
Azylový dům ve Strakonicích po-
skytuje přístřeší lidem bez domo-
va již 14 let. Původně byl zřízen ve 
Zvolenské ulici, po pěti letech se 
přestěhoval na opačný konec Stra-
konic do ulice Budovatelské, kde 
jsou pro potřeby zdejších klientů 
vyčleněna dvě parta v nájemní by-
tovce. Přechodně zde žijí osamělí 
lidé a matky či otcové s dětmi, kte-
ří se ocitnou v nouzi. Nejmladší-
mu obyvateli jsou sotva dva měsí-
ce, nejstarší se narodil před 56 
lety. Posláním tohoto zařízení je 
poskytnout uživatelům na nezbyt-
ně nutnou dobu přechodné ubyto-
vání a pomoci jim nalézt východis-
ko z jejich obtížné životní situace. 

Pět sociálních pracovnic tu kromě 
běžného chodu azylového domu 
zajišťuje rovněž péči výchovnou 
a poradenskou. Klientům pomá-
hají při jednání s úřady, s obstará-
ním zaměstnání a umístěním dětí 
do školek a škol. „Cílem těchto slu-
žeb je pomoci našim uživatelům, 
aby v budoucnu byli schopni řešit 
své problémy co nejvíce samostat-
ně,“ vysvětluje Helena Bartáčko-
vá, pracovnice pověřená vedením 
domu. 

Lidé v nouzi mají možnost
odrazit se ode dna
Zřizovatelem azylového domu je 
město Strakonice a organizačně je 

začleněn do Městského ústavu so-
ciálních služeb. Klienti domu si 
obvykle prošli různými peripetie-
mi. Řada z nich vedla rizikový 
způsob života, kvůli kterému přišli 
o domov a rodinu. Jiní se dostali 
do dluhové pasti a nebyli schopni 
plnit své závazky, až přišli o stře-
chu nad hlavou. Mnohým chybí 
základní sociální dovednosti, ať 
už vlivem prostředí, ve kterém 
vyrůstali, nebo kvůli psychickému 
onemocnění. Podpora a pomoc 
sociálních pracovnic je proto ori-
entována na začlenění těchto lidí 
do společnosti. „Snažíme se moti-
vovat je ke společensky přijatel-
nému způsobu života, aby si doká-
zali obstarat práci a bydlení 
a začali o svém životě přemýšlet ne 
v horizontu jednoho dne, ale s vý-
hledem do budoucnosti. Splatili 
dluhy a poskytli svým dětem něja-
ké zázemí,“ pokračuje Helena Bar-
táčková.
V azylovém domě ve Strakonicích 
je k dispozici 10 jednopokojových 
buněk s kuchyňským koutem a so-
ciálním zařízením. Osamělé ženy 
nebo muži žijí obvykle po třech 
v jedné buňce, matky nebo otcové 
s dětmi mají k dispozici samostat-
nou garsonku. Kromě občanů 
Strakonic zde přechodné útočiště 
nacházejí i lidé s trvalým bydliš-
těm mimo naše město. Podle in-
formací z webových stránek Sdru-
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Vánoce, Vánoce přicházejí…
To už zase uběhl rok? Jako malý 
jsem se na Vánoce těšil v očekává-
ní překvapení pod stromečkem. 
Později v dospělosti mi jejich pří-
chod dělal vrásky na čele kvůli vý-
běru a shánění dárků. Teď po le-
tech se na Vánoce opět těším. 
Těším se na radost mladších čle-
nů rodiny z rozbalování dárečků 
a hlavně na společné rodinné po-
sezení. Myslím si, že právě to 
a naše lidská tužba a snaha si 
alespoň jednou v roce vytvořit at-
mosféru pohody a času na nejbliž-
ší, je na Vánocích to nejkrásnější. 
Vedení města a redakce Zpravo-
daje vám proto s nadcházejícími 
svátky přeje alespoň trochu klidu 
a té pravé vánoční pohody v kruhu 
vašich nejbližších a přátel. Jako 
nevtíravé připomenutí blížících se 
svátků naleznete uvnitř Zpravo-
daje malý dáreček ve formě vánoč-
ní přílohy. Ať vás potěší a ještě 
jednou přejeme šťastné a veselé.
Pavel Pavel, místostarosta

PROPOJOVACÍ KRČEK ZŠ DUKELSKÁ BUDE OPRAVEN 
JEŠTĚ V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE

AZYLOVÝ DŮM VE STRAKONICÍCH JIŽ 15 LET SLOUŽÍ LIDEM V NOUZI

Opravit propojovací krček mezi 
oběma pavilony tak, aby mohl být 
využíván co nejdříve, zároveň se 
postarat o zateplení panelového 
objektu 1. stupně a nechat vy-
pracovat provozně dispoziční stu-
dii pro celou školu. Takové je 
usnesení zastupitelstva města, jak 
co nejefektivněji vyřešit problém 
s azbestem na Základní škole 
Dukelská ve Strakonicích.
Nadlimitní množství azbestových 
a minerálních vláken v ovzduší již 
vloni znamenalo uzavření prosto-
ru propojovacího krčku, kde byl 
nalezen zdroj těchto zdraví škod-
livých látek. Objekt krčku byl totiž 

ve své době postaven z tzv. bo-
letických panelů. Sloužil jako 
průchod mezi oběma pavilony 
a rovněž poskytoval prostor pro 
šatny prvního stupně. Od loň-
ských prázdnin je z bezpečnost-
ních důvodů stavebně uzavřen.
Propojovací krček významně este-
ticky ovlivňuje vzhled školního are-
álu. Letos v dubnu prezentoval 
městské radě architekt Jan Ram-
pich variantní studii na možnou 
novou podobu tohoto objektu (více 
informací ve Zpravodaji 6/2013).
Záměrem výše uvedeného rozhod-
nutí zastupitelstva je v co nejbliž-
ším časovém období ze spojovací-

ho krčku odstranit nevyhovující 
konstrukce včetně stávajícího ob-
vodového pláště a udělat nové 
opláštění, což spolu s výměnou 
oken a zateplením objektu 1. stup-
ně přispěje ke zlepšení vzhledu 
i podmínek provozu školy. 
Podle starosty města Pavla Vond-
ryse by provozně dispoziční studie 
měla pomoci rozhodnout, jakým 
způsobem v budoucnu přistoupit 
k celkové rekonstrukci školy. S vy-
členěním finančních prostředků na 
realizaci stavebních úprav propojo-
vacího krčku je počítáno v návrhu 
rozpočtu na rok 2014.
(PR)

Obyvatelka azylového domu s dítětem. Foto: I. Malotová, archiv MěÚ

Pokračování na další straně.

žení azylových domů v ČR je 
v Jihočeském kraji podobných 
zařízení celkem dvacet, některá 
z nich se specializují pouze na mu-
že nebo ženy, jiná například na 
mladé dospělé, co vyrůstali v dět-
ských domovech nebo na rodiny 
v nouzi. „Chceme radě města po-
dat návrh, abychom zde mohli po-
skytovat služby rovněž rodinám 
v tísni. V podstatě se tak již nefor-
málně děje,“ doplňuje Helena Bar-
táčková. „Pokud rodina alespoň 
částečně funguje, je třeba podchy-
tit oba rodiče. Pracujeme-li jen 
s jedním z nich a on se potom vrátí 
do původního prostředí, obvykle je 
jen otázkou krátkého času, kdy ho 
ten druhý stáhne zpátky na dno.“

Pravidla ukotvují sociální
dovednosti
Běžné sociální zvyklosti, jakými 
jsou pravidelná péče o sebe i o dě-
ti, hygiena, výživa či například do-
držování denního a nočního reži-
mu, tu pomáhá utvářet provozní 
řád. Fungování azylového domu 
je podřízeno především zájmům 
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Zastupitelstvo města projednalo:

17. zasedání dne 30. 10. 2013 

PODPORA TECHNICKÉHO 
VZDĚLÁVÁNÍ 
realizaci projektu Podpora technic-
kého vzdělávání na základních 
školách ve Strakonicích a předlože-
ní žádosti o podporu projektu do 
Regionálního operačního progra-
mu NUTS II Jihozápad, do oblasti 
podpory rozvoje infrastruktury zá-
kladního, středního a vyššího od-
borného vzdělávání.

Předmětem připravovaného pro-
jektu je pořízení technického vy-
bavení a souvisejících technologií 
do všech základních škol ve Stra-
konicích. Jedná se o vybavení, kte-

ré umožní zlepšení kvality výuky 
a modernizaci vzdělávacích pro-
gramů. Předpokládané výdaje na 
projekt jsou 4 750 000 korun. 
Město podalo žádost o dotaci, kte-
rá může být až 85 % celkových 
způsobilých výdajů.

OPRAVA SILNICE 
V MODLEŠOVICÍCH
finanční prostředky v částce 
440 000 Kč na opravu místní ko-
munikace v Modlešovicích. 

Z důvodu špatného technického 
stavu komunikace dojde k polože-
ní nového asfaltového povrchu.

Usnesení z jednání zastupitelstva 
města naleznete na stránkách

www.strakonice.eu.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTAAZYLOVÝ DŮM VE STRAKONICÍCH JIŽ 15 LET SLOUŽÍ LIDEM 
V NOUZI Pokračování z předchozí strany.

Na dopravním hřišti v ulici Krále Jiřího z Poděbrad si mohou děti procvi-
čit pravidla silničního provozu.  Foto: L. Šnajdrová, archiv MěÚ 

a potřebám dětí. Rodiče proto mu-
sí být například již v sedm hodin 
večer se svými ratolestmi doma, 
aby se děti stihly připravit do ško-
ly a jít včas spát. Nemohou zde ta-
ké nechat děti bez dozoru jiné do-
spělé osoby a jít se bavit. Všichni 
uživatelé jsou také povinni se sta-
rat o pořádek ve svých bytech 
i společných prostorách. Návštěvy 
jsou zde omezené, aby nedocháze-
lo k narušování normálního, ale 
pro mnohé zcela nového, denního 
rytmu. V azylovém domě se ne-
smí pít alkohol. Přístřeší je zde po-
skytováno maximálně na dobu tří 
měsíců. Na úspěšnou resocializaci 
zdejších klientů je to ale krátká 
doba, ve výjimečných případech 
proto může být prodloužena až 
na jeden rok. Několik lidí tu žije 
i déle. 

I drobné úspěchy dávají sociální 
práci smysl
Nelehká práce sociálních pracov-
nic končí často bez kladných vý-
sledků. Řada uživatelů se sem po 
čase vrací, když opět skončí na 
ulici. Proto každý dílčí úspěch po-
těší. Helena Bartáčková vzpomíná 
na nedávnou návštěvu u jedné bý-
valé klientky. „Když sem přišla, 

pochybovaly jsme, že bychom moh-
ly něco v jejím životě změnit. Po ně-
kolika měsících, kdy u nás žila, se jí 
podařilo získat nájemní byt, kde 
teď bydlí se svými dětmi a partne-
rem. Byla sobota a ty jsou tady 
v azylovém domě vyhrazeny gene-
rálnímu úklidu. Co myslíte, že se 
právě dělo v bytě téhle naší bývalé 
klientky? Gruntovala celá rodina! 
I takové drobnosti dávají naší práci 
smysl.“ 
Petra Ferencová přišla do azylo-
vého domu po té, co neměla pro-
středky na zaplacení podnájmu. 
Mluví tlumeným hlasem, aby ne-
probudila děti, měsíčního Jana 
a roční Lilian, které právě spí. 
Za oknem listopadové odpoledne 
a začíná drobně pršet, ale v paste-
lově vymalovaném pokoji je útul-
no, čisto a teplo. Vůně po právě 
dojedeném obědě ještě nevyprcha-
la. „Je nám tady dobře,“ říká. Až 
odtud za pár měsíců odejde, odne-
se si s sebou i nabytou schopnost 
vytvořit domov své rodině? „Snad 
ano… Přejeme jí, aby to tak bylo,“ 
uzavírá za všechny své kolegy-
ně, sociální pracovnice v azylo-
vém domě ve Strakonicích, Hele-
na Bartáčková.
Irena Malotová, PR

Rada města projednala:

118. jednání dne 9. 10. 2013 

MĚSTO PODPOŘILO TURNAJE
poskytnutí příspěvku ve výši 
6 000 Kč TJ Sokol Strakonice 
na dvoudenní akce stolního tenisu 
v sokolovně ve dnech 19.–20. 10. 
2013. 

OPRAVY NA DOPRAVNÍM 
HŘIŠTI
poskytnutí příspěvku ve výši 
10 000 Kč DDM Strakonice na 
úhradu oprav vodorovného značení 
a opravu elektrické skříně, ze které 
se ovládá světelné značení, na do-
pravním hřišti u ZŠ Strakonice, 
Krále Jiřího z Poděbrad 882.

čp. popis v tis. Kč

47/I., Velké náměstí rekonstrukce fasády a vchodu   850

205/II., Stavbařů přestavba nebytového prosto-
ru na dvě bytové jednotky 1 000

635–6/I., 805/I.,
1281/I., 304/I.

výměna vodoměrů studené 
vody a teplé užitkové vody 
160 ks

  104

47/I., 49/I., 57–58/I.,
204–206/II.

instalace indikátorů na topení 
639 ks   353

805/I., 1283/I., 1392/I. zhotovení Průkazu energické 
náročnosti budov    30

204–206/II., Stavbařů projektová dokumentace   250

57–58/I., Velké náměstí úprava společného dvora   100

122. jednání dne 6. 11. 2013

BYTOVÝ FOND V ROCE 
2014 
rozpočet bytového fondu města 
Strakonice pro rok 2014, a to ve vý-
ši: příjmy 19 milionů korun, výda-
je 11,1 milionů korun. Plánované 

akce pro rok 2014 ve výši 3,027 
milionů korun.

Město Strakonice má ve svém 
vlastnictví 568 bytových jedno-
tek, z toho je 76 bytů v domech 
s pečovatelskou službou v ulicích 
Jezerní a Rybniční. V roce 2014 
jsou v plánu tyto hlavní opravy: 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
První den v roce vzhlíží nad řekou 
Otavou tisíce hlav na oblohu, aby 
si vychutnaly přivítání Nového ro-
ku ohňostrojem. Město Strakoni-
ce si Vás i v roce 2014 dovoluje 
pozvat na Novoroční ohňostroj, 

který se uskuteční 1. ledna od 
18.00 hod. Předtím se sejdou otu-
žilci, kteří si v 16.00 hod. zaplavou 
u lávky v řece Otavě. 
Těšíme se na příjemné setkání 
s Vámi.
Michaela Bláhová, odbor školství 
a CR

PŘÍSPĚVKY PRO KULTURU
poskytnutí příspěvků ve výši 
5 000 Kč DDM Strakonice na akce 
pořádané do konce roku 2013, 
10 000 Kč Nadačnímu fondu 
Gymnázia Strakonice na dopra-
vu pěveckého sboru na celostátní 
kolo Přehlídky středoškolských 
pěveckých sborů v Opavě ve 
dnech 14.–17. 11. 2013, 4 000 Kč 

Sdružení zdravotně postižených 
v ČR, územnímu sdružení Strako-
nice na nájemné při XVII. předvá-
nočním setkání zdravotně posti-
žených v domě kultury dne 11. 12. 
2013 a 10 000 Kč hudební skupi-
ně Šafrán u příležitosti 35. výročí 
založení skupiny. 

Usnesení z jednání rady města 
naleznete na www.strakonice.eu.
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Listopadové stavební práce na budově městského úřadu. 
  Foto: L. Šnajdrová, archiv MěÚ

V druhé polovině prosince bude 
v městském informačním centru 
zdarma k dispozici v pořadí již 
devátý díl publikace Ohlédnutí 
za sportem Strakonice. Tentokrát 
zachycuje významné okamžiky 
roku 2012. Tento díl i ty předcho-
zí je možné nalézt na oficiálních 

internetových stránkách města 
www.strakonice.eu, v portálu Tu-
rista a volný čas, pod odkazem 
Sport. 
Město Strakonice děkuje všem, 
kteří se podíleli na její tvorbě. 
Lucie Šnajdrová, odbor školství 
a CR

OHLÉDNUTÍ ZA SPORTEM 2012 STRAKONICE

Poznejte zábavnou formou jižní 
Čechy a hrajte o více než 600 cen. 

Soutěžit můžete na stránkách 
https://soutez.jiznicechy.cz

ZNÁTE JIŽNÍ ČECHY?

V září 2013 bylo na základě žá-
dosti města Strakonice provedeno 
měření hluku v okolí Základní 
školy Povážská i ve vnitřním pro-
středí školy. Podle výsledků měře-
ní hladina hluku během nejhluč-
nějších osmi hodin v denní době 
nepřekračuje stanovený hygie-
nický limit. Měření hluku, které 
je součástí kolaudačního řízení, 
uskutečnili pracovníci Zdravot-
ního ústavu, zkušební laboratoře 
Plzeň, oddělení faktorů prostředí 
v Českých Budějovicích.
Celkem 13, resp. 26 měření se 
provádělo ve dvou dnech zhruba 
v době od 10.00 hodin dopoledne 
do 21.30 večer při běžném provo-
zu školy. Dva hlavní zdroje hluku 
– venkovní hřiště a tělocvična by-
ly maximálně využity. Od ranních 
do pozdních večerních hodin zde 
probíhaly sportovní aktivity, v tě-
locvičně navíc při otevřených vět-

racích oknech. Měřící přístroje by-
ly umístěny na čtyřech rodinných 
domcích v sousedství školy v ulici 
Václavská a Nad Školou. Ve všech 
případech byl výsledek stejně příz-
nivý a stanovený hygienický limit 
nebyl překročen. Rovněž měření 
hluku přímo v objektu školy do-
padlo velmi dobře a prokázalo, že 
hluk z tělocvičny rušivě nezasa-
huje do jiných učeben.
Město navíc ještě požádalo o změ-
ření hluku z provozu dopravy 
v okolí školy. Měřící přístroj byl 
umístěn u rodinného domku v ulici 
Václavská. Před tímto domem je 
na silnici instalován zpomalovací 
práh. Bylo zde provedeno šestnáct 
měření ve dvou dnech. Jejich vý-
sledkem je zjištění, že ani zde v celé 
denní době od 6.00 hodin do 22.00 
hodin nepřekračuje hladina hluku 
hygienický limit pro tuto dobu sta-
novený.                                        (PR)

HLUK ZE ŠKOLY NEPŘEKRAČUJE HYGIENICKÉ LIMITY

Společné setkání u velkého adventního věnce:
1. adventní neděle   1. 12.  18.30 Pěvecký sbor Gymnázia Strakonice
2. adventní neděle   8. 12.  17.00 Sbor ZŠ Dukelská Strakonice
3. adventní neděle  15. 12 17.00 ZŠ Povážská a Hudební škola Yamaha
4. adventní neděle  22. 12.  17.00 Kulturní program
Odbor školství a CR a odbor životního prostředí

Období čtyř adventních nedělí 
Vám bude v našem městě v letoš-
ním roce připomínat velký advent-
ní věnec, který bude umístěn před 
OD Prior. Věnec je symbolem 

úcty a radosti, a proto i vy bude-
te mít každou neděli příležitost se 
zde na chvíli zastavit, vychutnat 
si předvánoční atmosféru a třeba 
si i zazpívat.

ADVENTNÍ ČAS PŘIPOMENE VELKÝ ADVENTNÍ VĚNEC

Odpovídáme na dotazy čtenářů 
k letáku, který byl vložen na někte-
rých místech města do listopado-
vého Zpravodaje.

Město Strakonice s tímto reklam-
ním letákem nemá nic společného 
a nedalo k jeho vložení do Zpravo-
daje žádný souhlas.  Redakční rada

UPOZORNĚNÍ

VY SE PTÁTE, MY ODPOVÍDÁME

V souvislosti se stavebními úpra-
vami objektů čp. 1, 2, 3 na Velkém 
náměstí a čp. 270 Na Stráži se na 
Zpravodaj města obracíte s dota-
zy, co konkrétně se děje, proč bylo 
třeba tyto úpravy realizovat a ko-
lik to bude město stát. O od-
pověď jsme požádali tajemníka 
Městského úřadu Strakonice Jana 
Tůmu.

„V první fázi byly provedeny ně-
které bourací práce uvnitř bý-
valé školy, kde následně došlo 
k úpravě krovu a stropu v půd-
ních prostorách. Současně byla 
zateplena fasáda ze severní strany 
na objektu čp. 2 a na objektech čp. 
1, 2, 3 byla vyměněna stará do-
sloužilá okna a opraveny fasády. 
Součástí  rekonstrukce je i výměna 
již nevyhovující ležaté kanalizace 
v objektu čp. 2 a čp. 3. Realizuje se 
instalace nového výtahu mezi bu-
dovami čp. 1 a objektem MěÚ na 
Stráži, jež je součástí propoje-
ní těchto budov. Všechny objekty 
by po ukončení této první etapy 
stavebních úprav měly být pro-
pojené a připravené na budoucí 

plánované sestěhování úřadu pod 
jednu střechu. 
Město Strakonice získalo od Mi-
nisterstva financí ČR účelové pro-
středky ve výši 16,2 milionů korun 
na dořešení podmínek výkonu stát-
ní správy obce s rozšířenou působ-
ností. Tyto prostředky lze použít 
pouze pro uvedený účel, proto 
jsme se pustili do stavebních úprav 

budoucího i stávajících objektů 
městského úřadu. Zateplení a nová 
okna navíc uspoří prostředky za 
energie. Propojení a úpravy objektů 
umožní v budoucnu realizaci naší 
vize, kterou je „úřad pod jednou 
střechou“. Tím by se významně 
zvýšil komfort poskytování služby 
klientům. Další kroky v naplňová-
ní tohoto cíle se budou odvíjet od 
případných  dotačních prostředků. 
A protože se v souvislosti se součas-
nými stavebními úpravami úřadu 
mluví o nejrůznějších finančních 
částkách, rád bych toto uvedl na 
pravou míru. Celková částka na 
realizaci této etapy činí  20,2 mil. 
Kč včetně DPH. To znamená 4 mi-
liony Kč z městského rozpočtu.“

Stavba severního dopravního 
půloblouku je plánována v ná-
sledujících třech letech. Tato infor-
mace, která jistě potěší obyvatele 
Strakonic, vyplynula z jednání zá-
stupců Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, projektantů stavby a vedení 
města, které se uskutečnilo po-
čátkem listopadu.
Téměř všechny pozemky pod bu-
doucí stavbou v hodnotě desítek 
milionů korun jsou již vykoupeny. 
Pokud vše půjde podle předpokla-

dů, v příštím roce na jaře by se 
měla realizovat kruhová křižo-
vatka na Katovické před vjezdem 
do města a samotná stavba ob-
chvatu bude následovat v letech 
2015–2016.
Investorem severního dopravního 
půloblouku je ŘSD, město bude 
financovat stavby související, na-
příklad chodníky, lávku pro pěší, 
parkoviště, veřejné osvětlení, ka-
nalizaci a zeleň.
(PR)

STRAKONICE SE DOČKAJÍ OBCHVATU
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PRACOVNÍCI ODBORU DOPRAVY JSOU 
PŘIPRAVENI NA NÁPOR OPOZDILCŮ

Od příštího roku pozbývají platnosti řidičské průkazy vydávané v roz-
mezí od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004. Jejich držitelé jsou povinni si je vy-
měnit nejpozději do konce prosince. „Na vystavení nového průkazu 
je zákonná lhůta 20 pracovních dní. Opozdilci mají tudíž nejvyšší čas. 
Výměna je bezplatná. Pokud ovšem budete potřebovat vydání řidič-
ského průkazu uspíšit, zaplatíte 500 korun,“ říká Radka Jungvirtová 
z odboru dopravy Městského úřadu Strakonice.
Zvýšený zájem klientů o tuto agendu je patrný i v maximálně využi-
tém on-line rezervačním systému. Ten umožňuje předem se objednat 
na přepážku přes internet. Objednaný klient je přednostně obsloužen, 
což významně šetří jeho čas. Elektronický objednávkový systém nabí-
zí odbor dopravy na městském úřadě zatím jako jediný.
Od roku 2009 sídlí odbor dopravy v nových prostorách v ulici Krále 
Jiřího z Poděbrad. Zde by také měl zůstat i po plánovaném sestěhová-
ní úřadu pod jednu střechu na Velké náměstí. Prostorný areál totiž 
nabízí dostatek míst k parkování a zrekonstruovaný objekt odboru do-
pravy příjemné zázemí pro klienty i pracovníky.

Odbor dopravy vykonává 
státní správu obce s rozší-
řenou působností v oblasti 
registrace vozidel, řidič-
ských oprávnění, provozo-
vání taxislužby a MHD, 
projednávání přestupků 
souvisejících s provozem 
na pozemních komunika-
cích a provádí výkon funkce 
silničního správního a spe-

ciálního stavebního úřadu silnic II. a III. třídy ve správním obvodu obce. 
Povoluje místní a přechodné úpravy provozu a poskytuje metodickou 
pomoc obecnímu úřadu a informace veřejnosti. Stručný souhrn výsled-
ků práce odboru je již třetím rokem k dispozici prostřednictvím Výroč-
ní zprávy města Strakonice, kterou lze najít na www.strakonice.eu.
Zajímavý, i když rozhodně ne potěšující, je nárůst počtu řešených pře-
stupků v posledních letech. Jen v roce 2012 jich na oddělení dopravně 
správních agend evidovali dva tisíce, včetně trestných činů.
V uplynulém období se pracovníci odboru dopravy rovněž potýkali 
s nepříjemnostmi při zavádění nového registru motorových vozidel 
a snažili se vypořádat s chybami dodavatele software tak, aby dopad 
na klienty byl co nejmenší. To znamenalo práci přesčas i obsluhování 
klientů mimo úřední dny.

AUTOBUSY MHD BUDOU JEZDIT PODLE UPRAVENÝCH 
JÍZDNÍCH ŘÁDŮ
Po zkušebním provozu nových linek městské hromadné dopravy při-
pravilo vedení města a odbor dopravy společně se zástupci přepravce 
ČSAD STTRANS úpravy jízdních řádů, na nichž se svými připomín-
kami podíleli sami cestující. „Od července do konce září jsme shromáž-
dili 85 námětů a požadavků od cestujících MHD. Na základě těchto 
připomínek jsme vypracovali návrh úprav nových jízdních řádů. Větši-
nu požadavků, zhruba 70 %, se podařilo do změn zapracovat,“ upřes-
ňuje Václav Býček, vedoucí odboru dopravy MěÚ.
Od 15. prosince budou autobusy MHD jezdit podle již takto uprave-
ných jízdních řádů. Roční dotace na provoz MHD se v důsledku uve-
dených změn zvýší zhruba o 250 tisíc korun. Podle Václava Býčka ne-
bylo možné některé podněty zapracovat, a to buď z důvodu, že byly 
v rozporu s jinými požadavky nebo by se narušila návaznost na vlaky. 
Pro uspokojení dalších připomínek budou moci cestující využít rov-
něž linkovou dopravu (modré autobusy). U těchto linek bude ve měs-
tě rozšířen počet zastávek. Upravené jízdní řády budou v prosinci 
rovněž k dispozici na stránkách přepravce www.sttrans.cz a na pře-
pážce informací na autobusovém nádraží ve Strakonicích.            (PR)

INFORMACE

MĚSTSKÝ ÚŘAD STRAKONICE
  ODBOR DOPRAVY

Odbor dopravy sídlí v ulici Krále Jiřího 
z Poděbrad.                Foto: Archiv MěÚ

Sváteční dny a hody znamenají 
zvýšenou spotřebu tuků a olejů, 
které po použití někteří lidé ještě 
doma vylévají do kuchyňských 
dřezů či záchodových míst. Aniž si 
to možná uvědomuji, jejich sma-
žená ryba, tedy spíše to, co po ní 
zbyde, nadělá nejednu vrásku vo-
dohospodářům a nejen městskou 
kasu může vyjít na desítky tisíc 
korun.

Po ochlazení odpadní vody v ka-
nalizaci totiž dochází k vysrážení 
tuků, které se nabalují v podobě 
malých hrudek a zachycují do se-
be další příměsi. Problémy způ-
sobují zanášením kanalizačního 
systému a ucpáváním trubek i čer-
padel. Částečným rozkladem tuků 
vzniklé mastné kyseliny mají za 
následek korozi stěn kanalizační-
ho potrubí. Přitom stačí málo; po 
částečném zchladnutí použitý olej 
z pánve nebo hrnce přelít do plas-
tové nádoby a tu dobře uzavřít. 
Láhev s tímto odpadem pak od-
nést do některého z devíti kontej-
nerů na zpětný sběr potravinář-
ských olejů a tuků, které máme 
ve Strakonicích již dva roky k di-
spozici.
Zatímco vloni bylo v našem měs-
tě tímto způsobem shromážděno 
a ekologicky zlikvidováno zhruba 
300 kg použitých olejů a tuků 

z domácností, letos toto číslo jen 
v prvním pololetí vzrostlo o 150 
kilogramů.
Podle pracovníků společnosti 
EKO–PF, která sběr a likvidaci 
technicky zajišťuje, je patrná větší 
ochota lidí třídit i tento druh od-
padu. Rovněž se zvýšila jejich 
ukázněnost a do kontejnerů již ne-
vhazují jiný druh odpadu. „V le-
tošním roce jsme kvůli tomu ne-

chali upravit víka nádob tak, aby 
do nich nebylo možné vhazovat 
pytle s komunálním odpadem,“ do-
plňuje Lucie Klimešová z odbo-
ru životního prostředí Městského 
úřadu ve Strakonicích. Kontejne-
ry musely být rovněž zabezpeče-
ny proti krádeži po té, co dvě z ná-
dob byly ze svých míst odcizeny.
I přes počáteční problémy, se kte-
rými se ve Strakonicích bylo třeba 
vypořádat, je možnost zpětného 
sběru opotřebovaných potravinář-
ských olejů a tuků významným 
příspěvkem k ochraně životního 
prostředí i vodohospodářského 
majetku.
Až budete vařit, péct a smažit svá-
teční oběd, nezapomeňte si při-
chystat pet láhev, do níž vylijete 
všechen použitý tuk. Sběrné nádo-
by jsou pro vás přichystány v těch-
to místech (viz tabulka). 
(PR)

KAM S OLEJEM AŽ DOSMAŽÍTE KAPRA? DO KANÁLU NE!

1. Přední Ptákovice – ulice Hraniční – separační hnízdo odpadů 
u ubytovny ČZ a.s.

2. Heydukova ulice – separační hnízdo odpadů v panelákové výstav-
bě v blízkosti ul. Ellerova

3. Bavorova ulice – separační hnízdo odpadů za kruhovým objezdem
4. 4. Sídliště 1. máje – separační hnízdo odpadů v dolní části sídliště

5. Ulice M. Alše – separační hnízdo odpadů u točny autobusů 
(zastávka Sídliště)

6. Rybniční ulice – separační hnízdo odpadů u křižovatky s Vodní ulicí

7. Sídliště Mír – druhé separační hnízdo odpadů v ulici Kosmonautů 
směrem k ul. Mládežnická

8. Čelakovského ulice – separační hnízdo odpadů směrem k Bavoro-
vě ulici mezi byt. domy

9. Starý Dražejov – náves

Sběrná nádoba na použité tuky a oleje. Foto: L. Šnajdrová, archiv MěÚ

Místa, kde najdete sběrné nádoby:
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Během měsíce října 
jsme zaznamenali ví-
ce než osm stovek 
událostí. Na více než 
osminu z celkového 

počtu vyráželi strážníci na základě 
oznámení občanů. Ve dvou přípa-
dech poskytovali strážníci měst-
ské policie první pomoc, v dalších 
dvou pak byli nuceni převézt oso-
by do protialkoholické záchytné 
stanice do Českých Budějovic. Ve 
třech případech předávaly hlídky 
městské policie Policii ČR pode-
zření ze spáchání trestného činu. 
U padesáti dvou událostí řešili 
strážníci přestupky na úseku ve-
řejného pořádku, potažmo na úse-
ku majetku.
Strážníci poskytovali první po-
moc v centru města
Dne 9. 10. prováděla hlídka MP 
kontrolu v ulici U Sv. Markéty. Na 
chodníku strážníci uviděli staršího 
muže, který náhle zkolaboval. Po-
skytli dotyčnému první pomoc a ná-
sledně přivolali záchrannou službu, 
která jej převezla do nemocnice.
Tržní řád zakazuje nevyžádaný 
podomní prodej
Dne 11. 10. jsme přijali oznámení 
od ženy, že po panelovém domě 
v ulici Heydukova se pohybuje 
muž, který zde bydlícím občanům 
nabízí levnější odběr elektrické 
energie. Svým jednáním se dotyč-
ný dopouštěl přestupku tím, že 
porušil jeden z bodů v Tržním řá-
du města Strakonice. Strážníci 
muže v domě zastihli a vyřešili jej 
na místě v blokovém řízení. 
Stejný případ se stal 16. 10. v ulici 
Kosmonautů a do třetice 23. 10. 
v Bavorově ulici.
Mladíka pohltilo bahno
Dne 11. 10. jsme přijali oznámení 
na tísňovou linku MP (156), že 
v Blatském rybníku je asi deset 
metrů od břehu, v bahně zapadlý 
mladík, který tam šel zřejmě lovit 
malé rybičky na štiku. Strážníci na 
místě zjistili, že mladík je moc da-
leko a vlastními silami jej nevytáh-
nou. Proto byli přivoláni hasiči, 
kteří ho pomocí lana z bahna vy-
táhli. Mladík byl v naprostém po-
řádku a společně s otcem a brat-
rem odešel domů. 
Muž ničil, co mu přišlo pod ruku
Dne 12. 10. jsme přijali oznámení 
od muže, že v ulici Čelakovského se 
pohybuje podezřelý muž, cosi dává 

za stěrač zaparkovaného vozidla 
a zvoní na zvonky. Přes kamerový 
systém strážník MP muže následně 
sledoval. Tento sebral ze země zřej-
mě kámen a u vchodu domu v ul. 
Čelakovského bouchal s ním do 
poštovních schránek. Strážníci se 
při příjezdu na místo všimli, že výše 
uvedené vozidlo je silně poškozené 
na sklech, dveřích a blatnících. Muž 
před služebním vozidlem začal utí-
kat a v ulici Havlíčkova byl dostižen. 
Křičel, byl zmatený a agresivní. 
Strážníci pojali podezření ze spá-
chání trestného činu, proto byla 
přivolána hlídka OO PČR, která si 
událost převzala.
Muž vykopl okno u autobusu
Strážníci MP dne 16. 10. dopadli 
v ulici Nádražní opilého muže, 
který po pracovnici pokladny ČD 
hodil zapálenou cigaretu, obtěžo-
val cestující a nakonec vykopl ok-
no u nástupních dveří autobusu. 
Jelikož hlídka MP na místě pojala 
podezření z trestného činu, byla 
na místo přivolána hlídka Policie 
ČR, která si dotyčného převzala 
k dalšímu šetření.
Vykonal potřebu, platil
V brzkých ranních hodinách dne 
19. 10. spatřil strážník městské 
policie za pomoci kamerového 
systému muže, jak vykonává po-
třebu na chodník v centru města. 
Hlídka, která byla na místo přivo-
lána, vyřešila následně muže v blo-
kovém řízení.
Muž si ustlal v bytovém domě
Krátce před půlnocí dne 21. 10. 
jsme přijali oznámení od ženy 
v ulici Zvolenská, že v posledním 
patře si někdo ustlal na chodbě. 
Dále uvedla, že je sama doma s dí-
tětem, na stejném patře již nikdo 
jiný nebydlí a ona se zde bojí. Na 
místě strážníci našli spícího muže, 
kterého probudili, provedli u něj 
kontrolu totožnosti a následně vy-
provodili z domu.
Poděkování za všímavost
Poděkování patří ženě, která nám 
dne 22. 10. oznámila, že v ulici 
MUDr. K. Hradeckého zastavily 
dva automobily, ze kterých tři mu-
ži asi dvacet minut nosili do za-
parkovaného ,,Mercedesu“ nějaké 
věci, a pak odjeli. Na místě stráž-
níci zjistili, že vozidlo má regis-
trační značku, která je evidová-
na na jiné vozidlo. Byla přivolána 
hlídka Policie ČR k dalšímu šetření.

VYDÁVÁNÍ RYBÁŘSKÝCH A LOVECKÝCH LÍSTKŮ
Upozorňujeme, že rybářské a lovecké lístky se budou vydávat do 
pátku 20. 12. 2013, pak bude pokladna uzavřena.
Bližší informace vám poskytne Václav Tlapák, odbor životního 
prostředí, tel.: 383 700 346, e-mail: vaclav.tlapak@mu-st.cz.

Kouřil v místech, kde toto jest 
zakázáno
Dne 25. 10. zjistil strážník MP při 
kontrole autobusového nádraží 
muže, který kouří v zakázaných 
prostorách. Po kontrole totožnosti 
byl muž na místě vyřešen v bloko-
vém řízení.
Mladík byl osobou hledanou po-
licií
Poděkování patří ženě, která nám 
dne 27. 10. oznámila, že v Renne-
rových sadech se pohybuje mla-
dík, který kope do lamp veřejného 
osvětlení. Přes kamerový systém 
byl mladík zachycen v ulici Lidic-
ká. Strážníci mladíka zastihli a je-
likož u sebe neměl žádné dokla-
dy k prokázání své totožnosti, byl 

převezen na OO PČR. Zde bylo 
zjištěno, že se jedná o hledanou 
osobu.
Je před námi poslední měsíc toho-
to roku. Měsíc nákupů, shánění. 
Měsíc vánoční pohody, dárků. 
Hlídky městské policie i Policie 
ČR budou jako každý rok dohlížet 
na veřejný pořádek kolem jednot-
livých marketů. I vy sami dbejte 
na to, abyste neponechávali zby-
tečně své věci bez dozoru a nedá-
vali tak příležitost k drobným krá-
dežím. 
Zaměstnanci městské policie Vám 
všem přejí klidné, pohodové pro-
žití svátků vánočních a bujaré 
oslavy Silvestra.
Milan Michálek, velitel strážníků

Ve školním roce 2013/2014 byli 
zvoleni ze všech základních škol 
a gymnázia ve Strakonicích dětští 
zastupitelé: David Bašta, Filip 
Boček, Pavlína Doležalová, Petra 
Dunovská, Adéla Friedelová, Sa-
rah Gerlichová, Kateřina Hálová, 
Michaela Helmová, Daniel Kar-
ger, Eliška Kropáčková, Aleš 
Kvěch, Daniel Limpouch, Nikola 
Němejcová, Adam Palivec, Kris-
týna Půbalová, Lucie Růthová, 
Helena Semirádová, Jiří Slabý, 
Václav Strejček, Leona Vávrová, 
Vendula Zachová.
Všech 21 zastupitelů se zúčastni-
lo adaptačního kurzu, který má za 
úkol, aby se děti lépe poznaly i v ji-
ných situacích než jen v zasedací 
místnosti. Dalším cílem kurzu je 
mezi sebou najít starostu a mís-
tostarostu, které si zvolí poslední 
večer. Stejně tak si musí zvolit 
a shodnout se na tématu – projek-
tu, na kterém budou pracovat po 

celý školní rok. Tentokrát pod 
vedením nově zvoleného staros-
ty Jiřího Slabého a místostarostky 
Adély Friedelové se zastupitelé 
domluvili na hlavním tématu Stra-
konická šifra a pokud bude příle-
žitost, rádi by nějakým způsobem 
přispěli i na charitu nebo pomohli 
při charitativní akci například pro 
naše Dětské centrum Jihočeské-
ho kraje. Co se skrývá pod taju-
plným názvem Strakonická šifra 
Vám budeme postupně poodhalo-
vat v dalších číslech Zpravodaje. 
Už teď můžeme nahlédnout pod 
pokličku dalších aktivit dětských 
zastupitelů a pomalu se začít těšit 
na masopustní veselí, které po 
loňském úspěchu opět proběhne 
22. února 2014. Za všechny dět-
ské zastupitele Vám přejeme krás-
né Vánoce, splněná přání a šťast-
ný start do nového roku.
Michaela Bláhová, odbor školství 
a CR

NOVÉ DĚTSKÉ ZASTUPITELSTVO, NOVÉ CÍLE

Chystáte se s předvánoční nadíl-
kou do strakonického psího útul-
ku? Čtyřnozí obyvatelé vám budou 
vděčni za psí (i štěněcí) konzervy, 
drobné pamlsky v podobě suše-
ných uší a záoušek nebo měkkých 
tyčinek. Ty tvrdé barevné z buvolí 
kůže moc rádi nemají. Zato takové 
piškoty, těmi zde žádný nepohrd-
ne. A pokud jste se rozhodli koupit 
pejskům nějaké granule, pak by 
raději chtěli kvalitnější a chutnější, 
které ovšem také více stojí. Pra-
covníci útulku by přivítali pro své 
svěřence rovněž psí oblečky (pro 
menší) a vesty (pro větší), aby je 
v zimě zahřály.
„Chtěli bychom touto cestou podě-
kovat našim přispěvatelům i li-
dem, kteří nám pomáhají po celý 

rok s venčením pejsků. Prostě 
všem, jimž není osud opuštěných 
zvířat lhostejný,“ vzkazuje Ale-
xandra Auterská, vedoucí Útulku 
pro opuštěné a nalezené psy měst 
Strakonice a Písek.                  (PR)

PSÍ ÚTULEK DĚKUJE SVÝM PŘISPĚVATELŮM

Ilustrační foto.
 Foto: I. Malotová, archiv MěÚ
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UDÁLOSTI/SENIOŘI

SRDEČNĚ ZVEME DO MANY
Čtvrtek 12. 12. od 17.00 hod. 
NA CESTÁCH do zemí známých i neznámých
Promítání a povídání s Martinou Šambazovou, společně s ní navštíví-
me a procestujeme sedm zemí, kde prožila osm let (Izrael, Sibiř, Dálný 
východ a Střední Asie) 
Čtvrtek 19. 12. od 17.00 hod. 
TVOŘIVÝ VÁNOČNÍ PODVEČER
Vyrábění vánočních ozdob a dekorací z korálků
Neděle 22. 12. od 16.00 hod. 
VÁNOČNÍ SLAVNOST
Vánoční písně, sváteční slovo, divadelní vystoupení klubu Awana, loso-
vání dárků a raut

Radostné a pokojné vánoční svátky přeje
Mana, Apoštolská církev, Lidická 194, Strakonice

www.manacirkev.cz

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

„S GYMNÁZIEM NA CESTÁCH“
Úterý 3. 12. 2013 od 18 hodin v promíta-
cím sále strakonického gymnázia
THAJSKO, MALAJSIE
Během tohoto promítání, jímž nás bude 
provázet pan Mgr. David Šimeček, si bu-
deme povídat o jeho cestě dvěma zeměmi 
jihovýchodní Asie, jejich kultuře a každo-
denním životě cestovatele i tamějších obyvatel.

Gymnázium Strakonice srdečně zve na výstavu
KRAJINA A LIDÉ (ČEŠI V BANÁTU) – autor IVO DOKOUPIL
3. 12. 2013–10. 1. 2014, v pracovní dny od 8.00–16.00 hod.

Foto: D. Šimeček

MISS TOURISM 
WORLD 2013

Ve světové soutěži krá-
sy Miss Tourism World 
2013, jejíž cílem je pře-
devším podpořit světo-
vý turismus, strakonic-
ká rodačka Michaela 
Haladová v konkuren-
ci 59 států světa vy-
bojovala titul druhá vi-
cemiss. 
Titul první vicemis pu-
toval do Gabonu a vítěz-
kou celé soutěže se stala 
dívka z Venezuely. 
Soutěž probíhala v Rov-
níkové Guineji, ve měs-
tě Malabo od 28. 9. do 
12. 10. 2013.

Foto: Archiv Michaely 
Haladové

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY SE STRAKONICKÝM DENÍKEM, 
HITRÁDIEM FAKTOR A MĚSTEM STRAKONICE
Pojďte si zazpívat koledy!
Ve středu 11. 12. 2013 v 18.00 hodin na Velkém náměstí u vánočního 
stromu zazní koledy Nesem Vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Pů-
jdem spolu do Betléma v podání pěveckých sborů Fere Angeli, Gymnázia 
Strakonice a Hlasoň.

AKCE VE STRAKONICKÉ SOKOLOVNĚ
 4. 12. Screamens – travesti show, 19.30 hodin 
 6. 12. Mikulášská nadílka TJ Sokol spojená s programem,
 16.30 hodin 
12.–13. 12. Vánoční trhy „Nadace pro transplantaci kostní dřeně“
20. 12. Vánoční posezení s programem TK TWIST TJ Sokol 
 Strakonice, 18.00 hodin 
27. 12. Rockové Vánoce, 18.30 hodin

Zveme vás všechny na slavnostní 
otevření IC dne 12. 12. 2013 kdy-
koliv mezi 10. a 16. hodinou.
IC bylo rok otevřeno v Ellerově 
ulici. V současné době mění svou 
adresu a nově bude sídlit v ulici 
U Sv. Markéty čp. 58 v přízemních 
prostorách bytového domu (vchod 
mezi papírnictvím a CK CIAO). 
Vizitku s kontaktními údaji a ote-
vírací dobou najdete ve speciální 
vánoční příloze tohoto čísla.
A co IC nabízí?
– Informace k bezproblémovému 

a rovnoprávnému životu senio-

rů (sociální sféra, ochrana 
a  bezpečnost, jak na finance, 
využitelné výhody i praktické 
rady),

– informace ze všech oblastí spo-
lečenského, kulturního, spor-
tovního života a ostatních vol-
nočasových aktivit zaměřených 
nebo vhodných pro seniory,

– k dispozici je denní tisk a spo-
lečenská místnost k různým se-
tkáním.

Přijďte se podívat, co vše je v „Íč-
ku“ pro vás připraveno.
Rada seniorů

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY NA NOVÉ 
ADRESEV minulém čísle jsme vás informo-

vali o možnosti studia v rámci 
Univerzity třetího věku.
Podle poslední informace nebude 
zatím v lednu toto studium ještě 
otevřeno, protože se dosud nepo-
dařilo zajistit všechny potřebné fi-
nance. Jakmile se tak stane, bude-
te ihned informováni.
Prozatím můžeme tohoto času vy-
užít ke zjištění zájmu.
Na zahájení nabízíme tyto kur-
zy:
1) Psychologické hry pro seniory 

– interaktivní vyučování zamě-
řené na relaxování, pozitivní 
nálady a myšlení (1 semestr, 
bez osvědčení).

2) Polozapomenuté události svě-
tových dějin – Bojarské repub-
liky, Život něm. kupců, Papež-
ské volby, Éra generálů a další 
(1 semestr, závěrečná práce, 
osvědčení). O tomto kurzu se za-
tím jedná, není ještě potvrzený.

Pokud máte téma, které by vás za-
jímalo (např. Výběr ze světových 
dějin), můžete ho sdělit na e-mail: 
marketa.majerova@ff.cuni.cz, 
tel.: 734 323 384 nebo v Informač-
ním centru pro seniory na nové 
adrese U Sv. Markéty čp. 58.
Přihlásit se mohou senioři nejen 
z okresu Strakonice, ale i Písku, 
Prachatic i z dalších míst.
Rada seniorů

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU PRO SENIORY

V přízemních prostorách bytového domu U Sv. Markéty čp. 58 bude 
12. 12. 2013 otevřeno Informační centrum pro seniory.
   Foto: L. Šnajdrová, archiv MěÚ 
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Doporučená přístupnost: všem
PUTOVÁNÍ S DINOSAURY 3D
Vstupné: 150 Kč 
Čtvrtek 19.–sobota 21. prosince
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
USA, drama, titulky, 106, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
VŠE JE ZTRACENO
Vstupné: 110 Kč
Neděle 22.–středa 25. prosince 
(24. 12. NEHRAJEME)
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
ČR, tragikomické melodrama, 111, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
ROZKOŠ
Vstupné: 110 Kč
Pondělí 23.–pátek 27. prosince 
(24. 12. NEHRAJEME)
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
Fin/Něm/Dán/Ir, animovaný, dobro-
družný, dabing, 75, 2D
Doporučená přístupnost: všem
SOBÍK NIKO 2
Vstupné: 110 Kč
Čtvrtek 26.–sobota 28. prosince
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
USA, dobrodružná komedie, titulky, 2D
Doporučená přístupnost: všem
WALTER MITTY A JEHO TAJNÝ 
ŽIVOT
Vstupné: 120 Kč
Sobota 28.–pondělí 30. prosince
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
Fra/Belgie, animovaný, beze slov, 80, 2D
Doporučená přístupnost: všem
MRŇOUSKOVÉ: 
ÚDOLÍ ZTRACENÝCH
MRAVENCŮ
Vstupné: 110 Kč
Neděle 29. prosince–středa 1. ledna
(31. 12. NEHRAJEME)
POZOR!!! NE–PO jen od 20.00, ST od 
17.30 a 20.00 hod.
USA, komedie, titulky,103, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
POZDRAVY ZE SPERMABANKY
Vstupné: 100 Kč

DĚTSKÉ SOBOTY
Sobota 7. prosince
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, střihový film, 64
Doporučená přístupnost: všem
POHÁDKY POD SNĚHEM
Vstupné: 40 Kč
Sobota 14. prosince
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 63 
Doporučená přístupnost: všem
HVĚZDA BETLÉMSKÁ I.
Vstupné: 40 Kč

SENIORSKÉ STŘEDY
Středa 11. prosince
POZOR!!! od 9.30 hod.
ČR, intimní drama, 98, 2D
Promítání pro seniory a handicapo-
vané 
LÍBÁNKY
Vstupné: 60 Kč

FILMOVÝ KLUB–KINO OKO
Středa 4. prosince
Od 20.00 hod.
Fran/It, drama/romance, titulky, 142, 
2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
VELKÁ NÁDHERA
Vstupné: 90 Kč a 75 Kč

Změna programu vyhrazena.

22. 1.
Divadelní předplatné „B“ – Di-
vadelní společnost Jana Hrušín-
ského, Divadlo Na Jezerce – 
Darda, Irena Dousková 
24. 1.
Reprezentační ples města Stra-
konice
Orchestr: Metroklub Big Band 
České Budějovice
Host: HEIDI JANKŮ, předtanče-
ní: Taneční škola Astra Praha, 
moderátor: Jiří Gruntorád, light-
show, zrcadlový sál: Cimbálová 
muzika Jury Petrů 
29. 1.
TÁTA – one man show. Celosvě-
tově úspěšná komedie, účinkuje: 
Roman Pomajbo
5. 1.–2. 2.
„S kapříkem ve znaku...“ – Vý-
stava členů Volného sdružení 
umělců jižních Čech
Vernisáž: 4. 1. 2014 od 15.00 hod. 
– Maltézský sál

KINO OKO STRAKONICE
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
Neděle 1.–úterý 3. prosince
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
ČR, akční, 99, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
PŘÍBĚH KMOTRA
Vstupné: 110 Kč
Pondělí 2.–středa 4. prosince
POZOR!!! jen od 17.30 hod. 
USA, akční/sci–fi/dobrodružný, 115, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
ENDEROVA HRA
Vstupné: 100 Kč 
Čtvrtek 5.–neděle 8. prosince
Od 17.30 a 20.00 hod.
ČR, romantická komedie,100, 2D
Doporučená přístupnost: všem
PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK?
Vstupné: 110 Kč 
Pondělí 9.–středa 11. prosince
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
ČR, drama/komedie, 110, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
KŘÍDLA VÁNOC
Vstupné: 120 Kč
Pondělí 9.–středa 11. prosince
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
USA, drama/krimi/thriller, titulky, 
150, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
ZMIZENÍ
Vstupné: 100 Kč
Čtvrtek 12.–středa 18. prosince
POZOR!!! od 17.00 a 20.00 hod. 
USA, Nový Zéland, fantasy, dabing
Doporučená přístupnost: všem
HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ 
3D
Vstupné: 140 Kč
Čtvrtek 19.–neděle 22. prosince
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
USA, dobrodružný/rodinný, dabing

3. 12.
Vernisáž spojená s přednáškou 
– Konečně pravda o Jakubu 
Bursovi aneb Nebyl hlupák ani 
chudák 
Maltézský sál, 17.00 hod.
Přednáší básník Ondřej Fibich 
a svá fota promítá Ivana Řandová.

4.–29. 12.
Život a dílo mistra zednického 
Jakuba Bursy očima Ivany Řan-
dové z rodu Bursova

5. 12.
Divadelní předplatné „A“
Divadlo Na zábradlí – Višňový 
sad (ZMĚNA TITULU), Anton 
Pavlovič Čechov
Dům kultury, 19.30 hod.
Příběh o setkání po letech, které je 
plné nejen radosti ze shledání, ale 
i nostalgie a vzpomínek, tušených 
nerealizovaných lásek, příběhů, 
které se mohly odehrát, ale nesta-
ly se a také smrti a smutku po ze-
snulých. 
Hrají: Natália Drabiščáková, Na-
tálie Řehořová, Marie Spurná, Mi-
loslav Mejzlík, Stanislav Majer, 
Ladislav Hampl, Leoš Noha ad. 
Režie: Jan Frič

7. 12.
Koncert Michal Šindelář a Mar-
tin Juha (acoustic–rock'n'roll)
Sál U Kata, 20.00 hod.
Plnohodnotná rocková show na 
dvě akustické kytary.

8. 12.
Taneční odpoledne s písničkou
Dům kultury, 15.00 hod.
K poslechu a tanci hraje Leoš Ka-
rásek. 

12. 12.
Vánoční koncert školních pěvec-
kých sborů
Dům kultury, 16.30 hod.
Účinkují sbory ZŠ Dukelská, ZŠ 
F. L. Čelakovského, Fere Angeli 
ZUŠ Strakonice

12. 12.
Vánoční koncert pěveckých sbo-
rů
Dům kultury, 19.00 hod.
Účinkuje Pěvecký sbor Gymnázia 
Strakonice, DPS Fere Angeli

13. 12.
Vánoční koncert Prácheňáčku
Dům kultury, 18.00 hod.

14. 12. 
Koncert Gipsy.cz
Dům kultury, 19.30 hod.
Koncert romské kapely, která 
kombinuje prvky rapu a hip–ho-
pu.

15. 12.
Vánoční koncert Pěvecké skupi-
ny Prácheňského souboru a smí-
šeného sboru Hlasoň
Rytířský sál, 19.30 hod.

16. 12.
Vánoční koncert Prácheňského 
souboru písní a tanců
Rytířský sál, 19.30 hod.

17. 12.
Vánoční koncert Hana Křížková 
Band Martina Kumžáka
Dům kultury, 19.30 hod.

22. 12.
KPH – Štědrej večer nastal – 
Vánoční koncert
Dům kultury, 19.30 hod.
Exkluzivní host: Christine John-
son – soprán (Anglie)
Účinkují: Robert Pacourek – kla-
rinet, pěvecký sbor Strakonice 
Singers – Marcela Miková, Virtu-
osi di Praga, Oldřich Vlček – diri-
gent
31. 12.
Silvestr na hradě
Strakonický hrad, 20.00 hod.
Hraje hudební skupina CITY CB 
a Miroslav Chodl, vystoupení ta-
nečnic z TS Cetare České Budějo-
vice – flamenco, 550 Kč (v ceně 
vstupenky večeře a nápoj + rauto-
vé občerstvení)

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN
7. 1.
Novoroční koncert Vlasty Redla
9. 1.
KPH – Novoroční koncert Jiho-
české komorní filharmonie
11.–12. 1.
Divadelní přehlídka Setkání
14. 1.
Divadelní předplatné „A“ 
Divadlo Pod Palmovkou – Krá-
lova řeč, David Seidler
15. 1.
Přednáška Petra Prokopce na 
téma „Magie peněz“
19. 1.
Taneční odpoledne s písničkou
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l 9. 12.–6. 1. 2014 – Textil-
ka v knihovně. Funkciona-
listická přádelna z Dubov-
ce – výstava ideových studií 
mladých architektů na téma 
revitalizace textilky na sou-
toku Volyňky s Otavou. Stu-
die vznikly v rámci workshopu 
iniciativy Oživme si Strakoni-
ce. ŠK, vstupní hala. 

l 9. 12. – vernisáž výstavy Tex-
tilka v knihovně. Své archi-
tektonické návrhy představí 
Martin Panský, Zdeněk Hro-
mádka, Jiří Bartoň, Iva Jir-
sová, Lenka Divišová a také 
lektor workshopu architekt 
Dušan Řezáč. Výstavu za-
hájí Jan Freiberg za sdruže-
ní Oživme si Strakonice. ŠK, 
vstupní hala, 16.00 hod.

l 10. 12. – Kurzy počítačo-
vé gramotnosti – přednost-
ně pro čtenáře ŠK! Pro za-
čátečníky: Práce s internetem 
– posílání e-mailu s příloha-
mi. ŠK, studovna, 9.30 hod. 
Pro pokročilé: Periferie PC 
(ovládání tiskárny a skene-
ru). ŠK, studovna, 15.30 hod. 
Z důvodu omezené kapacity je 
nutné se hlásit předem jen zá-

vazně – 380 422 707, e-mail: 
admin@knih-st.cz. 

l 10. a 12. 12. – kurz zdra-
vého veg(etari)ánského va-
ření. 10. 12. „Pokročilí“ 
a 12. 12. „Začátečníci“. Při-
hlašovat se můžete na jan.ju-
ras@knih-st.cz, 721 658 244 
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 11. 12. – Zelené otazníky: 
Dobrovolník – jak se jím stát, 
jak ho získat? Téma dobrovol-
nictví vám přiblíží Mgr. Michal 
Novotný. Přijďte nabídnout 
nebo poptat dobrovolnické 
síly. Koná se v restauraci Ba-
obab (nad Zborovem, Bavoro-
va 20), od 18.00 hod.

l 12. 12. – Srdečně vás zveme 
na poetické rozloučení s Aka-
demií volného času 2013. 
Osudové básně – montáž tex-
tů, které vstoupily do života 
jejich tvůrců, pro vás připravi-
li Mirek Kovářík a Radek Blá-
ha. Zazní verše J. Seiferta, 
I. Blatného, J. Ortena, J. Kai-
nara, V. Hrabě a dalších. 
Připraveno bude malé pohoš-
tění. ŠK, společenský sál, 17.00 
hod.

l 16. 12. – Putování po vlas-
tech českých aneb Republi-
ka v začátcích a koncích. Po 
stopách dokumentárního fil-
mu Fera Feniče. Závěrečnou 

přednáškou cyklu Rozšiřme 
si obzory aneb Vzdělání hrou 
nás provede paní Věra Samco-
vá. ŠK, společenský sál, 17.00 
hod.

Při akcích konaných ve společen-
ském sále ŠK lze do konce roku 
zhlédnout výstavu obrazů Karla 
Kodýdka.
Oddělení pro děti:
l 30. 11. – 6. 12. – V rámci ak-

ce Den pro dětskou knihu zku-
sí čtenáři napsat svůj vlastní 
komiks na téma Jak se vodník 
Otík vydal do světa a nakonec 
skončil v naší knihovně. 

l Od 2. 12. – Vánoce v knihov-
ně – pomozte ozdobit náš vá-
noční stromeček vámi malova-
nými perníčky.

l 6. 12. – nás navštíví Mikuláš 
s čertem a andělem. Budeme 
se těšit na vaše básničky, pís-
ničky a možná i tanečky! ŠK, 
oddělení pro děti, 15.30–17.00 
hod.

ŠK A ČSOP ZVOU NA:
l SO 7. 12. výlet. Sraz ve 12.15 

před mapou na AN, ve 12.30 
jede vodňanský autobus do Ji-
nína. Máme domluvenou pro-
hlídku kostela, pak se spolu 
s p. Pavlem Sáňkou podíváme 
na faru, po vsi a do okolí, řek-
neme si místní pověsti a zají-
mavosti. Zpět půjdeme pěšky 
přes Nebřehovice (asi 7 km).

l NE 8. 12. – další společné 
hraní na kantely a navíc i pa-
mětnické písničky na přání 
(nejen) pro seniory. Vítány 
jsou i jiné nástroje. Od 18.00 
v pobočce Za Parkem ve spo-
lupráci s o. s. Spona. Chystá se 
i malé předvánoční překvapení.

l PO 9. 12. – Tvořivý podvečer 
s pí Hanou Taschnerovou: 
„Drobné dárky – andílci, 
hvězdy, ozdobné rámečky...“ 
Mezi 17.00–19.00 hod. v půj-
čovně v Husově ulici čp. 380. 
Potřeby budou připraveny, ale 
lépe je přinést i vlastní (papíry, 
papírové krajky, jehla, nit, nůž-
ky, lepidlo Herkules...).

l ÚT 17. 12. Příroda vše-
mi smysly (s promítáním). 
Mgr. Petra Tůmová z CEGV 
Cassiopeia o svých zkušenos-
tech se zážitkovými aktivita-
mi pro děti i dospělé – příbě-
hy, nápady, tipy... Od 17.00 
hod. v promítacím sále strako-
nického gymnázia.

l Dvě schůzky kroužku MOPí-
ků. Sraz v 16.00 hod., a to: 
6. 12. před hradem (půjdeme 
na chvíli ven a pak budeme vy-
rábět vánoční ozdoby a dár-
ky), 13. 12. u psího útulku 
(navštívíme pejsky a přinese-
me jim na přilepšenou piškoty).

Více na www.csop-strakonice.net, 
na 380 422 720 nebo v půjčovně Za 
Parkem.

ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA
Zámek I, 386 11 Strakonice II

www.knih-st.cz

HRADNÍ PALÁC 
Expozice uzavřeny.

KAPITULNÍ SÍŇ
Otevřeno: od 23. 11. úterý–pátek 
10.00–16.00 hod.
So, ne a svátky 13.00–16.00 hod.
Andělé
23. 11.–29. 12.
Výstava zachycuje anděly ve vý-
tvarném umění, víru v ně a různou 
podobu vánočních a dekorativních 
andělů. Vystaveny jsou i řemeslné 
výrobky a sběratelské kousky příz-
nivců muzea. Otevřeno: dle oteví-
racích hodin 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. 
Nové vánoční zboží.
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.

Odborná přednášková činnost
Advent 
3. 12.
Zvyky udržované v období adven-
tu. Domov seniorů Lidická 
Přednáší: Mgr. Irena Novotná
Vánoce 
18. 12. 
Zvyky udržované v období Vánoc. 
Domov seniorů Rybniční
Přednáší: Mgr. Irena Novotná

DALŠÍ AKCE
Doprovodný program k výstavě 
Andělé
Drátkovaní andělé 
10. 12. 
Vánoční kurz v zasedací místnosti 
muzea. 
Přijďte si s námi od 17.00 hodin 
vyrobit anděla z drátků a ozdobit 
jej třpytivými korálky či si udrát-
kovat svého andílka pomocí for-
my. Kurzem Vás provedou Petra 
Kozáková a Helena Bělohlavová. 
Počet účastníků je omezen. 
Rezervace: Zámecká galerie, tel.: 
380 422 612. 
Kurzovné: 30 Kč 
Umělecká dílna 
19. 12. 
V rámci vánoční výstavy bude 
v kapitulní síni Hana Pekařová od 
9.00 do 11.00 hodin vytvářet an-
dělíčky technikou enkaustiky (ma-
lování horkým voskem). Dílnu 
doplní Jana Koloušková, která 
předvede výrobu vinutých perel 
a skleněných andílků. 
Akce je určena zejména pro školy 
a mateřské školky.

Nutná rezervace předem na e-mail 
blanka.jirsova@muzeum-strako-
nice.cz, tel.: 380 422 609. 
Vstupné: 20 a 10 Kč.

VÍTE ŽE…
v roce 2013 uplyne

l 90 let od narození malíře Ja-
roslava Peška (1923 Zálezly – 
2008 Strakonice), žáka pro-
fesora Václava Polívky, Jana 
Baucha. Učil ve Čkyni, Vim-
perku, Bechyni.

l 100 let od založení řádu sv. Ja-
na Jeruzalémského, od doby 
kdy papež schválil nemocnič-
ní bratrstvo při kostele sv. Jana 
Křtitele v Jeruzalémě. Bratr-
stvo se tak stalo samostatným 
církevním řádem (známý ja-
ko johanitský, později maltéz-
ský řád). Jeho patronem se stal 
sv. Jan Křtitel.

l 120 let od narození Bohumila 
Ullrycha (1893–1948), malíře 
jihočeské krajiny, autora obra-
zů Katovická hora, Pradleny 
na Otavě.

Aktuální informace:
www.muzeum-strakonice.cz
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la Tocksteina, Ondřeje Slavíčka 
a Jindřicha Mráze (opora celku 
v brance). Děvčata v Rakousku 
zvítězila, k píseckému základu 
družstva byly vybrány naše le-
voruká Aneta Zelinková a bran-
kářka Petra Chalušová.
Tradičně na počátku ledna zahájili 
naši starší žáci a žačky nový rok 
Jihočeským pohárem v Třeboni. 
Zatímco žačkám se příliš nedařilo 
(5. místo), trenéři žáků Roman 
Nejdl a Jindřich Kosák postavili 
dokonce 2 družstva. Béčko skon-
čilo druhé a áčko třetí za suverén-
ním Sokolem Telnice. Ale byla to 
výborná příprava pro další kola 
žákovské ligy. Přestože jsme měli 
smůlu na losování (daleké cesty 
na turnaje do Frýdku–Místku, 
Karviné, Ostravy a Lovosic, při 
dvou turnajích doma), dostali 
jsme se po roční přestávce opět až 
do 6. kola, tedy mezi 8 nejlepších 
celků, ale na finálovou šestku pře-
boru republiky jsme opět nedo-
sáhli. Přesto jsme opět potvrdili 
dlouhodobě výbornou výkonnost 
v této kategorii.
V prvním čtvrtletí roku pokračo-
valy soutěže 2. ročníku Jihozápad-
ního poháru (zimní soutěže pro 
mladší a starší žactvo z Jihočeské-
ho a Západočeského kraje), který 
jsme brali především jako přípra-
vu, zřejmě proto vítězství ve své 
kategorii získaly jen mladší doros-
tenky. Tato děvčata pokračovala 
vítězně i na Stomix Cupu v Č. Bu-
dějovicích, kde Petra Chalušová 
byla vyhlášena nejlepší brankář-
kou. Úspěšnou první část sezony 
děvčata dovršila na tradičním tur-
naji Quirinus Cup v Neussu výteč-
ným 3. místem!
Jiří Dobeš

90 LET STRAKONICKÉ HÁZENÉ POHLEDEM DO HISTORIE  ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ
Dostávám se do roku 2010. Mezi 
házenkáři trvá euforie z krásné 
nové haly. Projevuje se to přede-
vším v dalším zkvalitnění trénin-
kového procesu u všech 13 druž-
stev, z nichž 11 je mládežnických. 
Oddíl pokračuje v pořádání turna-
jů na domácí půdě, jestli jich v ro-
ce 2009 uskutečnil za rok 17, tak 
v roce 2010 jich uspořádal dokon-
ce 27 (!) a všechny, až na jeden, se 
týkaly mládeže. Aktivita oddílu se 
promítla i do účasti na nemistrov-
ských turnajích mimo Strakonice, 
kterých bylo 33(!), z toho 30 mlá-
dežnických (u nich náklady plně 
hradili rodiče zúčastněných dětí)! 
Za těmito čísly se skrývá kon-
cepční práce podložená nadšením 
a obětavostí trenérů jednotlivých 
našich družstev, ale i spolupráce 
rodičů, kteří vytvořili partu, držící 
pospolu, a to se projevuje dodnes!
Malou odměnou, ale pro náš oddíl 
s velkým významem, se stalo celko-
vé vítězství družstva mladších žá-
ků v celorepublikové soutěži, na-
zvané Handball Tour, ve které se 
bodovala účast v turnajích zařaze-
ných do této soutěže (podmínkou 
byla účast v turnaji alespoň 5ti 
družstev minimálně ze 3 krajů), 
pořadatelství takového turnaje a v 
neposlední řadě i dosažené výsled-
ky, a to vždy za posledních 12 mě-
síců. Soutěž byla ukončena k 30. 6. 
2010 a Strakonice se staly jejím 
konečným vítězem! K dovršení 
radosti získali mladší žáci ještě 
bronzové medaile za 3. místo na 
mistrovství republiky v házenkář-
ském desetiboji, což byl další dů-
kaz o výtečné práci trenérské dvoji-
ce Roman Nejdl a Jindřich Kosák.

Mladší dorostenci v nejvyšší ligo-
vé soutěži obsadili 5. místo, to byl 
sice pokles proti bronzovým me-
dailím z roku 2009, ale družstvo 
přesto patřilo k nejlepším v repub-
lice a získalo si patřičné uznání. 
Jeho 4. místo na tradičním velkém 
turnaji Quirinus Cup 2010 v ně-
meckém Neussu to jen potvrdilo. 
Na tomto turnaji startovaly i starší 
žačky, jejich 5.–8. místo lze také 
hodnotit jako úspěch.

S řadou zranění se potýkalo druž-
stvo mužů ve II. lize a boj o zá-
chranu v této soutěži trval až do 
konce. Družstvo ho však úspěšně 
zvládlo, od podzimu pak dostalo 
impuls v podobě dorosteneckého 
mládí a výsledky se dostavily. Pátá 
příčka po polovině soutěže, ale 
především předváděná hra dávala 

pomýšlet v budoucnu i na nejvyšší 
metu, na prvenství a postup do 
I. ligy.
Také u družstva žen došlo ke 
zlepšení, a co bylo potěšitelné, 
začaly se vracet i některé hráč-
ky po mateřské dovolené. Také 
zde jsme očekávali v dalším ob-
dobí zlepšení, které se mělo 
odrazit v postavení družstva na 
horních příčkách druholigové 
tabulky.

Rok 2011 zahájily jihočeské kraj-
ské výběry dorostenců a doroste-
nek tradičními turnaji v rakous-
kém Linci. Chlapce (3. místo) vedl 
náš trenér Roman Marienka, kte-
rý do družstva nominoval Romana 
Marienku ml., Michala Krejčího 
(oba byli nejlepšími střelci druž-
stva), dále Jakuba Krále, Micha-

Pro velký zájem je otevřen další kurz pro neplavce. Vždy 
ve středu od 16.00 do 17.00 hod. Přihlášení probíhá na 
pokladně plaveckého stadionu.
Každou středu Aqua Aerobic pod vedením lektorky 
Michaely Homolové, 20.00–21.00 hod. – kontakt tel.: 
777 179 696, e-mail: misha.homolova@seznam.cz.

Kompletní družstvo žen z roku 2011: Nahoře zleva Eva Krausová, 
Marcela Čechová, Natálie Holáková, Zuzana Krejčová, Katka Šrámková, 
Monika Kovářová, Daniela Šrámková, Katka Moravcová, Tereza 
Mrázová, dr. Miluše Holáková, dr. Josef Holák, uprostřed Natálie 
Rybová, Tereza Sobolčíková, Anna Veselková, Zbyněk Antošovský, Tereza 
Řezáčová, Veronika Mozolíková, Zdeňka Lešáková, dole Monika 
Salátová, Adéla Schánělcová, Gabriela Hokrová, Edita Cimrhanzlová, 
Šárka Fundová, Gabriela Vlčková.  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* 13.30–17.00 20.00–22.00
   (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

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

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

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

VÝJIMKY
4. 12. – bez plavání důchodců 
a veřejnosti až od 20.00 do 22.00 
23., 24., 25., 26. 12. – zavřeno
31. 12., 1. 1. – zavřeno

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
Rodiče + děti do 10 let    Společné
 2. 12. 16.00–17.00 17.30–18.30
10. 12. 16.00–17.00 17.30–18.30
17. 12. 16.00–17.00 17.30–18.30
22. 12. 13.00–14.00 14.30–15.30
23. 12. 13.00–14.00 14.30–15.30
24. 12. 13.00–14.00 14.30–15.30
25. 12. 13.00–14.00 14.30–15.30
27. 12. 13.00–14.00 14.30–15.30
29. 12. 14.00–15.00 15.30–16.30
30. 12. 14.00–15.00 15.30–16.30
31. 12. 14.00–15.00 15.30–16.30
 1.  1. 14.00–15.00 15.30–16.30

BRUSLENÍ PRO SENIORY
Ve čtvrtek 5. 12. a 19. 12. 2013 
9.30–10.30
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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. 12. Zahájení adventu v Blatné – Malá muzika ZUŠ (F. Zetek)
 3. 12. Adventní koncert v MěDK – vystoupí soubory i jednotlivci 

školy (od 17 hod. pro veřejnost, od 10 hod. pro ZŠ)
 6. 12. Vystoupení keltského souboru Ádh Mór pro strakonickou 

nemocnici v MěDK od 14 hod.
 8. 12. Vystoupení Malé muziky ZUŠ pro Domov seniorů v Dubu 

u Prachatic (uč. F. Zetek)
 9. 12. Vánoční posezení s koledou – program žáků J. Vlčkové v di-

vadelním sálku na Kochance od 16 hod.
10. 12. Koncert klavírní třídy J. Míčkové od 16.30 hod. v zámeckém 

sálku
11. 12. Koncert pěvecké třídy Václavy Urbanové od 15 hod. v zá-

meckém sálku
 Klavírní koncert žáků E. Procházkové od 17 hod. v zámec-

kém sále
12. 12. Koncert sborů v MěDK od 16.30 a 17 hod. – vystoupení Fere 

Angeli
16. 12. Koncert žáků R Kopřivy od 17.30 hod. v zámeckém sálku
17. 12. Klavírní koncert žáků M. Šestákové od 16.30 hod. v zámec-

kém sálku
18. 12. Koncert houslové třídy P. Bedřichové od 16.30 hod. v zá-

meckém sálku
V měsíci prosinci rovněž proběhnou vánoční vystoupení žáků v Domo-
vech seniorů a v Domě s pečovatelskou službou ve Strakonicích.

www.ddmstrakonice.cz
VAŠE MÍSTO

PRO VOLNÝ ČAS
 5. 12. Mikulášská nadílka – pro veřejnost, od 17.00 hod. v sále 

DDM Na Ohradě
 9. 12. Vánoční koncert kroužků DDM – pro veřejnost, od 16.00 

hod. v sále DDM Na Ohradě
10. 12. Šachový turnaj pro čtyřčlenná družstva žáků ZŠ, DDM Na 

Ohradě od 9.00 hod.
10. 12. Vánoční strom pro zvířátka – CEV na Podskalí, od 15 do 

16 hod., výroba různých druhů krmítek pro ptáčky a ořecho-
vých řetězů, kterými v 15.30 hod. slavnostně ozdobíme stro-
mek v zahradě CEV Podskalí.

22. 12.  Ligový florbalový turnaj – starší žáci – od 9.00 hod. v oblou-
kové hale v Máchově ul.

Připravujeme: Mami, tati jdeme na ples, jarní prázdniny a ozdravný 
pobyt na horách, informace na www.ddmstrakonice.cz
Přejeme příjemné prožití Vánoc a do nového roku hodně zdraví.

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 14.00–15.30 Francouzština pro začátečníky 

(lektor Milan B.) l 5. a 12. 12. od 12.00 Zumba (s lektorkou Katkou 
Pultrovou, sraz ve Fokusu v 11.30 nebo U Mravenčí skály v 11.45)
l 6. 12. 9.00–13.00 Pomikulášovské posezení l 10. 12. a 17. 12.
13.00–15.00 Výroba vánočních dekorací l 18. 12. 11.00–15.00

Vánoce ve Strakonicích (bude stromeček i dáreček)
l 19. 12. 11.00–15.00 Vánoce v Písku (posedíme s píseckými)

l 27. 12. 11.00–14.00 Silvestr ve Strakonicích (přijedou i písečtí)
STD Kopretina – pracovní činnosti: (nutno předem objednat)

mobil: 734 200 971; e-mail: dilnast@fokus-pisek.cz
Více informací naleznete na www.fokus-pisek.cz

MATEŘSKÉ CENTRUM BERUŠKA
Lidická 194, Strakonice 

Slavíte narozeniny?
Chcete se sejít se svými přáteli a dětmi?

Využijte našich prostor k privátní oslavě či akci.

ZVEME ŠIROKOU VEŘEJNOST
Úterý 3. 12. – 16.00 Mikulášská nadílka – společné zpívání, karaoke 
dětí, peklo!
Středa 4. 12. – 15.30 Výroba vánočních zvonků z PEDIGU – herna 
pro děti
Pátek 6. 12. – 9.30–10.30 Loona Dance – taneční meditace pro ženy – 
s sebou pohodlné oblečení, možnost hlídání dětí – Přihlášky na 
773 165 696
Pátek 6. 12. – 15.00–17.30 Setkání rodin s dětmi s postižením – orga-
nizují pracovnice sdružení IMY, více na tel.: 775 104 920
Pátek 6. 12. – 19.30 Členská schůze – zveme všechny členky MC na hla-
sování o změnách v centru
Středa 11. 12. – 18.00 Vánoční tvoření technikou Decoupage (ubrous-
ková metoda) – materiál lze zakoupit, herna pro děti
Čtvrtek 12. 12. a 19. 12.–16.00–16.45 České zpívánky – zpěv a tanec na 
živé hudební nástroje, pro děti od 2 let
Pátek 13. 12. – 10.00 Dekorace na vánoční stůl – vyrobte si svícny na 
vánoční stůl, materiál lze zakoupit, hlídání dětí, přihlášky na 737 476 802
Neděle 22. 12. – 16.00 ŽIVÝ BETLÉM v MC Beruška.
HLÍDÁNÍ DĚTÍ KDYKOLIV – více na 773 165 696, nutno nahlásit ale-
spoň hodinu předem!
Ve dnech 23. 12. 2013–5. 1. 2014 je mateřské centrum uzavřeno.
Přejeme Vám krásné Vánoce!
ÚT–PÁ je mimo program vždy otevřena 8.30–12.30 VOLNÁ HER-
NA pro děti všech věkových kategorií!
Info na www.mcberuska.cz, e-mail: mcberuska.strakonice@seznam.cz,

http://www.facebook.com/MCBeruskaStrakonice,
tel.: 773 165 696, 728 005 059

AKCE/UDÁLOSTI

REGIONÁLNÍ KANCELÁŘ CENTRA 
DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 
FF UK VE STRAKONICÍCH
Cyklus přednášek na téma „Příběh jednoho impéria. Velká Británie“, 
přednáší PhDr. Jaroslav Valkoun, Ústav světových dějin FF UK:
 3. 12. 2013 od 15.30 hod. Vrchol Britského impéria
17. 12. 2013 od 15.30 hod. Pozvolný úpadek Britského impéria
Cyklus přednášek „Dějiny středověké severní a východní Evropy“, 
přednáší PhDr. Pavel Smrž, Ústav světových dějin FF UK:
 4. 12. 2013 od 15.30 hod. „Pan“ Veliký Novgorod 
    a jeho „mladší bratr“ Pskov
18. 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. Přednášky budou zpoplatněné.

Knihu o staré Otavě sežene-
te v infocentru
Městské informační centrum nabízí 
novou knihu „Stará Otava mezi 
Strakonicemi a Pískem“. 
Autoři Jaroslava Pixová a Jiří Fröh-
lich v ní popisují 28 kilometrů dlou-
hý úsek střední Otavy, přibližují na-

příklad ve středověku založené vesnice ležící na řece, staré mlýny, mosty, 
přívozy i brody, které už často neexistují. Nezapomínají ani na dobu, kdy 
se na Otavě rýžovalo zlato nebo plavilo dříví. Nechybí v ní ani ohlédnutí 
za povodněmi a řada archivních fotografií. Kniha je v prodeji za 269 Kč.
Petra Měšťanová, MIC



které jsou pro ni velkým zdrojem 
klidu a inspirace.
Pro malbu nejčastěji používá olejo-
vé barvy. Obrazy maluje na plátno, 
někdy používá i karton. Kreslí tuž-
kou, rudkou, tuší, ale i bílou rudkou 
nebo bílou tuší, která na černém 
podkladě vytváří zvláštní kresbu.
Letos, po šestileté přestávce na 
mateřské dovolené, kdy se plně 
věnovala svým dvěma dětem, se 
vrátila zpět do muzea.
Výstavy:
1999 – Zámecká galerie ve Stra-
              konicích
2007 – Zámecká galerie ve Stra-
              konicích
2011 – Prácheňské muzeum v Písku
2012 – Galerie 14 Praha
2012 – Intersalon AJG, Sladovna
              Písek
www.elceko.cz
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 ZÁBAVA

ELČEKO

PRANOSTIKA

domek – ekolog – logika
obor – ? – nátlak
hranostaj – ? – pistole

Najděte správné slovo...
prázdniny – ? – fakta
sláma – ? – katedra
obraz – ? – tišina
televize – ? – nářečí

Eliška Švecová (Čadková)

Narozena 1. 10. 1980 ve Strakoni-
cích, kde působí i nadále. Od šesti 
let navštěvovala Základní umě-
leckou školu ve Strakonicích pod 
vedením paní Dr. Jarmily Lískov-
cové. Od roku 1995 do roku 1999 
studovala Střední soukromou vý-
tvarnou školu v Písku, obor Pro-
pagační výtvarnictví, kde její kre-
sebný výraz silně ovlivnil profesor 
František Doubek. A od roku 2000 
začala studium na Západočeské 
univerzitě v Plzni, obor – Mana-
žerství výtvarné kultury, kde stu-
dovala dějiny umění a kultury 
a získávala své první zkušenosti 
s praktickými hledisky výtvarné-
ho oboru. Díky praxi v různých 
galeriích v Plzni se učila zákoni-
tostem trhu s uměním. Od roku 
2004 začala pracovat v Muzeu 
středního Pootaví ve Strakonicích 
jako grafik a výtvarník. Také se 
podílela na realizaci výstav s pa-
ní Janou Šilhanovou, kurátorkou 
muzea. Díky ní poznala kulturní 
prostředí strakonického regionu 
a seznámila se s řadou význam-
ných osobností. Což ovlivnilo ne-
jen její profesní náhled, ale pro-
mítlo se to také do její tvorby. 
Zajímá se hlavně o figurální moti-
vy a portrét, často si vybírá námě-
ty z přírody, zvlášť z jižních Čech, 

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

„Svatá Lucie noci upije (ale dne nepřidá).“

David Čížek,
14 let

Lukáš Eybl,
9 let

l 12. 12. 1863 – narodil se Ed-
ward Munch, norský malíř 
(150. výročí narození)

l 14. 12. 1963 – zemřel Gus-
tav Machatý, filmový reži-
sér a scenárista (50. výročí 
úmrtí)

l 22. 12. 1943 – zemřela He-
len Beatrix Potterová, ang-
lická autorka a ilustrátor-
ka knih pro děti (70. výročí 
úmrtí)

l 24. 12. 1863 – zemřel William 
Makepeace Thackeray, ang-
lický prozaik (150. výročí 
úmrtí)

l 25. 12. 1938 – zemřel Karel 
Čapek, prozaik, dramatik, pu-
blicista a překladatel (75. výro-
čí úmrtí)

l 29. 12. 1813 – narodil se Karel 
Sabina, básník a prozaik, lite-
rární kritik, publicista (200. vý-
ročí narození)

UDÁLOSTI A ŽIVOTNÍ VÝROČÍ OSOBNOSTÍ V PROSINCI PROSINCOVÝ KVÍZ

Emma Michalcová,
8 let

Beáta Žahourová,
8 let

OKÉNKO PRO SENIORY
A NEJEN PRO NĚ

K dobré vánoční pohodě jistě přispějí i následující akce:
do 29. 12.  Výstava Andělé (MSP, str. 8)
1. 12. Adventní čas (str. 3)
7. 12.  Výlet (ŠK, str. 8)
9. 12.  Tvořivý podvečer (ŠK, str. 8)
10. 12.  Andělé (kurz drátkování, MSP, str. 8)
11. 12.  Česko zpívá koledy (str. 6)
12. 12.  Otevření IC pro seniory (str. 6) 
Univerzita 3. věku (informace, str. 6)
Rada seniorů
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Jiří Kvapil st. dále vzpomíná: 
„Chtěl bych ještě vzpomenout 
úžasnou zásluhu Františka Ková-
ře, který dokázal nejen trénovat, 
ale také vychovávat a jeho umění 
zvládnout kupu dětí, a to ve velmi 
těžkých podmínkách. Třeba zimní 
soustředění na zdravoťácké chatě 
na Kubově Huti, kde nejen že neby-
la voda (natož teplá), ale běžné by-
lo mytí v potoce a topení pilinovými 
kamny. A to nám bylo kolem 10ti 
let. Další zážitek, na který jsme se 
každý rok těšili, bylo na podzim 
fasování lyžařského nářadí (lyže, 
boty, hole). Pořadí bylo podle do-
cházky a výsledků, ti na konci se 
museli spokojit s horší výbavou. 
Velké služby s opravami lyží nám 
poskytoval pan František Škola – 
pracovník modelárny ČZM Strako-
nice, jehož synové František a Mi-
lan též prošli lyžařským oddílem. 
Doufám, že jsem na nikoho neza-
pomněl, pokud ano, omlouvám se.“
V osmdesátých letech minulého 
století byl lyžařský oddíl TJ ČZ 
Strakonice největším lyžařským 

oddílem v jižních Čechách. Naši 
běžci i sjezdaři neměli v kraji kon-
kurenci. Dejme slovo pamětníkovi 

a člověku, který měl, spolu s Fran-
tiškem Kovářem, na uvedených 
úspěších obrovský podíl, panu 
Ladislavu Matějkovi: „Tak jako 
byl Zadov pro běžce rájem s dobře 
upravenou závodní stopou, tak by-
la Kubova Huť rájem pro závod-
níky ve sjezdových disciplínách. 
Vybavení střediska a dobře vedené 

družstvo sjezdařů nám záviděly 
všechny lyžařské oddíly v kraji. Řa-
da závodníků přestupovala do na-
šeho družstva – jen namátkou – 
z Prahy to byla Fulínová, Münzo-
vá, Münz J. a P., Fulín, Bém, Fa-
houn–Fahounová, Zachariášová, 
Radka a Petra Pochobradská, 
z Č. Budějovic Anna a Eva Šimko-
vy, obě sestry Bürgerovy, Ivana Jin-
drová, Šloufová, Petráš, Ota Ma-
toušek, Adam, Řehoušek, sestry 
Řepovy, Weber, Mičan, Řehoušek 
ml., z Písku Jarda Maňák, Pavel 
a Jašek Hořákovi, Kniha a sest-
ry Kuřátkovy, Kopřiva, Bicanová, 
Lux, Barbora Lysá. Strakonickými 
odchovanci byli Michal Šnobr, 
Radek Vondrášek, René Hůrka…
Ale zpět k běžcům. Z tisku roku 
1980: „Mladý strakonický odcho-
vanec Bečvář si v prvním mistrov-
ském závodě 1980 doběhl pro 
bronz: v běhu na lyžích na 50 km 
na Benecku obsadil cenné třetí 
místo. Drželi se i závodníci ČZ: 
Standa Frühauf byl šestnáctý, 
Jan Voldřich třiadvacátý.“
U Miloše Bečváře, kterého lze po 
právu nazvat nejlepším strakonic-

kým lyžařem (nejen pro jeho vý-
sledky, ale i pro jeho celoživotní 
přístup k lyžování), je nutno se za-
stavit déle. Milda byl dlouholetým 
reprezentantem ČR v běhu na ly-
žích. Závodil v 80. letech za Duklu 
Liberec a po jeho boku vyrůsta-
ly pozdější sportovní hvězdy Pavel 
Benc, Václav Korunka, Radim 
Nyč a další. Během své dlouhé zá-
vodní kariery získal neuvěřitel-
ných 13 titulů mistra ČSSR, 1. a 2. 
místo v závodech Světového pohá-
ru a MS Masters, 20. místo na 
Olympijských hrách v Sarajevu 
(1984) a šest prvenství v dálko-
vých bězích. Před odjezdem na 
ZOH 1980 v Lake Placid v USA 
vyšel v regionálním tisku článek 
Františka Třeštíka „Zbrojovák na 
olympijských hrách – splněný sen 
Miloše Bečváře“. Cituji z něj: „Za-
čínal v líhni Františka Kováře, po-
tom byl na čas svěřencem dalších 
strakonických trenérů Františka 
Pešla a Václava Půbala, v součas-
nosti ho vede reprezentační trenér 
Jaroslav Honců.“
Z pramenů čerpal Radek Sosna, 
Ski klub Strakonice

Zpravodaj města Strakonice, periodický tisk územního samosprávného celku, měsíčník, vydán ve Strakonicích, reg. č. RR/330725/99 a MK ČR E 12988. Vydavatel 
(adresa redakce): Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, IČ: 00251810, DIČ: CZ00251810. Redakční rada: Mgr. Ivana Parkosová (šéfredaktorka), 
Mgr. Marie Kotlíková, Mgr. Marie Kutheilová. Kontakt: Ing. Lucie Šnajdrová, lucie.snajdrova@mu-st.cz, 383 700 844, 725 596 443. Redakční uzávěrka je 10. den 
předchozího měsíce. U lednového čísla dříve. Náklad: 10 650 kusů. Bezplatný výtisk. Vytiskla Irena Kadečková – Tiskárna Strakonice

Z HISTORIE LYŽOVÁNÍ

Míra Urban – úspěšný strakonický 
běžec na lyžích.
 Foto: Archiv Ladislava Matějky

PUTOVÁNÍ ROMÁNOVOU KRAJINOU
PROJEKT MĚSTA STRAKONICE VYHRÁL JIHOČESKOU RATOLEST 2013
Ekologicko osvětový projekt města 
Strakonice Putování románovou 
krajinou 2013 vyvrcholil v úterý 
4. listopadu v prostorách Kraj-
ského úřadu Jihočeského kraje 
v Českých Budějovicích. V rámci 
slavnostního vyhlášení výsledků Ji-
hočeské ratolesti, krajské soutěže 
projektů na ochranu životního pro-
středí, jednoznačně zvítězil v kate-
gorii Obce, svazy obcí, mikroregi-
ony. Porotu zaujal originalitou, šíří 
záběru i nadregionálním ohlasem.
V jeho praktické části bylo na 
území Strakonicka, Blatenska 
a Vodňanska zřízeno patnáct pa-
mětních zastavení, připomínají-
cích významné literární postavy 
a literární díla regionu Prácheň-
ska. Pamětní zastavení je tvořeno 
výsadbou starších odrůd ovocných 
dřevin, lavičkou a pamětním ka-
menem s informačním textem, 
většinou při turistických nebo 
cykloturistických stezkách nebo 
v klidových zónách obcí. Stromky 
byly pořízeny městem Strakoni-
ce a ostatní práce jsou již v režii 
jednotlivých zúčastněných obcí 
a jejich organizací (např. hasiči, 
myslivci, zahrádkáři, baráčníci, 
školáci…).

Nejstarším připomínaným literá-
tem je určitě slavný myslitel doby 
husitské, Petr Chelčický, pocháze-
jící ze Záhoříčka u Chelčic. Tro-
chu mladší byl renesanční kroni-
kář Václav Hájek z Libočan, který 
svou slavnou Kroniku českou psal 
částečně v Řepici.
Z pozdějších spisovatelů zaujme 
Franz Kafka, rodem pocházející 
z Oseka, Jaroslav Hašek, jehož 
dobrý voják Švejk se při své budě-
jovické anabázi zastavil v Rado-
myšli nebo Alois Jirásek se slav-
ným husitským románem Proti 
všem, částečně se odehrávajícím 
u Sudoměře. 
U Bratronic připomíná pamětní 
zastavení Otu Pavla s povídkou 
Baroni na kolech o legendárním 
cyklistovi Christianu Battagliovi. 
Drahoničtí se u opravené tvrze vrá-
tí do nebezpečné doby Zlaté stezky 
v podání románu Václava Písaře.
Město Vodňany věnovalo výsadby 
svému rodáku, Františku Herite-
sovi a město Blatná, lyrickému 
básníkovi Země zamyšlené, Ladi-
slavu Stehlíkovi.
Zatímco jednotlivé zúčastněné ob-
ce vysazovaly od pěti do deseti 
ovocných stromků, město Strako-

nice jich vysadilo v lokalitě za Sta-
rým Dražejovem třicet. Vzniklý no-
vý sad při stezce Dražejov – Krty, 
s nezbytnou lavičkou, vysazený 
pracovníky městského úřadu, je 
věnován páteru Josefu Šmidinge-
rovi, šiřiteli české knihy a zakla-
dateli první strakonické knihovny.

Při jarních a podzimních vý-
sadbách 2013 bylo vysazeno přes 
200 kusů starších odrůd jabloní 
a hrušní, celkem čtyřicet čtyři 
odrůd. V následujících letech by 

měl celý cyklus, nazvaný Zahra-
dou poznání, pokračovat Putová-
ním básnickou, malovanou, dra-
matickou, vědeckou a filmovou 
krajinou. Do krajiny by se mělo 
v téměř šedesáti pamětních za-
staveních vrátit přes tisíc stromků 
původních odrůd jabloní, hrušní, 
třešní, švestek i ořechů.
Letošní úspěšný projekt již v srp-
nu představil pořad České televize 
Toulavá kamera. V polovině listo-
padu byl ještě prezentován na me-
zinárodní ovocnářské konferenci 
v Lednici a příští rok se poku-
sí o úspěch v soutěži Ministerstva 
životního prostředí ČR Cena čes-
ké krajiny.
Zájemci si jej mohou připome-
nout na webových stránkách měs-
ta a je připravováno vydání pu-
blikace, podrobněji přibližující 
jednotlivá pamětní zastavení 
i všechny literáty, jichž se letoš-
ní projekt týkal. 
Vítězství v Jihočeské ratolesti při-
neslo Strakonicím, kromě celo-
krajské prestiže v rámci ochrany 
přírody, také šek na sedm tisíc ko-
run a samozřejmě závazek do dal-
ších let, aby cyklus Zahradou po-
znání úspěšně oslovil co největší 
okruh zájemců. Tak ať se daří!
Miroslav Šobr, odbor životního 
prostředí

Ovocný sad vysadili pracovníci 
Městského úřadu Strakonice nad 
rybníkem Na Lepci za Starým 
Dražejovem. Spojili tak příjemné 
s užitečným; neformálním setká-
ním a společnou prací podpořili 
ekologicko osvětový projekt města.
 Foto: I. Malotová, archiv MěÚ
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LEDEN
Po  6 13 20 27 
Út  7 14 21 28 
St 1 8 15 22 29
Čt 2 9 16 23 30
Pá 3 10 17 24 31
So 4 11 18 25 
Ne 5 12 19 26 

KVĚTEN
Po  5 12 19 26
Út  6 13 20 27 
St  7 14 21 28
Čt 1 8 15 22 29
Pá 2 9 16 23 30
So 3 10 17 24 31
Ne 4 11 18 25

Po 1 8 15 22 29 
Út 2 9 16 23 30
St 3 10 17 24 
Čt 4 11 18 25 
Pá 5 12 19 26 
So 6 13 20 27 
Ne 7 14 21 28 

ZÁŘÍ

DUBEN
Po  7 14 21 28 
Út 1 8 15 22 29
St 2 9 16 23 30
Čt 3 10 17 24 
Pá 4 11 18 25 
So 5 12 19 26 
Ne 6 13 20 27  

Po  4 11 18 25 
Út  5 12 19 26
St  6 13 20 27
Čt  7 14 21 28
Pá 1 8 15 22 29
So 2 9 16 23 30
Ne 3 10 17 24 31

SRPEN

PROSINEC
Po 1 8 15 22 29
Út 2 9 16 23 30
St 3 10 17 24 31
Čt 4 11 18 25 
Pá 5 12 19 26 
So 6 13 20 27 
Ne 7 14 21 28 

BŘEZEN
Po  3 10 17 24 31
Út  4 11 18 25
St  5 12 19 26
Čt  6 13 20 27
Pá  7 14 21 28 
So 1 8 15 22 29
Ne 2 9 16 23 30

ČERVENEC
Po  7 14 21 28 
Út 1 8 15 22 29 
St 2 9 16 23 30
Čt 3 10 17 24 31
Pá 4 11 18 25 
So 5 12 19 26 
Ne 6 13 20 27 

LISTOPAD
Po  3 10 17 24
Út  4 11 18 25
St  5 12 19 26
Čt  6 13 20 27
Pá  7 14 21 28
So 1 8 15 22 29
Ne 2 9 16 23 30

ÚNOR
Po  3 10 17 24
Út  4 11 18 25
St  5 12 19 26
Čt  6 13 20 27
Pá  7 14 21 28
So 1 8 15 22 
Ne 2 9 16 23 

ČERVEN
Po  2 9 16 23 30
Út  3 10 17 24
St  4 11 18 25
Čt  5 12 19 26
Pá  6 13 20 27
So  7 14 21 28
Ne 1 8 15 22 29

ŘÍJEN
Po  6 13 20 27 
Út  7 14 21 28 
St 1 8 15 22 29
Čt 2 9 16 23 30
Pá 3 10 17 24 31 
So 4 11 18 25 
Ne 5 12 19 26 

1. 1. N
ovoroční ohňostroj

27.–29. 3. Skupovy Strakonice, loutkářská přehlídka
1. 4. O

tevření M
uzea středního Pootaví Strakonice, hradních expozic a hoslovického m

lýna
5. 4. Tattoo Jam
26. 4. Strakonické vítání léta, zahájení turistické sezony
7.–8. 6. N

árodní šam
pionát m

ažoretkových skupin, zem
ské fi nále

28. 6. Pivovarská pouť, zábavné odpoledne, neckyáda
21. 8. Strakonický běh m

ěstem
, XX. ročník 

21.–24. 8. XXI. m
ezinárodní dudácký festival 

26.–28. 9. Václavská pouť
4. 10. U

končení cyklistické sezony, cyklotrasa Volyňka 
28.–30. 11. Adventní řem

eslné trhy pod Rum
pálem

 
30. 11. Slavnostní zahájení adventu, zvonkový průvod, adventní koncert

Strakonice – akce 2014

  přispění ke spokojeném
u a bezpečném

u 
     životu seniorů ve m

ěstě
  inform

ace o výhodách a aktivitách pro seniory 
     (kultura, turistika, sport, vzdělávání)

  práce s vašim
i zkušenostm

i a nápady
  denní tisk 
  k dispozici společenská m

ístnost

Foto: Archiv Muzea středního Pootaví Strakonice (autor: P. Koubek)
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Foto: Archiv města Strakonice (autor: R. Malota)
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Foto: Archiv města Strakonice (autor: R. Malota)
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