
1

5/2014

VYBÍRÁME Z OBSAHU:
STAVEBNÍ RUCH NA STRAKONICKÉM NÁDRAŽÍ 2 
REKONSTRUKCE TRIBUNY SPORTOVNÍHO AREÁLU 
NA SÍDLIŠTI 4
PLAVECKÝ STADION SE ZAČNE POSTUPNĚ PŘESTAVOVAT 4
STAVBA PROPUSTI U JEZU KŘEMELKA 5 1 6 .  R O Č N Í K  •  Č Í S L O  5 / 2 0 1 4  •  V E  S T R A K O N I C Í C H  •  N E P R O D E J N É  •  W W W. S T R A K O N I C E . E U

NETRADIČNÍ PŘÍRODNÍ PRVKY VE STRAKONICÍCH

Tak trochu jiná školní zahrada 
postupně vzniká u Mateřské školy 
Holečkova 413. Klasické herní 
prvky postupně doplňují prvky 
přírodní. Zahrada by tak kromě 
rekreačního účelu měla sloužit 
i k výchově a vzdělávání předškol-
ních dětí v oblasti ochrany životní-

ho prostředí. Zatím se tu za vy-
datné pomoci rodičů podařilo 
vytvořit několik stanovišť s pří-
rodní tematikou; od bylinkové spi-
rály, terasového jahodiště a smys-
lového chodníčku, po jakési týpí 
z vrbových větví či záhon s bobu-
lovinami. Letos by už děti mohly 
sklízet také první úrodu jahod, 
rybízu, ostružin. Časem i josty 
a angreštu.

Bez rodičů by to nešlo
„Představujeme si to tu jako živou 
učebnu,“ vysvětluje vedoucí škol-

ky Jana Kovandová. Právě ona 
byla iniciátorkou celé akce a do-
kázala pro ni nadchnout své 
spolupracovnice i rodiče dětí ze 
školky. „Bez nich by to opravdu 
nešlo,“ říká. Zaměstnanci MŠ, 
děti i jejich rodiče, kterých tu při 
dvou brigádách pomáhalo přes 

sedm desítek, nejen přiložili ruce 
k dílu, ale rovněž zajistili potřebný 
rostlinný i technický materiál.
„Když jsem do této školy před lety 
přišla, vnímala jsem velkou zahra-
du jako obrovský bonus, kterého 
by se dalo velmi dobře využít,“ ří-
ká Jana Kovandová. Inspiraci k vy-
tvoření přírodní zahrady načerpala 
na konferencích v rámci programu 
na podporu ekologické výchovy 
Mrkvička, jehož je školka aktivním 
účastníkem. Odtud už byl k reali-
zaci neobvyklého nápadu jen krok. 
„Obeslali jsme rodiče s dotazem, 

zda by měli zájem se na zakládá-
ní přírodní zahrady aktivně podí-
let. Jejich vesměs pozitivní reakce 
a chuť pomoci nás mile překva-
pily,“ vzpomíná Jana Kovandová.

Město nápad podpořilo
Aktivitu MŠ Holečkova podpořilo 
také město Strakonice. Zatím de-
setitisícovým příspěvkem a spo-
luprací na tvorbě podkladů pro 
žádost o finanční podporu projek-
tu přírodní zahrady z Operační-
ho programu Životní prostředí. 
V případě, že škola dotaci získá, 
přibudou na zahradě uprostřed 
městské zástavby další stanoviš-
tě, která dětem zprostředkují při-
rozený kontakt s živou přírodou. 
Chybět by neměl hmyzí hotel 
a broukoviště i květnatá „motýlí“ 
loučka. Tři původní staré stromy 
by ještě doplnily jabloně, instalo-
vána by měla být balanční lávka 
pro rozvoj rovnováhy, zvukové 
herní prvky ze dřeva a pítko pro 
děti. Vítaná bude i možnost hry 
s vodou. Tu by zajišťoval kaská-
dový systém vodních korýtek, vrt 
a čerpadlo. V projektu je počítáno 

rovněž s novým oplocením za-
hrady.

Společná práce děti vychovává
Dotační prostředky by realizaci 
přírodní zahrady zjednodušily 
a uspíšily. „I pokud dotaci získáme, 
nechceme nechat rodiče a děti stra-
nou, ale dál alespoň dvakrát do ro-
ka pokračovat ve společné práci na 
zahradě,“ říká Jana Kovandová. 
Ta má totiž podle ní několik roz-
měrů. Jedním z nich je skutečnost, 
že děti si věcí, na kterých se spolu 
s rodiči podílely, mnohem více vá-
ží, než když přijdou k hotovému. 
„Zanedbatelný není ani vliv na me-
zilidské vztahy mezi námi dospělý-
mi i mezi dětmi navzájem. A to vše 
pomáhá k dobré atmosféře ve škol-
ce,“ doplňuje. Hlavním cílem pro-
jektu je přiblížit dětem narozeným 
do přetechnizované doby přírodu 
tak, aby ji opět mohly a dokázaly 
vnímat všemi smysly a získaly k ní 
již v raném věku ochranitelský 
vztah, který je pro péči o životní 
prostředí tak důležitý a pro zacho-
vání života na Zemi nezbytný.
Irena Malotová, PR

Do prací na přírodní zahradě u mateřské školy se zapojili i ti nejmenší. 
Jejich rodiče se postarali o materiál a ochotně přiložili ruce k dílu.
  Foto: Archiv MŠ Holečkova

NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ POMÁHAJÍ RODIČE I DĚTI

Ve městě vznikají další atraktiv-
ní osvětové prvky pro milovníky 
přírody. Mezi mlýnským náho-
nem a řekou Otavou bude za-
nedlouho k vidění broukoviště, 
hmyzí hotel, ježkoviště i loučka 
pro motýly.
Na levé straně mlýnského náho-
nu pod Hvězdou najdete několik 
kmenů po vykácených stromech 
jakoby neúčelně zasazených do 
země. Ve skutečnosti však jde 
o základy biotopu, který bude po-
stupně kolonizovat řada zástup-
ců hmyzí říše, dřevokazných hub, 

různých rostlin a dalších organis-
mů. Takzvaná broukoviště jsou ve 
městech na západ od našich hra-
nic k vidění již několik let, ve Stra-
konicích se ho rozhodli vyzkoušet 
po nedávném kácení stromů. „In-
spirovali jsme se na odborných se-
minářích, kterých se pravidelně 
účastníme,“ říká Ondřej Feit z od-
boru životního prostředí Městské-
ho úřadu Strakonice. „Broukoviště 
má význam ekologický i výchov-
ný. Staré stromy nejsou jen dřevní 
hmotou, tvoří důležitou součást 
biotopu a poskytují životní pro-

stor živočichům i rostlinám a hou-
bám. Městský člověk, kterému 
kontakt s živou přírodou schází, 
si toto čím dál méně uvědomuje.“ 
Několik do dřeva navrtaných dí-
rek navíc ještě vytvoří hmyzí hotel 
pro včely samotářky.
Protože broukoviště může být 
zpočátku snadno zaměnitelné 
například s herním prvkem pro 
děti, seznámí veřejnost s jeho 
pravým účelem informační ta-
bule.
Stejně jednoduše a při stejné příle-
žitosti vznikl také další ekologický 
prvek u mlýnského náhonu. Hro-

mada klestí by měla sloužit jako 
přirozený úkryt pro ježky a další 
obratlovce, kteří podobné skrýše 
vyhledávají. A jen o kousek dál, 
u levého břehu Otavy, jsou k vidě-
ní základy budoucí rozkvetlé lou-
ky. V průběhu dubna došlo k výse-
vu luční směsi, kterou pro letošek 
ještě výjimečně obohatily některé 
letničky. Květiny budou přitaho-
vat nejrůznější hmyz včetně pest-
robarevných motýlů a zájemcům 
o přírodu tak nabídnou výborný 
studijní materiál a potěchu pro oči 
i duši.
(PR)

l U MLÝNSKÉHO NÁHONU VZNIKLO BROUKOVIŠTĚ

Přírodní zahrady se svým vzhledem co nejvíce přibližují přírodnímu pro-
středí. Lze je chápat jako ekosystém, který slouží nejen nám lidem a na-
šim potřebám, ale poskytují životní prostor rozličným rostlinám i živoči-
chům, kterým zejména v městském prostředí ubývají úkryty. K filozofii 
přírodních zahrad tak zákonitě patří i šetrné obhospodařování. Jejich 
údržba je v konečném důsledku méně pracná. Výborně mohou sloužit 
k výukovým účelům, neboť je zde možné pozorovat, poznávat a učit se 
přírodním procesům. Jsou místem pro relaxaci, setkávání, tvoření.
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Zastupitelstvo města projednalo: 

19. zasedání dne 12. 3. 2014

NOVÝ POVRCH
NA PARKOVIŠTI
změny v rozpočtu, a to ve výši 2,5 
mil. Kč na opravu parkoviště na 
pozemcích p. č. dle KN 1620, 
1619, st. 144/1, 1487 v ulici Pod-
skalská.

Parkoviště pod restaurací U Pa-
peže získá nový povrch, a to z vel-
koformátové betonové dlažby.

Město získalo na opravu dotaci 
z IPRM. Předpokládaná částka 
dotace je dva miliony korun.

NA TRŽNICI BUDE 
INSTALOVÁNA TOALETA
finanční prostředky ve výši 2,5 mil. 
Kč na automatické městské toalety 
a přípojky inženýrských sítí. 

Město plánuje postupně ins-
talovat po Strakonicích samo-
obslužné toalety. Část finančních 
prostředků bude použita na první 
z nich na tržnici u sv. Markéty.

STAVEBNÍ RUCH NA STRAKONICKÉM NÁDRAŽÍ
V květnu započnou stavební práce na rekonstrukci kolejiště na nádraží ve 
Strakonicích. Modernizace stávajícího nádraží bude spočívat v kompletní 
rekonstrukci železničního svršku a ve vybudování ostrovních zastřeše-
ných nástupišť s bezbariérovým přístupem pomocí podchodu s výtahem. 
Podchod z rozhodnutí zastupitelstva města bude prodloužen tak, aby byl 
zajištěn přístup na nádraží také z druhé strany od hřbitova. Vyústění před 
výpravní budovou umožní plynulý příchod cestujících od autobusů.
Cestující mohou během oprav očekávat určitá omezení ve vlakové do-
pravě. „Výluky se budou týkat především staniční části ŽST Strakonice. 
Dotčena bude trať směr Blatná, které se bude týkat asi měsíční výluka 
v úseku Strakonice – Radomyšl s náhradní autobusovou dopravou a rov-
něž trať ve směru na Plzeň, kde lze očekávat náhradní autobusovou 
dopravu v úseku Strakonice – Katovice. Ve směru od Českých Budějo-
vic pak v úseku Čejetice – Strakonice,“ uvádí Jakub Ptačinský, mluvčí 
Správy železniční dopravní cesty. O přesných termínech výluk budou 
cestující s dostatečným předstihem informováni.
„Na stavbu za 456 milionů korun přispěje město Strakonice zhruba 
7 miliony korun. Ty budou použity právě na prodloužení podchodu až ke 
hřbitovu,“ vysvětluje místostarosta Pavel Pavel. Poslední zásadnější 
úpravy se ve strakonické železniční stanici prováděly v letech 1979 – 
1983. První vlak Strakonicemi projel před 146 lety.
(PR)

„JEDÁRNA“ BUDE VYBAVENA 
SOCIÁLNÍM ZÁZEMÍM
navýšení příspěvku v částce 570 000 
Kč městskému kulturnímu středis-
ku na opravu a rekonstrukci pro-
stor malého sálu a zrcadlového 
sálu v domě kultury a prostor „Je-
dárny“ na strakonickém hradě.

Pro lepší zajištění provozu budou 
v prostorách „Jedárny“ vybudová-
ny toalety.

PŘEVOD SOKOLOVNY ZATÍM 
NEUSKUTEČNĚN
záležitosti týkající se strakonické 
sokolovny. 

Jednání o převodu sokolovny na 
město Strakonice, která se v ne-
dávné době uskutečnila, zatím 
nevedla ke vzájemné dohodě 
o podmínkách převodu tak, 
aby vyhovovaly oběma stranám. 
Vzhledem k tomu, že město má 
zájem na tom, aby sokolovna zů-
stala minimálně v takovém tech-
nickém a provozním stavu, v ja-
kém je v současné době, navrhlo 
alternativní řešení v podobě pří-
spěvku Sokolu na zajištění pro-
vozu a technického stavu budo-
vy sokolovny. Jednání o převodu 
této kulturní památky nacházející 
se v centru města budou pokračo-
vat.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Rada města projednala:

137. jednání dne 19. 3. 2014

SNAZŠÍ VJEZD
DO PRŮMYSLOVÉ ZÓNY
zadání veřejné zakázky na Komu-
nikační napojení průmyslové zóny 
U Blatenského mostu. 
Komunikační napojení do průmys-
lové zóny řeší dopravní obslužnost 
lokality Kání vrch přímo z Písecké 
ulice. Město získalo grant z regio-
nálního operačního programu ve 
výši 64,3 %, maximálně však v cel-
kové výši deset milionů korun. Vý-
sledná podpora bude záviset na 
skutečných nákladech.

PŘÍSPĚVKY PRO SOCIÁLNÍ 
OBLAST
poskytnutí finančních příspěvků ve 
výši: 23 732 Kč Oblastní charitě 
Strakonice na odbornou sociální 
poradnu a na osobní asistenci, 
12 340 Kč Centru pro zdravot-
ně postižené, Stavbařů 213 na do-
financování nájemného prostoru 
zázemí půjčovny, na kompenzační 
a rehabilitační pomůcky a osobní 
asistenci, 35 597 Kč Fokusu Písek, 
o. s., na úhradu provozních ná-
kladů (nájem, energie), 2 848 Kč 
I MY Společnosti pro podporu lidí 
s postižením, o. s., na mzdu porad-
kyně, 9 880 Kč Auree Orbita, po-
skytovateli sociálních služeb, Sme-
tanova 533 na režijní náklady 
a základní vybavení kontaktního 
pracoviště, 25 498 Kč Sdružení 
zdravotně postižených, Stavbařů 
213 na dofinancování prostor 
klubovny, tělocvičny a sociálního 
zařízení, 10 888 Kč O. S. Cestou 
vůle, Sv. Čecha 813 na nákup 
pomůcek, spotřebního materiálu 

na terapie, na zajištění rerespit-
ních pobytů a na canisterapii, 
31 446 Kč O. S. Přátelé Mateřské-
ho centra Beruška na nájem a na 
energie.

REKONSTRUKCE SE DOČKÁ 
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ ŠK
zadání veřejné zakázky na druhou 
etapu revitalizace strakonického 
hradu. 
Druhá etapa revitalizace strako-
nického hradu bude zahrnovat 
opravu fasády a střechy budovy, 
kde sídlí dětské oddělení a je spo-
lečenský sál Šmidingerovy knihov-
ny. V tomto objektu budou také 
rekonstruovány vnitřní prostory 
včetně nového vybavení. Opravou 
projde i střecha na bývalém pur-
krabství a bude prohloubena hrad-
ní studna. Město získalo dotaci 
z regionálního operačního progra-
mu ve výši 85 % z celkových ná-
kladů.

ROZŠÍŘENÍ MÍST PRO 
PRODEJ NA TRŽNICI
navýšení rozpočtu v částce 100 000 
Kč na městský mobiliář, konkrét-
ně na zajištění sedmi stavebnico-
vých prodejních pultů, které budou 
umístěny do prostoru městské trž-
nice u kostela sv. Markéty.
Sedm prodejních pultů bude urče-
no pro krátkodobý prodej přede-
vším sezonních pěstitelských pro-
duktů.

OPRAVY NA HŘBITOVĚ 
BUDOU POKRAČOVAT
zadání veřejné zakázky na revita-
lizaci areálu hřbitova u kostela 
sv. Václava. 

V rámci revitalizace areálu hřbi-
tova dojde k opravě bývalé már-
nice, kaple Nejsvětější Trojice 
a hřbitovní zdi. Do kaple sv. Voj-
těcha budou doplněny obrazy, 
které byly v minulosti odcizeny. 
Strakonice získaly podporu z re-
gionálního operačního programu 
ve výši 85 % celkových způsobi-
lých nákladů.

PODPORA KULTURY 
VE MĚSTĚ
poskytnutí finančních příspěvků ve 
výši 4 000 Kč Mysliveckému sdru-
žení Banín Dražejov na rybářské 
závody pro děti pořádané v rám-
ci Mezinárodního dne dětí 7. 6. 
2014, 5 000 Kč DDM Strakonice 
na akce konané v druhé polovině 
školního roku 2013/2014, 3 000 
Kč Sdružení hasičů ČMS okresu 

Strakonice na uspořádání výtvarné 
a literární soutěže PO očima dětí, 
2 500 Kč Apoštolské církvi, sboru 
bez hranic Praha na Národní tý-
den manželství 2014, 20 000 Kč 
Dušanu Vávrovi na vydání II. dílu 
publikace Muži na správné straně, 
20 000 Kč Muzeu středního Poota-
ví na rozšířené vydání publikace 
Hrady, hrádky a tvrze na Strako-
nicku, Blatensku a Vodňansku au-
torů B. Nechvátala a F. Kašičky, 
8 000 Kč Ing. Vladimíře Rejž-
kové na výstavu obrazů ke 100. vý-
ročí narozenin ak. malíře Jiřího 
Rejžka, 2 000 Kč Osadnímu výbo-
ru Hajská na zajištění Dne dětí 
v červnu 2014 a 7 000 Kč Osadní-
mu výboru Modlešovice na zajiště-
ní akcí pro děti v roce 2014. 

Usnesení z jednání rady města
je na www.strakonice.eu.
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VEDENÍ MĚSTA POPŘÁLO K SVÁTKU NEJLEPŠÍM PEDAGOGŮM
Za vynikající práci a mimořádné 
počiny v oblasti vědy, výchovy 
a vzdělávání poděkovalo vedení 
města u příležitosti Dne učitelů 
deseti pedagogům ze strakonic-
kých základních škol a gymnázia. 
Mezi pozvanými nechyběli ani 
bývalí profesoři gymnázia, kteří 
oslavili významné životní jubi-
leum.

„Mezi pozvanými učiteli byly na-
příklad autorky vloni vydaného 
pracovního sešitu s doložkou 
MŠMT Miloslava Matejová a Ja-
na Rohová ze Základní školy 
F. L. Čelakovského nebo Zdeňka 
Pletková ze Základní školy Po-
vážská, díky níž místní kroužek 
mladých zdravotníků dosahuje 
výborných výsledků v krajských 
i celostátních soutěžích,“ říká 
Irena Malotová, pracovnice pro 
vztahy s veřejností MěÚ Strako-
nice.
Vedení města poděkovalo také 
Aleně Maršánové ze Základní ško-
ly Krále Jiřího z Poděbrad za dlou-
holetou výbornou přípravu mla-
dých sportovců a nejeden úspěch, 
kterým reprezentovali školu i měs-
to. Za reprezentaci a propagaci 
Strakonic byla oceněna také Ha-
na Šimková, učitelka ZŠ Dukel-
ská, vedoucí historického krouž-
ku, která se s jeho členy úspěšně 
zapojila do pořadu České televize 
Cestovatel Kráčmera, včetně natá-
čení dokumentu o našem městě. 
Dalším viditelným úspěchem bylo 
například i vítězství jejích žáků 
v televizní soutěži Bludiště. Oce-
něna byla rovněž práce Lenky 

Hejlkové ze ZŠ Dukelská. Tato 
učitelka připravuje své žáky do 
soutěží tak, že v nich sklízejí 
nejvyšší ocenění. Vloni například 
zvítězili v celostátním kole lite-
rární soutěže Dávají za nás ruku 
do ohně nebo v soutěži ve finanč-
ní gramotnosti.
Poděkování se dostalo také peda-
gogovi strakonického gymnázia 

Vojtěchu Žílovi, který je rovněž 
uznávaným vědcem v oblasti bota-
niky a byl mimo jiné spoluauto-
rem vloni vydané Červené knihy 
květeny jižní části Čech.
Mezi pozvanými bylo i několik ju-
bilantů. Ti za svého působení na 
gymnáziu patřili k nejoblíbeněj-
ším učitelům. Miloslava Berano-
vá, bývalá učitelka matematiky, 
v loňském roce oslavila 75 let 
a současně získala titul Vynikající 
pedagog Jihočeského kraje. O de-
set let více letos slaví Alena Trej-
balová, učitelka angličtiny, italšti-
ny a ruštiny a Miroslav Kubička, 
který na gymnáziu učil zeměpis 
a tělocvik. „Chtěl bych vám podě-
kovat za vaši dlouholetou mimo-
řádně záslužnou práci. Nejen, že 
jste vzdělávali, vštěpovali vědo-
mosti, ale svým příkladem jste 
vychovali mnoho kvalitních lidí,“ 
uvedl na adresu jubilantů staros-
ta Pavel Vondrys.
Den učitelů se na strakonické 
radnici slavil dvakrát. V pondělí 
31. března ještě růži a přání 
k svátku převzaly ředitelky a uči-
telky strakonických mateřských 
škol.
(PR)

Na úřední desce a ve všech vý-
věsních skříňkách městského úřa-
du je vyvěšeno „Oznámení staros-
ty“, kde si každý občan může 
zjistit, do kterého volebního okrs-
ku spadá.
Jak bylo již zveřejněno, ve dnech 
23. a 24. května se uskuteční volby 
do Evropského parlamentu. Vo-
lební místnosti se otevřou v pátek 
23. 5. ve 14.00 hodin a uzavřou se 
ve 22.00 hodin, v sobotu 24. 5. bu-
dou otevřeny od 8.00 do 14.00 ho-
din. Voliči z Podsrpu mají mož-
nost volit ve volebním okrsku 
č. 26, což je jídelna ZŠ Povážská, 
popřípadě v budově bývalé ZŠ na 
Podsrpu, a to v pátek 23. 5. v době 
od 15.30 do 16.00 hodin a v sobo-
tu 24. 5. od 9.30 do 10.00 hodin.
Týden před volbami obdrží voli-
či do svých schránek hlasovací 
lístky. Vyzvednout si je mohou 
i na podatelně městského úřadu, 
v městském informačním centru 
a také v Infocentru pro seniory 
v ul. U Sv. Markéty 58.
Volič po příchodu do volební míst-
nosti je povinen prokázat svoji to-
tožnost a státní občanství České 
republiky platným občanským 
průkazem nebo platným cestov-
ním, diplomatickým nebo služeb-
ním pasem ČR anebo cestovním 
průkazem. Volič, který je obča-
nem jiného členského státu Ev-
ropské unie, prokáže svoji totož-
nost a občanství jiného členského 
státu. Pokud tak neučiní, nebude 
jim hlasování umožněno. Jestliže 
bude volič volit na voličský prů-
kaz, musí jej odevzdat okrskové 

volební komisi. Voličský průkaz 
opravňuje k hlasování v jakémko-
liv volebním okrsku na území Čes-
ké republiky. Po 8. květnu bude 
městský úřad předávat voličské 
průkazy těm, kteří si do této doby 
o průkaz zažádali. Po tomto datu 
už nebudou brány další žádosti. 
Volič si může vyzvednout voličský 
průkaz na městském úřadu osob-
ně, popřípadě si jej vyzvedne oso-
ba, která se prokáže plnou mocí 
s ověřeným podpisem voliče, který 
o něj požádal anebo jej voliči za-
šleme na jím určenou adresu.
V prostoru určeném pro úpravu 
hlasovacích lístků vloží volič do 
úřední obálky jeden hlasovací lís-
tek. Na něm může zakroužková-
ním pořadového čísla nejvýše 
u dvou kandidátů na témže hlaso-
vacím lístku vyznačit, kterému 
z kandidátů dává přednost.
Ze závažných, zejména zdravot-
ních, důvodů může volič požádat 
městský úřad, ve dnech voleb také 
okrskovou volební komisi, aby 
mohl hlasovat do přenosné voleb-
ní schránky, a to pouze v územ-
ním obvodu volebního okrsku, pro 
nějž byla okrsková volební komise 
zřízena. 
V nemocnicích, ústavech sociál-
ních služeb a podobných zaří-
zeních hlasují voliči, kteří jsou 
zapsáni ve zvláštních volebních 
seznamech, popřípadě mohou 
hlasovat na voličský průkaz, který 
si vyžádali u obecního úřadu, kde 
jsou hlášeni k trvalému pobytu.
Kancelář tajemníka, správní od-
dělení

Pozvaní učitelé se na strakonické radnici zapsali do pamětní knihy. Na 
snímku bývalý pedagog strakonického gymnázia a letošní jubilant 
Miroslav Kubička.  Foto: L. Šnajdrová, archiv MěÚ

JAK BUDEME HLASOVAT?
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Speciální směs semínek lučního 
a polního kvítí pod názvem Stra-
konická louka je možné od začát-
ku dubna zakoupit v Městském 
informačním centru na Velkém 
náměstí. S mimořádným úspě-
chem byla v loňském roce tato 
směs vyzkoušena na záhonech 
u kruhové křižovatky Ellerova x 
Písecká v rámci výzkumného pro-
jektu zahradnické fakulty Mende-
lovy univerzity.
Kvetoucí záhon letniček z přímé-
ho výsevu vzbuzoval nebývalou 
pozornost a veskrze pozitivní re-
akce. „Vyřizovali jsme desítky tele-
fonátů od místních i turistů, zda 
a kde by bylo možné pořídit si něco 
podobného na soukromé zahrady. 
Proto jsme se rozhodli vyjít za-
hrádkářům vstříc a ve spolupráci 

s týmem docentky Kuťkové jsme 
směs semen nechali namíchat,“ ří-
ká Jaroslav Brůžek, vedoucí odbo-
ru životního prostředí. Desetigra-
mový sáček pořídíte za 130 Kč, 
dvacetigramový je o sedmdesát 
korun dražší a osejete jimi 10, 
resp. 20 m2.
(PR)

JARNÍ DÁREK ZE STRAKONIC

Žádané balíčky se Strakonickou 
loukou ukazuje Olga Maroušková, 
pracovnice městského informační-
ho centra.
 Foto: I. Malotová, archiv MěÚ
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ZPRÁVY

PLAVECKÝ STADION SE ZAČNE POSTUPNĚ PŘESTAVOVAT
Dobrou zprávou pro milovníky 
vodních sportů a rekreačního pla-
vání je, že postupnými kroky do-
jde k rekonstrukci zázemí a pří-
stavbě bazénové haly plaveckého 
stadionu ve Strakonicích. V první 
etapě by měla být realizována 
technologická část (výměna filtrů 
pro venkovní bazény) a šatny.
Výměna filtrů se předpokládá ještě 
letos po skončení letní sezony, re-
konstrukce šaten a stavba propojo-
vacího krčku je naplánována na 
příští rok. Nové společné šatny 
s převlékacími kabinami budou ústit 
do v budoucnosti plánovaného vod-
ního areálu s vířivkami, se stávají-
cím krytým plaveckým bazénem je 
zatím propojí provizorní průchod.

„Na šest let starý projekt Re-
konstrukce zázemí a přístavby 
bazénové haly plaveckého stadio-
nu Strakonice město dosud tři-
krát neúspěšně žádalo o dota-
ci z Regionálního operačního 
programu,“ říká starosta Pavel 
Vondrys. „Proto jsme se roz-
hodli s přestavbou, která je 
opravdu již nutná, začít postup-
nými kroky.“
Původní projektovou dokumenta-
ci zpracoval Jiří Treybal, se kte-
rým bude z pověření rady města 
podepsána smlouva na projekto-
vé práce a inženýrskou činnost 
v rámci realizace I. etapy chystané 
rekonstrukce.
(PR)

VZHLED STAVEB JE VĚC VEŘEJNÁ
Mnoho objektů ve Strakonicích je opravováno či rekonstruováno 
a celkový vzhled města se v posledních letech rychle mění. I v centru 
Strakonic však lze nalézt řadu staveb či prostranství, která repre-
zentativní vizitkou města rozhodně nejsou. Zjednat nápravu může 
v některých případech stavební úřad. Jeho pravomoc je však omeze-
ná. Úředníci mohou nařídit vlastníkovi provést nezbytnou údržbu, 
ohrožuje-li stavba své okolí, případně nařídit odstranění stavby, by-
la-li stavba zřízena bez stavebního povolení nebo v rozporu s ním 
a nelze ji dodatečně povolit. Po letech se například podařilo dosáh-
nout odstranění nepovolené stavby RD s prodejnou v Podsrpenské 
ulici.
„Domoci se přes neochotu stavebníka výkonu nařízeného rozhodnu-
tí je při současné legislativě a tristní vymahatelnosti práva obtíž-
né,“ konstatuje Jaromír Zeman, vedoucí stavebního úřadu. „Ma-
jitelé, kteří nepečují o svou nemovitost a ignorují výzvy úřadu většinou 
využívají procesních možností jak řízení komplikovat. Nespolupra-
cují, vyhýbají se doručování zásilek, mění účelově bydliště, křivě obvi-
ňují úředníky z podjatostí a podobně, čímž se celé řízení zcela nepři-
měřeně prodlužuje.“ Podle Zemana by si ve Strakonicích zvláště 
některé stavby zasloužily větší pozornost a jejich dořešení by vzhle-
du města výrazně pomohlo. Takovým objektem je například býva-
lý bufet Koflík, Masné krámy a městský dům čp. 149 se sousední 
prolukou na Velkém náměstí. Také bývalé kino Svět, někdejší areál 
Fezka na Ostrově, či rozestavěná střelnice při vjezdu do Strako-
nic po Volyňské, společně s další nevzhlednou „uvítací stavbou“ 
lávkou pro pěší u sídliště Mír na Katovické město rozhodně ne-
zdobí.
„Celá řada strakonických domů však již byla rekonstrukcí zhodnoce-
na a vznikly tu také nové zajímavé objekty. Velmi se povedla rekon-
strukce historického domu U Hroznu čp. 54 na Velkém nám., objektu 
Kochanka čp. 119, či někdejší hospody Na Růžku. Také přestavbu 
OD Labuť (Maxim) považuji za zdařilou,“ říká Zeman. Za pozor-
nost stojí i opravená administrativní budova čp. 87 na Palackého 
náměstí, nová prodejna Elkostu v Havlíčkově ulici, kavárna v Bez-
děkovské a bytový dům na rohu ulic Havlíčkova a Čelakovská. Tvář 
Strakonic významně ovlivnily také zateplené barevné fasády panelo-
vých domů.

STAVEBNÍ ÚŘAD ŘEŠÍ I OCHRANU KULTURNÍCH 
PAMÁTEK
Již osmým rokem úsek památkové péče odboru stavební úřad MěÚ 
Strakonice vykonává a organizuje památkovou péči s cílem za-
chování kulturního dědictví v 50 obcích na Strakonicku a v dalších 
19 obcích na Volyňsku. Jedná se o péči o nemovité kulturní památky 
ve městě Strakonice (33 kulturních památek) a v ostatních obcích 
i o vesnickou památkovou rezervaci (Nahořany), městskou památ-
kovou zónu (Volyně) a čtyři vesnické památkové zóny (Jiřetice, Koje-
čín, Kváskovice u Drážova, Zechovice).
„Vlastník kulturní památky se musí při obnově památky řídit záko-
nem o státní památkové péči. Zároveň má i možnost žádat o dotace, 
které každým rokem vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR a Jihočeský 
kraj. Nachází-li se objekt, který není kulturní památkou, na území 
památkové zóny nebo rezervace, má jeho vlastník zákonem stanovené 
povinnosti a může žádat o grant z Jihočeského kraje,“ říká Eva Rychtá-
řová, referentka památkové péče. Informace o dotacích a grantech 
je možné získat na webových stránkách příslušných institucí 
(www.mkcr.cz, www.kraj-jihocesky.cz) nebo na úseku památkové 
péče MěÚ Strakonice, kde je možné se poradit a konzultovat mož-
nosti při podávání žádosti na obnovu kulturní památky včetně zís-
kání potřebných formulářů.
(PR) 

MĚSTSKÝ ÚŘAD STRAKONICE
 ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD

REKONSTRUKCE TRIBUNY SPORTOVNÍHO AREÁLU NA SÍDLIŠTI
Rekonstrukční práce na tribuně 
ve sportovním areálu Na Sídlišti 
jsou u konce. Bezmála šedesát let 
stará stavba již v květnu bude 
opět sloužit veřejnosti.

Vzhledem k havarijnímu stavu 
byla tribuna u fotbalového hřiště 
několik let uzavřena. To však pů-
sobilo problémy zejména divákům 

různých akcí, kteří jen stěží hle-
dali úkryt před deštěm či pálícím 
sluncem. Město, kterému spor-
tovní areál patří, se proto rozhod-
lo, že tribunu opraví. Stavební fir-
ma v průběhu března vyměnila 
staré dřevěné podesty v prostoru 
sedaček i pod schodištěm, navíc 
na několika místech nahradila 
i nosné trámy. Vedle toho byly na-
třeny lavičky a opraveny podpěrné 
sloupy. Během dubna došlo k po-
ložení nové střešní lepenkové kry-
tiny a úpravě zábradlí tak, aby se 
po tribuně mohly bezpečně po-
hybovat i malé děti. V květnu by 
rekonstrukce tribuny měla být ho-
tova. Stavba vyjde na 1,3 milionu 
korun, z toho zhruba 160 tisíc tvo-
ří dotace od Jihočeského kraje.
(PR)

Oprava tribuny. Foto: Archiv MěÚ 

Počet sporů ve stavebních říze-
ních v poslední době narůstá. Vlo-
ni stavební úřad řešil 30 takových 
případů. Způsob jednání účastní-
ků odráží současný stav mezilid-
ských vztahů ve společnosti. Lidé 
totiž předpokládají, že stavební 
úřad bude řešit jejich často letité 
sousedské spory, mnohdy přetrvá-
vající i po více generací. Stavební-
mu úřadu však přísluší pouze řešit 
stavby, ale o ty bohužel v mnoha 
případech jde až v druhé řadě. 
Stává se proto, že v přestupkových 
řízeních jsme opakovaně vysta-
vováni nepřiměřené a neoprávně-
né kritice, nevybíravému chování, 
vulgárnímu jednání klientů, vy-
hrožování, urážkám a osočování. 
Rychlou, správnou a profesionální 
práci považují klienti za samozřej-

most, ale bohužel jen do okamži-
ku, kdy je výsledek řízení pro ně 
příznivý. Jestliže však nevyhovu-
je jejich zájmům, shledávají to ja-
ko podjatost úředníka či útok na 
demokratické principy a svobo-
du podnikání. Stížnosti, žaloby 
a trestní oznámení jsou v přestup-
kových řízeních dnes běžnou sou-
částí komunikace některých lidí. 
Svých práv se vehementně domá-
hají, na své povinnosti však zapo-
mínají. Nechtějí vědět, že úřad 
a potažmo jeho pracovníci musí 
především ctít zákony. Odmítají 
připustit, že jejich svoboda končí 
tam, kde začíná svoboda někoho 
jiného a že v právním státě, je tato 
svoboda vždy regulována přísluš-
nými pravidly.
Jaromír Zeman, stavební úřad

O PŘESTUPKOVÝCH ŘÍZENÍCH
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 Z MĚSTA

NÁZORY ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Opoziční zastupitelé Mgr. Břeti-
slav Hrdlička a Milan Jungvirt 
tímto sdělují občanům:

Na posledním březnovém zase-
dání zastupitelstva došlo proti 
našemu odporu k odhlasování vý-
dajů ve výši přes 100.000.000 
Kč. Podklady k rozdělení těchto 
peněz, předložené do zastupitel-
stva, neobsahovaly vůbec žádnou 
projektovou dokumentaci, nebo 
alespoň plánky, případně náčrty 
situací. Rada města v prosinci 
nezařadila tyto peníze do letošní-
ho schváleného rozpočtu. Známe 
jen názvy ulic, ale nevíme, co se 
tam bude stavět. Vy ano, obča-
né? Ono to není možné zjistit 
ani ze schváleného usnesení za-
stupitelstva. Ti zastupitelé, kteří 
pasivně hlasovali pro další utrá-
cení více než stovky milionů, po-
mohli vedení města nasměrovat 
výdaje tam, kde podle nás nejsou 
příliš třeba, naopak do lokalit, 
kde je situace katastrofální, ne-
jde opět ani koruna. Doufáme, 
že se podíváte na městské strán-
ky, jak kdo hlasoval, a budete 
chtít od svých „rádoby zastupite-
lů“ vysvětlení.
Mgr. B. Hrdlička a M. Jungvirt, 
Vaši zastupitelé

Vyjádření města:
Z článku obou zastupitelů vyplývá, 
že nebyli řádně připraveni na jed-
nání ZM a svým nepravdivým pro-
hlášením navíc mystifikují veřej-
nost. Na březnovém zasedání ZM 
byly schváleny úpravy rozpočtu 
města v celkové výši 54 mil. Kč. 
Jednalo se o přebytek roku 2013, 
kdy částka ve výši cca 16 mil. Kč, 
byl pouze převod peněz z akcí ne-
profinancovaných v roce 2013, na 
jejich financování v roce 2014. 
Zbývající část peněz byla téměř 
celá schválením ZM rozdělena na 
krytí realizace projektů, na které se 
nám podařilo získat dotace až v ro-
ce 2014. Podmínkou dotací však 
je, že tyto akce nejprve zaplatíme 
z rozpočtu města a následně ob-
držíme dotační peníze ve výši cca 
80 %. Všechny tyto projekty, již od 
jejich přípravy, jsou samozřejmě 
průběžně prezentovány ve Zpravo-
daji města. Pokud někdo ze zastu-
pitelů potřebuje před jednáním 
ZM doplnit jakékoliv informace tý-
kající se tohoto jednání, má mož-
nost je získat na příslušných odbo-
rech MěÚ. Pokud tak neučiní, je to 
jen jeho osobní nezodpovědnost.
Za vedení města starosta 
Mgr. Ing. Pavel Vondrys

KOSTEL SV. MARKÉTY SVÍTÍ DO TMY
Kostel sv. Markéty se při pro-
cházce nočními Strakonicemi 
vynořil ze tmy. Dva reflektory 
umístěné na sloupech veřejného 
osvětlení nasvěcují věž a část lodi 
zepředu a z boku. „Kostel sv. Mar-
kéty je jednou z dominant města, 
v noci však dosud opomíjenou,“ ří-
ká místostarosta Pavel Pavel. Při-
tom objektů, které by byly vhod-
né k nočnímu nasvícení, není ve 
Strakonicích mnoho. Město má 
již několik let k osvětlení kostela 
zpracovanou studii. Ta však před-
pokládá kromě instalace nových 
stožárů pro směrové reflektory 
rovněž umístění zemních svítidel. 
Podle vyjádření místostarosty ne-
ní vyloučené, že v budoucnu k re-
alizaci lepšího nasvícení historic-
kého objektu kostela sv. Markéty 
dojde. „Zvolili jsme zatím varian-
tu, která při nízkých nákladech 

svůj účel také splní,“ doplňuje Pa-
vel. 
Kostel sv. Markéty byl postaven ve 
stylu pozdní gotiky s četnými re-
nesančními prvky. V roce 1585 byl 
zvonařem Mikulášem Prachatic-
kým ulit nový zvon sv. Markéta se 
znakem města. Kostel býval vyzdo-
ben renesančními sgrafity. Na kos-
telní věži bývala cibulovitá střecha 
s ochozem a světničkou pro ponoc-
ného. Nic z toho se nedochovalo.
Od počátku totiž stavba trpěla 
nejen častými záplavami, ale také 
závažnými statickými poruchami. 
S těmi se potýká dodnes. V roce 
1995 musel být kostel kvůli ha-
varijnímu stavu uzavřen. Zapo-
čaly nákladné opravy, zaměřené 
hlavně na vysušení kostela a vy-
lepšení statiky. Roku 2006 byl po 
11-ti letech znovu otevřen.
(PR)

Jez Na Křemelce se díky propusti stane bezpečnějším. Foto: Archiv MěÚ 

STAVBA PROPUSTI U JEZU NA KŘEMELCE
Až do podzimu bude ve Strakoni-
cích na levém břehu řeky Otavy 
u jezu Křemelka probíhat stav-
ba sportovní propusti. Ta by měla 
přispět k větší bezpečnosti při re-
kreačním splouvání Otavy a zajis-
tit migraci ryb. Jde o doplňkovou 
stavbu k provedeným protipo-
vodňovým opatřením.
„Jedná se o 25 metrů dlouhý žele-
zobetonový žlab o šířce 2,5 m s kar-
táčovým rybím přechodem,“ infor-
muje Hugo Roldán ze státního 
podniku Povodí Vltavy.
Město takovou stavbu vítá. „Jez 
Na Křemelce bohužel smutně 

proslul několika tragickými udá-
lostmi, nová stavba umožní vodá-
kům proplout kolem něj bezpečně 
a bez nutnosti vystupování z lodě. 
Stavební práce, které začaly kon-
cem března, by měly skončit v zá-
ří do Václavské pouti. Strakoni-
ce tak získají další zajímavou 
a dlouho očekávanou turistickou 
atrakci, kterou ocení hlavně širo-
ká vodácká veřejnost,“ doplňuje 
místostarosta Pavel Pavel.
Sportovní propust je investiční 
stavbou hrazenou z prostředků 
Povodí Vltavy, s. p.
(PR)

Rada města na svém jednání dne 
9. 4. 2014 rozhodla obsadit níže 
uvedenou bytovou jednotku pří-
mým prodejem do osobního vlast-
nictví dle zákona č. 72/1994 Sb., 
v platném znění, na základě nej-
vyšší nabídky:
– byt č. 082 o velikosti 3+1 v čp. 

87, ul. Na Ohradě, Strakoni-
ce II o výměře 73,30 m2, mini-

mální cenová nabídka 700 000 
Kč.

Vyhodnocení nabídek se uskuteč-
ní v pondělí 26. května 2014 od 
15.00 hodin v malé zasedací míst-
nosti MěÚ Strakonice.

Bližší informace naleznete na tel.: 
383 700 303 nebo na úřední desce 
MěÚ. 

NABÍDKA BYTOVÉ JEDNOTKY K PŘÍMÉMU PRODEJI
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UDÁLOSTI

Téměř 170 Strakoňáků, od ma-
lých dětí až po starší dospělé, 
se zapojilo do společného jarní-
ho úklidu města Strakonice, 
který se uskutečnil ve čtvrtek 

3. dubna. Dobrovolníci měli na-
pilno, neboť sesbírali třikrát ví-
ce odpadků než v loňském roce. 
Počet plných černých pytlů se 

zastavil na čísle 310, což odpo-
vídá zhruba 10 tunám odpadu.
K tomu je třeba přičíst ještě mini-
málně 0,5 tuny velkoobjemového 
odpadu z lokality garáží za nádra-
žím.
A toto číslo jistě nebude konečné 
– geokešeři vyrazili 5. dubna ukli-
dit Naučnou stezku Švandy dudá-
ka, osadní výbor v Modlešovicích 
uspořádal úklid v sobotu 12. dub-
na. Ekoporadna při Šmidingerově 
knihovně plánovala koncem dub-
na vyčistit řepické rybníky a geo-
kešeři se ve stejný čas ještě vypra-
vili na Podskalí. Řeka Otava byla 
uklízena v průběhu celého dubna. 
Každému, komu není lhostejné je-
ho okolí a k akci se připojil, patří 
veliký dík.
Michal Novotný, koordinátor pro-
jektu Zdravé město Strakonice

STRAKONICE DĚKUJÍ  JARNÍ ÚKLID MĚSTU POMOHL

Koncem března proběhl již 3. stra-
konický blešák. Protože v tu dobu 
došlo ke změně ve vedení STAR-
Zu, nemohli jsme dát zájemcům 
žádné přesnější informace. 
Při jednání s ředitelem Ing. Mare-
šem jsme se dohodli, že budeme 
s těmito trhy ve spolupráci se 

STRAKONICKÉ BLEŠÍ TRHY

Opět kuřák platil za 
svou „vášeň“
Dne 5. 3. zjistil stráž-
ník MP při kontrole 
autobusového nádra-

ží muže, kterak v zakázaných pro-
storách kouří. Po kontrole totož-
nosti byl muž na místě vyřešen 
v blokovém řízení.

Oslavou rušili noční klid
Před třiadvacátou hodinou dne 
7. 3. jsme přijali oznámení, že 
v ulici Na Ohradě z jednoho z bytů 
dochází k rušení nočního klidu. 
Strážníci na místě zjistili, že tomu 
tak skutečně je a celá záležitost 
byla řešena na místě v blokovém 
řízení.

Injekční stříkačky se válely po 
chodníku
Dne 11. 3. jsme přijali oznámení 
na linku 156 od ženy o tom, že 
v ulici Volyňské, na chodníku na-
lezla použité injekční stříkačky. 
Strážník MP injekční stříkačky 
převezl k dalšímu odbornému 
opatření.

Odvezli si pořezané stromky
Dne 13. 3. jsme přijali oznámení, že 
v ulici Ellerově nakládají dva muži 
dřevo, které zde káceli pracovníci 
TS. Dále muž uvedl, že odvážejí již 
druhou ,,fůru“. Strážníci na místě 
zastihli dva muže. Ti uvedli, že mají 
dřevo povoleno si odvézt, ale jméno 
si nepamatují. Jelikož na TS ani na 
MÚ nebylo zjištěno, že by někdo 
povolil odvoz dřeva, bylo na místě 
sepsáno oznámení o přestupku 
a následně předáno na odbor 
vnitřních věcí MÚ Strakonice.

Poraněný dravec skončil v Ma-
kově
Dne 17. 3. jsme přijali oznámení 
od pracovnice Útulku pro opuště-
né a zatoulané psy ve Strakoni-
cích, že jí nějaký pán přinesl pora-
něné káně. Protože káně mělo 
poraněný zobák, strážníci ho pře-
vezli do Záchranné stanice živoči-
chů v Makově. 

Prasklá hadička způsobila 
„potopu“
Dne 17. 3. jsme přijali oznámení 
od ženy, že v ulici Arch. Dubské-

ho, z bytu od její sousedky, teče do 
společných prostorů domu voda. 
Strážníci na místě uzavřeli hlavní 
přívod vody a kontaktovali maji-
telku bytu. Ta se na místo dostavi-
la a byt otevřela. Bylo zjištěno, že 
je na toaletě prasklá hadička. Jen 
díky rychlé reakci sousedů nedo-
šlo k větším škodám na majetku. 

Mladík neuklidil po svém psu
Dne 18. 3. jsme přijali oznámení 
od muže, že na dětském hřišti 
v ulici Dr. Jiřího Fifky je opilý mla-
dík, kterému zde běhá pes na vol-
no. Strážník MP za pomoci kame-
rového systému spatřil mladíka, 
jak odchází z dětského hřiště, jeho 
pes na chodníku vykonal potře-
bu a mladík po něm exkrement 
neuklidil. Strážníci mladíka za-
stihli v ulici Máchové. Na místě 
bylo sepsáno oznámení o přestup-
ku a předáno na odbor vnitřních 
věcí MÚ Strakonice. 

Porušili Tržní řád
Dne 20. 3. jsme přijali oznámení, 
že v ulici Dukelské se nachází dva 
muži, kteří zde bydlícím občanům 
nabízejí pojištění. Svým jednáním 
se dotyční dopouštěli přestupku 
tím, že porušili jeden z bodů v Trž-
ním řádu města Strakonice. 

Pes na dětské hřiště nesmí
Dne 21. 3. zjistil strážník městské 
policie za pomoci městského ka-
merového systému, jak v Renne-
rových sadech na dětském hřišti 
nechal muž volně pobíhat svého 
psa. Strážníci na místě muže vyře-
šili v blokovém řízení.

Daleko na kole neodjede
Dne 29. 3. oznámil hlídce MP 
mladík, že mu v ulici Na Křemelce 
před plaveckým stadionem bylo 
odcizeno jeho uzamčené nové 
jízdní kolo. Strážník stálé služby 
na místo přivolal hlídku Policie 
ČR a do jejího příjezdu bylo zajiš-
těno místo trestného činu a svědci 
události, kteří pachatele viděli 
a znali. Následně si hlídka OO 
PČR celou událost převzala k do-
řešení.
Milan Michálek, velitel strážníků 
MP Strakonice

ZE ZÁPISNÍKU MĚSTSKÉ POLICIE OKÉNKO PRO SENIORY
Zveme Vás:

13. 5. v 15 hodin na setkání u cvičebních strojů na Podskalí.
14. 5. od 9.00 do 12.00 hodin k malému povelikonočnímu setkání 
v Infocentru pro seniory. Přijďte nám ukázat, jaká se vám letos po-
vedla velikonoční výzdoba, co zajímavého jste vytvořili nebo si s námi 
přijďte pohovořit o novinkách, které pro Vás připravujeme. 
28. 5. od 14.00 hodin do Územního odboru policie Strakonice, 
ul. Plánkova 629 na besedu pro seniory (Ne)bezpečný věk
Téma: trestná činnost v okrese Strakonice se zaměřením na případy 
podvedených a okradených seniorů pod různými smyšlenými histor-
kami, které pachatelé využívají. Chybět nebudou ani rady a doporuče-
ní, jak se zachovat,  aby se člověk nestal terčem zájmu kapsářů, zlo-
dějů, podvodníků i násilníků. Součástí bude prohlídka budovy 
Územního odboru policie Strakonice, kde si senioři budou moci 
prohlédnout střelnici, policejní cely a mnoho dalšího.
Rada seniorů

STARZem pokračovat dál. Nic-
méně vzhledem k provozu a plá-
novaným akcím v letním areálu 
plaveckého stadionu jsme nenašli 
vhodný termín před jeho otevře-
ním, a proto s dalšími trhy můžete 
počítat až v měsíci září. V srpno-
vém čísle Zpravodaje budete in-
formováni podrobněji.
Rada seniorů

Významné výročí svého založe-
ní si v letošním roce připomíná 
ZŠ Poděbradova. Oslavy 50 let 
se uskuteční v sobotu 14. června 
2014. Připraveno bude sportovní 

dopoledne a den otevřených dve-
ří. Slavnostní den bude zakončen 
Galavečerem. Podrobnější infor-
mace Vám přineseme v červno-
vém Zpravodaji.

ZŠ PODĚBRADOVA SLAVÍ LETOS 50 LET

Měsíc duben patřil jarnímu úklidu 
města.
 Foto: I. Malotová, archiv MěÚ

V polovině dubna se uskutečnily 
zápisy do strakonických mateř-
ských škol. Celková kapacita těch-
to zařízení bude v příštím školním 
roce 937 míst. Podle sdělení odbo-
ru školství by tak měly být umístě-
ny všechny děti narozené do kon-
ce roku 2011.
„Město v uplynulém období věnova-
lo školství velkou pozornost a pruž-
ně reagovalo v souvislosti s růstem 
populační křivky navyšováním míst 
ve školkách. Dnes jsou mateřské 
školy připravené přijmout k před-
školnímu vzdělávání o 231 dětí více 

než před osmi lety,“ říká místosta-
rostka Ivana Říhová. V roce 2009 
byla například zřízena nová MŠ 
v objektu po přestěhované speciál-
ní školce v ulici Stavbařů. O jednu 
dislokovanou třídu se rozrostla dí-
ky stavebním úpravám v bývalé 
škole v Lidické ulici Mateřská ško-
la U Parku a nová třída vznikla 
úpravou jídelny také v MŠ Šumav-
ská. Díky drobnějším stavebním 
úpravám tak, aby vyhověly hygie-
nickým požadavkům, byla o něko-
lik míst navýšena i kapacita dal-
ších žádaných školek.

DO STRAKONICKÝCH ŠKOLEK PŮJDE PŘÍŠTÍ ROK 937 DĚTÍ



zaslaných“, se nachází i ve vý-
čtu „Předmětů darovaných museu 
a pro museum koupených“. Které 
předměty byly do Prahy poslány, 
nám přibližuje výstava 120 let mu-
zea instalovaná ve výstavních pro-
storách hradu. Jednalo se zejmé-
na o národopisný materiál (pleny, 
čepce, sukně, šněrovačky, džbány, 
mísy, dýmky, tabatěrky, šavle, ko-
lovrátky, klíče, mince, kropenky, 
obrázky svatých), ale i památky 
po významných strakonických 
rodácích a osobnostech (razít-
ko a německé vysvědčení pátera 
J. Šmidingera, dílo strakonic-
kého rodáka F. L. Čelakovského 
Pomněnky vatavské, jeho dopisy 
a model rodného domku). Za úče-
lem prezentace zdejší výroby byla 
do Prahy poslána různá barviva, 
druhy vln, hedvábí, čapek, krojů, 
přehled výroby fezů a stávek. 
Mnohé z předmětů byly po vráce-
ní z Prahy zapsány do sbírky mu-
zea. Některé se v muzeu docho-
valy dodnes a jsou vystaveny ve 
stálé expozici. Muzeum se zajíma-
lo také o památky řemeslné výro-
by a památky na místní spolky. Ve 
30. a 40. letech 20. století muze-
um navázalo na sbírkotvornou 
činnost z 19. století. Vedle výše 

uvedeného materiálu byla sbírka 
muzea častěji obohacována o vý-
tvarná díla a archeologické nále-
zy, které do muzea odevzdával 
archeolog Bedřich Dubský. O tří-
dění materiálu a jeho uspořádání 
se v 1. polovině 20. století stara-
li František Pecen (sbírka histo-
rická), Josef Havrda (knihovna), 
Bedřich Dubský (archeologie). 
V muzeu bychom nalezli také 
sbírku přírodnin.
Blanka Jirsová, historička muzea
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Na strakonické běžecké lyžování 
vzpomíná Hana Křenková, jedna 
z odchovankyň a pozdější trenér-
ka, která se podílela na výchově 
mladých lyžařů: „Po roce 1990 by-
la stále silná základna závodníků. 
Někteří z nich byli členy trénin-
kového střediska mládeže a dobře 
se umísťovali i na republikových 
závodech. Stále jako trenéři půso-

bí Václav Půbal, Lída Půbalová, 
Pavel Haloun, Ladislav Kohout, 
Josef Jánský, Miroslav Urban, 
MUDr. Ludvík Neubauer a nově 
odchovankyně klubu Hana Hruš-
ková – Křenková. Závodníci: Ka-
mila a Jana Neubauerovy, Zbyněk 
Trojan, Lenka Čutová, Klára Frýd-
lová, Martina a Štěpán Vitoušovi, 
Silvie Kristková, Jan Beran, Radek 
Vlk, Alan Oberfalcer, Jan Grab-
müller, David Čadek, Lukáš Ko-
jan, Bohumila Regalová, Lucie 
a Gabriela Duškovy, Vlastimil 
Beneš, Jana Koubová, Jana a Jan 
Novotných, Jana a Monika Za-
chovy, Jan Kraml, Jan Žák (78), 
Martin Míčka, Miroslav Mužík, 
Petr Vokatý, Martin Procházka. 
Na přelomu 90. let, kromě častých 
tréninků, podnikali členové neza-
pomenutelná letní soustředění ve 
slovenských horách.
Po roce 1991 zanikají TSM (trénin-
ková střediska mládeže – pozn. au-
tora) a tím končí i trenérské legendy 
– manželé Půbalovi, kteří se stěhují 
ze Strakonic. Lyžuje se však dál.
Po roce 1995 bere běžecké lyžo-
vání na svá bedra Ladislav Ko-
hout a Hana Křenková. Díky ochot-
ným rodičům vyrůstá nová parta 
malých závodníků. S organizo-
váním veškerého dění pomáhají 
MUDr. Drahomíra Horná, MUDr. 
Zorka Švehlová, Jiřina Rabová 
a Helena Frömlová. V roce 1998 se 
připojují k trénování odchovanci 
Bohumil Melichar a Radek Sosna. 
Po roce 95 závodí Michal Horný, 
Markéta Havlová, Radek Havel, 
Michal Fürbach, Pavel Fürbach, 

Nikola Rabová, Ondřej Raba, De-
nisa Dražďáková, Libor Staněk, 
Jiří Švehla, Eva Švehlová, Miro-
slav Pavlík, Michal Čejka, David 
Šrámek, Kamil Poklop, Sandra 
Gruzovská, Iveta Martanová, Pa-
vel Šíma, Lenka Frömlová, Laďka 
Kovářová, Olina Vojíková, Radim 
Štěpaník, Lucie Křenková, Dan 
Poskočil, Jan Melichar, Bohumil 
Melichar, Veronika Křivancová, 
Jan Fröml, Jiří Pála, Daniel Pa-

vel, Veronika Pavlová, Zdeňka 
Paroubková, Václav Paroubek, 
Tomáš Křenek, Kateřina Kovářo-
vá, Simona Martanová, Michaela 
Samcová, Petra Vlková, Kateřina 
Čenovská, Karel Jindra, Jan Tomá-
šek, Tomáš Sosna, Ondřej Sosna, 
Kateřina Kučerová, Roman Hala-
ma, Lucie Filipčíková, Iveta Rejško-
vá, Karolína Jiranová. Sice nebyl 
z nich žádný mistr republiky, ale 
z většiny se stali výborní lidé. Mezi 
nejvěrnější dlouholeté závodníky, 
kteří zde působili i po roce 2000, 
a kteří se zajímají o klub dodnes, 
jsou: Veronika Křivancová, Lenka 
Frömlová, Iveta a Simona Mar-
tanovy, Michaela Samcová, Lucie 
Křenková, Jan a Bohouš Melicha-
rovi, Tomáš a Ondřej Sosnovi, kte-
rým zároveň děkujeme za pomoc při 
organizacích Běhu okolo Kuřidla.“
V areálu na Kubově Huti se prová-
dí každoročně úpravy na sjezdov-
kách, od roku 2006 je postupně 
budován a vylepšován snowpark, 
od roku 2007 je zprovozněno 
osvětlení celé sjezdovky „Pod Ob-
rovcem“ a pravidelně 3x v týdnu 
je večerní lyžování. Od sezony 
2007–08 Ski klub zahájil práce na 
umělém zasněžování sjezdovky 
„Pod Obrovcem“, v současné do-
bě je tak již zasněžována celá sjez-
dovka. Po roce 2000 se podstatně 
zlepšily služby poskytované v are-
álu na Kubově Huti, čemuž pro-
spěla i změna správce chaty „Stře-
cha“ (novým správcem se stal 
Ladislav Vykydal).
Z pramenů čerpal Radek Sosna, 
Ski klub Strakonice

Z HISTORIE LYŽOVÁNÍ

Družstvo běžců (rok 2000).  Foto: Archiv Hany Křenkové

Základem strakonického muzea 
se staly sbírky, které získal Stra-
konický odbor pro Národopisnou 
výstavu českoslovanskou darem, 
koupí či zapůjčením. Myšlenka, že 
předměty zapůjčené na výstavu se 
stanou základem muzea, se obje-
vuje ve výzvách a korespondenci 
národopisného odboru i muzejní 
společnosti. Dárci byli pravidel-
ně uveřejňováni v dobovém tisku 
(Věstníku školském pro okresy 
strakonický a sušický). Výzvy k ve-
řejnosti prováděl odbor i muzej-
ní společnost pomocí dobového 
tisku, jednoduchým provoláním 
a národopisnými výstavkami. Ná-
rodopisná výstavka, která měla 
ukázat a podpořit sběr materiálu, 
se ve Strakonicích konala patrně 
víckrát (1892, 1893, 1894). Ve 
Věstníku školském pro okresy 
strakonický a sušický byla dne 
5. října 1893 otištěna zpráva o ná-
rodopisné výstavce, která se kona-
la ve Strakonicích ve dnech 3.–5. 
září toho roku ve čtyřech třídách 
obecné školy. Výstavku navštívilo 
přes 2000 platících osob. Vyslaný 
delegát JUDr. Jaroslav Haaz před-
nášel o připravované národopisné 

výstavě v Praze. O zdar výstavky 
a s ní spojených slavností měly 
zásluhu i dámy, v prvé řadě paní 
B. Firbasová. Zmínka o národo-
pisné výstavě konaná v Strakoni-
cích v roce 1894 se objevuje v do-
bové korespondenci a článku 
Josefa Havrdy, který byl otištěn 
v muzejním sborníku Strakonicko, 
vlastivědný a národopisný sborník 
šumavského podhůří v roce 1935. 
Mnoho předmětů, které se objevu-
jí v seznamu „Předmětů do Prahy 

SBÍRKY MUZEA 18941945

Instalace sbírek ve 30. letech 20. století ve staré školní budově na náměs-
tí. Vlevo na stěně sbírka střeleckých terčů, které do muzea věnoval v roce 
1894 měšťanský pivovar ze střelnice strakonického spolku ostrostřelců.
  Foto: Archiv muzea
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ZÁBAVA

PRANOSTIKA

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

„Co červ v máji nesní, to sud na podzim polkne.“l 1. 5. 1924 – narodil se Karel 
Kachyňa, filmový režisér a sce-
nárista (90. výročí narození)

l 11. 5. 1904 – narodil se Salva-
dor Dalí, španělský malíř, gra-
fik a spisovatel (110. výročí na-
rození)

l 12. 5. 1884 – zemřel Bedřich 
Smetana, hudební skladatel, 
dirigent a pianista (130. výročí 
úmrtí)

l 14. 5. 1924 – narodil se Eduard 
Petiška, básník, prozaik a pře-
kladatel (90. výročí narození)

l 28. 5. 1884 – narodil se Ed-
vard Beneš, druhý českoslo-
venský prezident (130. výročí 
narození)

l 30. 5. 1914 – narodil se Jiří 
Marek, prozaik, novinář a fil-
mový scenárista (100. výročí 
narození)

Regionální osobnost:

l 31. 5. 1786 – v Horažďovi-
cích se narodil Antonín Zelle-
rin, malíř (228. výročí naro-
zení)

UDÁLOSTI A ŽIVOTNÍ VÝROČÍ OSOBNOSTÍ V KVĚTNU

VÝSLEDKY VELIKONOČNÍHO KVÍZU
1. b) půst
2. c) fialová
3. c) květná
4. a) ukřižování a zmrtvýchvstání
         Krista
5. a) do Říma
6. b) obchůzka s Jidášem
7. c) na letnice

MILOŠ BEČVÁŘ

Ceny jsou v městském
informačním centru připraveny

pro Marii Novotnou,
Iva Andrleho

a Danielu Slámovou. 
Děkujeme za zaslané odpovědi.

Redakce Zpravodaje

Thi Hámy Nguyenová, 9 let

KVĚTNOVÁ KŘÍŽOVKA

1/ hl. město Asýrie, hloupá žena
2/ angl. jako, člen severského 

státu, jen
3/ římsky 2999, osidla
4/ poloměr, pytlák, strom ginko
5/ park, nandat
6/ spojka, 3. část tajenky, ukaz. 

zájm.
7/ mužské. jméno, vruboun po-

svátný
8/ čínská váhová jednotka, český 

televizní prac., SPZ Holandska 
a Rakouska

a/ zbičovat
b/ chem. zn. jodu, síry a molyb-

denu, charitativní org.
c/ nosovka, 2. část taj., zápor
d/ měsíc planety Jupiter, choť
e/ sonda, řada, SPZ Šumperk
f/ výskot, podstavec
g/ 1. část taj., něm. malíř
h/ indický šachista, osten
i/ hudební zn., člen evropského 

státu
j/ milenec, mužský plášť Přední-

ho východu

Pomůcka: Anand, aba

Vážení čtenáři, od tohoto čísla budou na této straně představováni 
sportovci, kteří se proslavili v oblasti tělovýchovy a sportu.

Narodil se 21. 1. 1957 ve Strako-
nicích. Od 8 let sportoval v lyžař-
ském oddílu TJ ČZ Strakonice pod 
vedením trenéra Františka Kováře. 
V roce 1976 odešel na základní vo-
jenskou službu do Liberce, kde za-
čal běhat na lyžích za Duklu Libe-
rec. Po návratu do civilu působil 
jeden rok v mateřské TJ ČZ Stra-
konice. Následoval návrat zpět do 
Dukly Liberec, kde působil deset 
let jako sportovec a civilní zaměst-
nanec. Zde také dosáhl svých nej-
lepších výsledků. Byl účastníkem 
ZOH 1980 a 1984. Dále se účast-
nil MS 1982, 1985 a řady podniků 
Světového poháru. Od roku 1991 
lyžoval čtyři roky v 1. lize za Sta-
chy. Jako volný sportovec absolvo-
val úspěšně řadu domácích a za-
hraničních závodů. Od roku 1995 
přidal k milovanému běhu na ly-
žích také závodění na horských 
kolech. Vybojoval řadu titulů – 
12x mistr republiky, 4. a 5. místo 
na MS, 1. a 2. místo na SP. Po 
přestupu z Dukly Liberec závodil 
v dálkových bězích – 4x 1. místo 
ve SP a závodil také v Čes. poháru 

v triatlonu. 2x mistr světa v běhu 
na lyžích a 4x mistr ČR na hor-
ských kolech v kategorii Master. 
Dosud je stále aktivní a příleži-
tostně se zúčastňuje závodů hor-
ských kol. Úspěchy Miloše Beč-
váře byly jistě příkladem pro řadu 
mladých strakonických sportovců. 
V současné době má obchod se 
sport. zbožím, kde podporuje roz-
voj jak lyžařů, tak cyklistů v na-
šem regionu.
Zdroj: Osobnosti s právem umístě-
ní do síně slávy 

Miloš Bečvář.

Jana Dubská, 9 let

Zjistil jsem, že chytrých lidí...
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17. 5. 2014 od 9.45 hodin
Sportovní hala Strakonice, Máchova 1113
Allkampf–Jitsu je moderní bojové umění využívající propracované asij-
ské techniky boje. Je to sebeobranný systém, který využívá údery, kopy, 
úhyby těla, házení a páčení, boj ve stoje a na zemi k odražení jakéhokoliv 
útoku za účelem ochránění zdraví nebo majetku ochránce. Lze ho zařa-
dit do rodiny novodobých evropských škol Jiu Jitsu.

18. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ALLKAMPFJITSU 
STRAKONICE

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.

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

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
Změny programů vyhrazeny!

VÝJIMKY
 

1. a 8. 5. otevřeno 13.00–20.00

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 společná
Neděle zavřeno

V čele střelců dívek je Zuzana Kornoušková (Gepardi ze ZŠ Povážské) 
s 62 body před Klárou Sekáčovou se 47 a Václavou Samcovou se 46 body 
a u chlapců Jan Chvosta (Borci z FLČ) s 54 body před Kryštofem Býč-
kem s 18 a Filipem Kašparem se 16 body.
Pozvánka k dalším kolům pro spolužáky i rodiče dětí
 6. 5. 16.30 ZŠ Dukelská : ZŠ FLČ A
 7. 5. 14.00 ZŠ Poděbradova : ZŠ FLČ B
13. 5. 15.30 ZŠ FLČ B : ZŠ Dukelská
20. 5. 15.30 ZŠ FLČ A : ZŠ Povážská

BASKETBALOVÁ LIGA ZÁKLADNÍCH ŠKOL POKRAČUJE 
DALŠÍMI ZÁPASY

2. ročník florbalového turnaje kategorie dospělých
31. května – 1. června 2014, oblouková sportovní hala u gymnázia
Turnaj je vypsán pro týmy z první, druhé a třetí ligy České florbalové unie.
V sobotu 31. 5. se v průběhu turnaje uskuteční Dětský den se soutěžemi 
zaměřenými na florbal. Finále turnaje se bude konat v neděli 1. 6. od 
17.00 hodin. 

MEMORIÁL PETRA ADLERA
Římskokatolická farnost Strakonice si vás dovoluje pozvat
v pátek 23. 5. 2014 do kostela sv. Václava na

NOC KOSTELŮ
Program: 20.00 hod.  Koncert Pěveckého sboru Gymnázia Strakonice
 20.45 hod.  Četba vybraných textů z Bible
 21.00 hod.  Přednáška o historii kostela

MALÍ FOTBALISTÉ SE PŘEDSTAVÍ VE STRAKONICÍCH
Největší fotbalový turnaj pro děti do deseti let, E.ON Junior Cup 2014 
zamíří 17. května do Strakonic. V rámci pátého regionálního kola bude 
hřiště Na Sídlišti hostit 24 družstev včetně domácího FK Junior. Turnaj 
začíná v 9 hodin dopoledne a potrvá až do večera. Malí fotbalisté budou 
hrát o postup do Velkého finále. Návštěvníci se mohou těšit rovněž na 
bohatý doprovodný program. Přijďte fandit strakonickému fotbalovému 
potěru! Tribuna už bude otevřená.

MATEŘSKÉ CENTRUM

BERUŠKA

Lidická 194, Strakonice 

PROGRAM PROJEKTU „VĚDOMÉ RODIČOVSTVÍ TŘETÍHO 
TISÍCILETÍ“ – podpořeno dotací MPSV
l Poradna pro páry a celé rodiny – PhDr. Adéla Doležalová – každé 

ÚTERÝ 15.00–20.00 (150 Kč)
l Předporodní kurz – Bc. Hana Hanzlíková – každé ÚTERÝ 18.00–

19.00. Zvýhodněná cena 400 Kč za měsíční kurz, je nutné se přihlásit 
na tel.: 605 115 541

l Rodinné finance – Ing. Jaroslav Krám – začínáme 7. 5. STŘEDA 
9.00–12.00, poté pátky. Zvýhodněná cena 200 Kč za měsíční kurz, 
přihlášky na tel.: 605 115 541

l Hyperaktivita a jak se s ní vypořádat – PhDr. Alexandra Her-
getová – STŘEDY 16.00–18.00 (50 Kč)

l Cvičení pro těhotné – Bc. Bláhová – STŘEDY 16.30–17.30 ve 
studiu „Život v kondici“ (50 Kč)

l Logopedie – Mgr. Vavřincová – 20. 5. 15.30–16.30 předškolní 
děti, 16.30–17.30 školáci (30 Kč)

l Genetická metoda čtení – Mgr. Miloslava Matejová – beseda – 
13. 5. ÚTERÝ 16.00–19.00 (30 Kč)

l Setkání rodičů s psychologem – Mgr. Jana Lidická – 15. 5. ČTVR-
TEK 16.30–19.30 (50 Kč)

l Příprava dítěte na docházku do školky – PhDr. Hergetová – 
22. a 29. 5. 16.00–17.00 (30 Kč)

l Příprava dítěte na docházku do školy – Mgr. Vavřincová – 
22. a 29. 5. 17.00–18.30 (30 Kč)

l Předporodní víkendové setkání pro budoucí rodiče – Mgr. Zatovi-
čová 17.–18. 5. SO 10.00–18.00 + NE 10.00–16.30. Zvýhodněná ce-
na za víkend 450 Kč pro maminky, 550 Kč pro páry, tel.: 605 115 541

l VEČER V TANEČNÍM RYTMU AFRO – i pro veřejnost – SO 
18.30 hod. (50 Kč)

l HLÍDÁNÍ DĚTÍ PŘI PROGRAMU – 20 Kč/dítě/hod.
Více info na www.mcberuska.cz

BASKETBALOVÝ KLUB STRAKONICE
pořádá

NÁBOR NOVÝCH HRÁČEK
ročník narození 2003 a mladší

Bližší informace: 
– u trenérky Mgr. Radky Drnkové na tel.: 733 186 560 nebo přímo na 

trénincích každé pondělí a čtvrtek v tělocvičně ZŠ Poděbradovy od 
15.30 do 16.30 hod. 

– u trenéra Jana Petráše na tel.: 722 713 787 nebo přímo na trénincích kaž-
dé úterý a čtvrtek v tělocvičně ZŠ Dukelské od 16.30 do 17.45 hod.

– u trenérky Kláry Linhartové na tel.: 777 048 055 nebo přímo na trénin-
cích každé úterý a pátek v tělocvičně ZŠ Povážské od 14.30 hod.

FITNESS PLAVECKÝ STADION
 

Bonusové, slevové akce – info ve 
fitness

Pondělí 8.00–12.00 13.00–19.00
Úterý 8.00–12.00 13.00–21.00
Středa 8.00–12.00 13.00–21.00
Čtvrtek 8.00–12.00 13.00–21.00
Pátek 8.00–12.00 13.00–21.00
Sobota  14.00–19.00
Neděle  14.00–19.00
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 NOVÁ KNIHA O ŘECE OTAVĚ
 A NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA 
Otava – perla mezi řekami, tak se 

jmenuje nová kniha plná fotografií Jana 
Kavaleho. Kniha mapuje celou trasu 

toku řeky od jejího vzniku spojením Vy-
dry s Křemelnou až po soutok s řekou Vltavou. 

Najdete v ní krásné fotografie řeky samotné, ale i maleb-
ných údolí a měst, kterými řeka protéká. Kniha stojí 295 Kč. Další novin-
kou je publikace Hrady, hrádky a tvrze na Strakonicku, Blatensku a Vod-
ňansku od autorů Bořivoje Nechvátala a Františka Kašičky. Publikace je 
určena nejen pro historiky a badatele, ale též široké laické veřejnosti se 
zájmem o historii Jihočeského kraje. Obě knihy můžete zakoupit v Měst-
ském informačním centru na Velkém náměstí nebo v Infocentru pro 
seniory.
Od 1. května do 30. září má informační centrum opět prodlouženou 
pracovní dobu. Otevřeno je každý den od 8.00 do 18.00 hodin a i každou 
sobotu od 9.00 do 13.00 hodin. 
Olga Maroušková, MIC

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ
ŠKOLA, STRAKONICE

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

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

 6. 5. 2. absolventský koncert v zámeckém sálku od 17.30 hod.
14. 5. Koncert ke Dni matek od 17.30 hod. v zámeckém sálku
20. 5. Květnový koncert v MěDK pro ZŠ od 10 hod. pro rodiče 

a veřejnost od 17 hodin
27. 5. Klavírní koncert žáků J. Míčkové v zámeckém sálku od 16 hod.
28. 5. 3. absolventský koncert od 17.30 hod. v zámeckém sálku

Soutěže, přehlídky…

 2. 5. Zlivská kytara – krajská soutěžní přehlídka (J. Pelán s žáky)
 5.–6. 5. Mládí a Bohuslav Martinů soutěžní přehlídka v Poličce (žá-

ci J. Vlčkové)
 7.–10. 5. Mezinárodní Kocianova houslová soutěž v Ústí nad Orlicí 

(P. Bedřichová s žákyní) 
 8.–9. 5. Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru Nové Strašecí 

(J. Pelán s žákyní)
 9. 5. Novohradská flétna krajská soutěžní přehlídka (L. Nováko-

vá s žáky)
12. 5. Divadelní žabka 2014 účast žáků dramatického oboru 

P. Tůmové – přehlídka
15.–18. 5. Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na housle v Liberci 

(P. Bedřichová s žáky)
24. 5. Plzenecké housličky soutěžní přehlídka (P. Bedřichová aj. 

Vlčková s žáky) 
 Bambiriáda – České Budějovice, prezentace na akci (J. Pe-

lán s žáky)

Kdy a kde se koná výběr ZUŠ ve Strakonicích?

Výběr žáků pro školní rok 2014/15:
l pro žáky MŠ výběr v domluvených termínech
l pro děti s rodiči v těchto termínech:
Hudební obor: v budově zámku
 v týdnu od pondělí 2. 6. do pátku 6. 6. od 13 do 16.30 hod. 
 náhradní termín: úterý 10. 6. od 13 do 16.30 hod.
Výtvarný obor: v budově v ul. Kochana z Prachové
 v pondělí 2. 6. a ve čtvrtek 5. 6. od 15 do 17.30 hod.
 náhradní termín: ve čtvrtek 12. 6. od 15 do 17.30 hod.
Taneční obor: v budově v ul. Kochana z Prachové
 v týdnu od 2. 6. do 6. 6. od 15 do 16 hod. s výjimkou středy
 náhradní termín: v úterý 10. 6. od 15 do 16 hod.
Literárně dramatický obor: v budově v ul. Kochana z Prachové
 v úterý a ve středu 3. a 4. 6. od 13 do 17 hod.
 náhradní termín: ve středu 11. 6. od 13 do 17 hodin
Onemocnělo vaše dítě právě v termínu výběru? Chcete podrobnější infor-
mace? Stačí zavolat na tel. číslo 383 332 166 nebo 736 609 554, rádi vám 
poradíme.

PSYCHOTRONIKA ZE VŠECH STRAN
Čtvrtek 29. 5. 2014 od 17.30 hodin
Ojedinělá přednáška Martina Ševčíka, který má intenzivní zkušenosti 
s proutkařením, jasnovidectvím, léčitelstvím aj. 
l Poutavé příběhy z praxe
l Analýza principů, na kterých psychotronika funguje
Společenský sál Šmidingerovy knihovny (3. nádvoří)
www.psychotronika.net, www.manacirkev.cz, tel.: 774 151 868

www.ddmstrakonice.cz
VAŠE MÍSTO

PRO VOLNÝ ČAS
 5. 5. Kdo tvoří, nezlobí a v DDM se nenudí – výstava k příležitosti 

50. výročí založení DDM Strakonice. Slavnostní vernisáž se 
koná v 17 hodin – sál U Kata strakonického hradu.

22. 5. Narozeninový koncert kroužků DDM – kulturní STAGE před 
budovou Na Ohradě, v 15.30 a 17 hodin, vystoupení tanečních 
a hudebních kroužků DDM Strakonice. 

30. 5. Den dětí se zvířátky – od 15.00 do 18.00 hod. v CEV Podskalí. 
Hry a soutěže o ceny, prohlídka zvířátek. Startovné 10 Kč. In-
formace na kulhova@ddmstrakonice.cz nebo 383 332 956, 
724 318 643.

2. 6. Den dětí – od 14.00 hod. v Rennerových sadech. Hry, soutěže, 
doprovodný program, běh parkem ve spolupráci se ZŠ Poděbra-
dova. Startovné: 20 Kč.

Připravujeme: Výstava fotografií kroužků DDM v Zámecké galerii 
Léto pod Rumpálem – Hrad žije tancem a muzikou.
DDM Strakonice slaví 50. výročí svého vzniku. Průběžnou akcí je inter-
netová soutěž. Sledujte web DDM.

CENTRUM OSOBNÍHO ROZVOJE
Palackého náměstí 93, Strakonice
1. patro nad nábytkem Ideál 
www.v-zite.cz

So  3. 5. Jak lépe porozumět sám sobě (celodenní seminář)
So 10. 5. Pohybový workshop
Út 13. 5. Květové esence – přednáška s Mgr. M. Říhou
Pá 16. 5. Výchova dětí 2
So 17. 5. Emoce jako mocná životní síla (celodenní seminář)
Út 20. 5. Sebepoznání 2
So 24. 5. Síla splynutí (tantra pro páry) s Janou Rowbothom

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 od 10.00 vaření, od 14.00 francouzština pro začátečníky
Každou středu od 13.00 naučná vycházka
Každý čtvrtek od 10.00 koně ve Volenicích (začínáme 15. 5.)
27. 5. výlet na hrad Švihov
Společně navštívíme o seniorské středě kino Oko a zhlédneme film.
Individuální terapie pro naše klienty po předchozí domluvě.
Mobil: 734 200 971; e-mail: dilnast@fokus-pisek.cz
Více na www.fokus-pisek.cz
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 AKCE/POZVÁNKY

l 21.–30. 5. Tradiční prodejní 
výstava prací žáků ZŠ a MŠ 
speciální. ŠK, vstupní hala.

l 20. 5. O slepičce – vernisáž 
výstavy prací žáků ZŠ a MŠ 
speciální. ŠK, společenský sál, 
14.00 hod.

l 7. 5. DRUMCIRCLE – bub-
nování pro všechny. K dis-
pozici budou africké bubny 
djembe a další perkusivní ná-
stroje. Počet účastníků je ome-
zen, je nutné účast předem 
potvrdit! Poplatek 35 Kč/50 
Kč uhraďte do 2. 5. v hudeb-
ním oddělení. Více info na 
hudebni@knih-st.cz. Akce se 
uskuteční na III. hradním ná-
dvoří, při nepřízni počasí ve 
společenském sále ŠK. Bubno-
vání pro děti od 16.00 hod. 
a pro dospělé od 18.00 hod.

l 13. 5. Kurzy počítačové gra-
motnosti, přednostně pro čte-
náře ŠK. Pro začátečníky – Zá-
klady práce s internetem. ŠK, 
studovna, 13.00–14.30 hod. 
Pro pokročilé: Zálohování 
a komprese dat. ŠK, studov-
na, 15.30–17.00 hod. Nutné 
osobní přihlášení a vratná kau-
ce 100 Kč.

l 22. 5. Sdružení Sunshine Ca-
baret ve spolupráci s ŠK: Bese-
da s MUDr. Janem Hnízdilem 
aneb Jak se nestát pacientem. 
MUDr. Hnízdil je známým 
propagátorem tzv. celostní me-
dicíny. Předprodej vstupenek 
ve zdravé jídelně Baobab ne-
bo online: www.suncab.org. 
Vstupné v předprodeji 220 Kč, 
na místě 250 Kč. Sokolovna, 
18.00 hod.

l 28. 5. Beseda s PhDr. Zden-
kou Heřmanovou, významnou 
českou sinoložkou, překladatel-
kou a propagátorkou čínské li-
teratury, dlouholetou vědeckou 
pracovnicí Orientálního ústavu 
AV ČR, která žije ve Strakoni-
cích. O svém životě povypráví 
v rámci cyklu AVČ. ŠK, spole-
čenský sál, 17.00 hod.

l 29. 5. Tvořivá dílnička pro 
děti – modelujeme zvířátka. 
ŠK, oddělení pro děti, 8.00–
11.00 hod.

l 29. 5. Čtení sluší každému – 
knihy, které frčí. Nemůžete si 
vybrat, co číst? Přijďte se inspi-
rovat a poslechnout si ukázky 
ze zajímavých knižních novi-
nek. Můžete se podělit o úryv-
ky i z vašich oblíbených knih. 
ŠK, studovna, 15.00–17.00 hod.

l 29. 5. Ekoporadna ŠK zve na 
vege grilovačku – závěrečný 
společný kurz zdravého veg(e-
tari)ánského vaření. Přihlášky 

na jan.juras@knih-st.cz. Akce 
se koná v Hospůdce Habeš (Vo-
dárenská 262), od 18.00 hod.

l 2., 16., 30. 5. Farmářské trhy. 
I. hradní nádvoří, 13.00–17.00 
hod. Více na www.farmarske-
trhy.strakonice.eu

Ve čtvrtek 15. 5. bude celá 
knihovna uzavřena!

POBOČKA ŠK A ČSOP ZVOU:
l výstavka kvetoucích rostlin 

k určování (nejen podle knih, 
ale i s možností konzultace). 

l PO 5. 5. Tvořivý podvečer 
s pí D. Paterovou – drobné 
drátkované dárky (zápichy 
do květináče apod). Materiál 
a potřeby k předvedení budou 
připraveny na místě, vhod-
né přinést si i vlastní (drát-
ky, korálky, kleštičky...). Mezi 
17.00–19.00 hod. v pobočce Za 
Parkem.

l NE 11. 5. hraní na kantely od 
18.00 hod. v pobočce Za Par-
kem. Koná se ve spolupráci 
s o. s. Spona.

l ST 14. 5. doc. Ing. arch. Th-
Lic. Jiří Kupka, Ph.D.: Ba-
rokní poutní krajina (před-
náška s promítáním). Od 17.00 
hod. v promítacím sále strako-
nického gymnázia.

l ÚT 20. 5. Strakonické pří-
běhy V. U Teyšlů za měs-
tem. Strakoničtí stavitelé Vác-
lav Havlas, František Jíně, Jan 

Žinkovský, Vincenc Teyschl 
a zednický svět první poloviny 
19. století ve městě a jeho oko-
lí. Další vyprávění regionální-
ho historika Karla Skalické-
ho doprovázené projekcí. Od 
18.00 hod. v restauraci Baobab 
(Bavorova 20).

l PÁ 23. 5. další odpolední čte-
ní na pobočce mezi 15.00 
a 17.00 hod. v půjčovně v Hu-
sově ulici. Přijďte se podělit 
o hezké úryvky z vašich oblíbe-
ných knih a poslechout si jiné. 

l SO 24. 5. přírodovědný vý-
let (cca 5 km, lze změnit). 
Sraz v 10.55 hod. před nádra-
žím ČD, v 11.08 jede vlak do 
Písku (interaktivní výstava 
o stromech ve Sladovně a dal-
ší místa podle přání). V 16.26 
vlakem do Ražic (vzácné 
druhy rostlin a jiné zajíma-
vosti). Odtud vlak v 18.41.

l Páteční schůzky kroužku 
MOPíků. První dva pátky 
schůzku vynecháme, 16. 5. 
uspořádáme „kuličkiádu“, 
23. 5. si zahrajeme v par-
ku panáka, gumu aj. a může-
me se připojit i ke společné-
mu čtení v pobočce, na 30. 5. 
je domluvena návštěva u ko-
ziček na hradě (i za ohradou). 
Sraz vždy v 16.00 hod. před 
hradem u CK CIAO.

Více na www.csop-strakonice.net.

ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA
www.knih-st.cz

HRADNÍ PALÁC 
Úterý–neděle 9.00–16.00 hod.
120 let muzea
do 20. 7.
Výstava ke 120. výročí muzea. 
Vstupné: 40 a 20 Kč
Den otevřených dveří
18. 5., 9.00–16.00 hod.
Volný vstup do muzea.
Komentovaná prohlídka výstavy 
120 let muzea s číší vína
21. 5., 18.00 hod.
Prohlídka bude zaměřená na nej-
starší historii muzea s ukázkou 
dobových dokumentů.
Vstupné: 40 a 20 Kč
Loutková muzejní noc
31. 5., 17.00–23.00 hod.
Vstup zdarma.
Předmět měsíce: Proutěný kočá-
rek pro panenky z 60. let 20. století.

ZÁMECKÁ GALERIE 
Úterý–pátek 13.00–16.00 hod.,
sobota a svátky 9.00–12.00 hod.

Vladimír Větrovský – Tančící 
s kamenem
do 3. 5.
Litografie, obrazy a drobné plas-
tiky. Vstupné dobrovolné.
Jan Čížek – Pastely z Milešovky
6.–31. 5. 
Výběr díla k autorovým 80. na-
rozeninám. Výstavu zahájíme 
6. května ve 13.00 hodin nefor-
málním setkáním s autorem. 
Vstupné dobrovolné.

STŘEDOVĚKÝ VODNÍ MLÝN 
HOSLOVICE
Úterý–neděle 9.00–16.00 hod.

Jarní vyhánění dobytka na pastvu
8. 5., 10.00–16.00 hod.
Ukázka pečení chleba, vrcení 
másla apod. V odpoledních hodi-
nách vyhánění dobytka na ranči 
U Starýho kance. Vstupné 50 a 25 Kč
Den otevřených dveří
18. 5., 9.00–16.00 hod.

Komentované prohlídky areálem, 
pouštění mlýnského kola a mlecí-
ho zařízení. Vstup zdarma.

OSTATNÍ AKCE
Odborná přednášková činnost
Otisk velkopřevorů johanitů 
v nástěnných malbách hradu 
Strakonice – Mgr. Miroslav Žitný
15. 5., 17.00 hod., expozice strako-
nického muzea 
Interpretace fragmentů kreseb 
a maleb z doby vlády generálních 
převorů johanitského řádu v 16. 
a počátkem 17. století (Jan III. 
z Rožmberka, Kryštof z Varten-
berka, Václav Zajíc z Házmburka, 
Matouš Děpolt Popel z Lobkovic). 
Vstupné: 20 a 10 Kč
Hrady, hrádky a tvrze na Strako-
nicku, Blatensku a Vodňansku
22. 5., 17.00 hod., kapitulní síň 
strakonického hradu 

Přednáší: PhDr. Bořivoj Nechvá-
tal CSc a Doc. Ing. arch. František 
Kašička CSc. Vstupné: 20 a 10 Kč
VÝZVA 
Muzeum opět připravuje projekt 
„Léto pod Rumpálem“. Jedná se 
o kulturní vystoupení všech žánrů 
(hudba, zpěv, tanec, divadlo) pro-
fesionálních i amatérských uměl-
ců, určená pro všechny věkové 
skupiny. Smyslem projektu je roz-
šířit a zpestřit letní kulturní nabíd-
ku obyvatelům Strakonic, blízké-
ho okolí i návštěvníkům města.
Projekt je otevřený, a proto nabízí-
me spolupráci a prostor pro pre-
zentaci všem organizacím, spolkům 
a skupinám činným v oblasti kultu-
ry. Více informací zájemcům o spo-
lupráci podá Mgr. Lucie Kupcová, 
vedoucí oddělení programu a pro-
pagace, na tel.: 380 422 607/734 
123 299 nebo e-mailu: lucie.kup-
cova@muzeum-strakonice.cz
DOPORUČUJEME
Ve vstupní hale muzea jsou, u pří-
ležitosti 100. výročí od narození 
akademického malíře Jiřího Rejž-
ka, umístěna mistrova vybraná dí-
la ze sbírky muzea, doplněná o fo-
todokumentaci z malířova života.

Nová publikace v prodeji: Hrady, hrádky a tvrze na Strakonicku, 
Blatensku a Vodňansku, autorů F. Kašičky a B. Nechvátala
Na 632 stranách poskytuje kniha znalosti o 143 lokalitách, doplněné 
250 plány a 438 obrazovými předlohami. Práce je určena nejen nové 
generaci historiků a badatelů, ale též široké laické veřejnosti se 
zájmem o historii Jihočeského kraje. Cena: 360 Kč

Více na www.muzeum-strakonice.cz
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AKCE A PROGRAM KIN

6. 5.–1. 6.
Kdo tvoří, nezlobí a v DDM se 
nenudí
Výstava k příležitosti 50. výročí 
založení DDM Strakonice.
Vernisáž 5. 5. 2014 v 17.00 hod. 
v sále U Kata.

8. 5.–1. 6.
Proměny zahrady
Výstava prací žáků ZUŠ Strakoni-
ce
Vernisáž 7. 5. v 16.30 hod. v Mal-
tézském sále.

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN
31. 5.–1. 6.
Národní šampionát mažoretko-
vých skupin

6. 6.
Tři sestry Gambrinus Tour – dá-
le: E!E, Doktor P.P., MZH

12.–13. 6.
Strakonický dudáček

14. 6.
Dance show

19. 6. 
Partička na vzduchu – turné 
známých bavičů z oblíbeného te-
levizního pořadu 

5.–29. 6. 
Cesty a návraty
Výstava ak. malíře Rudolfa Riedl-
baucha, pořádaná u příležitosti 
umělcových 70. narozenin.
Vernisáž výstavy se koná ve středu 
4. června 2014 v 17 hodin v Mal-
tézském sále.
Slovo k výstavě: Václav Riedl-
bauch, hudební doprovod: Jan 
Riedlbauch (flétna) a Robert 
Pacourek (klarinet).

KINO OKO STRAKONICE
Čtvrtek 1.–sobota 3. května
POZOR!!! jen od 17.30 hod. 
USA, animovaný/fantasy, dabing, 78
Doporučená přístupnost: všem
ZVONILKA A PIRÁTI
3D
Vstupné: 130 Kč

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.

USA, hudební, titulky
Doporučená přístupnost: všem 
VIOLETTA
Vstupné: 120 Kč

Pondělí 19.–úterý 20. května
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
Švédsko, dobrodr./drama/komedie, 
titulky, 114, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VY-
LEZL Z OKNA A ZMIZEL
Čtvrtek 22.–úterý 27. května
POZOR!!! ČT, PO, ÚT od 17.30 
a 20.00 hod., PÁ–NE jen od 20.00 hod.
ČR, krimi/komedie, 90, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
BONY A KLID 2
Vstupné: 110 Kč

Pátek 23.–neděle 25. května
POZOR!!! jen 17.30 hod.
Jižní Afrika, animovaný/dobrodr./
rodinný, dabing, 85
Doporučená přístupnost: všem
KHUMBA 3D
Vstupné: 130 Kč

Středa 28.–čtvrtek 29. května
POZOR!!! ST od 17.30 a 20.00 hod., 
ČT jen od 20.00 hod.
USA, akční/fantasy/sci-fi, dabing
Doporučená přístupnost: od 12 let
X–MEN: BUDOUCÍ MINULOST 
3D
Vstupné: 150 Kč

Čtvrtek 29. května–neděle 1. června
POZOR!!! jen 17.30 hod.
USA, dobrodr./drama/fantasy/ro-
dinný, 135
Doporučená přístupnost: přístupný
ZLOBA – KRÁLOVNA ČERNÉ 
MAGIE 3D
Vstupné: dospělí 175 Kč, děti do 15 
let 145 Kč

Pátek 30. května–neděle 1. června
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
USA, komedie, titulky, 96, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
SOUSEDI
Vstupné: 110 Kč

SENIORSKÉ STŘEDY
Středa 14. května
POZOR!!! od 9.30 hod.
ČR, komedie, 106, 2D
Promítání pro seniory a handicapo-
vané
DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE 
NEŘÍKÁ 
Vstupné: 50 Kč

FILMOVÝ KLUB – KINO OKO
Středa 21. května
Od 20.00 hod.
ČR, dokument, 98, 2D
Doporučená přístupnost: přístupný
TRABANTEM AŽ NA KONEC 
SVĚTA

Změna programu vyhrazena.

Čtvrtek 1.–sobota 3. května
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
USA, akční/dobrodr./romant., titul-
ky, 139 
Doporučená přístupnost: přístupný
DIVERGENCE
Vstupné: 110 Kč

Neděle 4.–středa 7. května
POZOR!!! NE od 17.30 a 20.00 hod., 
PO–ST jen od 17.30 hod.
USA, komedie/romantický, titulky, 
109, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
JEDNA ZA VŠECHNY
Vstupné: 110 Kč

Pondělí 5.–středa 7. května
POZOR!!! jen od 20.00 hod. 
Francie/Kanada, akční/drama/krimi, 
titulky, 2D
DOUPĚ
Vstupné: 110 Kč

Čtvrtek 8.–sobota 10. května
POZOR!!! jen od 17.30 hod. 
Francie, animovaný/dobrodružný, 
dabing, 80
Doporučená přístupnost: všem
MRŇOUSKOVÉ 3D
Vstupné: 110 Kč 

Čtvrtek 8.–neděle 11. května
POZOR!!! ČT–SO jen od 20.00 hod., 
NE 17.30 a 20.00 hod.
ČR, drama/komedie, 90, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
HANY
Vstupné: 100 Kč

Pondělí 12.–středa 14. května
POZOR!!! jen od 17.30 hod. 
ČR, komedie, 2D
Doporučená přístupnost: všem
10 PRAVIDEL JAK SBALIT 
HOLKU
Vstupné: 80 Kč

Pondělí 12.–středa 14. května
POZOR!!! jen od 20.00 hod. 
Německo, dobrodr./drama/historic-
ký, titulky, 150, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let 
RANHOJIČ
Vstupné: 110 Kč 

Čtvrtek 15.–neděle 18. května
POZOR!!! ČT od 17.30 a 20.00 hod., 
PÁ–NE jen od 20.00 hod.
USA/Japonsko, akční/fantasy/sci-fi, 
titulky, 119
Doporučená přístupnost: od 12 let
GODZILA 3D
Vstupné: 140 Kč 

Pátek 16.–neděle 18. května
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
USA/Jižní Korea, animovaný/rodin-
ný, dabing, 82, 2D
Doporučená přístupnost: všem
HURÁ DO PRAVĚKU
Vstupné: 100 Kč

Pondělí 19.–středa 21. května
POZOR!!! jen od 17.30 hod.

1. 5.
Paulie Garand x Kenny Rough
Dům kultury, od 20.00 hod.

11. 5.
Divadelní předplatné „A“ 
Divadlo v Řeznické – Ještěrka 
na slunci
Dům kultury, od 19.30 hod.
John Murrell
Hrají: Hana Maciuchová, Jaroslav 
Satoranský

13. 5.
Spirituál kvintet
Dům kultury, od 19.30 hod.

18. 5.
Taneční odpoledne s písničkou
Dům kultury, od 15.00 hod.
Malá muzika Pěčnovanka 

21. 5.
Na kole do Tokia
Rytířský sál, od 19.30 hod.
Přednáška Jana Žďánského o ces-
tě z Mladé Boleslavi do Tokia.

23.–24. 5.
Jamboree
Letní kino a hradní nádvoří
Největší bluegrass a country fes-
tival ve střední Evropě. Exkluzivní 
host: Nashville Bluegrass Band 
(několikanásobný držitel cen 
Grammy a IBMA).
Více na www.jamboree-cz.com

26. 5.
Dvě na jednoho
Dům kultury, od 19.30 hod.
Zábavný pořad s Yvonne Přenosi-
lovou a Janou Chládkovou z TV 
Šlágr s hostem Vlastimilem Hara-
pesem, doprovázený písněmi z re-
pertoáru obou dam.

27. 5.
Koncert strakonické folkové 
skupiny Pianko
Rytířský sál, od 19.30 hod.

29. 5.
Divadlo Sklep – Besídka 2014
Dům kultury, od 19.30 hod.
Pásmo nejnovějších scének, ske-
čů, písní a tanců.

31. 5.–1. 6.
Národní šampionát mažoretko-
vých skupin


