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CYKLOTRASA VOLYŇKA

Tak co děti, už se těšíte do školy? 
Nebo do školky? Je srpen, prázd-
niny se přehouply do své druhé 
poloviny a začátek školního roku 
se rychle blíží. Občas si možná 
vzpomenete na oblíbenou paní 

učitelku nebo pana učitele, na ka-
marády, na všechny ty prima vy-
moženosti, které máte ve své škole 
či školce k dispozici. Zatím si ještě 
užívejte výlety s rodiči, cáchání 
u moře, táboření a samozřejmě 
rozmazlování od babiček a dědeč-
ků. My vám zatím budeme vyprá-
vět o tom, co takové „prázdniny“ 
znamenají pro školní budovy, za-
hrady a hřiště.
Ty nemají prázdniny jako vy, kde-
pak. Pro vás to v červnu končí 
vysvědčením, besídkou nebo ně-
čím podobným a pak hurá, dva 
měsíce nemusíte brzy vstávat, učit 
se, povinně spát po obědě. Zní to 
báječně. Ale víte, co se mezitím 
děje ve vašich třídách? V šatnách? 
Na školních zahradách? Že ne? 
Tak to pozorně poslouchejte. Pro-
tože v našich čtyřech základ-
ních školách a deseti mateřských 
školách panuje čilý ruch. Všu-
de se uklízí, opravuje, přestavuje, 
modernizuje, vybavuje. Navíc se 
vše musí stihnout nejlépe do kon-
ce prázdnin, abychom vám mohli 
začátek školního roku trochu zpří-
jemnit.
Naše mateřinky si v uplynulých 
letech užívaly především rekon-

strukcí oplocení, sociálních za-
řízení, kuchyní, hřišť i výměn 
nevyhovujících oken. Letos se 
k tomuto trendu připojí také MŠ 
Holečkova 413, kde bude výměna 
oken provedena za 900 000 Kč 

a MŠ A. B. Svojsíka, ve které 
proběhnou stavební úpravy soci-
álních zařízení za 160 000 Kč. 
Dobrou zprávou pro maminky 
malých dětí je jistě povolení vý-
jimky z počtu dětí (tzn. zvýšení 
jejich počtu) ve vybraných tří-
dách mateřských škol U Parku, 
Lidická, A. B. Svojsíka, Šumav-
ská a ve Čtyřlístku pro školní 
rok 2014/2015, se kterými souvi-
sí také drobné stavební úpravy. 
Všechny stavební akce ve škol-
kách i školách platí město Stra-
konice ze svého rozpočtu.
Významnou rekonstrukcí si 
o prázdninách projde ZŠ Dukel-
ská, neboť ta postihne objekt spo-
jovacího krčku mezi budovami 
základní školy. Hlavním důvodem 
rekonstrukce je nutnost defini-
tivního odstranění výskytu nebez-
pečného azbestu, který se nachá-
zí právě ve spojovacím krčku. 
Ten je v současné době uzavřen 
a dříve se v něm nacházely šatny. 
Náklady na rekonstrukci činí 
5 100 000 Kč, přičemž další po-
drobnosti se dovíte v samostat-
ném článku uvnitř Zpravodaje. 
Žáci základní školy K. J. z Podě-
brad se mohou těšit na stavební 

úpravy zázemí tělocvičny za cenu 
2 010 000 Kč. Úprav se dočkají 
i venkovní zpevněné plochy a dět-
ské hřiště u ZŠ Povážské za 
1 800 000 Kč. Na ZŠ Jezerní bu-
dou opravovány vnitřní omítky 

kuchyně za 50 000 Kč a v ZŠ Če-
lakovského se opraví rozvody vo-
dy v ceně 30 000 Kč. Další opravy 
malého rozsahu spolknou něja-
kých 80 000 Kč.
Pokračování na další straně.

ŠKOLY A ŠKOLKY PRO KLUKY I HOLKY

Snad abychom začali oním zná-
mým: „Když se ruka k ruce vine, 
tak se dílo podaří!“ Přinášíme dob-
rou zprávu nejen pro cyklisty a mi-
lovníky pěší turistiky. Před něko-
lika lety se spojila tři jihočeská 
města – Strakonice, Vimperk a Vo-
lyně – která si vzala za cíl vyzna-
čení nové liniové cyklotrasy podél 
řeky Volyňky. Vlastně od jejích 
pramenů až po její soutok se zla-
tonosnou Otavou ve Strakonicích 
v délce úctyhodných 42 kilomet-
rů. Tím bylo dosaženo smyslu-
plného propojení nejfrekvento-
vanějších jihočeských cyklotras 
„Vltavské“ a „Otavské“. 

Kromě značení byla vybudována 
i dopravní infrastruktura pro tu-
risty v podobě odpočívadel s po-
sezením. A nemusíte za nimi až 
k pramenům Volyňky, neboť i na 
území našeho města vznikla jakási 
„venkovní posilovna“, kterou na-
jdete na Barvínkově, a také u mu-
těnického jezu vzniklo kryté pose-
zení s kolostavem a orientační 
mapou.
Nechte se přitáhnout zdejší krá-
sou přírody i kulturním bohat-
stvím a vydejte se s námi po ne-
náročném profilu cyklotrasy, po 
trase označené modrým logem. 
Věříme, že budete nadšeni!

Celkový předpokláda-
ný rozpočet projektu: 2 100 000 Kč

Celková dotace z roz-
počtu ROP

1 785 000 Kč
(85% způsobilých výdajů)

Rozpočet města Stra-
konice:

105 000 Kč
(ve stejné výši jako města Volyně a Vimperk) 

Besídka o zdravé stravě pro nejmenší. Foto: Archiv Zdravého města

„Uvedené náklady nejsou zatím konečné i vzhledem k tomu, že celý projekt 
není dosud finálně dokončený,“ zmiňuje Ing. Jitka Pelešková z oddělení 
rozvoje a dodává: „K tomu dojde nejpozději do konce srpna letošního roku.“
Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj 
v rámci Regionální operačního programu NUTS II Jihozápad, Prioritní 
osa 3 – Rozvoj cestovního ruchu, Oblast podpory 3.1 A – Rozvoj infra-
struktury cestovního ruchu.
Marie Kotlíková, PR

Na cyklotrase Volyňka vznikla „venkovní posilovna“, kterou najdete na 
Barvínkově.  Foto: Archiv MěÚ
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Rada města projednala: 

146. jednání dne 28. 5. 2014 

ZNAČENÍ NA DOPRAVNÍM 
HŘIŠTI V NOVÉM
poskytnutí finančního příspěvku ve 
výši 10 000 Kč DDM Strakonice na 
úhradu oprav vodorovného značení 
a drobné opravy na dopravním 
hřišti u ZŠ Strakonice, Krále Ji-
řího z Poděbrad 882, které má  
v pronájmu. 

ZEĎ U PSÍHO ÚTULKU 
BUDE OPRAVENA
uzavření smlouvy o poskytnutí 
grantu z Grantového programu Ji-
hočeského kraje na psí útulek ve vý-
ši 30 000 Kč.

Město Strakonice podalo žádost 
o poskytnutí grantu na realizaci 
projektu psího útulku, jehož zá-
měrem je obnovení a sanace po-
ničené zdi venkovního obvodové-
ho pláště budovy psího útulku. 

147. jednání dne 4. 6. 2014 

NOVÁ VÝSTROJ PRO 
DOBROVOLNÉ HASIČE
uzavření smlouvy o poskytnutí 
grantu v rámci Grantového pro-
gramu Jihočeského kraje na pod-
poru jednotek sborů dobrovolných 
hasičů obcí Jihočeského kraje na 

projekt Úpravy v hasičské zbrojnici 
a dovybavení zásahovou výstrojí ve 
výši 40 000 Kč. 

V hasičské zbrojnici v ulici Sokol-
ské budou vyměněny vchodové 
dveře a jednotka dobrovolných ha-
sičů JPO III/2 bude dovybavena 
zásahovou výstrojí jako jsou zása-
hové přilby, kabáty, kalhoty. Bu-
dou zakoupeny také dva konzer-
vátory akumulátorových baterií.

VÝMĚNNÁ STÁŽ STUDENTŮ 
PODPOŘENA 
poskytnutí finančního příspěvku ve 
výši 5 000 Kč Euroškole Strakoni-
ce, střední odborné škole, s. r. o., 
na zahraniční výměnný pobyt stu-
dentů s ekonomickou školou Wirt-
schaftsschule Erlangen.

Euroškola Strakonice spolupra-
cuje s německou ekonomickou 
školou Wirtschaftsschule Erlan-
gen již 15 let. V květnu se usku-
tečnila zahraniční výměnná stáž, 
kdy v první polovině května na-
vštívili Strakonice němečtí stu-
denti a v druhé polovině odjeli 
Strakoničtí do Erlangenu.

DAVISŮV POHÁR K VIDĚNÍ 
VE STRAKONICÍCH 
poskytnutí příspěvků TJ Dražejov 
ve výši 2 000 Kč na uspořádání 
Dětského sportovního dne v Dra-
žejově dne 13. 6. 2014 a 2 000 Kč 
na fotbalový turnaj mladší a starší 

přípravky ve dnech 21.–22. 6. 
2014. Dále finanční příspěvek ve 
výši 10 000 Kč Tenis klubu Stra-
konice, o. s., na vystavení poháru 
Davis cupu u příležitosti 60. výro-
čí existence tenisového areálu.

Oslavy připomínající 60 let tenisu 
ve Strakonicích proběhnou v ne-
děli 10. 8. 2014. Program oslav 
naleznete na deváté straně tohoto 
Zpravodaje. 

149. jednání dne 18. 6. 2014 

SEMAFORY BUDOU ŘÍZENY 
KAMEROU
rozpočtové opatření ve výši 250 000 
Kč na umístění kamery na křižo-
vatce Katovice. 

Z důvodu poruchovosti semaforo-
vých smyček budou semafory na 
křižovatce Katovická řízeny kame-
rovým systémem.

PŘÍSPĚVKY PRO AKTIVNÍ 
MLÁDEŽ
poskytnutí finančních příspěvků ve 
výši: 2 000 Kč JSDH Dražejov na 
ceny při pohárové soutěži – požár-
ní útok na fotbalovém hřišti v Dra-
žejově ve dnech 19.–20. 7. 2014, 
7 000 Kč Tenis klubu Strakonice, 
o. s., na uspořádání celostátního 
turnaje mladších žáků a žákyň ve 
dnech 2.–4. 8. 2014, dorostenců 
a dorostenek ve dnech 6.–9. 8. 
2014 a v babytenise dne 9. 8. 2014, 
15 000 Kč České tábornické unii, 
TK Podskalí Strakonice na nákla-
dy při 15. ročníku Tábornické školy 
na Táborové základně ČTU Kadov 

ve dnech 10.–24. 8. 2014, 3 000 Kč 
TJ ČZ Strakonice – oddílu házené 
na ceny a rozhodčí při turnaji žac-
tva dne 6. 9. 2014 a turnajích 
družstev Jihočeského kraje – pří-
pravky a minižactva dne 28. 9. 
2014, 5 000 Kč TJ Fezko Strakoni-
ce – oddílu plaveckých sportů na 
mezinárodní turnaj ve vodním pólu 
CZECH open 2014 ve dnech 31. 7. 
–3. 8. 2014, 1 000 Kč TJ Fezko 
Strakonice – oddílu kuželek na 
uspořádání 34. ročníku turnaje 
čtyř družstev ve dnech 30.–31. 8. 
2014, 20 000 Kč TJ ČZ Strakoni-
ce na zakoupení cílové kamery pro 
Běh městem Strakonice a další po-
dobné akce, 10 000 Kč Studen-
tu, o. p. s., na projekt Formule 1 ve 
školách a 1 800 Kč Českému červe-
nému kříži Strakonice na náklady 
spojené s účastí žáků ZŠ Povážská 
v republikovém kole soutěže Mla-
dý zdravotník v Praze ve dnech 
13.–15. 6. 2014. 

150. jednání dne 25. 6. 2014

V ZÁŘÍ TRADIČNÍ 
CHARITATIVNÍ BĚH
poskytnutí příspěvků ve výši 10 000 
Kč Armádnímu sportovnímu klu-
bu, o. s., na zajištění charitativní 
akce Běh naděje, která se uskuteč-
ní ve čtvrtek 18. 9. 2014 a 6 000 
Kč Kontaktu bB na třítýdenní po-
bytovou akci pro tělesně postižené 
s programem plavání a kompen-
začního cvičení v areálu letního 
koupaliště Na Křemelce v červenci 
2014.

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

Výše jsme si pověděli o těch vidi-
telných, hmatatelných zlepšeních, 
ke kterým dojde o letních prázdni-
nách. Ale připravujeme pro vás 
i další, která jsou zatím v podobě 
projektů. Podrobnosti o nich se 
budete dovídat průběžně, také 
například v zářijovém Zpravodaji. 
Jde o projekty, na které žádáme 
o dotaci. Jde o následující pro-
jekty: „Nejlepší škola ZŠ Dukel-
ská – vybavení a modernizace 
pro zkvalitnění výuky“ za celkem 
3 130 000 Kč, „Modernizace vyba-
vení Základní školy Krále Jiřího 
z Poděbrad“ ve výši 1 750 000 Kč, 
také „Učíme se hlavou–srdcem–
rukama: pořízení a modernizace 
vybavení ZŠ F. L. Čelakovského“ 
za 1 760 000 Kč nebo „Pořízení 
vybavení Základní školy Pováž-
ská, Strakonice pro zefektivnění 

výuky a učení se“, kde celkové vý-
daje projektu jsou 1 190 000 Kč.
Milé děti, vaše školy a školičky se 
na vás už moc těší. Jak vidíte, před-
hánějí se v tom, která u vás víc 
zaboduje a svojí nabídkou předčí 
vaše očekávání. Školní areály vás 
v září přivítají v novém či vylepše-
ném kabátku, tak jim to oplácejte 
v dobrém – neškrábejte do lavic, 
nepište na zdi, nelámejte větvičky, 
neničte hračky. Chovejte se vždy 
tak, jak chcete, aby se druzí chovali 
k vám. Milé děti, přejeme vám hez-
ký zbytek prázdnin a vykročte „pra-
vou“ do nového školního roku!
Další zajímavé informace o školách 
a školkách zřizovaných městem 
Strakonice naleznou rodiče i děti 
na stránkách www.strakonice.eu 
nebo www.skolstvi.strakonice.eu
Marie Kotlíková, PR

Pokračování z předchozí strany.

Rada města na svém jednání dne 
16. 7. 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. 004 o velikosti 1+0 v čp. 

409, ul. Petra Bezruče, Strako-
nice I o výměře 40,60 m2, mini-
mální cenová nabídka 400 tis. Kč.

– byt č. 020 o velikosti 1+0 v čp. 
207, ul. Stavbařů, Strakonice 
II o výměře 40,60 m2, minimál-
ní cenová nabídka 320 tis. Kč.

Vyhodnocení nabídek se uskuteč-
ní v pondělí 18. srpna 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

POZOR UZAVÍRKA SILNIC I/4 A I/22 VE STRAKONICÍCH
Ve dnech 8.–10. 8. 2014 prosíme počítejte v nočních hodinách s uza-
vírkou provozu pod železničním mostem „u Penzionu Vachta“, kterou 
si vyžádají práce spojené s jeho rekonstrukcí.
Zhotovitel bude provádět práce v časových blocích tak, aby umožnil 
omezený průjezd nákladní dopravy. Veškerá osobní doprava a lehká 
nákladní doprava bude přednostně převáděna na objízdnou trasu 
(Tovární ulice). Autobusová doprava nebude omezena v jejích pra-
videlných jízdních řádech.
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 INFORMACE

ČEKAJÍ NÁS DVOJE VOLBY
V letošním roce nás čekají ještě 
dvoje volby. Volby do Zastupitel-
stva města Strakonice a zároveň 
první kolo voleb do Senátu Parla-
mentu ČR se budou konat ve 
dnech 10. a 11. října, předpokládá 
se, že o týden později, tzn. 17. 
a 18. října, se uskuteční druhé ko-
lo senátních voleb.
V současné době jsou přípravy 
na tyto podzimní volby doslova 
„v plném proudu“. 
Městský úřad Strakonice je regis-
tračním úřadem pro oboje volby. 
Většina volebních stran z 50 obcí, 
které pod tento úřad spadají, již 
podala kandidátní listinu k regis-
traci. Poslední den k jejich podání 
je úterý 5. srpna do 16.00 hodin. 
Poté je registrační úřad překont-
roluje, v případě potřeby vyzve 
zmocněnce stran nebo nezávislé 
kandidáty k jejich doplnění. Kopie 
podaných přihlášek k registraci 
jsou průběžně předávány k dispo-
zici Českému statistickému úřadu. 
Koncem srpna proběhne losová-
ní čísel, kterými budou označeny 
jednotlivé strany a kandidáti. Ter-
mín losování, stejně jako jeho vý-
sledek, bude oznámen zmocněn-
cům volebních stran, nezávislým 
kandidátům a také tisku.

Zaregistrované volební strany ma-
jí možnost delegovat své zástupce 
do okrskových volebních komisí. 
Komise zůstávají pro oboje volby 
po dva víkendy ve stejném slože-
ní. Na úřední desce městského 
úřadu jsou zveřejněny informace 
o minimálním počtu členů okrs-
kových volebních komisí, počet 
a sídlo 27 volebních okrsků na 
území města, dále jmenný seznam 
zapisovatelů. Rovněž byly zveřej-
něny seznamy obcí, které spadají 
pod registrační úřad spolu s počty 
voličů, jejichž podpisy jsou po-
třebné na peticích pro nezávislé 
kandidáty a pro sdružení nezávis-
lých kandidátů.
Strakonice jsou zároveň senátním 
obvodem č. 12, kam spadá také 
část okresu Písek a část okresu 
Prachatice. Pro tyto volby si mo-
hou voliči zažádat o voličský prů-
kaz na městském úřadu, v budově 
Na Stráži, 1. patro, popřípadě pí-
semně nebo elektronicky. Pro se-
nátní volby byl zřízen zvláštní 
účet u ČNB pro složení kauce 
kandidátů. Číslo tohoto účtu je 
rovněž zveřejněno na úřední des-
ce města.
Kancelář tajemníka, správní od-
dělení

NA PRAVOU MÍRU
Vážení čtenáři, nejen v době před-
volební se objevují různé fá-
my, nepravdy a polopravdy, které 
s obdivuhodnou životaschopností 
bují. Jejich zdrojem nejsou jen 
„hospodské řeči“, jak tomu bylo 
v minulosti, ale svou cestu si k ob-
čanovi hledají nově přes sociální 
sítě. Kde chybí informace, tam je 
prostor pro růst nových lží. Pojď-
me se vrátit k některým z nich 
a řekněme si fakta. 
Zbytečné kácení stromů?
Město je povinno řádně pečovat 
o svou zeleň a z toho vyplývá také 
každoroční kácení stromů. To pro-
bíhá z několika důvodů. Mezi ty 
hlavní patří zajištění bezpečnosti 
našich občanů a důvody pěstební. 
Kácí se vždy s rozmyslem, na zá-
kladě povolení a při větších zása-
zích se vše předem diskutuje s ob-
čany na veřejných projednáních. 
Pokud je stav stromu špatný, 
strom ztrácí svou vitalitu a prosy-
chají mu velké větve nebo má zá-
sadně narušený kořenový systém 
a podobně, nezbývá nám nic jiné-
ho, než jej pokácet. V takových pří-
padech je počítáno s obnovou ze-
leně, s výsadbou nových stromků, 
které vás jistě potěší. Snad časem 
zmizí i pochopitelný zármutek ně-
kterých občanů nad původní zele-
ní, která té nové ustoupila.
Předražená lávka u hradu?
Ojedinělý projekt, který svou od-
lehčenou kompozicí záměrně ne-

Vnitroblok mezi ulicemi Dukelská a Heydukova projde v nadcházejím ob-
dobí rekonstrukcí.  Foto: Archiv MěÚ

SÍDLIŠTĚ STAVBAŘŮ SE DOČKÁ REVITALIZACE
Finanční prostředky na Regene-
raci sídliště Stavbařů, která nava-
zuje na sérii úprav v minulých 
letech, schválilo zastupitelstvo 
města na svém červnovém jedná-
ní. Již V. etapa bude zahrnovat 
vnitroblok mezi ulicemi Dukelská 
a Heydukova, a to čp. 481-484 
a 490-493. Součástí revitalizace 
bude vybudování nových parko-

vacích míst, rekonstrukce a rozší-
ření komunikace, oprava chodní-
ků, veřejného osvětlení a realizace 
nových sadových úprav včetně no-
vého mobiliáře. Předpokládaná 
cena díla je 10,9 mil. Kč. Strako-
nice získaly dotaci z ministerstva 
pro místní rozvoj ve výši 4 mil. Kč. 
Další úpravy sídliště budou po-
kračovat v následujících letech.

MODERNIZACE ŽELEZNIČNÍHO NÁDRAŽÍ POKRAČUJE
Uplynulo opravdu hodně času od 
doby, kdy byly v letech 1979–1983 
prováděny poslední zásadnější 
úpravy na strakonické železnič-
ní stanici. Tím spíše všichni vítá-
me modernizaci, kterou Správa 
železniční dopravní cesty (dále jen 
SŽDC) letos provádí. Vždyť první 
vlak projel Strakonicemi před 146 
lety a naše vlakové nádraží si za-
slouží být důstojnou a reprezenta-
tivní vstupní branou do města.
Na konci roku 2009 jsme vám 
představili budoucí podobu stra-
konického „Živého nádraží“, jak 
by měla v ideálním případě vypa-
dat a jak by si ji naši občané i ná-
vštěvníci přáli a představovali. In-
vestor projektu – státní organizace 
SŽDC zatím k této velkolepé reali-
zaci za více než miliardu korun 
nepřistoupila, ale i přesto zde ak-
tuálně provádí nákladné úpravy, 
které mají přinést cestujícím více 
pohodlí a především bezpečnosti.
Rekonstrukce za cenu 457 milio-
nů korun byla zahájena v květnu 
2014 a má být dokončena v roce 

2015. Stavba je hrazena ze tří 
čtvrtin z prostředků OP doprava, 
zbytek hradí SŽDC.
Zmiňovaná rekonstrukce spočívá 
v modernizaci samotného kolejiš-
tě, ve vybudování dvou nástupišť 
a podchodu s výtahem, který 
umožní bezbariérový přístup k pe-
ronům. Dojde ke kompletní re-
konstrukci železničního svršku 
včetně zabezpečovacího zařízení, 
mostů a propustků, vznikne i nový 
orientační systém. Naši zastupite-
lé odsouhlasili částku v maximál-
ní výši 11 milionů korun, díky níž 
dojde k prodloužení podchodu 
pod celým kolejištěm ve směru ke 
hřbitovu. Cestující směřující na ná-
draží od Podsrpu a Předních Ptá-
kovic budou naprosto v bezpečí.
Během rekonstrukce bude pocho-
pitelně docházet k přechodným 
omezením, výlukám a uzavírkám, 
o kterých bude zhotovitel stavby 
(SŽDC) cestující i veřejnost vždy 
informovat s dostatečným před-
stihem. Děkujeme za pochopení.
Marie Kotlíková, PR

ruší dojem z dominantního hradu, 
vyšel na 63 milionů korun. Město 
na stavbu získalo dotaci ve výši 
téměř 50 milionů korun, která 
samozřejmě nešla využít na nic ji-
ného (chcete-li ani potřebnějšího). 
Díky lávce se propojil strakonický 
hrad a Podskalí, kde byly vybu-
dovány stezky pro pěší a cyklisty, 
vznikla řada nových dětských hra-
cích prvků a odpočinkových míst. 
Visutá lávka se stala lákadlem pro 
turisty i bezpečnou a atraktivní 
spojnicí pro pěší a cyklisty.

Prodej pivovaru?
Vězte, že pivo se ve Strakonicích 
vařilo již od roku 1308. Od 1. led-
na 2005 je majitelem a pronajíma-
telem strakonického pivovaru měs-
to Strakonice a jeho nájemcem 
obchodní společnost Dudák –Měš-
ťanský pivovar Strakonice, a. s. 
Tento fakt staví pivovar do pozice 
skutečného posledního měšťanské-
ho pivovaru v České republice. Má-
me být proto na co náležitě hrdí 
a žádný prodej tudíž není na pořa-
du dne. Naopak se v posledních 
letech investují historicky nejvyšší 
částky do rozvoje a obnovy pivo-
varských technologií. Vše se zvlá-
dá bez půjček a funguje se ziskem.

Máte dotazy, náměty nebo při-
pomínky týkající se našeho měs-
ta nebo městského úřadu? Po-
kud ano, zeptejte se na stránkách 
www.strakonice.eu. Rádi Vám 
odpovíme a nejasnosti objasníme.
Marie Kotlíková, PR
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ZPRÁVY

Mateřská škola 4. 8.
až 8. 8. 

11. 8.
až 15. 8. 

18. 8.
až 22. 8. 

25. 8.
až 29. 8. 

A.B. Svojsíka provoz
U Parku provoz provoz
Lidická 194 (odloučené 
pracoviště MŠ U Parku)

provoz

Čtyřlístek provoz

Lidická 625 provoz
Holečkova (odloučené pra-
coviště MŠ Lidická 625)

provoz

Školní (odloučené pracoviš-
tě MŠ Lidická 625)

provoz provoz

Spojařů (odloučené praco-
viště MŠ Lidická 625)

provoz

Stavbařů (odloučené praco-
viště MŠ Lidická 625)

provoz

Šumavská provoz provoz

SRPNOVÝ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH 
ZŘIZOVANÝCH MĚSTEM STRAKONICE

Základní škola Dukelská ve Stra-
konicích ještě letos vyřeší jeden 
z dlouhodobých problémů. Během 
prázdnin totiž začnou stavební 
úpravy, které spojovací krček me-
zi starou a novou budovou školy 
zbaví nadlimitního množství az-
bestu a jiných škodlivin.

Vysoké koncentrace rakovino-
tvorných látek naměřili odborníci 
v průběhu roku 2012 s tím, že je-
jich zdrojem jsou takzvané bo-
letické panely, ze kterých byla 
v minulosti postavena propojova-
cí chodba mezi prvním a druhým 
stupněm. Od podzimu 2012 byl 
krček uzavřen a děti při cestách 
z jedné budovy do druhé musely 
vycházet ven. Mezitím město Stra-
konice, zřizovatel školy, hledalo 
způsob, jak spojovací krček opra-
vit a následně firmu, která práce 
provede. První výběrové řízení 
muselo být zrušeno, protože jeho 
vítěz od zakázky na poslední chví-
li odstoupil. Rozhodlo tedy až 
opakované řízení, což ale harmo-
nogram prací opozdilo zhruba 
o měsíc. Provoz školy by to od 

1. září nijak zásadně ovlivnit ne-
mělo. Nebezpečné panely budou 
v té době již odstraněny a budovy 
vyčištěny. Jen hlavní vstup na čas 
nahradí zadní nouzové východy 
u školního hřiště.
Stavební akce za pět milionů 
korun, kterou ze svého rozpočtu 

plně uhradí město, začne tedy 
v červenci odstraněním původní-
ho pláště spojovacího krčku. Ná-
sledovat bude kontrolní měření 
úrovně azbestu a v případě vyhovu-
jících hodnot dojde k dalšímu 
bourání, k odstranění původního 
i k výstavbě nového schodiště 
a dále k modernímu a zdravotně 
nezávadnému opláštění. 
Výtvarnou podobu spojovacího 
krčku, kterou zajistí fóliové pole-
py, město s vedením školy nechalo 
na samotných žácích. Ředitel ško-
ly Václav Vlček k tomu řekl: „Sešlo 
se 77 návrhů, učitelé výtvarné vý-
chovy vybrali asi dvaadvacet z nich 
a děti v hlasování rozhodly, kdo 
zvítězí. Nakonec vyhrál návrh Lin-
dy Vastlové z 8. B.“
Irena Malotová 

STAVEBNÍ PRÁCE SE OPOZDÍ, ALE PROVOZ ŠKOLY
TO NEOHROZÍ 

Chátrající historické objekty na 
hřbitově ve Strakonicích se do-
čkají opravy. Stavební práce zajis-
tí společnost SABBIA Prachatice 
za vysoutěženou cenu 6,6 milionu 
korun. Revitalizace areálu hřbito-
va u kostela sv. Václava bude zna-
menat opravu památkově chrá-
něných objektů bývalé márnice 

a kaple Nejsvětější Trojice i hřbi-
tovní zdi. Hotovo by mělo být v lis-
topadu letošního roku.
Městu se podařilo získat dotační 
prostředky z Regionálního ope-
račního programu NUTS II – Ji-
hozápad.
„Náš projekt byl původně vyhodno-
cen jako náhradní. V dotačním ti-
tulu však zbyl dostatek prostředků, 
aby mohl být také podpořen,“ vy-
světluje Jitka Pelešková z odboru 

rozvoje Městského úřadu Strako-
nice. Dotace pokryje 85 procent 
způsobilých výdajů a bude poskyt-
nuta z programu zaměřeného na 
revitalizaci památek a využití kul-
turního dědictví v rozvoji cestov-
ního ruchu. Část hřbitovní zdi, 
jež nesplňuje kritéria programu, 
opraví na své náklady město.

Projektové přípravy na revitalizaci 
památkově chráněných objektů na 
hřbitově začaly již v roce 2008, 
kdy byla na město převedena 
zbývající polovina hřbitova, do té 
doby vlastněná římskokatolickou 
církví. Bylo rekonstruováno scho-
diště a vstupní portál. O čtyři roky 
později došlo na opravu zchátralé 
hrobky maltézských kněží – kaple 
sv. Vojtěcha.
Irena Malotová

REKONSTRUKCE PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ NA HŘBITOVĚ 
POKRAČUJE

Zchátralé památkově chráněné objekty na hřbitově budou opraveny, 
nezapomene se ani na hřbitovní zeď. Foto: Archiv MěÚ

Budova Základní školy Dukelská ještě před stavebními úpravami.
  Foto: Archiv MěÚ

Místní se dočkají opravených 
komunikací, nové zeleně i mobi-
liáře.
Ještě v letošním roce začnou práce 
na revitalizaci veřejných prostran-
ství v ulici Mlýnské. Hlavním cílem 
projektu je zvýšení kvality života 
místních obyvatel celkovým zlepše-
ním prostředí v lokalitě zahrnující 
Mlýnskou ulici nad novým teraso-
vým domem a přiléhající části ulic 
Ellerovy a Hradební.
Realizaci projektu i předložení žá-
dosti o poskytnutí podpory v rám-
ci Integrovaného plánu rozvoje 
města schválili zastupitelé na 
svém červnovém zasedání.
Projekt počítá s rekonstrukcí veš-
kerých komunikací, zpevněných 
ploch i chodníků. Opraveno bude 
i stávající veřejné osvětlení včetně 
instalace nových stožárů a lamp. 
V ulici bude rovněž umístěn nový 
mobiliář – odpadkové koše a lavič-
ky. Viditelně se úpravy dotknou ze-

leně. Nevyhovující keře a stromy, 
z nichž část již byla odstraněna, 
budou nahrazeny novou výsadbou 
sakur a javorů. Oprav se dočkají 
rovněž podzemní rozvody kanali-
začního potrubí a vodovodních 
přípojek, ty však bude město fi-
nancovat pouze z vlastních zdrojů.
Projektové řešení vychází ze 
studie parteru bytových domů 
v západní části ulice Mlýnské zpra-
cované architektkou Danou Záko-
steleckou a zohledňuje požadavky 
místních obyvatel, kteří se zúčast-
nili veřejných projednání k této 
záležitosti. „Také počet parkova-
cích míst zůstane stejný,“ doplňuje 
Václav Býček, vedoucí odboru do-
pravy.
Předpokládané náklady na revita-
lizaci prostranství v ulici Mlýnské 
činí cca 16 milionů korun. Dotace 
by měla pokrýt 85 procent způso-
bilých výdajů. 
Irena Malotová

REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V MLÝNSKÉ ULICI
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Majetkový odbor se skládá z oddělení investic 
a oddělení movitého a nemovitého majetku, které 
v sobě zahrnuje také bytovou agendu. Pod dlouho-

letým vedením Ing. Jany Narovcové zde působí celkem 14 zaměstnan-
ců. Znají naše město do všech detailů a jsou připraveni vám poradit 
v různých situacích, které život přináší. Potřebujete uložit inženýrské 
sítě do městského pozemku? Nebo vyjádření k povolení sjezdu? Hle-
dáte nájem nebo podnájem? Ve všech těchto záležitostech (a mnoha 
dalších) našim občanům pomáhají na majetkovém odboru, který sídlí 
v nádvorní budově Na Stráži 137. 

Oddělení investic
Zajišťuje přípravu a realizaci stavebních akcí města, které se týkají bu-
dov, komunikací a inženýrských sítí, dále zajišťuje opravy městského 
majetku, což znamená, že provádí výběrová řízení na projektanty 
a dodavatele investičních akcí, zadává a vyhodnocuje projektové do-
kumentace nebo provádí inženýrskou činnost. Oddělení zastupuje 
město ve stavebně správním řízení.
V roce 2014 jsou naplánovány desítky akcí, z nichž jmenujme alespoň 
ty nejvýznamnější, které nás ještě čekají. Opravy v hradním areálu 
(zbrusu nové dětské oddělení knihovny, prohloubení studny, nová 
střecha knihovny na II. nádvoří), oprava památkových objektů 
a ohradní zdi v areálu hřbitova u sv. Václava, sanace spojovacího krč-
ku při ZŠ Dukelská, výměna oken v MŠ Lidická – pracoviště Holeč-
kova, dokončení výstavby ZŠ Povážské (dokončení oplocení, komuni-
kace, chodníky), nová kruhová křižovatka na Katovické (město 
financuje chodníky, veřejné osvětlení, zeleň, ostatní náklady hradí 
ŘSD), zpracování projektové dokumentace III. etapy rekonstrukce 
Velkého náměstí, uvedení Otavské cyklostezky v život, rekonstrukce 
a modernizace úpravny vody v Pracejovicích (realizace 2013–2016), 
dílčí rekonstrukce zimního stadionu, dopravní napojení průmyslové 
lokality U Blatenského mostu, rozšíření veřejného osvětlení a mnoho 
dalších investičních akcí, dohromady za neuvěřitelných téměř 83 mi-
lionů korun.
Připravujeme také další dílčí etapy revitalizace našich sídlišť, přičemž 
ještě v letošním roce se bude pracovat na Mlýnské (inženýrské sítě, 
veřejné osvětlení, chodníky, zeleň, povrchy komunikací) a na sídlišti 
Stavbařů (totéž, jako v předchozím případě, navíc zde vznikne krásné 
nové dětské hřiště).

Oddělení movitého a nemovitého majetku
Zajišťuje v rámci samostatné působnosti města hospodaření s mo-
vitým a nemovitým majetkem města. Vyřizuje žádosti o prodej a pro-
nájem či výpůjčku nemovitostí, tzn. pozemků, stavebních parcel, 
budov, bytových a nebytových jednotek. Dále zajišťuje výkup nemovi-
tostí (zejména pozemků) potřebných pro další rozvoj města. Mezi 
další činnosti oddělení patří i zajišťování hospodaření v městských le-
sích, provádění pěstebních a těžebních prací. Přičemž příjmy z pro-
deje bytů, pozemků nebo dřevní hmoty, plynoucích do městské kasy, 
se každoročně pohybují v řádech desítek milionů korun.
(PR) 

MĚSTSKÝ ÚŘAD STRAKONICE
 ODBOR MAJETKOVÝ

STAVEBNÍ RUCH NA HRADĚ NEOHROZÍ DUDÁCKÝ FESTIVAL
V červenci začaly stavební práce 
na poslední etapě revitalizace stra-
konického hradu. Do ledna příští-
ho roku by měl být kompletně 
opraven objekt dětského odděle-
ní Šmidingerovy knihovny na tře-
tím hradním nádvoří, vyhloubena 
studna na druhém nádvoří, opra-
vena střecha bývalého purkrabství 
a dětská knihovna bude vybavena 
novým nábytkem.

Za vysoutěženou cenu 7,3 milionu 
korun stavbu provede společnost 
TVInvest Vlachovo Březí. Náby-
tek pro knihovnu bude pořízen za 
802 tisíc od Dřevointeru Strako-
nice. Městu se podařilo získat do-
taci z Regionálního operačního 
programu NUTS II – Jihozápad. 
„Konkrétně jde o prostředky z pro-
gramu zaměřeného na revitalizaci 
památek a využití kulturního dě-
dictví v cestovním ruchu. Dotace by 
měla pokrýt 85 procent způsobi-
lých výdajů,“ upřesňuje Denisa 
Barvířová z odboru rozvoje Měst-
ského úřadu Strakonice.

V létě probíhající stavební ruch 
bude třeba přizpůsobit Meziná-
rodnímu dudáckému festivalu. 
Významná část jeho programu 
se totiž bude tradičně odehrávat 
na hradě. Proto například budou 
v době konání festivalu přerušeny 
práce na hloubení studny a hotovy 
by už v tomto termínu měly být ta-
ké vnější stavební úpravy dětské-
ho oddělení Šmidingerovy knihov-

ny na třetím nádvoří. Pokračovat 
budou opravy uvnitř objektu.
Nejen archeologové se těší, zda 
a jaká tajemství ukrývá středově-
ká hradní studna. Tu totiž objevi-
li docela nedávno při posledních 
úpravách druhého hradního ná-
dvoří v roce 2006. Celkem bylo do 
úprav areálu strakonického hradu 
za posledních deset let investová-
no 195 milionů korun. Význam-
nou část nákladů na revitalizaci 
této významné národní kulturní 
památky pokryly získané dotační 
prostředky.
Irena Malotová

Vážení čtenáři, je milou povinnos-
tí upozornit vás na další výroční 
zprávu města, která přináší po-
drobné ohlédnutí všemi směry za 
minulým rokem. Město Strakoni-
ce letos vydalo svoji v pořadí čtvr-
tou výroční zprávu, jejímž pro-
střednictvím vás chce informovat 
o své činnosti. Naleznete tu vše 
podstatné, co vás zajímá. Napří-
klad byla dokončena čistírna od-
padních vod, zahájena rekon-
strukce vodárny v Pracejovicích, 
také strakonická teplárna pokra-
čovala ve výměně kotlů, stavěly se 
protipovodňové hráze. 
„Jejich smysl vzápětí po dokončení 
prověřily částečně i povodně, které 
se našemu regionu nevyhnuly, ale 

ve Strakonicích nezpůsobily žádný 
problém,“ vzpomíná starosta měs-
ta Mgr. Ing. Pavel Vondrys. 
V uplynulém roce byla stabilní 
i finanční situace města, dařilo se 
i přes významný objem realizo-
vaných investic držet rozpočet 
v kladných číslech a současně dle 
plánu snižovat celkový objem úvě-
rů. „Celkově pak hospodaření měs-
ta za rok 2013 skončilo s přebyt-
kem více než 50 milionů korun,“ 
dodává starosta. 
Pokud se pro čtení výroční zprávy 
rozhodnete, budete jistě mile pře-
kvapeni. Dostupná je všem zájem-
cům na http://www.strakonice.eu/
content/vyrocni-zprava. 
Marie Kotlíková, PR

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTA STRAKONICE 2013

Majetkový odbor sídlí v nádvorní budově. Foto: Archiv MěÚ

Objekt dětského oddělení Šmidingerovy knihovny bude kompletně opra-
ven.  Foto: Archiv MěÚ
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UDÁLOSTI

Od července letošního roku pod-
poruje město Strakonice ve spo-
lupráci s místním kontaktním 
pracovištěm Úřadu práce ČR pro-
gram aktivní politiky zaměstna-
nosti, který má za cíl aktivizaci 
dlouhodobě nezaměstnaných.
Na dohodu o provedení práce 
(DPP) město zaměstná předem 
domluvené množství osob z evi-
dence ÚP. Jejich pracovní po-
tenciál využije například pro úklid 
veřejných prostranství či různé 
pomocné práce. „Náklady spoje-
né s uzavřenými dohodami o prove-
dení práce budou městu zpětně 

uhrazeny úřadem práce formou 
dotace,“ říká Jan Tůma, tajemník 
Městského úřadu Strakonice.
Měsíčně by tímto způsobem moh-
lo pro město pracovat 16 lidí, kaž-
dý týden jiná čtyřčlenná skupina. 
„Městský úřad přijal do pracov-
ního poměru jednoho pracovníka 
v režimu veřejně prospěšných pra-
cí, který tento program organizuje 
a v případě nízkého počtu pracov-
níků na DPP bude sám vykonávat 
potřebné pomocné práce. Také plat 
tohoto zaměstnance hradí pracov-
ní úřad.“
Irena Malotová

DLOUHODOBĚ NEZAMĚSTNANÍ POMOHOU S ÚKLIDEM 
A ÚDRŽBOU MĚSTA

Starostou byl zvolen Jiří Slabý 
(ZŠ Dukelská) a místostarostkou 
Adéla Friedelová (ZŠ F. L. Čela-
kovského). Za hlavní téma své 
celoroční činnosti si ve spolupráci 
s oddělením cestovního ruchu 
MěÚ Strakonice zvolili vytvoře-
ní questingové hry (hledačky) 
STRAKONICKÁ ŠIFRA, která by 
dětem i dospělým měla zase tro-
chu jinak přiblížit památky naše-
ho města a vybídnout je k pro-
cházkám.

V únoru se děti zapojily do pří-
pravy již druhého ročníku akce 
Masopustní rej, na kterou si sa-
my připravily masky. V průvodu 
se potkali například vězeň, poli-
cista, nevěsta, ženich či kněz. 
Po ukončení průvodu následoval 
program v Rytířském sále na 
strakonickém hradě, kde společ-
ně se žáky základní umělecké 
školy sehrály veselé scénky, kte-
ré okořenily lidovými pranostika-
mi.

Při zahájení turistické sezony 
Strakonické vítání léta na konci 
dubna připravily děti pro ná-
vštěvníky soutěžní stánek, ve 
kterém vysvětlovaly, co se chys-
tá ve hře Strakonická šifra. Na 
ukázku sestavily jen hledačku 
s pěti zastaveními po areálu 
strakonického hradu. V tajence 
se pro tentokráte skrýval Rožm-
berk, jehož sochu najdete na za-
střešeném schodišti nad Hrad-
ním sklípkem. Připravenou kartu 

na hradě vyplnilo 200 soutěží-
cích.
Dne 10. června reprezentovali 
mladí zastupitelé stůl mladých 
v diskuzním Fóru Zdravého města, 
kde se svými nápady snažili při-
spět k návrhům o vylepšení svého 
rodného města. Den poté vystou-
pili v programu oficiálního zasedá-
ní Zastupitelstva města Strakoni-
ce s prezentací své celoroční 
činnosti.
Oddělení cestovního ruchu

JAK PRACOVALI DĚTŠTÍ ZASTUPITELÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 
2013/14Naši úředníci musí svoji práci 

v mnoha případech vykonávat i mi-
mo budovy městského úřadu. Na 
jednání se přepravují většinou pěš-
ky, ale také ve služebním automo-
bilu. Tedy nic neobvyklého. Ale od 
pondělí 30. června je můžete potká-
vat, kterak za vámi přijíždějí na kole!
Nejde o vtip, ani o recesi, ani 
o příklad špatného hospodaření 
města, naopak. Jde o využití další 
možnosti, jak být rychlý, aktivní, 
ohleduplný k životnímu prostředí 
a především vstřícný. Myšleno ke 
klientovi, který může být z které-
hokoli vám myslitelného důvodu 
nejlépe zastižitelný (časově i míst-
ně) na bicyklu. A pokud to vyho-
vuje oběma stranám, pak věru ne-
ní třeba hledat důvod, proč se 
vyhýbat generacemi prověřené-
mu, téměř bezúdržbovému a pře-
devším levnému dopravnímu pro-
středku, jakým je obyčejné jízdní 
kolo. Přejeme mnoho štastných 
kilometrů!

„Jsem velice rád, že se nám tento 
neobvyklý způsob dopravy našich 
zaměstnanců po důkladné pří-
pravě podařilo zavést,“ vyjadřuje 
spokojenost s inovací tajemník 
městského úřadu Ing. Jan Tůma 
a dodává: „Největší zájem o tento 
způsob dopravy je v současné době 
na odboru životního prostředí 
a na sociálním odboru. Věřím, že 
časem se přidají i další odbory.“ 
A že novinkám není odzvoněno, 
další slova pana tajemníka jen 
potvrzují. „Těsně před realizací je 
pořízení speciální aplikace pro 
chytré mobilní telefony, která uži-
vatelům umožní získávat informa-
ce o dění ve městě. Mým přáním 
do budoucna je zrealizovat za po-
moci dotačních prostředků mobil-
ní kancelář, která by umožnila 
přístup k potřebným datům přímo 
v terénu a zároveň na místě poři-
zovat zápisy z jednání,“ uzavírá 
Ing. Tůma.
Marie Kotlíková, PR

PRACOVNÍ CESTY NA KOLE

Dětští zastupitelé se poznali na adaptačním kurzu, kde si mezi sebou 
zvolili starostu a místostarostu a téma celoroční činnosti.
  Foto: Archiv MěÚ

Účastníci VIII. Fóra 
Zdravého města dis-
kutovali začátkem 
června o radostech 

i starostech života ve Strakoni-
cích. Výsledkem jejich práce u šes-
ti diskuzních stolů bylo 12 námětů 
– kandidátů na nejpalčivější pro-
blémy současných Strakonic. 
Z nich ještě na místě hlasováním 

vybrali deset námětů, které si dle 
jejich názoru zaslouží přednostní 
řešení.
Stejné zadání, vybrat z dvanácti 
navržených deset prioritních pro-
blémů, měla i veřejnost v následné 
anketě, která trvala do konce mě-
síce června.
Tím byly určeny takzvané ověřené 
náměty, nebo chcete-li, super pri-
oritní.
Letos to je tato vybraná devítka:
1. Vybudování kompostárny a sys-

tém třídění bioodpadu
2. Rekonstrukce kulturního domu
3. Revitalizace staré řeky

4. Vybudovat volnočasový park 
s více travnatými plochami 

5. Propojení cyklostezek a jejich 
lepší značení

6. Rekonstrukce plaveckého sta-
dionu po etapách a co nejrych-
leji

7. Zřízení třídy pro děti od 2 let 
při některé stávající mateřské 
škole (MŠ)

8. Je málo neplacených parkova-
cích míst (např. u pošty)

9. MHD – Vybudování autobuso-
vé zastávky obchodní zóna Ka-
tovická

Výsledky fóra projednala rada 
města a bude s nimi seznámeno 
zastupitelstvo města a již nyní hle-
dají odbory města městského úřa-
du vhodné řešení nejen priorit-
ních námětů.
Na příštím Fóru Zdravého města 
budete informování, jak se poda-
řilo dané náměty řešit.
Michal Novotný
koordinátor Zdravého města

VÝSTUPY Z FÓRA ZDRAVÉHO MĚSTA 2014

Fórum se tradičně koná v městském domě kultury. Foto: Archiv MěÚ
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Strakonické muzeum a dudy patří 
neodmyslitelně k sobě. V souvis-
losti s muzeem se objevují již kon-
cem 19. století, kdy jsou jmenová-
ny v seznamu předmětů zaslaných 
do Prahy na Národopisnou výsta-
vu českoslovanskou (1895), kde 
mj. vystupovali i dudáci z našeho 
regionu.

Důležitým základem muzejní 
dudácké sbírky se stala obsáhlá 
dudácká pozůstalost po Jaroslavu 
Formánkovi, kterou v roce 1939 
věnovala do muzea jeho choť 
Milada Formánková. Postupně 
předmětů s dudáckou tematikou 
přibývalo a dudáctví se zařadilo 
k nosným tématům muzea. To 
souviselo také s tradicemi našeho 
regionu, kde lidová hudba a dudy 
měly silné kořeny. Ve 20. století 

ve Strakonicích působilo několik 
významných osobností, které du-
dáctví propagovaly a zasloužily se 
o jeho renesanci.
Dnes má strakonické muzeum 
největší muzejní sbírku dud 
a předmětů vztahujících se k du-
dáctví v celé České republice a cí-
leně se ji snaží dále rozšiřovat. 

U příležitosti 120. výročí založení 
strakonického muzea a zároveň 
konání XXI. MDF připravilo mu-
zeum výstavu Dudy aneb To nej-
zajímavější ze sbírky strakonic-
kého muzea, na niž jste srdečně 
zváni. Vernisáž výstavy se usku-
teční v kapitulní síni dne 19. srpna 
od 17 hodin. Výstava bude pro 
veřejnost otevřena až do 14. září 
2014.
Irena Novotná

DUDY VE STRAKONICKÉM MUZEU

Dudy ve staré muzejní expozici.  Foto: Archiv MSP

Při nálezu volejte 
na městskou policii
V dopoledních hodi-
nách dne 3. 6. jsme 
přijali oznámení na 

linku tísňového volání městské 
policie (156) od ženy, která uved-
la, že v ulici Čelakovského nalezla 
použitou injekční stříkačku s jeh-
lou. Strážníci na místě injekční 
stříkačku uložili do plastového 
kontejneru a převezli k dalšímu 
odbornému opatření.
Odpadky zakládal černou skládku
Krátce po poledni dne 5. 6. jsme 
přijali oznámení od muže, že v uli-
ci Písecké, pod mostem, se nachá-
zí holohlavý muž s kočárkem, kte-
rý přivezl nepotřebné věci a ty zde 
vyhazuje, čímž zakládá na místě 
černou skládku. Strážníci na mís-
tě muže zastihli a provedli kontro-
lu totožnosti. Jelikož muž se stráž-
níky nechtěl přestupek na místě 
řešit, bylo sepsáno oznámení 
o přestupku a celá událost byla 
předána na odbor životního pro-
středí MÚ Strakonice.
Muž rušil noční klid
Krátce po půlnoci dne 7. 6. jsme 
přijali oznámení o tom, že z pro-
storu od garáží za hřbitovem je 
slyšet velký hluk a oznamovatele 
to ruší ve spánku. Hlídka měst-
ské policie po příjezdu do uvede-
ného prostoru zjistila, že si zde 
nějaký muž pouští nahlas repro-
dukovanou hudbu. Strážníci po 
kontrole totožnosti muže za ruše-
ní nočního klidu vyřešili v bloko-
vém řízení.
Poraněný opeřenec skončil v Makově
V odpoledních hodinách dne 8. 6. 
jsme přijali oznámení od ženy, že 
v ulici Spojařů našla poraněné 
ptáče. Hlídka městské policie ope-
řence od ženy převzala a převezla 

jej do Záchranné stanice živoči-
chů v Makově. 
Poděkování patří oznamovatelce
Dne 20. 6. oznámila žena, že v za-
hrádkářské kolonii V Holi, se její 
sousedce udělalo nevolno. Dále 
uvedla, že je zamčená v zahradě 
a ona se k ní nemůže dostat. Stráž-
níkům na místě žena sdělila, že se 
jí něco stalo s páteří a nemůže se 
pohnout. Strážník městské policie 
přivolal posádku RZS, poté přelezl 
plot zahrady a odemkl vrata. Po 
příjezdu RZS, na žádost lékaře, 
strážníci pomohli ženu naložit do 
sanitky, která ji převezla do ne-
mocnice.
Muž trhal květiny z okrasných 
záhonů
Krátce před půlnocí dne 23. 6. 
spatřil strážník městské policie za 
pomoci kamerového systému, jak 
na Velkém náměstí, u kruhového 
objezdu, trhá muž ze záhonu kvě-
tinu a odchází pryč ulicí Na Strá-
ži. Strážníci na místě muže zasta-
vili a vyřešili v blokovém řízení.
Porušení Tržního řádu
Dne 24. 6. jsme přijali oznámení 
na linku tísňového volání městské 
policie (156) od muže o tom, že 
v Novém Dražejově chodí dva mu-
ži, kteří zde nabízí občanům par-
fémy. Svým jednáním se dotyční 
dopustili přestupku tím, že poru-
šili jeden z bodů Tržního řádu 
města Strakonice. Strážníci muže 
na místě zastihli a vyřešili je na 
místě v blokovém řízení.
Kamera odhalila zloděje
Krátce po půlnoci dne 26. 6. spat-
řil strážník městské policie za po-
moci kamerového systému muže, 
který vyšel ze strakonické teplár-
ny, nechal otevřená vrata vlečky 
a šel směrem do ulice Luční. Bě-
hem své cesty bylo jeho chování 

ZE ZÁPISNÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

Narodilo se Vám miminko a chtě-
li byste se zúčastnit slavnostního 
obřadu – Vítání občánků? Přijďte 
osobně podepsat souhlas s jeho 
účastí na matriku Městského úřa-
du ve Strakonicích (Velké náměstí 
2, přízemí, č. dveří 36). Na matri-
ce je nutné předložit platný občan-
ský průkaz matky dítěte, rodný list 
dítěte a dále vyplnit žádost. Ke 
slavnostnímu obřadu budete po-
zváni v nejbližším možném termí-
nu jeho konání, přičemž pozván-
ku Vám zašleme doporučeně na 
Vámi uvedenou adresu. Při této 

příležitosti Vám město Strakonice 
předá poukázku na částku 5 000 
Kč. Právo na vyplacení této částky 
vzniká, má-li matka dítěte v době 
jeho narození trvalý pobyt ve Stra-
konicích a nemají-li rodiče dítěte 
vůči městu Strakonice nesplněné 
povinnosti peněžité i nepeněžité 
povahy. Dále musí být dítě v do-
bě konání obřadu v péči rodičů. 
Částka 5 000 Kč může být vypla-
cena nejpozději do 1 roku věku dí-
těte.
Více informací na tel. 383 700 240.
M. Šambazová, oddělení matrik

PŘIJĎTE SE SVÝM MIMINKEM NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
OKÉNKO PRO SENIORY
Zveme Vás:

V úterý 12. 8. v 15 hodin na pravidelné setkání u cvičebních strojů 
na Podskalí

Senior roku 2014
Nadace Charty 77 v rámci projektu Senzační senioři vyhlásila sou-
těž Senior roku 2014. Nominační kategorie jsou dvě: Nejlepší 
senior/seniorka, Nejlepší klub Senzačních seniorů. Cílem udílení 
těchto cen je podpora seniorů jako významné části naší společnosti 
a zdůraznění jejich výjimečných výkonů, počinů a prací. Přihlášky 
jsou přijímány do 25. srpna, poté bude odborná porota vybírat ví-
těze.
Kde a jak seniora či organizaci nominovat se dozvíte v našem infocen-
tru pro seniory.

strážníkovi podezřelé. Po chvíli 
vyjel vozidlem z ulice Luční, za-
stavil před otevřenými vraty tep-
lárny a nacouval dovnitř areálu. 
Vystoupil z vozidla a začal do vo-
zidla nakládat nějaký materiál. Po 
naložení materiálu vše přikryl bí-
lým hadrem a odjel zpět do ulice 
Luční. Hlídka, která byla na místo 
přivolána, muže zastavila a vyzva-
la jej k prokázání totožnosti. Muž 
strážníkům sdělil, že jde z noční 
směny a žádný doklad totožnosti 
u sebe nemá. Na dotaz strážníků, 

komu patří výše uvedené vozidlo, 
odpověděl, že jeho vozidlo to není. 
Po sdělení strážníků, že byl viděn 
za pomoci kamerového systému 
s tímto vozidlem v areálu teplárny, 
se muž doznal, že zde naložil že-
lezný materiál, který chtěl prodat 
ve sběrných surovinách. Vzhle-
dem k tomu, že strážníci pojali na 
místě podezření z trestné činnosti, 
byla celá událost předána hlídce 
OO PČR.
Všem oznamovatelům děkujeme.
Milan Michálek, velitel strážníků 
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ZÁBAVA

PRANOSTIKA

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

„Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy.“
l 2. 8. 1909 – zemřel Josef Zí-

tek, architekt (105. výročí úmrtí)
l 3. 8. 1889 – narodil se Otto 

Gutfreund, kubistický sochař 
(125. výročí narození)

l 7. 8. 1899 – narodil se Oldřich 
Nový, filmový a divadelní he-
rec a režisér (115. výročí naro-
zení)

l 12. 8. 1854 – narodil se Ignát 
Herrmann, spisovatel a redak-
tor (160. výročí narození)

l 27. 8. 1929 – narodil se Jiří 
Hubač, dramatik a scénárista 
(85. výročí narození)

l 30. 8. 1934 – narodila se Zde-
na Frýbová, spisovatelka a no-
vinářka (80. výročí narození)

Regionální osobnost:

l 19. 8. 1884 – ve Vlachově Bře-
zí zemřel Jakub Bursa, ji-
hočeský stavitel (130. výročí 
úmrtí)

UDÁLOSTI A ŽIVOTNÍ VÝROČÍ OSOBNOSTÍ V SRPNU

MVDr. MIROSLAV VONDŘIČKA
Miroslav Vondřička se narodil 
29. 5. 1933 v Bratislavě. Jako ak-
tivní hráč se zapojil do činnosti 
počátkem 50. let. Po návratu ze 
studií v roce 1955 se stal oporou 
mužstva a také již aktivním trené-
rem mužů. Úroveň hry v té do-
bě odpovídala stupni znalostí tré-
ninkových metod, ale také úrovni 
tréninkových podmínek. Se spolu-
hráčem Jindřichem Frčkem zmo-
dernizoval a tím zkvalitnil hru 
podkošových hráčů, což byla v té 
době novinka. Co však je důležité, 
„Míra“, jak mu přátelé říkají, po-
ložil spolu s dalšími základ syste-
matické tréninkové práci, která se 
odrazila ve stále se zlepšujících vý-
konech všech mužstev. Dr. Von-
dřička rychle pochopil, že cesta 
k úspěchům dospělých mužstev 
vede přes kvalitní přípravu mlá-
deže. Od roku 1959 trénoval nej-
dříve dorostence, pak dorostenky 
a postupně všechny týmy mláde-
že, které klub měl.
Díky svému nadšení si získá-
val uznání na oddílové úrovni, ale 
i v republikovém měřítku. Po od-
borné stránce ho nejvíce ovlivnil 
docent FTVS Emil Velenský. Dí-
ky spolupráci s trenéry Drásalem 
a Brabcem se o jeho služby začal 
zajímat svaz basketbalu. Již od 
roku 1976 byl asistentem u kade-
tek ČSSR, v roce 1981 byl povolán 
k trénování reprezentačního muž-
stva juniorek. Toto reprezentační 
mužstvo porazilo pod jeho vede-
ním v roce 1983 na ME juniorek 
ve finále v italské Pecaře tenkrát 
neporazitelný Sovětský svaz. V ro-
ce 1984 následovalo třetí místo 
na Mistrovství Evropy ve španěl-
ském Toledu, 1988 druhé místo 
na Mistrovství Evropy juniorek 
v bulharském Velkém Tarnovu. 
Tyto úspěchy otevřely Miroslavu 
Vondřičkovi cestu do ženské re-
prezentace, kterou začal trénovat 
v roce 1988 po Janu Kargerovi. Již 
za rok získal s družstvem druhé 
místo na ME v bulharské Varně. 

Na Mistrovství světa v Malajsii 
dovedl naše hráčky ke čtvrtému 
místu na světě. Olympijské hry 
v Barceloně 1992 byly vrcholem 
jeho trenérské práce. Pod jeho ve-
dením se ženy umístily na vysoce 
hodnoceném šestém místě. Po 
úspěších na mezinárodním poli 
měl nabídky trénovat v cizině – 
v Itálii, Malajsii, Německu a ta-
ké doma, které ovšem odmítl. Se 
svým pověstným nadšením se vrhl 
do trénování družstva žen a další 
mládeže v ČZ a později Basketba-
lového klubu Strakonice. Pod jeho 
vedením bylo dosaženo řady úspě-
chů. První titul přebornic ČSSR 
získaly mladší dorostenky v roce 
1976, pak následovalo 27 medailí 
z přeborů ČSSR a ČSR, kde domi-
nuje devět titulů přebornic v kate-
goriích mládeže. Plody jeho práce 
ukazují i reprezentační starty více 
než deseti reprezentantek – stra-
konických hráček, kde velmi vý-
razné postavení zaujímá Eva Blaž-
ková–Kalužáková. V roce 2014 
získal od Českého Klubu Fair Play 
za celoživotní obětavou sportovní 
a trenérskou činnost Cenu Fair 
Play. Ve věku 81 let je MVDr. 
Vondřička stále aktivním trené-
rem žákyň a velkou osobností stra-
konického basketbalu. Jak sám ří-
ká: „Snaha pomáhat našim dětem 
mě stále drží.“
Zdroj: Osobnosti s právem umístě-
ní do síně slávy 

MVDr. Vondřička při trenérské 
práci prožívá hru.

Jan Hrdina, 12 let

PRÁZDNINOVÝ KVÍZ
Luštění dnešního kvízu zároveň můžete spojit s turistickou aktivitou. 
V roce 2008 zpřístupnilo město Strakonice veřejnosti naučnou stez-
ku, v níž představuje mj. i dudácké tradice našeho regionu. Na její tra-
se najdete všechny odpovědi na dnešní otázky.
 1. Jak se jmenuje výše zmíněná stezka?
 2. Kolik má zastavení?
 3. Kde najdeme starou lípu, která nese své jméno po nejznáměj-

ším strakonickém dudákovi?
 4. Čemu se říká malá selská muzika?
 5. Uveďte jméno autora báchorky Strakonický dudák aneb Hody 

divých žen.
 6. Jmenujte alespoň jednoho dudáka, který ve Strakonicích pů-

sobil za I. republiky.
 7. Kolikátý ročník MDF se uskutečnil v roce 2008?
 8. Od roku 2007 se ve městě koná přehlídka dětských dudác-

kých skupin a jednotlivců. Jak se jmenuje?
 9. Kdo si nechal dle známé strakonické pověsti zhotovit obří 

dudy?
10. Jak se říká rozvařeným oslazeným borůvkám s máslem, které 

se mažou na lívance či vdolky?
Své odpovědi společně s kontaktními údaji zasílejte na Městský 
úřad Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, Velké náměstí 2, 
386 21 Strakonice nebo na e-mail: lucie.snajdrova@mu-st.cz nejpoz-
ději do 18. 8. 2014.

Tereza Červenková, 10 let
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60 LET TENISU VE STRAKONICÍCH
Tenisový areál Na Sídlišti v Máchově ulici
Neděle 10. srpna 2014 od 10.00 do 14.00 hodin
Program:
l vystavení originálu DAVISOVA POHÁRU – slavná „tenisová 

místa“ poprvé ve Strakonicích
l ukázka práce tenisové školy (babytenis pro nejmenší, hra mlad-

ších i starších žáků)
l koncert Miroslava Palečka 
l ukázka vyplétání tenisových raket l měření rychlosti servisu 
l základy tenisové hry pro veřejnost l hra s nahrávacím strojem
l exhibiční utkání ligových hráčů l dovednostní tenisové soutěže
l možnost testování tenisových raket 
Více informací na www.tkstrakonice.cz

V měsíci srpnu je mimořádná akce na vstupné. 
Každý den od 18. hodiny je sníženo na 40 Kč pro 
dospělé od 15 let a 30 Kč pro děti do 15 let a se-
niory nad 65 let. Těšíme se na Vás.

KRYTÝ BAZÉN  ZAVŘENO
Od 1. července pouze letní areál.

LETNÍ AREÁL
Po–Ne 10.00–20.00

INFORMACE
 

I v měsíci srpnu ve fitness bonuso-
vá akce k tříměsíční, jednoměsíční, 
desetidenní fitness permanentce 
a k jednotlivému vstupnému, jeden 
nápoj  (0,3 l) při návštěvě zdarma!

SAUNA
Zavřeno

FITNESS PLAVECKÝ STADION
 

Bonusové, slevové akce – info ve 
fitness
Po–Pá 8.00–12.00 16.00–19.30
So–Ne zavřeno

BĚH 21. SRPNA 2014
Jubilejní XX. ročník Strakonice (1995–2014)
Start: u hradu mimořádně v 17.00 hodin
Cíl: letní kino Strakonice
Trať: hrad – lávka přes řeku Otavu – Rennerovy sady – Vel-

ké náměstí – Palackého náměstí – Ellerova ulice – 
most Jana Palacha – hrad – letní kino (délka tratě: 
1 kolo 3 300 m)

Kategorie: 1. žáci – žákyně, dorostenci – dorostenky, příchozí 
muži – ženy (1 kolo)

 2. junioři – juniorky, muži – ženy, ženy nad 35 let, 
veteráni A, B, C (2 kola)

Přihlášky: v den závodu nejpozději 30 minut před startem, e-mai-
lem: koubovi@centrum.cz

Prezentace: letní kino
Doprovodný program: skupina Pauza (od 15 hodin), ukázka vojenské 

techniky, Dny zdraví s VZP, pro každého závodníka 
guláš + nápoj

Pořádá TJ ČZ Strakonice ve spolupráci s OS ČUS Strakonice a 25. 
protiletadlovým raketovým plukem Strakonice pod záštitou města 
Strakonice a Jihočeského kraje.

Rád bych se v dalších řádcích na-
šeho seriálu zaměřil na několik 
posledních sezon běžeckého lyžo-
vání ve Strakonicích a popsal je 
podrobněji. Je to období, kdy jsem 
se znovu vrátil k trénování mla-
dých lyžařských nadějí. Chtěl jsem 
alespoň malým dílem přispět k ob-
novení bývalé slávy běžeckého ly-
žování ve Strakonicích, o které 
jsem psal v minulých dílech toho-
to seriálu a také tak trochu lyžová-
ní vrátit to, co mi dalo v mých le-
tech dětství a dospívání. Rozpad 
systému sportu po roce 1989 má-
lem znamenal i zánik běžeckého 
lyžování ve Strakonicích a s tím 
jsem se rozhodně nechtěl smířit. 
Začal jsem pomáhat stávajícím 
trenérům Bohumilu Melicharovi 
a Janu Žákovi (založil nový SK 
Biatlon Strakonice) a společnými 
silami jsme se snažili na pravi-
delných trénincích a na závodech 
rozšiřovat řady mladých lyžařů. 
Oboustranně velmi významná 

a užitečná byla spolupráce, nebál 
bych se použít termín symbióza, 
Ski klubu Strakonice s biatlono-
vým SK, kdy se lyžařským tré-
ninkem zlepšovala trénovanost 
závodníků v biatlonu a závody 
v letním biatlonu, ale i v tom zim-
ním, se staly výborným doplňkem 
tréninku lyžařů. 
Běžecký oddíl Ski klubu Strakoni-
ce se v roce 2010, kromě práce se 
stávajícími členy, zaměřil na další 
vyhledávání mladých talentů lyža-
řů–běžců. V zimní sezoně 2010/11 
tak počet mladých lyžařů mlad-
ších 18 let dosáhl počtu 11. Nej-
lepší odchovanec našeho oddílu 
posledních let, Jan Melichar, již 
v barvách Ski klubu Šumava Vim-
perk závodil na republikových zá-

vodech (včetně I. ligy běhu na ly-
žích smíšených družstev) a vyjel si 
I. VT v juniorské i mužské kate-
gorii. Zúčastnil se mezinárodních 
závodů Bavorský pohár, kde zís-
kal třetí a deváté místo. Získal ta-
ké 19. místo v juniorské kategorii 
na Zlaté lyži Českomoravské vr-
choviny. V zimních měsících se 
mladí lyžaři účastnili lyžařských 
závodů (dle sněhových podmí-
nek). Největším úspěchem bylo 
třetí místo a bronzová medaile Ja-
na Slance a Ondřeje Poisla v pře-
boru kraje v závodě štafet mlad-
ších žáků. Žádné další výrazné 
úspěchy jsme v zimní sezoně ne-
získali. Většina lyžařských trénin-
ků i závodů probíhala v lyžařském 
areálu Vodník ve Vimperku.
Pravidelné tréninky v přípravné 
letní sezoně byly propojeny s účas-
tí na podzimních lyžařských kro-
sech. Druhou říjnovou sobotu 
uspořádal Ski klub ve Strakoni-
cích – v Habeši Běh okolo Kuřidla 

jako již 10. ročník memoriálu 
Františka Kováře. „Kulatý“ ročník 
byl obohacen besedou s olympij-
skou vítězkou a mistryní světa 
v běhu na lyžích Kateřinou Neu-
mannovou, která vzbudila velký 
zájem a ohlas. Vítězem hlavní ka-
tegorie mužů se stal úspěšný čes-
ký reprezentant v běhu na lyžích 
Martin Jakš (viz minulý díl). Z na-
šich závodníků Vojtěch Hanuš, 
Štěpánka Hanušová, Antonín Ha-
nuš a Kateřina Jeníčková 4. místo, 
Kristýna Vondrysová 5. místo, Ja-
na Brejchová a Vladimír Slanec 
6. místo, Simona Martanová a On-
dřej Poisl 8. místo, Michaela Sam-
cová a Jan Slanec 9. místo.
Z pramenů čerpal Radek Sosna, 
Ski klub Strakonice

SOUČASNOST BĚHU NA LYŽÍCH VE STRAKONICÍCH

Bohumil Melichar předává ceny nejlepším závodníkům v kategorii star-
ších žáků při Běhu okolo Kuřidla 2010. Foto: Archiv Radka Sosny

CENÍK VSTUPNÉHO DO LETNÍHO AREÁLU
Do 15. hodiny Po 15. hodině

děti do 3 let (včetně)   0 Kč   0 Kč
děti od 4 do 15 let (včetně) 70 Kč 50 Kč
osoby starší 15 let 80 Kč 60 Kč
osoby s průkazem ZTP 40 Kč 30 Kč
osoby ZTP/P zdarma zdarma
osoby starší 65 let 70 Kč 50 Kč

Výhodné rodinné vstupné – info na pokladně plaveckého stadionu.
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MATEŘSKÉ CENTRUM BERUŠKA

Lidická 194, Strakonice
(1. patro v bývalé ZŠ naproti nemocnici)

www.mcberuska.cz

ZVEME ŠIROKOU VEŘEJNOST – STŘEDEČNÍ VÝLETY

l 6. 8. Výprava po hřištích na PODSKALÍ – sraz v 9.30 hod. u pivo-
varu na parkovišti, kola, odrážedla, koloběžky i pěšky

l 13. 8. BLATNÁ – vypravíme se do zámeckého parku a nakrmíme 
daňky, sraz v 8.45 hod. před vlakovým nádražím (společná jízdenka) 
nebo v 10.00 hod. u vlakového nádraží v Blatné, návrat po domluvě ve 
12 nebo ve 14 hod.

l 20. 8. MUTĚNICE na kole – sraz v 9.30 hod. u hradu, výlet na hřiště 
v Mutěnicích

l 27. 8. Exkurze na LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA – do 17. 8. je nut-
né se přihlásit na tel. čísle 773 165 696 (společná vstupenka), více 
info na webu a Facebooku

HLÍDÁNÍ DĚTÍ KDYKOLIV – více na telefonu 773 165 696, cena 
členky 60 Kč/hod., nečlenky 70 Kč/hod., nutno nahlásit alespoň hodinu 
předem!
PRAVIDELNÝ PROGRAM
(členky mají dopolední programy za 20 Kč, nečlenky 50 Kč, členství 
300 Kč/0,5 roku)
PO 10.30 Hajánci – volná herna
 19.00 Hormonální joga – vstupné 40 Kč
ÚT 10.00 Plavecký bazén Strakonice (v případě nepříznivého počasí
   volná herna), sraz v 9.55 hod. před bazénem
 19.00 Dance joga – tanečně–kondiční trénink pro běžnou veřej-
   nost, vstupné 40 Kč
ST  Výlety (dle rozpisu)
ČT  9.30  Kreativní čtvrtek pro děti i maminky – malování, stříhání,
   lepení, tvůrčí činnost
 19.00 Dance joga – tanečně–kondiční trénink pro běžnou veřej-
   nost, vstupné 40 Kč
PÁ  8.30–11.30 Beruščí školička (nutno přihlásit předem, členky 50 Kč
   nečlenky 60 Kč/hod.)
NE 19.00 Power joga – harmonie těla a mysli, pro veřejnost, vstupné
   40 Kč

Více na www.mcberuska.cz

FOKUS PÍSEK, POBOČKA STRAKONICE
Sdružení pro péči o duševně nemocné
Bezděkovská 216, 386 01 Strakonice, www.fokus-pisek.cz
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 14.30 francouzština pro začátečníky
5. 8. Návštěva Fokusu v Sušici, sraz ve Strakonicích v 8.00 hod.
21. 8. a 28. 8. od 10.30 hod. koně ve Volenicích 
Každý pátek od 9.00 hod. práce na zahradě
Individuální terapie pro naše klienty po předchozí domluvě.
STD Kopretina – pracovní činnosti: (nutno předem objednat), mobil: 
734 200 971; e-mail: dilnast@fokus-pisek.cz
Více na www.fokus-pisek.cz

NOVINKY V MIC 
 NOVÉ KNIHY V PRODEJI
Nově u nás můžete zakoupit knihu pl-

nou plaveckých historek z Vltavy a Ota-
vy – Lidé od vody od Radky Velkové 

a Jiřího Fröhlicha. Kniha obsahuje au-
tentická vyprávění a vzpomínky několika plavců, 

kteří se plavili po Vltavě, Otavě a Lužnici. Kniha dokládá 
nejen malebnost krajiny, jejíž ráz velkým dílem utvářela právě řeka, ale 
zaznamenává i vyprávění lidí, kteří u vody žili, pracovali a jimž řeka při-
rostla k srdci. Je možné ji u nás zakoupit za 275 Kč. Další z nejnovějších 
publikací je také kniha Mlýny na Zlatém potoce od Jaroslavy Pixové. 
Kniha podrobně popisuje mlynářské řemeslo v prachatickém kraji kolem 
Zlatého potoka a je ji možné získat za 269 Kč. Poslední novinkou je kni-
ha od Muzea středního Pootaví – Vyprávění pamětníků druhé světové 
války. Kniha stojí 340 Kč a zachycuje vzpomínky pamětníků z období 
druhé světové války, které jsou založeny na různých zkušenostech a zá-
žitcích spojených s významnými historickými událostmi. 
Olga Maroušková, MICCVIČENÍ RODIČE A DĚTI

Jitka Hanušová – SPV TJ ČZ
Zápis dětí na školní rok 2014/2015 a zápis dětí na pohybové aktivity pro 
děti od 3 let proběhne 1. 9. (pondělí) a 4. 9. (čtvrtek) v sokolovně 10.00–
11.30 hod.
Zahájení cvičení 8. 9. 2014, v září se cvičí pouze v pondělí.
Kontakt: 606 644 590

Fotbalová asociace České republiky vyhlašuje ve spolupráci s FK 
Junior Strakonice

ZÁŘÍ  MĚSÍC NÁBORŮ
Místo konání: Sportovní areál Na Sídlišti, Máchova ulice 
Kontakt na šéftrenéra střediska mládeže KFS a informace: 
Mgr. Daniel Myslík, tel.: 775 313 975 
Přiveďte svého malého fotbalistu/fotbalistku do našeho fotbalového 
klubu. Více informací na www.fotbal.cz.

DO KONCE SRPNA SOUTĚŽTE S INFORMAČNÍM
CENTREM O HODNOTNÉ CENY 
Všichni, kdo jste výtvarně nadaní, nezapomeňte, že stále probíhá 
soutěž na téma Nejkrásnější hnětynka. Soutěž je určena pro jednot-
livce i kolektivy. Hnětynky můžete tvořit z jakýchkoliv materiálů. 
Jednotliví účastníci mohou své výtvory odevzdávat do 29. srpna 
v Městském informačním centru Strakonice na Velkém náměstí. 
Díla zde potom budou ve foyer vystavena. Vyhlášení nejlepších pra-
cí a udílení cen se uskuteční druhý týden v září. Soutěž pořádá 
městské informační centrum ve spolupráci s firmou Tříska Strako-
nice a Technickými službami Strakonice.
Olga Maroušková, MIC

NÁBOR CHLAPCŮ A DĚVČAT NA JUDO
Sportovní klub JUDO – 1990 Strakonice pořádá nábor chlapců 
a děvčat ve věku 7–14 let.
Informovat se můžete u trenérů v průběhu pravidelných tréninků 
(od 4. září každé úterý a čtvrtek od 16.30 hod. v tělocvičně ZŠ Dukelská), 
dále pak na mobilech: 723 760 597, 739 155 371; www.judostrakonice.cz

LETNÍ PROGRAM PARK OPEN POKRAČUJE
V rámci tohoto projektu proběhne v neděli 10. 8. 2014 od 15 hodin 
v Rennerových sadech v prostorách dětského hřiště design market, na 
němž se představí autoři ze Strakonic a blízkého okolí. Budete moci ob-
divovat (a nakoupit) autorské šperky, textilní výrobky a doplňky. Užijete 
si hudební vystoupení, divadlo, večerní promítání a piknik. Více infor-
mací na www.SunCab.org.

STRAKONICKÝ BLEŠÁK
Vzhledem k tomu, že letní plavecký areál se bude uzavírat až podle toho, 
jaké počasí nás v září čeká, připravujeme další bleší trh na sobotu 20. zá-
ří 2014. Přesné informace najdete v zářijovém čísle.
Rada seniorů



 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE 8/2014

11

 AKCE/POZVÁNKY

l 4. 7.–30. 8. Výstava fotogra-
fií znázorňující činnost Ol-
gy Havlové ve prospěch lidí 
s handicapem. Výstavu připra-
vil Výbor dobré vůle – Nadace 
Olgy Havlové. ŠK, vstupní ha-
la. 

l 8. 8. Strakonické farmářské 
trhy. I. hradní nádvoří, 13.00–
17.00 hod. Více na www.far-
marsketrhy.strakonice.eu. Po-
zor! 22. 8. se trhy z důvodu 
MDF nekonají.

l 27. 8. Rádi byste pomohli 
Útulku pro opuštěné a nale-
zené psy ve Strakonicích a ne-
máte prostředky na materiální 
pomoc? Uvítali byste zvířecí 
společnost, ale nechcete si po-
řizovat psa domů? Pak pojď-
te s námi na venčící návště-
vu psího útulku. Sraz v 15.30 
hod. před branou útulku u Bla-
tenského mostu.

l Připomínáme službu rozvozu 
knih seniorům či imobilním 
občanům, který probíhá pra-

videlně každé první úterý v mě-
síci. Máte-li zájem, kontaktuj-
te nás osobně nebo na telefonu 
380 422 704.

KNIHOVNA NA CESTÁCH – 
vždy v úterý, sobotu a neděli ta-
ké v srpnu můžete za příznivého 
počasí využít služeb knihovny 
v areálu venkovního plaveckého 
stadionu ve Strakonicích. Zpří-
jemněte si letní lenošení u vody 
knížkou, časopisem, komiksem, 
kriminálním příběhem či roman-
tickou povídkou. Půjčovat bude-
me vždy na jeden den proti vratné 
kauci. 

Upozornění! Oddělení pro děti 
bude z důvodu celkové rekon-
strukce v termínu 25. 8.–2. 9. 
uzavřené. Ve středu 3. 9. bude 
znovu otevřené v náhradních 
prostorách na druhém hradním 
nádvoří, kde bude umístěno do 
konce ledna 2015.

Otevírací doba knihovny v srp-
nu:

Oddělení pro dospělé

Otevírací doba nezměněna:

Po, St, Čt, Pá 8.00–18.00

Út zavřeno

So 8.00–12.00

Oddělení pro děti

Zavřeno 25. 8.–2. 9.
Jinak otevírací doba v prázdnino-
vém režimu:

Po, St, Čt, Pá 9.00–12.00,
13.00–16.00

Út zavřeno

Pobočka ŠK Za Parkem

Zavřeno každé pondělí.
Jinak otevírací doba nezměněna.

St 8.00–12.00

Čt 13.00–18.00

POBOČKA ŠK A ČSOP ZVOU:
l Výstavka kvetoucích rostlin 

k určování (nejen podle knih, 
ale i s možností konzultace). 
Pokračují i další dlouhodo-
bé akce, např. Burza námětů 
na cestování, kam lze přinášet 
tipy na vyzkoušené ubytování 
atd. a inspirovat se od dalších 
čtenářů.

l NE 17. 8. přírodovědný vý-
let do okolí Cikánské sla-
tě (cca 17 km – lze změnit). 
Po cestách mimo turistické 
trasy a občas i terénem ve-
de Ing. Josef Pecka, profe-
sionální šumavský průvod-

ce (poplatek 100 Kč). Sraz 
v 6.45 hod. před nádražím 
ČD, v 6.53 jede vlak do Ho-
ražďovic, a pak další spoje 
na Modravu. Zpět jede auto-
bus a další spoje 18.05. Po-
drobnosti a přihlášky na hr-
dlickova@knih-st.cz, na 380 
422 720 nebo v pobočce Za 
Parkem.

l ÚT 26. 8. Strakonické příbě-
hy VIII. Soused počestnej. 
Milčic, Kuncipál, Měchu-
ra a jiní. Rychty a rychtáři na 
strakonickém panství od 16. 
do 19. století. Drobná son-
da do někdejší vrchnosten-
ské správy a osudů několika 
osob. Další vyprávění regio-
nálního historika K. Skalic-
kého v rámci rozsáhlejšího 
strakonického cyklu, doprová-
zené projekcí různých doku-
mentů a vyobrazení. Od 18.00 
hod. v restauraci Baobab (Ba-
vorova 20).

l V pobočce, na 380 422 720 ne-
bo hrdlickova@knih-st.cz bu-
de možnost domluvit pří-
padně i další akce, např. 
společnou cestu několika rodin 
na kole, spojenou s komen-
tovanou prohlídkou někte-
rého z chráněných území 
apod.

Více na www.csop-strakonice.net.

ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA
Zámek 1

386 11 Strakonice II
www.knih-st.cz

HRADNÍ PALÁC 
Otevřeno: denně 9.00–17.00 hod.

Akad. mal. Jiří Řeřicha
Do 31. 10.
Výstava děl akad. mal. Jiřího Řeři-
chy. Výběr děl z autorova působe-
ní mezi lety 2000–2014. Velká 
plátna, přípravné kresby k obra-
zům a grafické práce technikou 
suchá jehla. Figurální a přírodní 
motivy. Vstupné: 40 a 20 Kč
Západní Balkán v 1. světové válce
Do 31. 8. 
Panelová výstava na prohlídkové 
trase muzea přiblíží události let 
1900–1918. Okolnosti vypuknutí 
1. světové války, boje na Balkáně 
(1914–1916), útlak srbského oby-
vatelstva apod.
Předmět měsíce – České dudy 
z 20. století, na které hrával stra-
konický dudák Jan Matásek.

KAPITULNÍ SÍŇ

Tajemný svět fezů
Do 10. 8.
Otevřeno: Po–Ne 12–17 hod. (od 
9–12 hod. na požádání v pokladně 
muzea)
Výstava k 30. výročí Klubu sběra-
telů fezových nálepek. Vystaveny 
jsou fezové nálepky, bokovky 
a sultánky, fezy a dobové foto-
grafie textilních továren ve Stra-
konicích.
Vstupné: 20 a 10 Kč

Dudy
aneb To nejzajímavější ze sbírky 
strakonického muzea
20. 8.– 14. 9. 
Výstava představí dudy ze sbírky 
strakonického muzea doplněné 
o umělecká díla s dudáckou tema-
tikou.
Vernisáž: 19. 8. v 17 hod.
Otevřeno: srpen Út–Ne 9–12 hod. 
a 13–17 hod., září Út–Ne 13–17 
hod. (9–12 hod. na požádání v po-
kladně muzea)
Vstupné: 20 a 10 Kč

ZÁMECKÁ GALERIE 

Pondělí–pátek 9.00–12.00 a 13.00–
17.00 hod.
Sobota 9.00–12.00 hod., neděle 
a svátky 13.00–17.00 hod.

Život a dílo mistra zednického 
Jakuba Bursy 
(Očima Ivany Řandové z rodu 
Bursova)
5.–31. 8.
Výstava připravená O. Fibichem, 
který se dlouhodobě zajímá o dí-
lo J. Bursy. Instalace bude obo-
hacena o fotografie štítů I. Řan-
dové.
Vernisáž 5. 8. v 17.00 hodin.

STŘEDOVĚKÝ VODNÍ MLÝN 
HOSLOVICE
Otevřeno: denně 9.00–17.00 hod.

Domácnost paní mlynářky
9. 8., 10.00–17.00 hod.
Řemeslné ukázky – paličkování, 
plstění, korálkování, pletení koší-
ků, mlácení obilí a mnoho dalšího. 
Ochutnávky tradičních pokrmů 

a domácích pomazánek. Aktivity 
pro děti.
Vstupné 50 a 25 Kč

VÍTE ŽE…
v roce 2014 uplyne 

l 65 let od doby, kdy Josef Rež-
ný založil ve Strakonicích 
Národopisný soubor (1949), 
z něhož brzy vznikl Prá-
cheňský soubor lidových písní 
a tanců

l 25 let od doby, kdy byla zalo-
žena Dětská dudácká muzika 
při ZUŠ Strakonice (1989)

l 25 let od doby, kdy byla za-
ložena Pošumavská dudácká 
muzika (1989)

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ

2.–28. 9. 
Výstava – Jaroslav Guth – Foto-
grafie
30. 9.–31. 10. 
Výstava – Jan Severa – Obrazy 
20. 9. 
Den dřeva v Hoslovicích

Více na www.muzeum-strakonice.cz, najdete nás též na facebooku a twitteru.
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Pondělí 25.–středa 27. srpna
Od 20.00 hod.
ČR, načernalá komedie, 104, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
DÍRA U HANUŠOVIC

Čvrtek 28.–sobota 30. srpna
Od 17.30 hod.
USA, animovaný/fantasy/rodin-
ný, dabing, 105
Doporučená přístupnost: přístupný
JAK VYCVIČIT DRAKA 2 3D
Vstupné: dospělí 130 Kč, děti do 
15 let 110 Kč

Čtvrtek 28.–pátek 29., neděle 31. 
srpna
Od 20.00 hod.
USA, hudební/romantický, titulky 
Doporučená přístupnost: od 12 let
LET'S DANCE: ALL IN
Vstupné: 110 Kč 

FILMOVÝ KLUB–KINO OKO

Středa 13. srpna
Od 20.00 hod.
ČR, komedie/drama, 75, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
PARÁDNĚ POKECAL

LETNÍ KINO STRAKONICE
Pátek 1.–sobota 2. srpna
Od 21.00 hod.
ČR, komedie, 85
Doporučená přístupnost: od 12 let
VEJŠKA
Vstupné: 80 Kč

Pátek 8. srpna
Od 21.00 hod.
USA, animovaný, dabing, 102
Doporučená přístupnost: všem
KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH
STRÁŽCŮ
Vstupné: 70 Kč

Sobota 9. srpna
Od 21.00 hod.
USA, animovaný/komedie/pohád-
ka/rodinný, dabing, 90 
Doporučená přístupnost: všem
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3
Vstupné: 70 Kč

Sobota 16. srpna
Od 21.00 hod.
Francie, drama/thriller, titulky, 113
Doporučená přístupnost: od 12 let
3 DNY NA ZABITÍ
Vstupné: 80 Kč

Sobota 30. srpna
Od 21.00 hod.
USA, akční/krimi/sci-fi, titulky, 109
Doporučená přístupnost: od 12 let
VYMĚŘENÝ ČAS
Vstupné: 70 Kč

KINO OKO STRAKONICE
Neděle 3.–úterý 5. srpna
Od 20.00 hod.
USA, akční/dobrodružný/sci-fi, da-
bing, 122
Doporučená přístupnost: všem
STRÁŽCI GALAXIE 3D
Vstupné: dospělí 175 Kč, děti do 
15 let 145 Kč
Středa 6.–čtvrtek 7. srpna
Od 20.00 hod.
USA/FRA, akční/horor/thriller, ti-
tulky, 104, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
OČISTA: ANARCHIE
Vstupné: 110 Kč 
Neděle 10.–úterý 12. srpna 
Od 20.00 hod.
USA/FRA, akční/sci-fi, titulky, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
LUCY
Vstupné: 120 Kč
Čtvrtek 14.–neděle 17. srpna
Od 17.30 hod.
ČR, rodinný/pohádka, 86, 2D
Doporučená přístupnost: všem
TŘI BRATŘI
Vstupné: 130 Kč, děti do 15 let 
110 Kč
Čtvrtek 14.–pátek 15. srpna
Od 20.00 hod.
USA, akční/komedie, titulky, 112
Doporučená přístupnost: od 12 let
22 JUMP STREET 
Vstupné: 80 Kč
Neděle 17.–úterý 19. srpna
Od 20.00 hod.
USA, akční, titulky, 89, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
V OKU TORNÁDA
Vstupné: 100 Kč
Středa 20.–čtvrtek 21. srpna
Od 20.00 hod.
USA, akční/dobrodružný/thriller, 
titulky, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
EXPENDABLES: 
POSTRADATELNÍ 3
Vstupné: 110 Kč 
Pátek 22.–neděle 24. srpna
Od 17.30 hod.
USA, dobrodružný/fantasy/kome-
die, dabing, 98
Doporučená přístupnost: všem
ŽELVY NINJA 3D
Vstupné: 150 Kč
Pátek 22.–neděle 24. srpna
Od 20.00 hod.
USA, komedie, titulky, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
SEX TAPE
Vstupné: 140 Kč

21.–24. 8. 

XXI. MEZINÁRODNÍ 
DUDÁCKÝ FESTIVAL
Čtvrtek 21. 8. 2014
19.00 hod. Průvod účastníků festi-
valu městem
20.30 hod. Mezinárodní dudácké 
kasací 
23.00 hod. Koncert skupin BEN-
JAMINGSCLAN a BAJADÉRA JOY
Pátek 22. 8. 2014
10.00 hod. Matiné zahraničních 
souborů 
14.00 hod. To byl Josef Režný…
14.30 hod. Pojďte všichni, pojďte 
hrát, vesele si zazpívat 
16.00 hod. Ženy a jejich dudy
17.00 hod. Prezentace výrobců dud
20.00 hod. Kdyby mně to Pámbů 
dal, aby si mě dudák vzal
22.30 hod. Dudácký bál – aneb 
Když dudy zamečí, každej si po-
skočí
22.30 hod. Středověké dudy na 
hradě i v podhradí
22.30 hod. Kudy teče, tudy léčí, 
Dudák s Nektarkou nám svědčí 
Sobota 23. 8. 2014
 9.00 hod. Koncert duchovní hud-
by – Laudate Deo Omnis Terra
10.00 hod. Jak Kuba hezkou pís-
ničkou osvobodil princezničku 
maličkou
10.30 hod. „Za dudáky po zemích 
bývalé Rakousko–uherské monar-
chie“ Možná přijde i… 
13.00 hod. Česko–německé písničky
14.00 hod. Plzeňská věž převyšuje 
kopce 
16.00 hod. Rok v našem kraji
17.30 hod. Kontrasty
20.00 hod. Křížem krážem dudác-
kým světem 
22.30 hod. Švandovatý písničky
Neděle 24. 8. 2014
 9.00 hod. Mezinárodní mše
10.00 hod. Komu straší ve věži
10.00 hod. Kroje dudáckých krajů
13.00 hod. Slavnostní průvod měs-
tem
15.00 hod. Galakoncert aneb Za 
dva roky zas
15.00 hod. Galakoncert aneb Za 
dva roky zas – repríza 

Doprovodné programy:
Evropské setkání výrobců dud
Staročeský jarmark u hradu a pod 
Jelenkou

Malá scéna a jarmark
21. 8. 2014 v 15.00 hod. slavnost-
ní odhalení busty pana Josefa 
Režného – parčík před letním ki-
nem
7.–31. 8. Lidové kroje z Čech, Mo-
ravy a Slezska – výstava fotografií 
Jakuba Langhammera, vernisáž 6. 8. 
2014 v 17.00 hod. Maltézský sál
22.–24. 8. Dudy od gotiky po ba-
roko. Rekonstrukce vybraných ev-
ropských historických typů dud. 
Sál U Kata
20. 8.–14. 9. Výstava Dudy aneb 
To nejzajímavější ze sbírky strako-
nického muzea
Změna programu vyhrazena!

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ
11. 9. Přednáška Pavla Šustra 
o Skandinávii 
15. 9. „Kavárenské historky“ – 
klubový pořad Ivana Mládka
16. 9. Divadelní předplatné „B“– 
Divadlo R. Brzobohatého – Tan-
čírna 
17. 9. Zahrada – Divadlo Krapet – 
školní představení
19. 9. Rapa–Nui project – podpo-
ra kulturního rozvoje Velikonoční-
ho ostrova 
21. 9. Taneční odpoledne s písnič-
kou
22. 9. Ze Soboty na Šimka po 40 
letech
23. 9. KPH – „Rok české hudby 
2014“ 
27. 9. Pouťová diskotéka s DJ Ro-
manem Andělem a Barborou Tlu-
čhořovou
29. 9. Divadelní předplatné „A“ – 
Divadlo Pod Palmovkou – Mefisto
10. 9.–2. 10. Výstava: Jaroslav 
Šusta – OBJEKTY, OBRAZY, 
KRESBY
9. 9. v 17.00 hodin vernisáž v Mal-
tézském sále

PŘEDPRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK

KINO OKO
Tel.: 383 322 625

Letní provoz/otevřeno: 1 hodinu před začátkem představení


