
Rok 2013 se již neodvratně stává 
historií a vracet se tak k němu bu-
deme již jen ve vzpomínkách. Byl 
bohatý na události, které význam-
ně ovlivnily život v naší zemi, ale 
mnohé se událo i v našem městě, 
jak jste mohli v jeho průběhu sle-
dovat. Jistě stojí za to malé ohléd-
nutí. Byly věci, které se podařily, 
ale i takové, u kterých se přes veš-
kerou snahu zatím kladný výsledek 
nedostavil. Abychom popsali vše, 
co přinesl loňský rok ve Strakoni-
cích, nestačil by nám celý Zpra-
vodaj, tak alespoň to podstatné.
Úspěšně, byť téměř nenápadně, 
byla zakončena největší investiční 
akce v novodobé historii města – 
Intenzifikace čističky odpadních 
vod. Jen málokdo ví, že vodohos-
podářský majetek má hodnotu té-
měř dvě miliardy korun a tvoří ho 
více jak 300 km vodovodních a ka-
nalizačních sítí, již zmiňovaná čis-
tírna odpadních vod a dvě úpravny 
vod. Rekonstrukce úpravny vody 
v Hajské byla dokončena již o rok 
dříve a v současné době probíhá 
rekonstrukce té druhé v Pracejo-
vicích. Práce na ní byly zahájeny 
koncem léta právě uplynulého ro-
ku. Po jejím dokončení bychom 
měli mít v našem městě jistotu, že 
bude město zásobeno dostatkem 
kvalitní pitné vody a současně, že 

i tu odpadní máme kde vyčistit 
minimálně příštích 50 let.
Co také souvisí s vodou, i když jen 
s tou, která protéká naším městem 
v obou řekách, bylo budování pro-
tipovodňových opatření. Město na 
jejich výstavbě také finančně par-
ticipovalo. Jejich ostrý test a ze-
jména jejich funkčnost prověřily 
povodně, které i díky novým úpra-
vám břehů neznamenaly pro na-
še město, na rozdíl od minulosti, 
žádné nebezpečí.
Velkou měrou se na investicích 
v našem městě podílela teplárna. 
V uplynulém roce, bez toho, že by 
její zákazníci pocítili jakékoliv 
problémy s dodávkou tepla, do-
končila výměnu jednoho ze dvou 
kotlů, které jsou stěžejní pro její 
výrobu. Jednalo se tak o první část 
realizace projektu, jehož celkové 
náklady dosáhnou, včetně 130 mi-
lionové dotace, částky téměř půl 
miliardy korun. I tato investice za-
jišťuje dlouhodobou stabilitu do-
dávky důležitého média, na kte-
rém je závislá řada domácností 
a podniků v našem městě.
Další oblastí, které dlouhodobě 
věnujeme svoji pozornost, je ob-
last školství. V uplynulém roce 
byly dokončeny dopravní stavby 
v okolí nové Základní školy Po-
vážská, což významně zvyšuje 

bezpečnost dětí. Současně jsme 
modernizovali i další školská zaří-
zení. I tady jsme se snažili využí-
vat v maximální míře vhodné do-
tační tituly směřující zejména do 
oblasti zateplení a výměny oken. 
Pro každou školu nebo školku to 
znamená nejen její estetické vy-
lepšení a zlepšení kultury prostře-
dí, ale i významnou energetickou 
úsporu. V novém se tak zaskvěla 
ZŠ Poděbradova i obě budovy 
ZŠ F. L. Čelakovského, ale také 
MŠ Šumavská. Některé další škol-
ské objekty se v současné době do-
končují, např. MŠ Lidická a v příš-
tím roce se chceme zaměřit na 
ZŠ Dukelská. Připravujeme pro-
jekt na její celkovou revitalizaci, 
ale v roce 2014 mu bude předchá-
zet rekonstrukce spojovacího krč-
ku a naším záměrem je získat do-
taci na výměnu oken a celkové 
zateplení objektu prvního stupně.
Ne vše se v uplynulém roce zcela 
podařilo. Naše město bylo úspěš-
né při získání dotace na dokonče-
ní Velkého náměstí. Tuto jsme 
však s poděkováním museli od-
mítnout, neboť stále nemáme 
z veřejně známých důvodů plat-
né stavební povolení a využití do-
tace bylo časově omezeno. Je to 
velká škoda, avšak v přípravách 
na dokončení rekonstrukce ná-
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Z AREÁLU PRACEJOVICKÉ VODÁRNY 
JIŽ ZMIZEL MONTOVANÝ OBJEKT

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2013

Demolice monobloku je zřejmě 
nejviditelnějším zásahem, který 
doprovází právě probíhající re-
konstrukci úpravny vody v Pra-
cejovicích. Materiál z objektu byl 

roztříděn a odvezen na skládku či 
k recyklaci. Místo, kde monoblok 
stával, je již také upraveno.
Bouralo se rovněž v budově fil-
trů a strojovny. Demontována zde 

městí jsme odhodláni pokračovat 
dál. Nebyli jsme úspěšní ani s pro-
jekty na rekonstrukci plaveckého 
stadionu a domu kultury. Ani tyto 
dvě záležitosti však nevzdáváme 
a budeme usilovat o jejich realiza-
ci v příštím období. Byl změněn 
i systém MHD, který zatím zcela 
nevyhovuje a bude potřebné jej 
ve spolupráci s ČSAD STTRANS 
postupně vyladit.
Dobrou zprávou pro naše město 
pak byla informace, že se podařilo 
vykoupit všechny pozemky potřeb-
né pro výstavbu severního obchva-
tu města, a to jak pro část financo-
vanou státem, tak i část, kterou 
bude financovat a realizovat měs-
to. Dle aktuálních informací by už 
v příštím roce měla vzniknout kru-
hová křižovatka na Katovické a ná-
sledně v letech 2015 a 2016 by se 
vystavěla zbývající část obchvatu. 
Je tak reálná naděje, že se koneč-
ně dočkáme odklonění tranzitní 
těžké dopravy z centra města. 
Spokojení mohou být i ti, kteří vy-
užívají cestu do Starého Draže-
jova po novém asfaltu a novém 
chodníku, který zde chyběl.
Za událost uplynulého roku 2013 
bychom však označili úžasné 
sepětí a obrovskou sounáleži-
tost, kterou Strakoňáci projevili 
při hlasování v soutěži měst o Rá-
kosníčkovo hřiště. To, že Strako-
nice v konečném hlasování za-
ujaly s největším počtem hlasů 
absolutně první místo mezi 
všemi velikostními kategoriemi 
měst, není potřeba dále komen-
tovat. Ještě jednou za tento pří-
stup ke svému městu všem, kteří 
se aktivně zapojili, děkujeme.
Dobře si uvědomujeme, že při re-
alizaci všech záměrů je důležitá 
komunikace, a to nejen mezi za-
stupiteli, ale především s vámi, 
občany našeho města. I v uplynu-
lém roce se uskutečnila řada se-
tkání, na kterých vám byly pre-
zentovány důležité záměry tak, 
abyste k nim mohli vyjádřit své 
názory, a kde jste se mohli ze-
ptat na vše, co vás zajímá. Obdob-
ná setkání, na kterých se s námi 
budete moci potkat, plánujeme 
i pro příští rok 2014.
Pevné zdraví a úspěšný rok 2014 
všem přeje vedení města.

byla stávající technologie a sta-
vební konstrukce na usazovacích 
nádržích. Kromě bouracích prací 
se v areálu úpravny vody rovněž 
staví. Během listopadu na jeho 
levém okraji vyrostla nová ga-
bionová opěrná zeď.
Rekonstrukce a modernizace 
úpravny vody v Pracejovicích, kte-
rá zásobuje pitnou vodou čtyři 
obce v okolí a je jedním ze tří 
zdrojů pro město Strakonice, za-
počala v září 2013. Jejím cílem 
je modernizace technologického 
procesu úpravy vody i zajištění 
dostatečné kapacity pitné vody. 
Jde o třetí velkou investici do vo-
dohospodářského majetku města 
v posledních letech.
(PR)Výstavba gabionové opěrné zdi.  Foto: Archiv MěÚ
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Objekt školní jídelny při Základní škole F. L. Čelakovského byl zateplen 
a byla vyměněna okna.  Foto: J. Houska, archiv MěÚ

Rada města projednala:

123. jednání dne 13. 11. 2013

VODOHOSPODÁŘSKÝ FOND 
MĚSTA
změnu vodohospodářského fondu 
pro rok 2013. Vypouští se stavba 
spojené kanalizační komory o ná-
kladu 360 000 Kč a nově se zařa-
zuje oprava střech ČOV Strakonice 
v ceně 130 000 Kč a nákup dvou 
kusů záložních čerpadel hlavní 
čerpací stanice a míchání kalu ve 
vyhnívací nádrži ČOV Strakonice 
za cenu 220 000 Kč.

Vodohospodářský fond je využí-
ván na opravy a průběžnou údrž-
bu vodohospodářského majetku 
města Strakonice. Je každoročně 
sestaven a obsahuje seznam oprav 
a investic, které by měly v daném 
roce být provedeny. Pro rok 2013 
byl radou města schválen objem 
finančních prostředků ve výši 
3 mil. Kč.

ÚSPORA NÁKLADŮ NA ENERGIE
uzavření smlouvy o poskytnutí pod-
pory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR na zateplení a vý-
měnu oken školní jídelny ZŠ Čela-
kovského.

Objekt školní jídelny při Základní 
škole F. L. Čelakovského je dvou-
podlažní panelová budova obdél-
níkového půdorysu vybudovaná 
v sedmdesátých letech minulého 
století.
V rámci projektu byly zatepleny 
obvodové stěny a střecha, vymě-
něna okna a související konstruk-
ce. Díky těmto úpravám dojde 
k významnému snížení energe-
tické náročnosti budovy, včetně 
nákladů na vytápění. Celkové 
náklady byly 3,3 mil. Kč. Město 
Strakonice získalo dotaci ve výši 
2,2 mil. Kč.

124. jednání dne 20. 11. 2013

PROSTORY PRO SENIORY 
BEZPLATNĚ
prodloužení dohody o bezplatném 
užívání klubovny č. 55 v MěDK Klu-
bem důchodců ČZ a. s., a to každé 
první pondělí v měsíci v době 14.00–
15.30 hodin a při pravidelném se-
tkání (posezení seniorů) v období 
od 1. 1. 2014 do 30. 4. 2014 a od 
1. 10. 2014 do 30. 12. 2014 v čase 
od 14.00 do 16.30 hodin.

125. jednání dne 27. 11. 2013

ROZPOČTOVÝ VÝHLED 
AKTUALIZOVÁN
rozpočtový výhled města Strako-
nice na období 2015–2018.
Z důvodu změn v úvěrování města 
bylo nutné aktualizovat schvále-
ný rozpočtový výhled města. Rada 
města schválila rozpočtový vý-
hled na roky 2015–2018. Z roz-
počtového výhledu se pak vychází 
při zpracování ročního rozpočtu.

SILNICE V MODLEŠOVICÍCH
V NOVÉM
vyhodnocení výběrového řízení na 
opravu místní komunikace v Mod-
lešovicích, kdy nejvýhodnější na-
bídku podala firma Znakon, a. s., 
Sousedovice za cenu 439 147 Kč 
(včetně DPH).
Na místní komunikaci v Modle-
šovicích bude položen nový asfal-
tový povrch, a to z důvodu jejího 
špatného technického stavu.

STRAKONICKÁ DUDÁCKÁ 
MUZIKA SLAVÍ VÝROČÍ
poskytnutí finančního příspěvku ve 
výši 10 000 Kč Strakonické dudác-
ké muzice u příležitosti 30. výročí 
od založení.

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

MĚSTSKÝ ÚŘAD STRAKONICE
  ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

Vítání občánků na strakonické radnici.                  Foto: Š. Žemličková

MATRIKA SLOUŽÍ LIDEM OD NAROZENÍ 
AŽ DO POSLEDNÍCH DNŮ

Celkem 261 občánků bylo v roce 2013 přivítáno na strakonické radnici. 
Vítání občánků je zcela jistě jednou z nejpříjemnějších záležitostí, který-
mi se zabývá odbor vnitřních věcí Městského úřadu ve Strakonicích. Ce-
lý lidský život od narození až do smrti zaznamenává oddělení matrik. 
Právě zde jsou nově narození zapsáni do matriční knihy a je jim vydán 
rodný list. Další setkání s matrikou nastává u vítání občánků. Strako-
ničtí rodiče pro své dítě při této příležitosti obdrží 5 000 korun jako dar.
Matrika doprovází další důležité životní kroky občanů, svatby a jubi-
lea. „Jubilantům, kteří dovršili 70 let, jsou zasílána blahopřání pode-
psaná představiteli města. Pětasedmdesátníci a osmdesátníci a všichni 
starší dostanou k narozeninám dárkový balíček v hodnotě 300 korun,“ 
říká Martina Kotrchová, vedoucí odboru vnitřních věcí MěÚ. Man-
želům, kteří společně oslaví výročí svatby (zlaté nebo diamantové), 
náleží od města balíček v hodnotě 600 korun.

Přes matriku lidé rovněž řeší změny příjmení a jmen. Oddělení 
provádí také ověřování pravosti podpisů a listin a spolupracuje se 
soudy, které zasílají rozhodnutí o rozvodech manželství, osvojeních, 
o uznání nebo popření otcovství atd. Všechny změny jsou zapsány 
do matričních knih a zaevidovány prostřednictvím Czech POINT 
do evidence obyvatel. Lidský životaběh se uzavírá rovněž zde, na 
matrice, vydáním úmrtního listu. 

DVĚ NOVÁ PRACOVIŠTĚ POMOHLA VYŘEŠIT DLOUHÉ ČEKACÍ DOBY
Na oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních do-
kladů jsou vedeny záznamy o všech občanech ČR hlášených ve správ-
ním obvodu obce s rozšířenou působností, které se týkají trvalého 
pobytu, změny rodinného stavu apod. Oddělení zatím sídlí na odlou-
čeném pracovišti ve Smetanově ulici. Od 1. 1. 2012 vstoupila v účin-
nost novela zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, kterou 
se zcela změnilo vydávání OP. Nově se vydává e–občanský průkaz se 
strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo bez 
čipu. „Na Městském úřadě Strakonice se v první polovině roku 2012 
pořizovaly e–OP na dvou pracovištích cestovních dokladů. Tato situace 
byla problematická především pro dlouhé čekací doby, MěÚ proto vy-
užil nabídky ministerstva vnitra, které zprostředkovalo pronájem dvou 
výdejových pracovišť pro e–OP, na nichž je možné pořizovat a vydávat 
elektronické občanské průkazy i vydávat e–pasy,“ doplňuje Martina 
Kotrchová.

PŘESTUPKOVÉ ŘÍZENÍ: DVOJNÁSOBNÝ NÁRŮST DROBNÝCH KRÁDEŽÍ
Odbor vnitřních věcí projednává rovněž přestupky občanů proti 
veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku. „Dvojnásobný 
nárůst oproti roku 2012 evidujeme u drobných krádeží v supermarke-
tech na území města,“ říká M. Kotrchová. Odbor vnitřních věcí také 
poskytuje právní služby orgánům města a ostatním odborům měst-
ského úřadu a zajišťuje vymáhání pohledávek města.                      (PR)
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 ZPRÁVY

Město Strakonice pro Vás pořádá 1. ledna 2014

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ NAD ŘEKOU OTAVOU
16.00 u strakonického hradu 4. ročník plavání v řece Otavě (Klub 

otužování při plaveckém oddílu TJ Fezko Strakonice)
18.00 ohňostroj nad řekou
Přijďte pozdravit své známé a popřát jim do nového roku.

Ve čtvrtek 16. 1. 2014 můžete na-
vštívit naši školu v době od 14 do 
17 hod. 

Možno domluvit konzultaci se 
školní psycholožkou PhDr. Vlas-
tou Hořánkovou.

POZVÁNKA PRO PŘEDŠKOLÁKY 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠ POVÁŽSKÁ

Jako vandalismus se označuje své-
volné poškozování a ničení veřej-
ného i soukromého majetku, které 
nepřináší pachateli žádné materi-
ální obohacení a pro něž obvykle 
nemá žádný motiv – většinou tak 
koná jen pro vlastní potěšení či 
pro potřebu odreagovat se. Často 
k vandalismu dochází pod vlivem 
alkoholu nebo drog. Také ve Stra-
konicích se s vandalismem každo-
ročně potýkáme. Za poslední dva 
roky vandalové způsobili škodu na 
městském majetku zhruba za 100 
tisíc korun. Jsou to například opa-
kovaně rozbitá okna jedné mateř-
ské školy, grafity počmárané ob-
jekty, poničené lavičky, poškozené 
schody u zámeckého křídla stra-
konického hradu, ulomený huk na 
dudách bronzového dudáka z Vel-
kého náměstí, ohořelé kontejnery 
či rozbitá informační tabule. Za-
počítány jsou i některé poškozené 
měděné okapové svody v hradním 
areálu, i když v těchto případech 
jde spíše o krádež a nikoliv sku-
tečný vandalismus.
Pokud by se podařilo zjistit viníka, 
lze po něm žádat finanční náhra-
du škody. V případě, že původce 
zůstane neodhalen, je zpravidla 
oprava zaplacena z pojistky. Kaž-
dopádně vždy za spoluúčasti měs-
ta. Ta činí 1 000 korun.
K vandalství nejčastěji dochází 
na místech, kam není dobře vidět. 

„Co dva roky opravujeme fasádu 
glorietu v Rennerových sadech,“ stě-
žuje si investiční technik města 
Oldřich Švehla. „Když jsme chtěli 
z preventivních důvodů zkrátit křo-
viny, které objekt obklopují, nara-
zili jsme bohužel na odpor ochrán-
ců přírody.“ 
Podle velitele městské policie Mi-
lana Michálka vandalských činů 
ve městě v posledních letech ubý-
vá. To potvrzuje i Ondřej Feit z od-
boru životního prostředí, který má 
na starosti městskou zeleň. „Kvě-
tiny a keře vytrhané ze záhonů 
a pohozené někde vedle považuji za 
typický vandalismus, pro který ne-
mám vysvětlení. Ale není tak častý 
jako dříve. Já totiž věřím teorii, že 
hezké prostředí kultivuje a čím pří-
jemnější a hezčí město bude, tím 
méně budou chtít lidé něco ničit.“
Na úbytku vandalství mají jistě 
zásluhu i pravidelné hlídky měst-
ské policie a kamerový systém. 
„V listopadu jsme například díky 
kamerám a hlídce zabránili poni-
čení nově instalovaného advent-
ního věnce u Prioru,“ říká Milan 
Michálek a dodává, že nejlepší 
prevencí proti vandalismu byla, je 
a bude lidská všímavost a ochota 
nezůstat lhostejný. „Děkuji všem 
lidem, kteří nám pomáhají naše 
město před vandaly chránit,“ do-
dává velitel městských strážníků.
(PR)

VANDALOVÉ ZPŮSOBUJÍ MĚSTU ŠKODY ZA DESETITISÍCE,
ALE V POSLEDNÍ DOBĚ JICH UBÝVÁ

Beseda se uskuteční v úterý 
14. ledna 15.30 hod. v MŠ Lidic-
ká (třída Hvězdička). Pokud Vás 
zajímá, jak to funguje ve waldorf-
ské škole, proč se ve waldorfské 
škole tolik zpívá, zda se jedná 
o moderní pedagogiku, zda se zde 

děti učí myslet, jaká je návaznost 
školy a školky, anebo v sobě nosíte 
jiné otázky týkající se waldorfské 
pedagogiky, pak přijďte na tuto 
besedu, kterou povedou dlouhole-
tí učitelé z waldorfské školy v Pís-
ku. Hlídání dětí zajištěno.

BESEDA O WALDORFSKÉ PEDAGOGICE

Na sedm stovek udá-
lostí řešily hlídky 
městské policie v mě-
síci listopadu uply-
nulého roku. Na ví-

cero než sto z celkového počtu 
vyráželi strážníci na základě vzá-
jemné spolupráce s Vámi, na tzv. 
oznámení. Díky Vám se podařilo 
dopadnout mladíky, kteří poško-
zovali zaparkovaná vozidla. Maji-
teli se vrátila ztracená peněženka 
s finanční hotovostí i doklady. 
Jsou řešeni podomní prodejci. By-
la nalezena celostátně hledaná 
osoba. Nejen za tento měsíc, ale 
za celý rok, chceme poděkovat 
všem, kteří jsou nám nápomocni 
při řešení trestných činů, přestup-
ků, správních deliktů. 
Nabízením zboží porušil Tržní 
řád
Dne 7. 11. jsme přijali oznámení 
na tísňovou linku MP (156), že 
v ulici Švandy dudáka jezdí řidič 
se žlutou dodávkou a nabízí zde 
po domech k prodeji brambory 
a česnek. Svým jednáním tím, že 
porušil jeden z bodů v Tržním řá-
du města Strakonice, se dotyčný 
dopouštěl přestupku. Strážníci 
muže v dané ulici zastihli a vyřešili 
s ním jeho prohřešek. Na další po-
rušení Tržního řádu jsme byli 
upozornění dne 16. 11. v ulici Ne-
rudova. I toto porušení bylo vyře-
šeno se stejným výsledkem.

Z pachatele drobné krádeže byla 
hledaná osoba
Dne 7. 11. jsme přijali oznámení 
od pracovnice marketu v ulici Na 
Ohradě, že zde zadrželi pachatele 
drobné krádeže. Jelikož muž ne-
měl u sebe doklad totožnosti, byl 
předveden na OO PČR. Zde bylo 
zjištěno, že se jedná o osobu hle-
danou Policií ČR. 
Kouřili na místě, kde to zákon 
zakazuje
Dne 13. 11. zjistili strážníci MP 
při kontrole vlakového nádraží 
dva muže, kteří v zakázaných pro-
storách kouří. Oba muži byli na 
místě vyřešeni v blokovém řízení.
Za pohotovou spolupráci děku-
jeme
Poděkování patří muži, který nám 
17. 11. oznámil, že v ulici Dukelská 
nějací mladíci poškozovali zapar-

kovaná auta a momentálně se sku-
pinka zdržuje zde na hřišti. Stráž-
níci na místě našli tři osoby. Na 
místo se dostavil i muž, který osoby 
identifikoval. Poté byla na místo 
přivolána hlídka OO Policie ČR.
Naše poděkování patří oznamo-
vatelce
Dne 19. 11. oznámila žena, že 
u železničního mostu nahání jaký-
si muž děvče, které ji požádalo 
o pomoc. U tratě v trnitém lesíku 
poté strážníci našli muže, který 
seděl na zemi, měl stažené kalhoty 
a onanoval. Strážníci na místě 
muže zajistili a následně předali 
Policii ČR.
K ukončení rvačky dopomohl 
kamerový systém
Dne 24. 11. v 01.50 hodin bylo 
zjištěno na kamerovém systému, 
že v ulici Lidická, před jedním 
z barů, se fyzicky napadají dvě 
osoby. Další osoba se snaží této 
potyčce zabránit a společně se 
všichni válí na vozovce. Strážníci 
přijeli na místo, kde zabránili dal-
šímu vzájemnému napadání a pro-
vedli kontrolu všech osob. Oba vý-
tržníci skončili na OO PČR.
Poděkování patří poctivému ná-
lezci
Poděkování patří ženě, která nám 
dne 29. 11. oznámila, že na parko-
višti u jednoho z marketů v ulici 
Katovická našla pánskou peně-
ženku s větší finanční hotovostí. 
Strážníci od ní peněženku převzali 
a odvezli na služebnu MP. Vzhle-
dem k tomu, že se v peněžence 
kromě slušného finančního obno-
su nacházely různé vizitky, vrátila 
se následně jejímu majiteli.
Drahé vánoční koule
Dne 29. 11. přistihla hlídka MP 
v ulici Na Ohradě ženu, která sun-
dala dvě ozdoby z adventního věn-
ce zde umístěného a odnášela je 
z místa pryč. Na dotaz, proč od-
náší ozdoby, žena odpověděla, že 
se jí líbí a chce si je odnést domů. 
Žena byla vyřešena na místě v blo-
kovém řízení.
Všem oznamovatelům děkujeme 
a do roku 2014 vám všem chceme 
popřát hodně zdraví, splnění všech 
přání, plánů, co nejvíce pohodo-
vých dní.
Milan Michálek, velitel strážníků

18. 1. Přírodovědná procházka, str. 8 
23. 1. Akademie volného času, str. 8 
28. 1. Strakonické příběhy, str. 8 
Bruslení pro seniory, str. 9 
Plavání pro seniory, str. 9
Rada seniorů

OKÉNKO PRO SENIORY
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Pátek 17.–neděle 19. ledna
POZOR!!! jen od 17.30 hod. 
USA, animovaný, dabing, 109
Doporučená přístupnost: všem
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 3D
Vstupné: 130 Kč
Pondělí 20.–středa 22. ledna
POZOR!!! od 17.00 a 20.00 hod. 
USA, životopisný/drama, titulky, 179, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
VLK Z WALL STREET
Vstupné: 100 Kč 
Čtvrtek 23.–pondělí 27. ledna
Od 17.30 a 20.00 hod.
ČR, komedie, 85, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
VEJŠKA
Vstupné: 120 Kč
Úterý 28.–středa 29. ledna
POZOR!!! jen od 17.30 hod. 
USA, akční/dobrodružný, titulky, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
HERCULES: ZROZENÍ LEGENDY
Vstupné: 110 Kč
Úterý 28.–středa 29. ledna
POZOR!!! jen od 20.00 hod. 
USA, biografický/drama/historický,
titulky,133, 2D 
Doporučená přístupnost: od 12 let
12 LET V ŘETĚZECH
Vstupné: 100 Kč
Čtvrtek 30. ledna–neděle 2. února
POZOR!!! ČT od 17.30 a 20.00 hod., 
PÁ–NE jen od 20.00 hod.
ČR, krimi komedie, 95, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
KRÁSNO
Vstupné: 110 Kč
Pátek 31. ledna–neděle 2. února
POZOR!!! jen od 17.30 hod. 
Fra, dobrodružný, historický, 113, 
titulky, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
ANGELIKA
Vstupné: 120 Kč

DĚTSKÉ SOBOTY
Sobota 11. ledna
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 63 
Doporučená přístupnost: všem
DO POHÁDKY ZA ZVÍŘÁTKY I.
Vstupné: 40 Kč
Sobota 18. ledna
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 63 
Doporučená přístupnost: všem
ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE V.
Vstupné: 40 Kč
Sobota 25. ledna 
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 64 
Doporučená přístupnost: všem
KRTEK A HODINY
Vstupné: 40 Kč

SENIORSKÉ STŘEDY
Středa 22. ledna
POZOR!!! od 9.30 hod.
ČR, komedie, 88, 2D
Promítání pro seniory a handicap.
KAMEŇÁK 4
Vstupné: 50 Kč

FILMOVÝ KLUB – KINO OKO
Úterý 7. ledna
Od 20.00 hod.
ČR, dokument, 75, 2D
Doporučená přístupnost: přístupný 
HOTELIÉR

Změna programu vyhrazena.

10. 2.
KPH – „AVE MARIA a nejkrás-
nější spirituály“, Edita Adlerová 
a Vladimír Roubal
12. 2.
Divadelní předplatné „A“
Agentura Harlekýn – FILUME-
NA MARTURANO, Eduardo De 
Filippo
16. 2.
Taneční odpoledne s písničkou
19. 2.
Přednáška – Severozápad USA
25. 2.
Koncert skupiny Nezmaři spoje-
ný s křtem nového CD
Do 16. 2.
Výstava fotografií – Vzpomínka 
na Josefa Režného
8. 2.–2. 3.
Výstava obrazů Jiřího Rejžka 
Známý akademický malíř, so-
chař, grafik a ilustrátor, který 
zachytil na svých obrazech měs-
to a jeho široké okolí. 
Maltézský sál a sál U Kata
Vernisáž 7. 2. v 17.00 hodin v Ry-
tířském sálu.

KINO OKO STRAKONICE
Středa 1. ledna
Od 17.30 a 20.00 hod. 
USA, komedie, titulky, 103, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
POZDRAVY ZE SPERMABANKY
Vstupné: 100 Kč

Čtvrtek 2.–neděle 5. ledna
Od 17.30 a 20.00 hod. 
USA, dobrodružné fantasy, dabing, 119
Doporučená přístupnost: všem
47 RONINŮ 3D
Vstupné: 150 Kč

Pondělí 6.–středa 8. ledna
POZOR!!! PO a ST od 17.30 a 20.00 
hod., ÚT jen od 17.30 hod. 
USA, sportovní komedie, titulky, 2D
Doporučená přístupnost: přístupný
ZPÁTKY DO RINGU
Vstupné: 100 Kč

Čtvrtek 9.–neděle 12. ledna
Od 17.30 a 20.00 hod. 
ČR, komedie, 103, 2D 
Doporučená přístupnost: všem
NĚŽNÉ VLNY
Vstupné: 140 Kč

Pondělí 13.–středa 15. ledna
POZOR!!! jen od 17.30 hod. 
ČR, romantická komedie, 100, 2D 
Doporučená přístupnost: všem
PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK? 

Pondělí 13.–středa 15. ledna
POZOR!!! jen od 20.00 hod. 
USA, horor, titulky, 84, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
PARANORMAL AKTIVITY: 
PROKLETÍ
Vstupné: 110 Kč

Čtvrtek 16.–neděle 19. ledna
POZOR!!! ČT od 17.30 a 20.00 hod., 
PÁ–NE jen od 20.00 hod. 
USA, válečné drama, titulky, 131, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
ZLODĚJKA KNIH
Vstupné: 110 Kč

7. 1.
Novoroční koncert Vlasta Redl 
a Naše nová kapela
Dům kultury, 19.30 hod.
Koncert je spojený s křtem nové 
knihy „Kam na to chodím“.
9. 1.
KPH
Novoroční koncert Jihočeské 
komorní filharmonie
Dům kultury, 19.30 hod.
Sólisté: Andrea Kalivodová – mez-
zosoprán, Rafael Alvarez – tenor 
Jihočeská komorní filharmonie 
České Budějovice 
Dirigent: Petr Chromčák
11.–12. 1.
Divadelní přehlídka Setkání
Dům kultury
Přehlídka divadelních amatér-
ských souborů. Program sledujte 
na zvláštních plakátech.
14. 1.
Divadelní předplatné „A“
Divadlo pod Palmovkou 
– KRÁLOVA ŘEČ
David Seidler
Dům kultury, 19.30 hod.
Hra napsaná podle tajných deníků 
královského logopeda Lionela Lo-
gua.
Režie: Petr Kracik
15. 1.
Přednáška astrologa Petra Pro-
kopce na téma MAGIE PENĚZ
Rytířský sál, 19.30 hod.

19. 1.
Taneční odpoledne s písničkou
Dům kultury, 15.00 hod.
K poslechu a tanci hraje Václav 
Kovář a Talisman.
22. 1.
Divadelní předplatné „B“
Divadelní společnost Jana Hru-
šínského,
Divadlo Na Jezerce – DARDA
Irena Dousková 
Dům kultury, 19.30 hod. 
Dramatizace Ireny Douskové s ná-
zvem Darda je posledním volným 
pokračováním Hrdého Budžese.
Hrají: Barbora Hrzánová a další
24. 1.
REPREZENTAČNÍ PLES
MĚSTA STRAKONICE
Dům kultury, začátek 20.00 hod.
Orchestr – Metroklub Big Band 
České Budějovice, host – HEIDI 

JANKŮ, předtančení – Taneční 
škola Astra Praha, moderátor – Ji-
ří Gruntorád, lightshow, zrcadlo-
vý sál – Cimbálová muzika Jury 
Petrů 
25. 1.
Tour ADAM MIŠÍK, JOHNY 
MACHETTE a VOXEL
Dům kultury, 20.00 hod.
26. 1.
Princezna a drak aneb Jak to 
bylo dál, když si Jirka Zlatovlás-
ku vzal 
Rytířský sál, 15.00 hod.
Hraje: Kočovné Loutkové divadlo 
Vysmáto
28. 1.
Spooning
Rytířský sál, 19.30 hod.
Zábavná filozofická přednáška.
29. 1.
TÁTA – one man show. 
Dům kultury, 19.30 hod.
Celosvětově úspěšná divadelní 
komedie aneb „humorná zpověď 
novopečeného otce“.
Hraje: Roman Pomajbo
5. 1.–2. 2.
„S kapříkem ve znaku...“
Výstava členů Volného sdružení 
umělců jižních Čech. Ke zhlédnutí 
bude tvorba Milana Kozáka, Petra 
Šrédla, Josefa Balka, Pavla Vod-
ňanského a Radka Hejtmánka.
Vernisáž: 4. 1. od 15.00 hod. – 
Maltézský sál
Úvodní slovo – Josef Balek
Hudební doprovod – Charlie Bla-
žek band
31. 1.–16. 2.
Vzpomínka na Josefa Režného
Výstava fotografií ze života vý-
znamného strakonického rodáka.
Vernisáž 30. 1. v 17.00 hod. ve 
foyer domu kultury.

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR
4. 2.
Divadelní předplatné „B“ 
– Divadlo Ungelt – POSLEDNÍ 
ROMANCE, Joe DiPietro
6. 2.
Recitál Petry Černocké a Jirky 
Pracného
7. 2.
Koncert Carlos a jeho kojoti, 
Gauneři, Hejtman
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l 8. 1.–3. 2. Pod křídly techni-
ky – výstava prací žáků VOŠ, 
SPŠ a SOŠ řemesel a služeb. 
ŠK, vstupní hala. 

l 14. 1. Kurzy počítačové gra-
motnosti – přednostně pro 
čtenáře ŠK. Pro začátečníky: 
Úplné základy práce s počíta-
čem. ŠK, studovna, 9.30 hod. 
Pro pokročilé: Práce s operač-
ním systémem. ŠK, studovna, 
15.30 hod. 
Z důvodu omezené kapaci-
ty počítačové učebny je nut-
né se předem hlásit jen závaz-
ně – admin@knih-st.cz, 380 
422 707.

l 14. a 16. 1. Kurzy zdravé-
ho veg(etari)ánského vaře-
ní. 14. 1. „Pokročilí“ a 16. 1. 
„Začátečníci“. Kurzy budou 
probíhat do dubna, hlásit se 
je možné i na každý zvlášť. Za-
čátečnické lekce jsou určeny 
těm, kteří kurzy v minulých le-
tech nenavštěvovali. Přihlašuj-
te se na jan.juras@knih-st.cz, 
721 658 244 nebo v obcho-
du U Hroznu. Pořádá Eko-
poradna ŠK a obchod zdravé 
výživy U Hroznu. Kurzy se ko-

nají v ZŠ Povážská, Nad Ško-
lou 560, vždy od 18.00 hod.

l 22. 1. Potřebujeme další te-
melínské reaktory? O české 
energetické budoucnosti s vá-
mi bude na přednášce z cyk-
lu Zelené otazníky diskuto-
vat konzultant Ing. Edvard 
Sequens ze sdružení Calla. 
Koná se v restauraci Baobab 
(nad Zborovem, Bavorova 20), 
od 18.00 hod.

l 23. 1. – Srdečně vás zveme 
na nový ročník Akademie vol-
ného času 2014 s tématem 
Zmizelé Pošumaví. V rám-
ci edice Zmizelé Čechy nakla-
datelství Paseka vyšel díl vě-
novaný Pošumaví. O tom, jak 
se shromažďovaly fotogra-
fie a vznikal text pohovoří au-
toři Jan Lhoták a Jiří Novák. 
Těšit se můžete na promítání 
historických i současných fo-
tografií. ŠK, společenský sál, 
17.00 hod.

ŠK A ČSOP ZVOU:
l na zimní výstavu větviček 

v půjčovně pro děti a dospělé 
v pobočce Za Parkem (Huso-
va 380). Při určování dřevin 
podle pupenů a borky je mož-
no si nechat poradit a navíc si 
půjčit domů nejen příslušnou 
literaturu, ale i sadu označe-
ných větviček. Pokračují i další 
dlouhodobé akce, např. Nej-

milejší knihy. Otevírací doba 
v pobočce: PO a ČT 13–18, ST 
8–12.

l v pondělí 13. 1. na Tvoři-
vý podvečer s pí Janou Vě-
ženskou – ozdoby z organzy. 
Materiál a potřeby k předvede-
ní budou připraveny na mís-
tě, ale lépe je přinést i vlastní 
(nůžky, nit, jehlu, čajovou svíč-
ku, zapalovač, špendlík nebo 
brožový můstek, popř. ketlova-
cí nýtky a náušnicové zapíná-
ní, organzu – lze koupit v kvě-
tinářství). Mezi 17.00–19.00 
hod. v pobočce ŠK v Husově 
ul. 380.

l v sobotu 18. 1. na přírodověd-
nou procházku (10 km). Sraz 
v 10.55 hod. před nádražím 
ČD. V 11.09 jede vlak do stani-
ce Radomyšl zastávka. Odtud 
se půjde do Strakonic pěšky 
po zpevněných cestách. Poví-
dat se bude hlavně o významu 
keřů v krajině.

l v neděli 19. 1. na další společ-
né hraní na kantely (vyrobené 
při akcích ŠK) od 18.00 hod. 
v pobočce Za Parkem. Koná 
se ve spolupráci s o. s. Spona. 
K poslechu nebo i zpěvu zve-
me také veřejnost.

l v úterý 21. 1. na přednáš-
ku Ing. Josefa Pecky, šumav-
ského průvodce: Podlesí – I. 
Z Javorníka na Dobrš aneb 
Napříč panstvím Lamber-
ků a Koců (s promítáním). Od 

17.00 hod. v promítacím sále 
strakonického gymnázia.

l v sobotu 25. 1. na přírodo-
vědný výlet. Sraz je ve 12.55 
hod. před nádražím ČD, ve 
13.09 jede vlak do Velké Tur-
né. Půjdeme po zpevněných 
cestách k lomu a pak přes Ma-
lou Turnou do Radomyšle (asi 
8 km). Odtud jede vlak např. 
v 16.31 hod.

l v úterý 28. 1. na Strakonické 
příběhy I. O Lidmile, co se za-
pomněla před Pánem Bohem. 
Černohumorný příběh z re-
nesančních Strakonic přelo-
mu 16. a 17. století. Vyprávění 
regionálního historika Kar-
la Skalického, doprovázené 
projekcí různých dokumentů 
a vyobrazení. Od 18.00 hod. 
v restauraci Baobab (Bavo-
rova 20).

l na páteční schůzky kroužku 
MOPíků. Sraz vždy v 16.00 
hod. před hradem (mimo 
3. 1. a 31. 1.). 17. 1. se po-
díváme na zahrádku rodi-
ny Skalických, při ostatních 
schůzkách budeme sáňkovat 
a stopovat či v klubovně mik-
roskopovat nebo třeba vyrá-
bět lojové koule pro sýkorky – 
podle počasí a chuti. 

Více na www.csop-strakonice.net. 
V případě změny jízdních řádů 
informace v pobočce ŠK Za Par-
kem (hrdlickova@knih-st.cz, 383 
323 021). 

ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA
Zámek I, 386 11 Strakonice II

www.knih-st.cz

HRADNÍ PALÁC 

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

ZÁMECKÁ GALERIE

Otevřeno od 21. ledna, 
úterý–pátek 13.00–16.00 hod.
Výdejní místo turistického magazí-
nu KAM po Česku. Předprodej 
vstupenek na akce muzea a letáko-
vý kulturní servis včetně nabídky 
pražských divadel, muzeí a galerií. 
Prodej uměleckých předmětů, ob-
razů i keramiky od výtvarníků 
z jižních Čech.

Nová publikace v prodeji:
Stará Otava mezi Strakonicemi 
a Pískem
Publikace popisuje 28 kilometrový 
úsek řeky, její nejstarší osídlení, 
rýžování zlata, provoz voroplavby, 
brody, přívozy, mosty a mlýny, 
kterých je v knize popsáno na se-

dmnáct. Autoři Jiří Fröhlich a Ja-
roslava Pixová. Cena: 250 Kč

Kouzlo malby
21. 1.–28. 2.
Pokračování cyklu výstav ze sbí-
rek Muzea středního Pootaví.
Vystaveny budou bravurní akvare-
ly Karla Šimůnka, díla dvou nej-
významnějších regionálních malí-
řů Jiřího Rejžka a Jarka Dvořáka 
Šumavského. Dále představíme 
Františka Ženíška, malíře 1. opo-
ny Národního divadla či z novodo-
bých autorů Rudolfa Riedlbaucha. 
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.: 731 907 308, e-mail: informa-
ce@muzeum-strakonice.cz.

Odborná přednášková činnost
Andělé
Termín bude upřesněn.
Domov seniorů Lidická a Rybniční
Přednášející: Mgr. Blanka Jirsová

VÝZVA – sezonní pracovníci
Hledáme sezonní pracovníky na 
období od 1. 4. do 31. 10. 2014,
pracoviště Zámek 1, Strakonice na 
pozice
l pokladní
l průvodce
l dozor v expozicích
pracoviště mlýn Hoslovice na pozice
l pokladní
l průvodce
Přihlášky, s uvedením znalosti ci-
zích jazyků a termínu nástupu, za-
sílejte do konce února 2014 na 
e-mail: informace@muzeum-stra-
konice.cz nebo poštou na adresu 
Zámek 1, 386 01 Strakonice.

VÝZVA – členství
Je sběratelství Vaším koníčkem? 
Staňte se členem Spolku přátel 
Muzea středního Pootaví Strako-
nice.
Nabízíme: pořádání výstav Vašich 
sbírek v prostorách muzea, odbor-
nou konzultaci či její zprostřed-
kování, služby konzervátora, pra-
videlná setkání s programem 
(1–2x/rok). První setkání přihláše-
ných zájemců se uskuteční v rámci 
výstavy Klubu sběratelů fezových 

nálepek (*1984) v létě 2014. Re-
gistrace zájemců: Mgr. Blanka 
Jirsová, 380 422 609, blanka.jirso-
va@muzeum-strakonice.cz.
VÍTE ŽE…
v roce 2014 uplyne
l 60 let od doby, kdy byla ve 

Strakonicích zahájena stavba 
budovy dnešní Základní školy 
v Dukelské ulici (1954), stavba 
byla dokončena v roce 1956.

l 115 let od narození malíře, gra-
fika a ilustrátora Aloise Morav-
ce (1899–1987), žáka prof. Ky-
sely a prof. Švabinského.

l 120 let od doby, kdy se kona-
la ustavující schůze Muzejní 
společnosti pro okres Strako-
nický (29. června 1894), kte-
rá převzala ve městě činnost 
a sbírky odboru pro národo-
pisnou výstavu českoslovan-
skou v Praze.

l 365 let od doby, kdy byl ve 
Strakonicích zřízen společný 
měšťanský pivovar (1649), a to 
v právovárečném domě čp. 47, 
kde se pivo vařilo podle pře-
dem ujednaného řádu.

Aktuální informace:
www.muzeum-strakonice.cz
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letech stagnace zformoval B – tým 
mužů, jehož cílem bylo vítězství 
v krajském přeboru.
Ale to už byl kalendář otočen na 
měsíc říjen a v plném proudu byly 
přípravy na oslavy 90. výročí há-
zené ve Strakonicích. Za hlavní 
den oslav byl vybrán 26. listopad 
2011, za místo Městský dům kul-
tury ve Strakonicích. Večerem 
provázela dvojice Robert Malota 
a Regina Auterská, hudbu obsta-
ral L Band a skupina Cross, a ra-
dost nám udělal skoro plný dům, 
to znamená více než 400 návštěv-
níků. 
Potěšila účast pamětníků úspěš-
ných 60. let, z prvoligového druž-
stva žen v české házené přišly 
zavzpomínat Zdena Englichová–
Pojslová, Hana Piloušková–Poj-
slová, Jana Halounová–Drobníko-
vá, Vladěna Prokopová–Hůdová, 
Jaroslava Vlnatá–Alexová, Magda 
Weinschnerová–Hanzlíková, Ale-
na Dobešová–Vadroňová, Jiřina 
Růtová, Jaroslava Procházková, 
jejich trenér František Šíma.
Také mužská starší složka měla 
bohaté zastoupení namátkou Ka-
rel Slavík, Karel Hájek, František 
Třeštík, Antonín Straka, Josef 
Nejdl, Josef Dobeš, Josef Kubi-
na, Jan Moravec, Jiří Beneš, Jiří 
Třeštík a další. Potěšila i pětičlen-
ná účast delegace ze spřátele-
ného Hofenu, vlastně šestičlenná, 
protože s nimi přijel Jaromír Sa-
mec, který v Hofenu našel svoji 
lásku…
Jiří Dobeš

90 LET STRAKONICKÉ HÁZENÉ POHLEDEM DO HISTORIE  ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ
Ke 2. výročí otevření haly byl 
v lednu 2011 sehrán už 3. ročník 
turnaje minižactva, ve kterém na-
še naděje zvítězily. Že je to druž-
stvo velice perspektivní, to chlapci 
dokázali o měsíc později, když 
vyhráli silně obsazený turnaj v Ji-
číně po finálovém vítězství nad 
Lovosicemi 12:6. V květnu na 
Vangl Cupu v Ivančicích vybo-
jovali 2. místo! O týden později 
opět 2. místo v Lovosicích. Krás-
né…
Tradičního velikonočního mezi-
národního turnaje Prague Hand-
ball Cup 2011 (za účasti druž-
stev z 26 zemí z celého světa) se 
zúčastnili ze Strakonic starší do-
rostenci, starší žáci a mladší žá-
ci. V obrovské konkurenci se moc 
nevedlo starším žákům, ale do-
rostenci skončili na 7. místě 
z 36 družstev, mladší žáci dokon-
ce obsadili 5. místo v konkuren-
ci 50 družstev! To už něco zna-
mená!
V krajských soutěžích získali titul 
přeborníka kraje minižáci, mladší 
žáci, starší žáci A (béčko bylo dru-
hé) a mladší dorostenky, které si 
tak vybojovaly postup do doroste-
necké ligy. Mladší žáci se již tra-
dičně probojovali na mistrovství 
republiky v házenkářském deseti-
boji a skončili na výtečném pátém 
místě!
V druholigových soutěžích obsa-
dili muži s dorostenci bratry Ma-
sákovými a Zbíralovými 4. místo, 
ženy byly šesté a mladší dorosten-
ci v I. lize také šestí. U nich to zna-
menalo postup do nově vytvořené 
celostátní ligy mladšího dorostu, 
kde v jedné skupině hrají nejlepší 
česká a moravská družstva.
Již 43. ročník turnaje Kappelberg 
v německém Hofenu, kam muži 

jeli už po jednadvacáté, jsme vy-
hráli. Už toto naznačilo, že druž-
stvo bude na podzim hodně silné. 
Další předsezonní příprava pro-
běhla na turnajích v Linci (2. mís-
to po třífázové přípravě) a v Libči-
cích n. Vlt. (1. místo).
Také další družstva absolvovala 
přípravné turnaje, mladší doros-
tenci vyhráli v Lounech, starší žáci 
vyhráli silně obsazený meziná-
rodní turnaj v Novém Veselí (12 
družstev z Moravy, Polska a Slo-

venska)! Mladší dorostenky hrály 
přípravný turnaj doma a také vy-
hrály, což byl příslib před vstu-
pem do ligy, následné zranění klí-
čových hráček se však projevilo. 
Nedařilo se v celostátní lize ani 
dorostencům, tam se promítla 
nezkušenost opor družstva.
Naopak ženám se rozjezd povedl, 
přivezly 6 bodů ze hřišť soupeřek 
a paradoxně odevzdaly 2 body do-
ma. Kateřina Moravcová a Šárka 
Fundová dokázaly táhnout kolek-
tiv, ze kterého odešla do Astry 
Praha výtečná brankářka Hana 
Nůsková. Velký vliv na družstvo 

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.

Oslav 90. výročí strakonické házené se zúčastnila také řada pamětníků 
z družstva české házené mužů, na obrázku zleva Jaroslav Marčal, Josef 
Vávra ml., Miroslav Mužík, Josef Vávra st. 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

PLAVÁNÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY V ROCE 2014
Bude probíhat každé pondělí na Plaveckém stadionu ve Strakonicích od 
6. ledna 2014 ve vyhrazeném čase od 13.30 do 14.30 hod. Permanentky 
na l. pololetí 2014 se budou prodávat od 6. ledna v kanceláři Sdružení 
zdravotně postižených v ČR, Územní sdružení Strakonice – Stavbařů 
213 každé pondělí dopoledne u paní Kohelové. Cena jedné lekce je 25 Kč.

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
1. 1. rodiče + děti do 10 let
 14.00–15.00
společné 15.30–16.30
Každé úterý 7., 14., 21. a 28. 1.
rodiče + děti do 10 let
 16.00–17.00
společné 17.30–18.30
Soboty, neděle dle aktuálních 
možností

BRUSLENÍ PRO SENIORY
Každý čtvrtek 2., 9., 16., 23. a 30. 1.
 9.30–10.30

VÝJIMKY
1. 1. – zavřeno

měl návrat charismatického trené-
ra Zbyňka Antošovského.
Muži si dali jediný cíl – vítězství 
v soutěži a postup do I. ligy. Po le-
tech se zpět do družstva vrátil 
z Třeboně Martin Mošovský, z Pís-
ku přišel brankář Jiří Vosoba, 
s ním vytvořil výtečnou dvojici 
mladičký Pavel Kaufman. Trenér 
Miroslav Vávra se nebál dát šanci 
také dalším mladíkům, dorosten-
cům Romanu Marienkovi a Mi-
chalu Krejčímu. Postup do osmi-

finále Českého poháru přes 
extraligovou Třeboň, téměř rov-
nocenný souboj, i když s poráž-
kou, s jedním z nejlepších celků 
extraligy Talentem Plzeň, a jasné 
výhry v prvních kolech II. ligy na-
značily, že cíl družstva není ne-
reálný. Navíc se opět po několika 
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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

14. 1. Den otevřených dveří výtvarného oboru od 15 do 17 hod. 
v budově Kochana z Prachové

15. 1. Koncert žáků v zámeckém sálku v 17.30 hod.
16. 1. Den otevřených dveří výtvarného oboru od 15 do 17 hod. 

v budově Kochana z Prachové
 Koncert žáků ze třídy M. Krále v zámeckém sálku od 17 hod.
17. 1. Vystoupení kytarového dua J. Pelána od 15.30 hod. v Do-

mově pro seniory v Rybniční ulici
22. 1. Žákovský koncert od 17.30 hod. v zámeckém sálku 
23. 1. Koncert žáků ze třídy L. Mráze v zámeckém sálku od 17 hod.
24. 1. Kytarový koncert žáků J. Pelána od 16.30 hod. v zámeckém 

sálku
27. 1. Koncert žáků M. Piklové od 16.30 hod. v zámeckém sálku
30. 1. Koncert žáků M. Lukeše od 15.30 hod. v budově Kochana 

z Prachové

Soutěže, přehlídky, zájezdy…
Výstava žáků V. Bělochové  „Příběh opuštěných planet“ ve vodňan-
ském infocentru l Přehlídka divadelních souborů v MěDK Strakonice 
– vystoupení žáků LDO (J. Lhotská) l Soutěžní přehlídka Zlatá 
struna, celostátní kolo v Plzni – reprezentace kytaristů l Republikové 
finále Dětské porty v Praze – účast žáků J. Pelána

www.ddmstrakonice.cz
VAŠE MÍSTO

PRO VOLNÝ ČAS
11. 1. Ligový florbalový turnaj juniorů – od 10 hod. v obloukové 

hale v Máchově ul.
12. 1. Ligový florbalový turnaj mužů – od 8 hod. v obloukové hale 

v Máchově ul.
18. 1. Turnaj v deskových hrách – v CEV na Podskalí od 9 hod. 
19. 1. Ligový florbalový turnaj mužů – od 8 hod. v obloukové hale 

v Máchově ul.
26. 1. Mami, tati, jdeme na ples – DDM Na Ohradě 17–21 hod. 

Vstupné 70 Kč děti,  100 Kč dospělí, bohatý program a tombola.
31. 1. Den plný her – v CEV na Podskalí od 8 do 16 hod. Přírodo-

vědné hry a kvízy, krmení zvířátek, zábavné pokusy, vycházka 
do okolí. Bližší informace na www.ddmstrakonice. Vstupné 
120 Kč. Přihlášky do 28. 1. 2014.

Akce DDM Vodňany naleznete na www.ddmstrakonice.
Připravujeme: Jarní prázdniny a ozdravný pobyt na horách, informace na 
www.ddmstrakonice.cz.
DDM Strakonice bude slavit 50. výročí svého vzniku. Úvodní akcí bude 
internetová soutěž. Sledujte web DDM.

Oblastní charita Strakonice pořádá

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
V pondělí 6. 1. 2014 od 19 hodin v kostele sv. Markéty ve Strakonicích.
Vystoupí sbory Fere Angeli, Hlasoň a Pěvecký sbor Gymnázia Strakonice.

FOKUS PÍSEK, POBOČKA STRAKONICE
SDRUŽENÍ PRO PÉČI O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ

Bezděkovská 216, 386 01 Strakonice
Tel.: 608 271 800, e-mail: ambulancest@fokus-pisek.cz

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

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

STD Kopretina – denní aktivity (bez objednání)
Každé pondělí vařečka 10.00–13.30, 13.30–14.00 – úklid,
Každé pondělí 14.00–15.30 Francouzština pro začátečníky

(lektor Milan B.) l 7., 21. 1. 13.00–15.00 Čtení z knížek
9., 16., 23. a 30. 1. od 12.00 Zumba (s lektorkou Katkou Pultrovou,

sraz ve Fokusu v 11.30 nebo u Mravenčí skály v 11.45)
14. 1. 14.00–16.00 Vycházka do kavárny nebo cukrárny

24. 1. 9.00–15.00 Den s keramikou (přijedou i písečtí přátelé)
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 

LEDEN 2014
ZVEME ŠIROKOU VEŘEJNOST

Út 14. 1. 15.30 Přivýdělek pro maminky – přednášející Ing. Ivo Rydval. 
Účast nahlásit na tel.: 773 165 696
Po 20. 1. 18.00 Etikoterapie – uzdravte se změnou vlastního postoje. 
Beseda s Mudr. Vogeltanzem. Více na www.etikoterapie.com
Út 21. 1. 16.00 Finanční gramotnost – na co myslet, čeho se vyvarovat. 
Lektor: J. Králová, účast nahlásit na tel.: 773 165 696
Pá 17. 1. a 24. 1. 17.00 Rychlokurz klavíru pro dospělé – naučte se za 
5 hodin hrát lidovky. Více info: www.rychlokurzklaviru.cz, přihlášení: 
pavelhokr@centrum.cz, 608 745 297
So 25. 1. 10.00–19.00 Etikoterapie – seminář v kruhu skupiny, řešení 
vlastních témat. Přihlášky na www.etikoterapie.com nebo 775 508 587 
Pá 31. 1. 15.30 Maškarní 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.
ÚT–PÁ je mimo program vždy otevřena 8.30–12.30 VOLNÁ HER-
NA pro děti všech věkových kategorií!

Tyto i další pravidelné akce na www.mcberuska.cz

AKCE/UDÁLOSTI

CENTRUM OSOBNÍHO ROZVOJE
Palackého náměstí 93, Strakonice
1. patro nad nábytkem Ideál 
Tel.: 724 948 687 (Veronika Vačkářová)
www.v-zite.cz

Prostor pro setkávání, sebepoznání, tvoření, hledání a nacházení 
inspirace.
Nabízíme: Semináře a kurzy osobního rozvoje l Tanec Loona dance
 Ženské kruhy l Přednášky o zdravém životním stylu
 Workshopy

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

„S GYMNÁZIEM NA CESTÁCH“
Úterý 14. 1. 2014 od 18 hodin v pro-
mítacím sále strakonického gymnázia
Z PEKINGU DO LHASY
Během tohoto promítání, jímž nás 
bude provázet paní PhDr. Miloslava 
Beranová, procestujeme Čínu od Pe-
kingu až po Tibet. Společně navštíví-
me Zakázané město, Velkou čínskou 
zeď i Terakotovou armádu. V Tibetu 
pak zavítáme nejen do tibetských klášterů, ale i do hlavního města tibetské 
autonomní oblasti Lhasy, kde budeme obdivovat překrásný palác Potálu.

Gymnázium Strakonice srdečně zve na výstavu
l KRAJINA A LIDÉ (ČEŠI V BANÁTU) – autor IVO DOKOUPIL
Do 10. 1. 2014, v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hod.
l ČESKOSLOVENSKO NA MAPOVÝCH POHLEDNICÍCH – autor 
RNDr. TOMÁŠ GRIM, Ph.D.
14. 1.–14. 2. 2014, v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hod. 

Foto: PhDr. Miloslava Beranová

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA OD 1. DO 14. 1. 2014
Oblastní charita Strakonice ve spolupráci s farnostmi, 
školami či různými mládežnickými organizacemi pořádá 

v termínu od 1. do 14. 1. 2014 Tříkrálovou sbírku. 
Více: www.trikralovasbirka.cz.
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 ZÁBAVA

PRANOSTIKA
ornát, tajnopis, nymfa, maminka, raziti, zelinář

Lednovou pranostiku nakreslila žáky-
ně Amálie Vítovcová, 7 let, z výtvar-
ného oboru ZUŠ Strakonice pod ve-
dením Mgr. Ivany Schwarzové.

„Lednový mráz i železo rozdrtí a ptáka
  v letu usmrtí.“

I tento rok vyhlásilo Městské in-
formační centrum Strakonice vý-
tvarnou soutěž, tentokrát byla na 
téma Vánoční zvonění. Do soutě-
že bylo přihlášeno více než 190 
děl. Soutěžní práce byly rozděleny 
do čtyř kategorií, od nejmenších 
výtvarníků až po ty dospělé. Nej-
početněji byla zastoupena druhá 
kategorie určená žákům prvního 
stupně základních škol a odpoví-
dajících ročníků víceletých gym-
názií. Hojně byla letos zastoupena 
i kategorie dospělých. Soutěžící 
svými díly opět ukázali, jak mají 

bohatou fantazii. Zvonky jsou růz-
ných tvarů a z nejrůznějších ma-
teriálů, v některých dílech hrají 
hlavní roli, jinde jsou jen doplň-
kem výtvarného pojetí Vánoc. 
O vítězích všech čtyř kategorií 
rozhodla i letos veřejnost svými 
hlasy, v infocentru se sešlo přes 
500 hlasovacích lístků.

VÁNOČNÍ ZVONĚNÍ ZAZNĚLO 
V INFOCENTRU

VÝSLEDKY PROSINCOVÉHO KVÍZU

l 3. 1. 1924 – zemřel Jiří Wol-
ker, básník (90. výročí úmrtí)

l 6. 1. 1904 – narodil se Miloš 
Václav Kratochvíl, spisovatel 
(110. výročí narození)

l 6. 1. 1884 – zemřel Johann 
Gregor Mendel, přírodovědec, 
zakladatel genetiky (130. výro-
čí úmrtí)

l 18. 1. 1934 – zemřel Otakar 
Ševčík, houslista, pedagog 
(80. výročí úmrtí)

l 21. 1. 1934 – narodila se Eva 
Olmerová, popová a jazzová 
zpěvačka (80. výročí narození)

l 24. 1. 1914 – narodila se Hana 
Vítová, herečka (100. výročí 
narození)

UDÁLOSTI A ŽIVOTNÍ VÝROČÍ OSOBNOSTÍ V LEDNU

Výsledky výtvarné soutěže 2013:
I. kategorie:

1. místo – MŠ U Parku, Drá-
čata

2. místo – MŠ Spojařů
3. místo – MŠ U Parku, Drá-

čata
4. místo – MŠ Střelské Hoštice
5. místo – MŠ A. B. Svojsíka 

II. kategorie:
1. místo – ZŠ F. L. Č., kroužek 

keramiky
2. místo – ZŠ Povážská
3. místo – ZŠ Dukelská
4. místo – ZŠ a MŠ Štěkeň, 

družina 4. třída
5. místo – ZŠ Dukelská, 1. třída

III. kategorie:
1. místo – ZŠ F. L. Č., 9.A
2. místo – ZŠ a MŠ Cehnice, 

9. třída dívky
3. místo – ZŠ Povážská, 8.A
4. místo – Adriana Ratajová, 

7.M, ZŠ Dukelská
4. místo – Stanislava Košáko-

vá, 7.B, ZŠ Dukelská

IV. kategorie:
1. místo – Domov pro seniory, 

Rybniční
2. místo – Denní stacionář 

Strakonice 
3. místo – Petra Vlčková 
4. místo – Hana Pekařová
5. místo – Denní stacionář Str. 

Ve foyer městského informačního centra byly k vidění do konce roku zvon-
ky různých velikostí i tvarů.  Foto: P. Měšťanová, archiv MěÚ

se také na společných výstavách 
v Rakousku, Německu, Kanadě 
a USA. Jeho obrazy najdete ve 
sbírkách Komerční banky a Mu-
zea středního Pootaví ve Strakoni-
cích.
V roce 1991 byl přijat do Unie 
výtvarných umělců ČR (Asociace 
jihočeských výtvarníků).
Redakční rada

MILOSLAV BRŮHA
Narozen roku 1954

Malíř, žije ve Strakonicích.
V letech 1979 až 1987 studoval na 
soukromé škole u akademického 
malíře Jaroslava Peška, který pod-
statně ovlivnil jeho tvorbu. Je au-
torem více než šesti set olejoma-
leb. Na svých obrazech ztvárňuje 
především jihočeskou krajinu. Jak 
říká sám autor: „To nejsou jen cha-
loupky. To je symbol jednoho z nej-
krásnějších krajů ve střední Evro-
pě vůbec. To znamená Jihočeského 
kraje. A já jsem na to hrozně 
hrdý, že jsem se tu narodil a že 
tu žiju.“
A co na tvorbu M. Brůhy říká Ja-
roslav Pešek? „Motivy jeho obrazů 
se postupně zužují na scenérie po-
otavských vesnic s důrazem na je-
jich typické atributy, charakteris-
tické detaily. Tyto autor posléze 
řadí do volných uspořádaných se-
skupení a stylizací.“
Miloslav Brůha vystavoval své 
obrazy ve Strakonicích, Písku, 
Prachaticích, Českých Budějovi-
cích, Týně n. Vltavou, Marián-
ských Lázních a Chebu. Podílel 

Miloslav Brůha.
 Foto: Archiv Miloslava Brůhy

AKCE VE STRAKONICKÉ SOKOLOVNĚ
 6. 1. Pyžampárty pro děti od 16.30 hod.
11. 1. Myslivecký ples od 20.00 hod.

SRDEČNĚ ZVEME DO MANY
18. 1. od 16 hod.
SEMINÁŘ O VÝCHOVĚ DĚTÍ
Nevíte si rady s konkrétní situací nebo chováním dětí? 
Máte pocit, že se vám jednání s dětmi nedaří podle vašich představ? 
Že si s dětmi nerozumíte tak, jak byste chtěli? 
Tímto vás srdečně zveme na seminář s manžely Güttnerovými, kteří 
jsou národními koordinátory kurzů Výchova dětí. 
Kde: Mana, Apoštolská církev, Lidická 194, Strakonice
Více info na mobilu 608 079 461

Komorní soubor MODUS Václava Hrušky
vás srdečně zve na

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 2013
V neděli 5. 1. 2014 v 17.30 hodin v kostele sv. Prokopa ve Strako-
nicích. 
U příležitosti Roku české hudby 2014 zazní díla A. Dvořáka, B. Sme-
tany a F. Kramáře. Vstupné dobrovolné.
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Z článku Františka Třeštíka 
„Zbrojovák na olympijských 
hrách – Splněný sen Miloše Beč-
váře“ pokračuji: „Z někdejšího bě-
hání pro radost přišly úspěchy me-
zi dorostenci a najednou tu byla 
pozvánka do juniorského výběru 
ČSSR. A odtud byl jen krůček na 
mezinárodní scénu, která vyvrcho-
lila starty na ME v Liberci a MS ve 
Švýcarsku. Po loňském Tatran-
ském poháru poprvé oblékl dres áč-
ka a cítí se v něm zatím velmi dob-
ře – v současnosti je po Šimonovi 
a Beranovi třetím mezi čs. elitou. 
V těchto dnech je již Miloš Bečvář 
plně v olympijském víru. … Za jeho 
poctivost a svědomitost v tréninku, 
za náročnost k sobě samému by mu 
úspěch na ZOH každý, kdo jej zná, 
upřímně přál.“ A co o Mildovi ří-
kal v roce 1980 jeho trenér Jaro-
slav Honců? „Miloš je opravdu po-
ctivý v přípravě. Nemá zábrany, 
tvrdě maká, určitě má ještě rezer-
vy.“ Další reprezentační trenér 
Urbanec o něm v roce 1982 pro-
hlásil toto: „Je to kliďas. Až se zdá, 
že flegmatik, ale to je doopravdy 
jen zdání. Umí se totiž soustře-
dit na závod jako málokdo. Jak 
my říkáme, umí závodit.“ Co říká 

o svých začátcích? „V sedmi letech 
mě otec přihlásil do TJ ČZ Strako-
nice, kde působil jako dobrovolný 
funkcionář. Jezdili jsme spolu na 

hory, kde jsem si do sytosti vyzkou-
šel sjezdovky i běžky. Nikdy mě ne-
bavilo čekat ve frontách u vleků jen 
kvůli tomu, abych se párkrát vytáhl 
nahoru. Mnohem radši jsem měl 
proto běžkování, kdy jsem se svo-
bodně pohyboval po krajině. Když 
mi bylo deset let, podařilo se mi 
zvítězit v závodě na Kubově Huti 
v konkurenci kluků až o dva roky 
starších.“ A jak na své lyžařské 

začátky vzpomínal Miloš Bečvář 
v tehdejším legendárním spor-
tovním časopisu Stadion (1980)? 
„Já a talent?“ směje se Miloš, „to 
jsem snad nikdy nebyl. Jen mě běh 
na lyžích chytil u srdce. V době 
žákovské i dorostenecké jsem měl 
ještě čas obdivovat krásu zasně-
žených hor, lesních průseků, ve kte-
rých jsme běhali. Moc miluji příro-
du. Nedovedu si vůbec představit, 
že bych polykal tréninkové kilomet-
ry kroužením na atletickém oválu. 
Běhal jsem a vůbec jsem nedoufal, 
že bych mohl jednou reprezentovat. 
Však jsem také žádné velké úspě-
chy neměl. V kategorii žactva 
jsem skončil na třetím místě, ve 
starším dorostu byl dvakrát druhý 
na 5 a 10 km. Snad tyto dva vý-
sledky rozhodly o tom, že jsem byl 
povolán do juniorské reprezentace. 
Najednou jsem si uvědomil, že už 
to lyžování nebude pouze zábavou 
malého kluka, ale něco mnohem 
víc. Přitlačil jsem trochu v trénin-
ku, protože být mezi nejlepšími, to 
už něco znamená.“ (Doufám, že 
tyto řádky čtou i dnešní nadějní 
lyžaři strakonického Ski klubu…). 
V roce 1981 Milda získal první mi-
strovský titul ČSSR na 50 km. Ci-
tuji z dobového tisku: „Závod 
zastihl ve výborné formě člena 

Dukly 23letého Bečváře. Ten si na 
13. kilometru získal vedení a kaž-
dým metrem se vzdaloval svým sou-
peřům. Na 20. km měl náskok 
1,20, na 35. km 3,5 a v cíli 6,5 mi-
nuty“. V tisku závod komentoval 
slovy: „Nečekal jsem, že bych mohl 
vyhrát, zvlášť po sobotní nepovede-
né štafetě. Rozjížděl jsem se po-
zvolna, ale v polovině trati, když 
můj náskok stále narůstal, jsem si 
uvědomil, že bych mohl zvítězit. 
Nepotkala mě žádná krize, závěr 
jsem nemusel jet na doraz. Když 
to člověku jde, je to prostě legrace,“ 
řekl vítězný Bečvář, který nevy-
padal nijak unaveně. Z mého po-
hledu svůj nejlepší životní závod 
odběhl Miloš Bečvář na MS v ra-
kouském Seefeldu v roce 1985, 
kde v závodě na 50 km obsadil vý-
borné 5. místo. Na tehdejší dobu, 
kdy československé lyžování roz-
hodně nepatřilo k nejužší světové 
špičce, rozhodně fenomenální vý-
sledek (možná i z tohoto závodu 
čerpali motivaci k závodění poz-
dější úspěšní závodníci Martin 
Koukal – mistr světa na 50 km 
z MS 2003 ve Val di Fiemme a Lu-
káš Bauer – celkový vítěz SP 
2007/08 i jiní). 
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

Adam Ježek vybojoval v silné konkurenci třetí místo v soutěži CNC pro-
gramování.  Foto: Archiv školy

3. MÍSTO V SOUTĚŽI CNC PROGRAMOVÁNÍ
V letošním roce je to dvacet let 
od vzniku strakonického pracoviš-
tě Centra pro zdravotně postižené 
Jihočeského kraje, o. s., a zahájení 
činnosti Půjčovny kompenzač-
ních a rehabilitačních pomůcek 
a poskytování osobní asistence ve 
Strakonicích.
To už je pěkná řádka let, za kterou 
se skrývá mnoho hodin dobré prá-
ce naplněné péčí o naše uživatele, 
ale hlavně jsou to léta naplněná 
vděkem a úsměvy našich senio-
rů, kterým jsme pomohli někdy 
skutkem, někdy slovem. 
Za tuto dlouhou dobu jsme pře-
konali nemálo problémů a prošli 
různými změnami. Ta nejzásad-
nější pro nás nastala v září toho-
to roku. Stali jsme se Jihočeským 
centrem pro zdravotně postižené 
a seniory, o. p. s., pracoviště Stra-
konice. Stále u nás funguje 
půjčovna rehabilitačních a kom-
penzačních pomůcek i sociální 
poradenství, stejně tak i nadále 
poskytujeme osobní asistenci, s je-
jímž zajištěním nám v letošním 

roce významně pomohl Krajský 
úřad Jihočeského kraje v rámci 
svých grantových programů.
Pro příští rok rozhodně neza-
hálíme a připravujeme na 1. únor 
2014 charitativní ples Tolerance 
v Městském domě kultury ve 
Strakonicích. O nejlepší jméno 
našeho pracoviště se zasloužila 
paní Drahuška Kolářová, která 
podobný ples již dříve pořádala 
pro seniory a zdravotně postižené. 
Rádi bychom navázali na tuto tra-
dici a otevřeli se celé veřejnosti, 
která není lhostejná k druhým. 
Rozhodli jsme se uspořádat ples, 
kde by se mohli střetnout zdraví 
i handicapovaní dospělí i senioři 
a společně se bavit. V podobném 
duchu se snažila vést naše praco-
viště i paní Kolářová a totéž chce-
me i my.
Stále jsme tu pro Vás, se stejnými 
službami, ochotou a pomocí a na 
stejné adrese, takže se zase tak 
moc nezměnilo.
Pomáháme dál…
Tým strakonického pracoviště 
Jihočeského centra pro zdravotně 
postižené a seniory, o. p. s.

POMÁHÁME DÁL
Dne 21. 11. 2013 se studenti 
Adam Ježek a Dominik Starý 
z Vyšší odborné školy, Střední 
průmyslové školy a Střední od-
borné školy řemesel a služeb Stra-
konice oboru Strojírenství se za-
měřením na počítačovou grafiku 
a CNC techniku zúčastnili sed-
mého ročníku celostátní soutěže 
v oboru automatizační techniky 
– Programátor CNC. Soutěž se 
uskutečnila jako součást výstavy 
Vzdělání a řemeslo, která proběh-

la ve dnech 20.–22. 11. 2013 na 
výstavišti v Českých Budějovi-
cích. Student Adam Ježek si vy-
bojoval v silné konkurenci výbor-
né třetí místo a navázal tak na 
výsledky, kterých dosáhli v soutě-
žích CNC programování studenti 
z naší školy v loňském školním ro-
ce. Adam Ježek dokázal svým umí-
stěním, že programování CNC 
strojů má na naší škole velmi 
vysokou úroveň.
Milan Samec

Miloš Bečvář.
 Foto: Archiv Miloše Bečváře
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