pisek.cz

MATEŘSKÉ CENTRUM BERUŠKA
Lidická 194, Strakonice 

Otevřeno po–čt 9.00–13.00 hodin

ZVEME ŠIROKOU VEŘEJNOST
Pondělí 4. 11. – 10.00 Beseda „Výhody klientů VZP“ – s pracovnicemi 
VZP o bonusech pro klienty této zdravotní pojišťovny, vstup zdarma
Úterý 5. 11. – 15.30 Drakiáda – přijďte si společně pustit draka a zasou-
těžit na prostranství pod Hvězdou
Středa 6. 11. – 10.00 Beseda o dětské rýmě – vstup zdarma, dárečky 
připraveny
Sobota 9. 11. – 9.00–17.00 Kurz práce s podvědomím – naučte se lé-
čebné techniky, které odstraní stres, fobie, traumata aj.; lektorka Marie 
Hrubá, přihlášky: mcberuska.strakonice@seznam.cz, tel.: 604 609 594
Sobota 16. 11. – 9.00–12.00 Sekáč Radomyška 
Pondělí 25. 11. – 16.00 Ukázka a výroba adventní tvorby s Luckou 
– přijďte tvořit na advent, cena: nečleni 40 Kč, členi 20 Kč
ÚT–PÁ je mimo program vždy otevřena 8.30–12.30 VOLNÁ HERNA 
pro děti všech věkových kategorií
Připravujeme kurzy angličtiny – více na tel.: 773 298 857

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

AKCE/UDÁLOSTI

REGIONÁLNÍ KANCELÁŘ CENTRA 
DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 
FF UK VE STRAKONICÍCH
Od října působí ve Strakonicích Regionální kancelář Centra dalšího 
vzdělávání FF UK. Svou činnost zahájila ve spolupráci s vedením města 
Strakonice. 
Cílem projektu je nabídnout širokou škálu služeb v oblasti vzdělávání 
i volnočasových aktivit. 
Služby Centra budou moci využívat nejen studenti, ale i zaměstnavatelé, 
pro jejichž zaměstnance Centrum nabízí vzdělávací akce. Cílem těchto 
aktivit je rozvíjet stávající a zprostředkovat nové dovednosti zaměstnan-
ců a tím přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti, úrovně a profesionali-
ty firem a společností v regionu. 
Současně Centrum nabízí možnost pořádání kurzů pro širokou veřejnost 
– kurzy profesní i rekvalifikační, odborné i zájmové včetně vzdělávacích 
programů pro seniory v rámci Univerzity třetího věku (budou realizová-
ny od ledna 2014).
Sídlo regionální kanceláře: 
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola, Střední odborná škola 
řemesel a služeb, Želivského 291, Strakonice, 1. patro, místnost č. 221
Kontaktní osoba: 
Ing. Markéta Majerová, koordinátorka celoživotního vzdělávání, e-mail: 
marketa.majerova@ff.cuni.cz, tel. kontakt: 383 316 104, 731 439 765,  
www.cdv.ff.cuni.cz/strakonice
Úřední hodiny:  Po: 8.30–11.30, St: 8.30–11.30 a 12.30–17.00 hod.
Termíny přednášek:
První cyklus přednášek na téma „Příběh jednoho impéria. Velká Bri-
tánie“, přednáší PhDr. Jaroslav Valkoun, Ústav světových dějin FF UK:
 5. 11. 2013 od 15.30 hod.  Počátky Britského impéria
19. 11. 2013 od 15.30 hod. Vrchol Britského impéria
 3. 12. 2013 od 15.30 hod. Pozvolný úpadek Britského impéria
Další přednášky:
Cyklus přednášek „Dějiny středověké Severní a východní Evropy“, 
přednáší PhDr. Pavel Smrž, Ústav světových dějin FF UK:
 6. 11. 2013 od 15.30 hod. Od kyjevského knížete po cara vší Rusi
20. 11. 2013 od 15.30 hod. „Pan“ Veliký Novgorod 
   a jeho „mladší bratr“ Pskov
 4. 12. 2013 od 15.30 hod. Hanza 
Místo konání: 
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola, Střední odborná škola 
řemesel a služeb, Želivského 291, Strakonice, 2. patro, učebna č. 225.
Kurzy jsou určeny pro širokou veřejnost. Přednášky budou zpoplatněné.

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

„S GYMNÁZIEM NA CESTÁCH“
Úterý 26. 11. 2013 od 18 hodin v promítacím sále strakonického gymnázia
Jordánskem do Izraele aneb Putování okolo Mrtvého moře
Touto přednáškou Vás podle fotografií paní MUDr. Michaely Kovářové 
provede paní Libuše Leischnerová. 
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 ZÁBAVA/ZPRÁVY

PRANOSTIKA

ÚSPĚCH MLADÝCH ZDRAVOTNIC ZŠ POVÁŽSKÁ 
V REPUBLIKOVÉM KOLE SOUTĚŽE HMZ
V polovině září proběhlo v Praze 
na Kampě republikové kolo soutě-
že hlídek mladých zdravotníků. 
Děvčata ze ZŠ Povážská Denisa 
Kubelová, Zuzana Holubová, Ka-
rolína Velková, Lucie Hlinšťáková 
a Lucie Růtová se probojovala až 
do finále, když předtím zvítězila 
v okresním i krajském kole. Na pě-
ti stanovištích prováděly dívky 
první pomoc s použitím standard-
ního zdravotnického materiálu či 
improvizovaných prostředků – to 

znamená, že k dispozici měly pou-
ze autolékárničku a vlastní obleče-
ní. Po základním ošetření musely 
zraněnému zajistit transport do 
zdravotnického zařízení.
V konečném pořadí se děvčata 
umístila na pátém místě. Mnohem 
důležitější ovšem je, že na základě 
nabytých vědomostí a znalostí 
jsou schopny poradit si v běžném 
životě s nenadálými událostmi.
Zdeňka Pletková, vedoucí zdravot-
nického kroužku

VÝSLEDKY ŘÍJNOVÉHO KVÍZU
1) Např. Kuřidlo, Ryšovy, Bažantnice u Pracejovic, Tůně u Hajské, Kněží 

hora u Katovic,  Kozlovská stráň, Pastviny u Přešťovic, lokalita Rovná
2) Řeka Otava nepramení, ale vzniká soutokem Vydry a Křemelné 

u Čeňkovy Pily
3) Perlorodka říční
4) Pozůstatky po středověké těžbě zlata z řeky Otavy
5) Straka obecná
6) Karel Klostermann
Ceny jsou v městském informačním centru připraveny pro Hanu Fiše-
rovou, Vladimíra Marka a Blaženu Votrubovou. 
Děkujeme za zaslané odpovědi. Redakce Zpravodaje 

HORBA VALENTIN

Pranostiku nakreslily žákyně z výtvarného oboru ZUŠ Strakonice pod 
vedením Mgr. Ivany Schwarzové.

„Svatá Kateřina strčí housle do komína.“ (25. 11.)

Šárka Janochová, 18 letKateřina Malkusová, 17 let 

SPORTOVNÍ KLUB BASKETBAL STRAKONICE HLEDÁ 
NOVÉ HRÁČE ROČ. 2004 A ML. DO PŘÍPRAVKY KLUBU
Staň se i Ty členem tohoto týmu, prožij krásné chvíle s basketbalem, kte-
rý je nejrozšířenější sportovní hrou na světě. 
Tento sport má ve Strakonicích tradici více než 50 let a naším klubem 
prošla celá řada vynikajících hráčů. V současné době hrají muži 2. ligu 
a mládežnická družstva sbírají úspěchy v oblastním přeboru. 
Tréninky: úterý 16.00–17.00 hod. tělocvična ZŠ Poděbradova
 pátek 15.15–16.15 hod. tělocvična ZŠ Poděbradova
Trenér: Milan Janda (tel.: 605 575 181)

l 2. 11. 1903 – narodil se Albert 
Pilát, botanik a mykolog, autor 
populárně vědeckých publikací 
(110. výročí narození)

l 6. 11. 1893 – zemřel Petr Iljič 
Čajkovskij, ruský hudební skla-
datel (120. výročí úmrtí)

l 7. 11. 1913 – narodil se Albert 
Camus, francouzský prozaik 
a dramatik (100. výročí narození)

l 10. 11. 1918 – narodil se Miro-
slav Horníček, herec a spiso-
vatel (95. výročí narození)

l 19. 11. 1923 – narodila se He-
lena Zmatlíková, malířka a ilu-
strátorka (90. výročí narození)

l 27. 11. 1918 – zemřel Bo-
humil Kubišta, malíř, grafik 
a výtvarný teoretik (95. výročí 
úmrtí)

HOKEJOVÝ TURNAJ HUSOTU
Srdečně Vás zveme na 29. ročník hokejbalového tur-
naje Husotu

Kde: Strakonice, sportovní areál Na Muškách 
Kdy:  9. 11. 2013, prezentace v 9.00–9.30 (kategorie do 15 let)
 10. 11. 2013, prezentace v 9.00–9.15 (kategorie nad 15 let)
Pro koho: čtyřčlenná družstva + 1 náhradník v kategoriích:
 chlapci ml. (nar. v roce 2002 a ml.), dívky ml. (nar. v roce 

2002 a ml.), chlapci starší (nar. v roce 1999 a ml.), dívky 
starší (nar. 1999 a ml.)

 kategorie nad 15 let
 V případě, že budete mít hráče navíc, dejte vědět, může hrát 

za jiné družstvo.
Utkání: hraje se 1x10 minut. Teplý čaj zajištěn
Startovné: 100 Kč za družstvo přihlášené do 5. 11. 2013 a 150 Kč za 

družstvo přihlášené po termínu. Účastnický příspěvek se 
platí při prezentaci.

Ceny: Vítězná družstva každé kategorie získávají pohár, ceny zís-
kávají všechna družstva přihlášena do 5. 11. 2013.

Vybavení družstva: každé družstvo bude mít svůj tenisový míček a jeho 
hráči hokejky. Nejsou přípustné florbalové a brankářské ho-
kejky, helmy, brankářská výstroj a jakékoliv chrániče. 

Přihlášky: na e-mail Husot@seznam.cz, mobil 737 82 55 21 
 (sms: název týmu, kategorie, jméno kapitána či vedoucího)

UDÁLOSTI A ŽIVOTNÍ VÝROČÍ OSOBNOSTÍ V LISTOPADU

*26. 10. 1952 Strakonice
Malíř. Asolventem LŠU ve Stra-
konicích, zde byl žákem J. Rejžka. 
V průběhu základní vojenské služ-
by v Žilině poznal Mariána Heme-
lu, u kterého studoval. Po návratu 
do Čech působil šest let v Bechyni. 

Je zakladatelem Klubu neprofe-
sionálních výtvarníků. V 60. letech 
namaloval kolem 50 kubistických 
obrazů. Zatímco ve svých počát-
cích používal tlumené barvy, 
v současnosti převládá žlutá, čer-
vená a zelená. Realisticky či s ná-
dechem naivismu a laskavého hu-
moru ztvárňuje především obce 
jihozápadních Čech. Je autorem 

grafických listů s náměty událostí 
v Pamětnicích. Vystavoval v Pra-
ze, Českých Budějovicích, Táboře, 
Mníšku pod Brdy, Bechyni, Rado-
myšli, Strakonicích, Nových Hra-
dech, Volyni, Hluboké nad Vlta-
vou a v Rakousku. Účastnil se 

Blatenského salonu, klubové vý-
stavy výtvarníků Strakonicka, a na 
soutěžních výstavách Trienále 
Brno. Jeho obrazy se nalézají 
v soukromých sbírkách v Česku, 
Austrálii, Finsku, Švýcarsku, Ně-
mecku, USA, Rusku, Švédsku, 
Holandsku a Itálii. Už 15 let žije 
a tvoří v Drhovli na Písecku.
Milan Hankovec

Valentin Horba při své tvorbě.  Foto: Vlaďka Hradská
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1978 – ligové družstvo běžců (tre-
nér Jan Voldřich) bylo na 4. místě, 
byli jsme pořadateli M ČSSR na 
50 km mužů (Pavel Vojáček devá-
tý) a 20 km žen, M ČSR Marie Hu-
bačová 4. místo na 10 km. XVII. 
ročník Velké ceny Boubína (VCB) 
se stal kořistí Jiřího Voráčka, žák 
Tomáš Tichý obsadil na NKZ (ná-
rodní kontrolní závod) v Telnici 4. 
místo v obřím slalomu, z prostřed-
ků Vládního výboru pro cestovní 
ruch byla do střediska na Kubově 
Huti přidělena Lavina na úpravu 
sněhu, pro nedostatek finančních 
prostředků bylo zrušeno družstvo 
sjezdařů TSM (k naší velké lítosti).
Dejme slovo i dalšímu z pamět-
níků Jiřímu Kvapilovi st., který 
vzpomíná na lyžaře a kamarády, 
se kterými soupeřil v lyžařské sto-
pě: „Rok 1957 byl rokem mého pří-
chodu do sportovky – lyžařského 
oddílu. Z tehdejších členů lyžař-
ského oddílu – běžců pamatuji pře-
devším na ročníky 1947, 1948 
a 1949, tak jak jsme se potkávali 
v jednotlivých kategoriích. Nejvý-
raznější postavou ročníku 1947 byl 
v kategorii žáci a mladší dorost syn 

Františka Kováře Vlasta (nedáv-
no zemřel). Později mu začal kon-
kurovat Jiří Šperl, který zakončil 
lyžování odchodem do právě zalo-
žené Dukly Vimperk. Dalšími vý-

raznými postavami byl Václav Pů-
bal, Pavel Prüher a Jirka Beneš, 
kteří přišli do učiliště ČZM Strako-
nice. Ještě za vedení Františka Ko-
váře dosahovali velmi dobrých vý-
sledků. Venca Půbal, stříbrný na 
mistrovství ČSSR v dorostu, byl vy-
brán do Dukly Liberec, další dva 
odešli do Dukly Vimperk. Po ná-
vratu z vojny se stali členy I. ligo-
vého týmu. 

Z ročníku 1948 velmi dobrých vý-
sledků dosahoval Petr Greil – (syn 
Tondy Greila), který bohužel pře-
stal příliš brzy lyžovat. Dalšími 
z tohoto ročníku byli Jindřich Šu-
lista (běžec a skokan), Petr Laci-
na, Václav Hule, z učiliště Jiří 
Mach a Jiří Kvapil, který v roce 
1967 je též členem prvoligového tý-
mu TJ ČZ Strakonice. Složení tý-
mu tvoří Ladislav Nosek, Jan Be-
ran, z Rudé hvězdy Semily přichází 
dvojice Vilém Jirouš a Jiří Prokop, 
z Dukly Liberec Zdeněk Střeleček 
(odchovanec Sokola Stachy). Část 
sezony i František Němejc. Z žen 
to jsou Lída Hochová (Půbalová), 
Marie Beranová (Chudobová), 
Nina Kesenbrocková, zemědělská 
Ing. Marta Kosíková, Jarka Škopo-
vá, z Liberce přichází Vladěna Ra-
doušová. Jarka Bečvářová je člen-
kou týmu VŠ Praha. Někteří byli 
i členy B–týmu národního mužstva 
(Jan Beran, Jiří Prokop, Vilém Ji-
rouš, Marie Beranová, Jarka Ško-
pová, Vladimíra Radoušová a Jar-
ka Bečvářová). Prvoligový tým vedl 
František Pešl a dokázal zajistit 
téměř profi–podmínky za vydatné-
ho přispění ČZM Strakonice. Pa-
matuji, že ČZM Strakonice na čin-

nost v roce 1967 věnovaly 60 000 
Kč. Část peněz na sezonu jsme zís-
kali za brigády (sušení sena v hra-
ničním pásmu, sázení stromků 
aj.). Kvapil v této sezoně končí v ce-
lostátním žebříčku juniorů na 
7. místě, což mu zajišťuje vojnu 
v Dukle Liberec, kde již rok působí 
Venca Půbal (mimo jiné Vašek Pů-
bal ve 2. roce vojny přechází k bia-
thlonu a v roce 1968 se stává pře-
borníkem ČSR v tehdy vzniknuvším 
malorážním biathlonu). V roční-
ku 1949 byly nejvýznamnějšími po-
stavami bezesporu Petr Zborník, 
Stanislav Janura, Přemek Ko-
mrska a do učiliště přichází Jan 
Lang, Olda Kopřiva. Petr Zborník 
za dobré výsledky tráví vojnu 
v Dukle Vimperk, ale bohužel po 
vojně s lyžováním končí. Pokud ne-
chci zapomenout na děvčata, tak 
se mi vybavují dívčí jména Jarka 
Bečvářová, Marie a Jana Berano-
vy, Lída Půbalová, Jarka Škopová, 
Nina a Ada Kesenbrockovy, Libuše 
Neubergrová, Věra Janurová, Da-
na Hermanová, Eva Kolářová, 
Majka Špilerová, Šimona Rejš-
ková“.
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-
rie Kutheilová. Adresa redakce: Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice I, e-mail: lucie.snajdrova@mu-st.cz, tel.: 383 700 844, 725 596 443 (Ing. Lucie Šnajdrová). 
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

Trenéři František Kovář a Václav 
Půbal na závodech na Zadově. 
 Foto: Archiv Radka Sosny

OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ČTVRTLETÍM TOHOTO ŠKOLNÍHO 
ROKU
Tak už je tu listopad. Pro někoho 
čas bilancování končícího roku, 
pro žáky čas rodičovských schů-
zek, pro nás učitele čas ohlédnutí 
za první čtvrtinou roku. Jaké změ-
ny tento školní rok přináší, co sli-
buje, co očekáváme?
Již v září jsme si předsevzali obhá-
jit úspěchy loňského roku – krás-
ná medailová umístění v soutěžích 
Formule 1, programování CNC 
strojů, v soutěžích kadeřnických 
i aranžérských, úspěchy v kraj-
ském kole středoškolské odborné 
činnosti, tvorbu log, vizitek, letá-
ků pro firmy, rauty a občerstvení 
pro firemní akce…
Zahájili jsme spolupráci se zá-
kladními školami – snad se žá-
kům kroužky 3D modelování, 
elektrokár, CNC programování, 
fotografování a další líbí. Projek-
tové dny jsou pro ně příležitostí 
nahlédnout pod pokličku toho, 
co se děje na střední. Usednout 
do „větších“ lavic a zkusit si, ja-
ké to bude, až budu středoškolá-
kem.

Pro učně technických oborů se 
připravují krásné zrekonstruova-
né prostory v dílnách v ulici To-
vární, průmyslováci by se měli 
dočkat nové učebny strojíren-
ských předmětů.
Pro nový školní rok se připravuje 
nový učební obor – mechanik 
opravář jednostopých motorových 
vozidel. Doufáme, že ve městě 
s tak bohatou motocyklovou mi-
nulostí vzbudí obor zájem.
Potenciál rozvoje vidíme i u oboru 
obalová technika se zaměřením na 
grafiku a design. Vždyť co v dneš-
ním světě prodáte bez dobré a kva-
litní reklamy a designu. Rozšíření 
studia o tiskové techniky, typogra-
fii umožňuje absolventům získat 
zaměstnání nejen v reklamních 
agenturách, ale i v tiskárnách.
Spolupráce s firmami regionu se 
stále prohlubuje. Praxe v těchto 
podnicích, přednášky a exkurze 
propojují svět školy a firem. Při-
bližují studentům realitu skuteč-
ného života a škole umožňují re-
agovat na požadavky podniků. 

Jsme rádi, že firmy jsou s úrovní 
našich studentů spokojeny.
Veřejnosti se škola představila na 
dnu otevřených dveří firmy ČZ. 
Snad největší zájem vzbudily 
ukázky práce 3D tiskárny. Vý-
stava v Maltézském sále ukázala 

uměleckou a kreativní tvář pře-
devším studentů oborů obalo-
vá technika a aranžér. Snad 
alespoň jeden zápis v pamětní 
knize „…teď, když vidím, co mla-
dí lidé dokážou, přestávám se bát 
budoucnosti“.

Přijďte se i vy podívat, co všechno naši studenti dovedou. Přijďte se 
podívat, čím se zabývají, čím „žijí“. Přijďte se podívat, jaká je dnešní 
mladá generace. 
Pro všechny zájemce otevíráme dveře školy 23. 11. 2013 a 25. 1. 2014 
od 9 do 13 hodin, 11. 12. 2013 a 8. 1. 2014 od 13 do 18 hodin.
Kolektiv pedagogů VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb Strakonice

Nabízíme kvalitní přípravu na vysokoškolské studium 
v kolektivu podobně motivovaných jednotlivců, příjemné 
prostředí, zábavné formy studia a rozmanité mimoškolní 
aktivity.

Dveře gymnázia budou otevřeny dne 5. 11. 2013 a 12. 2. 2014 od 
14.30 do 18 hod.

Tel.: 383 321 281; e-mail: skola@gymstr.cz, www.gymstr.cz 

Gymnázium, Strakonice, Máchova 174

ŠANCE PRO NADANÉ PÁŤÁKY A DEVÁŤÁKY


