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OHLÉDNUTÍ ZA DNY ZDRAVÍ

s dalšími pracovníky městského 
úřadu. Požádali jsme o krátký roz-
hovor Miladu Švihálkovou, ve-
doucí správního oddělení.

Jak dlouho trvají volební přípravy?
Obvykle tři měsíce. U letošních 
podzimních voleb do obecních za-
stupitelstev, spojených s volbami 
do Senátu Parlamentu ČR, byla 
příprava delší a náročnější. 

Co všechno to obnáší?
Již v červnu se musel odsouhlasit 
počet zastupitelů pro nové volební 
období v zastupitelstvu, propočítá-
val se potřebný počet volebních 
materiálů od hlasovacích lístků, 
informací, obálek, zápisů, přelepů 
a průkazek pro členy a zapisovatele 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 20142018

Již poosmé se v našem městě 
uskutečnily Dny zdraví. Tradič-
ně proběhly začátkem října 
a my Vám přinášíme krátké 
ohlédnutí a ochutnávku z cel-
kem 21 akcí, věnovaných zdra-
ví, sportu a pohybu. Vyzpovídali 
jsme Mgr. Michala Novotného, 
koordinátora projektu Zdravé 
město Strakonice.

Jaké byly letošní Dny zdraví?
Opět byly plné sportovních akti-
vit. Strakoničtí si tradičně mohli 
zaplavat i zabruslit zdarma, velmi 
oblíbené je sportovní odpoledne 
na Virtě a poprvé se přidali se 
sportovními a dalšími aktivitami 
třeba v Modlešovicích. Mezi no-
vinky patřil večerní výběh s če-
lovkou a nordic walking s in-
struktorkou pro seniory. Dny 
zdraví ale nejsou jen o sportu, 
nechyběla témata zdravotní, dny 
otevřených dveří a letos poprvé 

i propagace vegetariánské a zdra-
vé stravy.

Zaujal historicky první Veget 
fest?
Velmi. Návštěva (okolo 400 lidí) 
překvapila i samotné organizáto-
ry. Ochutnávka jídel se setkala 
s kladnou odezvou, stejně jako 
zeleninové divadlo nebo dílničky 

pro nejmenší. Nechyběla ani před-
náška o zdravé výživě. Veget fest 
se zkrátka vydařil a snad se mů-
žeme těšit na nějaké jeho příští 
pokračování.

Kolik peněz se vybralo na chari-
tativním koncertu Hlas naděje?
Tentokráte se podařilo vybrat přes 
6 500 Kč. Díky nadšení organizá-
torů jde o několikátou akci ve Stra-
konicích, jejíž výtěžek směřuje do 
Nadace pro transplantace kostní 
dřeně v Plzni. 
Marie Kotlíková, PR

Malí cyklisté si vyzkoušeli svoji zručnost.  Foto: Archiv MěÚ

Datum 6. listopadu 2014, 15.00 
hodin, Městský dům kultury ve 
Strakonicích. První zasedání za-
stupitelstva města Strakonice. 
Každý člen skládá slib tohoto zně-
ní: „Slibuji věrnost České republi-
ce. Slibuji na svou čest a svědomí, 
že svoji funkci budu vykonávat svě-
domitě, v zájmu města a jeho obča-
nů a řídit se Ústavou a zákony Čes-
ké republiky.“ Zasedání je veřejné.

Zastupitelé pro období 2014–
2018: 
– Strakonická Veřejnost: Mgr. 

Břetislav Hrdlička, Ing. Ru-
dolf Oberfalcer, Helena Brej-
chová, Milan Jungvirt, Pavel 
Zach, DiS., František Chris-
telbauer, Josef Zoch

– Jihočeši 2012: Mgr. Ing. Pavel 
Vondrys, Ing. Pavel Pavel, 
Mgr. Radek Sosna

– ČSSD: Josef Eigner, Ing. Lu-
děk Joza

– ANO 2011: Ing. Josef Mouč-
ka, Mgr. Jan Svoboda

– KSČM: Milada Vlasáková, 
Mgr. Tomáš Bernad

– ODS: RNDr. Ladislav Havel, 
Radek Chvosta

– TOP 09: PhDr. Ivana Říhová, 
Mgr. Miroslav Hlava

– Volba pro město: Josef Štrébl
Senátorem pro Strakonice se na-
konec stal ve II. kole Ing. Karel 
Kratochvíle z ČSSD.
Volby připravuje již tradičně 
správní oddělení ve spolupráci 

Vážení spoluobčané,
je to dnes, po čtyřech volebních 
obdobích, naposledy, kdy mám 
příležitost oslovit vás v úvodníku 
Zpravodaje města jako váš sta-
rosta. Svými hlasy jste rozhodli 
o novém složení zastupitelstva na 
příští čtyři roky a tím potažmo 
i o novém vedení města.
Za celou tu dobu se ve Strakoni-
cích mnohé změnilo, zrealizovala 
se nebo se realizuje řada menších 
či větších investičních projektů, 
na svůj vznik čekají další, které 
jsou v současné době připraveny 
včetně vyřízené dotace. Mezi ně 
patří například všem známý ob-
chvat města, nebo sportovní bas-
ketbalová hala. Je také pravda, že 
některé problémy se nám i přes 
velké úsilí zatím vyřešit nepodaři-
lo a je tedy na nové politické re-
prezentaci, aby si s nimi poradila.
Nadcházející měsíc se nese ve zna-
mení pětadvacátého výročí 17. lis-
topadu, kdy došlo k zásadní změ-
ně společenského systému v naší 
zemi. Demokracie má také své ne-
dostatky, ale má oproti jiným sys-
témům jednu obrovskou výhodu. 
Bude vždy záležet jen na každém 
z nás, jakou cestou se svobodně 
rozhodneme jít. A že svoboda a je-
jí zachování není zcela samozřej-
má věc, dokládá mnoho příkladů 
z minulosti i nedávné historie.
U příležitosti tohoto významného 
výročí jsme ve Strakonicích při-
pravili a vydali novou knihu – ob-

rázkovou publikaci, která přináší 
ohlédnutí za právě končícím čtvrt-
stoletím v našem městě. Její křest 
proběhne 5. listopadu v 19 hodin 
v Rytířském sálu, současně s koná-
ním vzpomínkového komponova-
ného pořadu. Dovolím si vás na tu-
to akci pozvat, publikace se bude 
jistě líbit i pamětníkům, neboť za-
hrnuje i fotografie z dřívější doby.
Jsem strakonickým patriotem 
a vždy jím zůstanu. Bylo mi ctí vě-
novat nemalou část svého života 
našemu městu a chci doufat, že 
bude i nadále pokračovat v úspěš-
ném rozvoji.
Závěrem mi dovolte poděkovat 
jménem celého vedení  města za 
spolupráci všem, se kterými jsme 
měli možnost v posledních šest-
nácti letech spolupracovat. Za 
dobré korektní vztahy, které při 
tom vládly i za snahu řešit vždy 
všechny problémy ku prospěchu 
našeho města.
Přeji nám, ať se městu Strako-
nice, kde všichni žijeme, daří.
Pavel Vondrys, starosta města

nejen pro město Strakonice, ale 
i pro dalších 49 obcí v rámci pově-
řeného obecního úřadu Strakonice.

Který volební okrsek je nejmenší 
a který největší?
Nejmenší je volební okrsek č. 17 – 
volební místnost na ředitelství 
v nemocnici, kde je evidováno 22 
voličů. Největší je volební okrsek 
č. 13 – volební místnost v obřadní 
síni Městského úřadu Strakonice 
na Velkém náměstí 2, kde je evi-
dováno 1 269 voličů, ale z toho 
476 voličů má trvalý pobyt právě 
zde na tzv. ohlašovně. Následují 
volební okrsky č. 25 s počtem 
1 002 voličů a č. 26 s počtem 1 088 
voličů, které mají volební místnost 
v ZŠ Povážská. Ve dnech 10.–11. 
10. 2014 byla volební účast 43%.
Marie Kotlíková, PR



ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE 11/2014

Z RADNICE

2

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Rada města projednala: 

157. jednání dne 10. 9. 2014 

SPORTOVNÍ HALA BUDE 
ZATEPLENA
vyhodnocení veřejné zakázky a uza-
vření smlouvy s firmou Prima, a. s., 
na zateplení a výměnu oken spor-
tovní haly STARZ za cenu zhruba 
17 477 777 Kč (včetně DPH) s ter-
mínem zahájení stavebních prací 
1. 5. 2015 a jejich dokončení do 
30. 9. 2015. 
V rámci stavebních prací dojde 
k zateplení obvodového pláště 
a střechy sportovní haly STARZ 
v Máchově ulici. Kromě toho bu-
dou také vyměněna okna a stá-
vající dveře. Strakonice mají při-
slíbenou dotaci z Operačního 
programu Životní prostředí.

158. jednání dne 17. 9. 2014 

TŘÍDIT ODPAD SE VYPLATÍ
uzavření smlouvy o zajištění zpět-
ného odběru a využití odpadů 
z obalů se společností EKO–KOM, 
a. s., Praha 4.
Obec, která provozuje tříděný sběr 
komunálních odpadů, se může za-
pojit do systému EKO–KOM, a to 
na základě Smlouvy o zajištění 
zpětného odběru a využití odpadů 
z obalů. Díky této smlouvě pak 
obec získává nárok na odměnu. 
Odměna se vypočítává na základě 
pravidelného čtvrtletního hlášení 
o počtu druhů a způsobech naklá-
dání s využitelnými složkami ko-
munálních odpadů. Výše odměny 
je závislá zejména na množství vy-
tříděných odpadů, její výše roste 
spolu s účinností systému sběru. 
Odměna pomáhá snižovat nákla-
dy spojené s provozem systému 
sběru využitelných složek komu-
nálních odpadů. Město takto zís-
ká do svého rozpočtu cca 3 mil. 
Kč ročně.

PARKOVIŠTĚ V PODSKALSKÉ 
ULICI DOSTANE NOVÝ 
POVRCH
vyhodnocení výběrového řízení na 
revitalizaci veřejného prostranství 
– parkoviště Podskalská. Nejvý-
hodnější nabídka byla podána spo-
lečností Swietelsky stavební, s. r. o., 
za cenu včetně DPH 2 569 112 Kč. 
Termín plnění je do 30. 11. 2014.
Parkoviště v Podskalské ulici 
(prostor pod restaurací U Papeže) 
projde revitalizací. Bude zde vybu-

dována nová parkovací plocha 
z velkoformátové betonové dlažby 
včetně odvodnění. Součástí budou 
i vegetační úpravy a nová zeleň.

ÚSPORA NÁKLADŮ 
vyhodnocení výběrového řízení na 
zateplení a výměnu oken MŠ Spo-
jařů a uzavření smlouvy se společ-
ností Salvete, spol. s r. o., za cenu 
5 857 690 Kč (včetně DPH). 
U MŠ Spojařů dojde k výměně 
stávajících oken a dveří. Dále 
bude zatepleno obvodové zdivo 
a střecha. Práce proběhnou v roce 
2015 a město má opět přislíbe-
nou dotaci z Operačního progra-
mu Životní prostředí. 

VÝSADBA SMÍŠENÉ ALEJE
vyhodnocení výběrového řízení 
a uzavření smlouvy na výsadbu 
smíšené aleje v katastru obce Haj-
ská s firmou Ing. Václava Šmej-
kala, Milevsko za cenu 381 920 Kč 
(včetně DPH).

159. jednání dne 24. 9. 2014 

AKCE BYLY PODPOŘENY
poskytnutí finančních příspěvků ve 
výši: 1 000 Kč Spolku orientačních 
Sportů Strakonice na ceny a diplo-
my při oblastním závodu v orien-
tačním běhu na Zálesí u Vaco-
va dne 21. 9. 2014, 2 000 Kč SK 
Basketbal Strakonice na rozhodčí 
a ceny při Vánočním turnaji mi-
nižactva 2014 ve sportovní hale 
STARZ a v hale TJ ČZ ve dnech 
26.–28. 12. 2014 a při minibas-
ketbalové lize základních škol 
2014/2015, 1 000 Kč Duze Husot 
na ceny a poháry při 30. ročníku 
hokejbalového turnaje ve Sportov-
ním areálu Na Muškách ve dnech 
1.–2. 11. 2014, 10 000 Kč SKI–
Klubu Strakonice na pronájem sá-
lu, ozvučení a ceny při závodu 
v přespolním běhu – Běh okolo 
Kuřidla v Habeši dne 4. 10. 2014, 
3 000 Kč (na každý turnaj 1 000 
Kč) TJ ČZ Strakonice – oddílu 
házené na ceny a rozhodčí při 
Podzimním turnaji žáků (15. 11. 
2014), Předvánočním turnaji 
mladších žaček (7. 12. 2014), Vá-
nočním turnaji minižactva 6 + 1 
(13. 12. 2014), 2 000 Kč TJ Fez-
ko Strakonice – oddílu plaveckých 
sportů na plavecké závody Vánoč-
ní cena 2014 se soutěží Plave celá 
rodina na plaveckém stadionu dne 
22. 12. 2014, 1 000 Kč TJ Fezko 
Strakonice – oddílu kuželek na 
náklady při Vánoční ceně žáků 
a mladšího dorostu v Kuželně TJ 

Mladí zastupitelé ze všech strako-
nických základních škol a gymná-
zia se opět po prázdninách sešli 
na prvním zasedání dětského za-
stupitelstva, které zahájil pan sta-
rosta Mgr. Ing. Pavel Vondrys 
a sedmnácti přítomným členům 
z celkového počtu 21 předal jme-
novací dekrety. 

Letošní složení dětského zastupi-
telstva: 
ZŠ F. L. Čelakovského – Barbora 
Bočková, Jakub Hrachovec, Mar-
kéta Jánská, Eliška Rysková

ZŠ Dukelská – Lukáš Baloušek, 
Kateřina Lískovcová, Nikola Ně-
mejcová, Lukáš Pilc, Jan Schertler
Gymnázium – Barbora Cibulková, 
Petra Dunovská, Adam Palivec, 
Kristýna Půbalová
ZŠ Poděbradova – David Bašta, 
Pavlína Doležalová, Petr Hradský, 
Kristýna Maršalová

ZŠ Povážská – Dominik Petráň, 
Václav Strejček, Filip Tesař, Eliš-
ka Vlčková
Martina Dubová, odbor školství 
a CR

DĚTSKÉ ZASTUPITELSTVO 2014/2015

Členové dětského zastupitelstva se starostou města pro školní rok 2014/
2015.   Foto: Archiv MěÚ

Fezko dne 7. 12. 2014, 3 000 Kč 
FK Junior Strakonice, o. s., na 
uspořádání série fotbalových tur-
najů Mini cup 2014 na fotba-
lovém stadionu Na Křemelce, 
1 000 Kč HC Strakonice, o. s., od-
dílu krasobruslení na ceny a roz-
hodčí při 5. ročníku Vánočního 
krasobruslařského závodu v mlá-
dežnických kategoriích na zimním 
stadionu.

PŘÍRODNÍ ZAHRADA 
U MŠ HOLEČKOVA BUDE 
ROZŠÍŘENA 
vyhodnocení výběrového řízení na 
přírodní zahradu MŠ Holečko-
va 413. Nejvýhodnější nabídka 
byla podána společností VKS sta-
vební, s. r. o., za cenu 1 725 781 
Kč.
Více informací jsme uvedli v říjno-
vém Zpravodaji 2014.

PŘÍSPĚVEK 
NA CHARITATIVNÍ AKCI 
poskytnutí finančního příspěvku do 
výše 3 000 Kč Nadaci pro trans-
plantaci kostní dřeně na náklady 
spojené s pronájmem velkého sálu 
strakonické sokolovny dne 5. 10. 
2014 při charitativní akci Hlas na-
děje. 

160. jednání dne 1. 10. 2014

POŠUMAVSKÁ DUDÁCKÁ 
MUZIKA LETOS SLAVÍ 
25. VÝROČÍ 
poskytnutí finančního příspěvku ve 
výši 10 000 Kč Pošumavské dudác-
ké muzice na její výroční koncert 
u příležitosti 25. výročí vzniku du-
dácké muziky, který se konal 4. 10. 
2014 v kapitulní síni strakonické-
ho hradu.

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

VÝSTAVBA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY 
Za zhotovitele stavby „I/22 Strakonice, okružní křižovatka Katovic-
ká“ byla vybrána společnost SWIETELSKY stavební, s. r. o., za cenu 
21 580 445,61 Kč včetně DPH, přičemž na stavební práce město Stra-
konice přispěje svým podílem ve výši 2 103 616,02 Kč včetně DPH. 
Zbytek bude financovat dle dohody Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále 
jen ŘSD). Pokud to klimatické podmínky dovolí, ŘSD předpokládá za-
hájení realizace výstavby okružní křižovatky do konce letošního roku.
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Neukáznění diváci odmítli opustit 
místo pořádání koncertu – areál let-
ního kina, v hledišti zapálili oheň 
a iniciovali neznámou pyrotechniku. 
Pořadatelé nahlásili vznik požáru 
na linku 112 a následně byl vyhlá-
šen „POPLACH“ pro jednotky sbo-
ru dobrovolných hasičů města Stra-
konice. Místem požáru však není jen 
areál letního kina, ale i III. hradní 
nádvoří, kde část neukázněných di-
váků zapálila europalety z blízkého 
staveniště. Mezitím z lávky spadl 
do řeky mladý muž v podnapilém 
stavu, který už se nevynořil. Bylo 
zahájeno pátrání po nezvěstné oso-
bě a byl nasazen záchranný člun...
Nemusíte mít obavy. Výše uvede-
né bylo námětem prověřovacího 
cvičení, které mělo za cíl procvičit 
součinnost našich jednotek sbo-
ru dobrovolných hasičů (dále jen 
SDH) v případě vyhlášení požár-
ního poplachu, s důrazem na ha-
šení požáru v místě konání kultur-
ních akcí a v prostoru národní 
kulturní památky – strakonického 
hradu. Cvičení se dne 31. 10. 2014 
v době od 16.00 do 18.00 hodin 
zúčastnily jednotky SDH města 

HASIČI V AKCI

V celkem 52 městech České re-
publiky letos proběhly dny archi-
tektury, jejichž posláním je upo-
zornit na důležitost prostředí, 
v kterém žijeme. Strakonice se za-
pojily také díky Občanskému 
sdružení Kruh. Naše město vy-
rostlo na soutoku dvou řek, má 
svoji charakteristickou dominantu 
– hrad a také řadu krásných histo-
rických budov. Jsou tu i části, kte-
ré oku architekta ani laika nela-
hodí a všichni doufáme, že se to 
v budoucnosti podaří napravit.
Připojujeme k zamyšlení některé 
názory odborníka Ing. arch. Davi-
da Andrlíka, který na pozici měst-
ského architekta působí od roku 
2005. „Mám radost, že i naše měs-
to dospívá a postupně získává no-
vou tvář. Vzhled města ovlivňují 
zásadní investiční akce realizované 
nejen městem, ale i drobné reali-
zace. Je možné sledovat znatelný 
posun v estetické zodpovědnosti 
investorů a jejich snaha o co nej-
hodnotnější řešení investičních zá-
měrů se pak pozitivně odráží na 
vzhledu města. Dny architektury 
na mne působily veskrze pozitivně. 
Oceňuji snahu a úsilí pořadatelů. 
Dovolím si tvrdit, že zájem o archi-
tekturu má stoupající tendenci. 
Největší výzvou, která nás v bu-
doucnu čeká, je řešení prostoru me-
zi ulicí U Sv. Markéty a pivo-

varem. Po dokončení severního 
dopravního půloblouku se nám ote-
vře mimořádná příležitost vtisk-
nout tomuto území odpovídající 
charakter.“
Děkujeme pořadatelům i všem 
účastníkům za projevený zájem 
o prohlídku města a diskuzi s od-
borníky nad jeho architektonickou 
podobou. Naši obyvatelé většinou 
poukazují na nevzhledný most Ja-
na Palacha, na nenávratně zlikvi-
dované historické stavby, na pa-
nelová sídliště. Musíme si ale 
všichni uvědomit, že vše nelze jen 
kritizovat a nazírat očima součas-
níků.
Ve své době šlo o technická ře-
šení, která veřejnost vítala, po kte-
rých volala a není tajemstvím, že 
předešlé generace toužily po byd-
lení v panelácích, po suchých 
a teplých bytech s veškerým, v té 
době představitelným, komfortem 
a třeba patent na panelová sídliš-
tě chtěli od nás získat Američané. 
Pokud říkáme A, musíme vždy 
uvádět B. A současně buďme rá-
di, že žijeme v době, která nám 
nabízí takové technické možnosti, 
abychom mohli některé věci, kte-
ré se v minulosti moc nepovedly, 
napravovat. A doufejme, že se ne-
dopustíme ještě větších chyb 
a omylů než naši předchůdci.
Marie Kotlíková, PR

ARCHITEKTONICKÉ REZONANCE
Barevné místo šedého. Zelené na-
hrazující betonové a prašné. I tak 
lze charakterizovat posledních 
pětadvacet let našeho města, kte-
ré zachycuje publikace Strakoni-
ce v proměnách času aneb Stra-
konice od sametové revoluce.
Prvotní myšlenkou bylo nafocení 
stejného místa, ale v jiném čase 
a přitom plošně tak, aby nebyla 
opomenuta žádná část města. 
V pátrání po fotografiích byli oslo-

veni strakoničtí sběratelé i foto-
grafové. Knihu tvoří osm základ-
ních kapitol. Každá má svůj úvod, 
který čtenáře zavede dále do mi-
nulosti, aby byly připomenuty his-
torické souvislosti v dané lokalitě. 
Pak již jsou kapitoly postaveny na 
obrazovém srovnání s doprovod-
ným doplňujícím textem. Téměř 
každá kapitola je zjemněna koláží 
snímků, aby bylo zřejmé, že krás-
né je město ve svých detailech 

i mimo strakonický hrad. Vyne-
chány nejsou ani okrajové části 
města, avšak zde v archivech zcela 
chyběly vhodné fotografie pro 
srovnání, proto kniha obsahuje 
jejich aktuální letecké snímky.
Autorem textů je doc. Ing. arch. 
ThLic. Jiří Kupka, Ph.D. Poděko-
vání za spolupráci patří nejen je-
mu, ale i všem majitelům fotogra-
fií, kteří pátrali ve svých firemních 
nebo soukromých archivech.

180 stran a více než 300 fotografií 
vás provede současným městem 
a vy zjistíte, co vše již všichni pa-
matujeme od sametové revoluce.
Slavnostní křest proběhne 5. listo-
padu od 19.00 hodin v Rytířském 
sále strakonického hradu. V tento 
den bude kniha v prodeji za zvý-
hodněnou cenu 299 Kč, běžná 
prodejní cena pak bude 349 Kč.
Eva Janochová, odbor školství 
a CR

PÁTÉHO LISTOPADU KŘEST KNIHY FOTOGRAFIÍ

„Za stavební úřad mohu sdělit 
pouze tu skutečnost, že v červnu 
minulého roku bylo vydáno územní 
rozhodnutí pro umístění výše uve-
dené stavby a o stavební povolení 
dosud požádáno nebylo,“ uvedl ve-

doucí odboru Ing. Jaromír Zeman. 
Stavebníkem je v tomto případě 
společnost InterCora, s. r. o., Pl-
zeň, a jak všichni dobře víme, rea-
lizace stavby je pouze právem sta-
vebníka, nikoli jeho povinností.

VYBÍRÁME Z DOTAZŮ:
KDY UŽ BUDE STÁT VE STRAKONICÍCH TESCO?

Součástí revitalizace strakonické-
ho hradu, v pořadí druhé etapy, je 
také archeologický výzkum studny 
na II. hradním nádvoří, který byl 
zahájen 28. června 2014. Studna 
byla objevena už v roce 2006 při 
archeologickém výzkumu, který 
prováděla společnost Archaia Jih 
společně s Muzeem středního Po-
otaví ve Strakonicích. Nyní prová-
dí výzkum studny firma ZIP, o. p. s.
V roce 2006 byl proveden geolo-
gický vrt a bylo zjištěno, že studna 
je hluboká cca 12,5 m. Vytěžení 
sedimentů v celé její hloubce pro-

bíhá metodou archeologického 
výzkumu a v době uzávěrky Zpra-
vodaje bylo vytěženo cca 8 m.
Zásypy jsou tvořeny suťovitými 
zeminami s četným výskytem ke-
ramického materiálu datovaného 
do období 13. a 14. stol. Je tedy 
možné předpokládat, že k zasy-
pání studny došlo na počátku 14. 
stol. Vedle keramických zlomků 
bylo nalezeno také velké množ-
ství zvířecích a lidských kostí. 
Konec výzkumu je odhadován na 
počátek listopadu.
Barbora Milsimerová, ZIP, o. p. s.

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM STUDNY 

Strakonice, Přední Ptákovice, Dra-
žejov a Modlešovice.
Při každém prověřovacím cviče-
ní je kladen důraz zejména na 
rychlost příjmu zprávy, vyhlášení 
požárního poplachu, výjezd po-
žárních jednotek a způsob jízdy 
k zásahu, na jeho organizaci a ří-
zení, nasazení a využití požární 
techniky, zásobování nasazených 
sil a prostředků vodou, ale také 
úroveň kázně při zásahu.
Hlavním úkolem činnosti jedno-
tek sboru dobrovolných hasičů je 
účinně chránit životy našich ob-
čanů, zdraví a majetek před požáry, 
poskytovat pomoc při živelných 
pohromách a jiných mimořádných 
událostech, při nichž je v nebez-
pečí život, zdraví nebo majetek.
Jelikož v době uzávěrky Zpravo-
daje nemáme k dispozici výsle-
dek prověřovacího cvičení, bude-
me Vás velmi rádi informovat 
o podrobnostech na našich we-
bových stránkách www.strako-
nice.eu a v příštím vydání Zpra-
vodaje. Fotografie z cvičení 
naleznete na www.facebook.com/
zdravemestostrakonice.
Marie Kotlíková, PR 
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Krásná borovice, která dlouhá léta 
tvořila dominantu místa u křižo-
vatky ulic Ellerova/Lidická byla 
dne 15. října 2014 pokácena. 
Mnohým je líto soliteru, další to 
mají za zbytečné vyhazování pe-
něz a jsou i tací, kteří si nově ote-
vřený prostor nemohou vynachvá-
lit. Kolik lidí, tolik názorů. Zjistili 
jsme, že v předchozích letech se 
na odbor životního prostředí ob-
raceli občané s upozorněním na 
silný náklon stromu do křižovat-
ky. Nás však zajímalo, jestli bylo 
kácení nezbytně nutné. Proto 
jsme se s dotazy obrátili na Ing. 
Ondřeje Feita.

Uvažovali jste dlouho o pokácení 
borovice?
O kácení tohoto stromu odbor ži-
votního prostředí v žádném pří-
padě dříve neuvažoval. Vzhledem 
k exponovanému místu s velkou 
koncentrací lidí jsme se však roz-
hodli nechat diagnosticky prověřit 
stabilitu stromu odbornou firmou. 
Jak dopadla diagnostika?
Na jaře tohoto roku proběhla dia-
gnostika paty kmene akustickým 
tomografem. Tímto přístrojem se 
prověřuje stav dřeva uvnitř kme-
ne, není-li pevnost dřeva naruše-
na hnilobou, či nevyskytuje-li se 
v kmeni dutina. Tento přístroj 
nezjistil závažné změny ve dřevě, 
výstupní hodnoty byly v normě. 
Takže jste byli spokojeni?
Přístroj hodnotí pevnost dřeva 
v místě, kde jsou umístěné sondy 
– tedy nad povrchem, takže otáz-
ka pevnosti kořenového systému 
a eliminace možného nebezpečí 
vývratu zodpovězena nebyla. Pro-
to v září proběhlo druhé diag-
nostické hodnocení – tzv. tahová 
zkouška.

Nedošlo při ní k poškození stro-
mu?
To v žádném případě. Jde o ne-
destruktivní přístrojovou metodu 
měření odolnosti stromů proti 
vývratu nebo zlomu kmene. Tato 
metoda zkoumá mechanické cho-
vání stromu v určitých zátěžových 
podmínkách. 

Jak to dopadlo?
Bohužel výsledky měření ukázaly, 
že hodnoty odolnosti vůči vývratu 
a také vůči zlomu jsou pod hodno-
tami udávanými jako norma pro 
stabilní stromy. Interpretace vý-
sledku je taková, že by u stromu 

při větší větrné zátěži nebo při na-
padání velkého množství mokrého 
sněhu mohlo dojít k vývratu či zlo-
mu kmene. Protokol je možno 
zhlédnout po předchozí domluvě 
na tel.: 383 700 335 na odboru ži-
votního prostředí, Na Stráži 270.
Proto došlo k rozhodnutí o poká-
cení?
Ano. Výsledky tahové zkoušky by-
ly jednoznačné. Krása musela 
ustoupit bezpečnosti, která je na 
prvním místě. Kácení provedli pra-
covníci Technických služeb Stra-
konice, s. r. o., a tahové zkoušky 
provedla zdarma firma Arbonet, 
s. r. o., jako součást programu ce-
lorepublikové konference, která se 
v našem městě 24. září uskutečnila.
Už víte, co borovici nahradí?
Úprava tohoto prostoru bude rea-
lizována v souvislosti s právě pro-
bíhající revitalizací veřejného pro-
storu ulic Mlýnská a Hradební. 
S ohledem na sousední nemovi-
tost zde bude založen trvalkový 
záhon, dojde k výsadbám keřů 
a níže pak linie javorů.
Marie Kotlíková, PR

BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

Skrze projekt odboru životního 
prostředí s názvem „Putování bás-
nickou krajinou“ jsme před časem 
postoupili do internetového hlaso-
vání o finanční podporu podzim-
ních výsadeb stromů, které uspo-
řádala společnost MAKRO Cash 
& Carry ČR s Nadací Partnerství. 
Ptáte se, jestli jsme uspěli? Ano. 
Díky Vám a Vašim hlasům, které 
jste na podporu projektu zaslali.

Putování básnickou krajinou 
2014 od Vás získalo celkem 
1 327 hlasů a bude podpořeno 
částkou 30 000 Kč. Také díky 
těmto financím se do našeho měs-
ta i okolních obcí budou navracet 

původní druhy stromů a krajových 
ovocných odrůd, které do naší 
krajiny patří a navracejí jí její tra-
diční ráz.
„Snad mohu přiznat, že jsem tak 
trochu počítal s tím, že uspějeme,“ 
sdělil nám své pocity Ing. Miro-
slav Šobr z odboru životního pro-
středí. „Projekt, se kterým jsme 
u veřejnosti zabodovali, běží už 
druhým rokem a podle ohlasů 

a účasti obcí a měst víme, že je 
velmi dobrý. Teď nás čeká oprav-
dová práce, dostat stromky do pří-
rody. Teprve potom budu úplně 
spokojený,“ uzavřel Ing. Miroslav 
Šobr.

PODPOŘILI JSTE PODZIMNÍ VÝSADBY. DĚKUJEME.

Vzrostlá borovice ohrožovala bezpečnost, proto byla v polovině října po-
kácena.  Foto: Archiv MěÚ

Původní odrůdy ovocných stromů budou navráceny zpět do přírody. 
  Foto: Archiv MěÚ

Téměř všichni úspěšní žadatelé 
si už vyzvedli své kompostéry. 
Pokud patříte mezi úspěšné 
žadatele (seznam naleznete na 
webových stránkách) a dosud jste 
si svůj kompostér nevyzvedli, 
prosíme dostavte se na Městský 
úřad Strakonice, odbor životního 
prostředí, Na Stráži 270 nebo nás 
kontaktujte na tel.: 383 700 333 
nebo 383 700 849. Děkujeme.

Pokud se o problematiku kom-
postování zajímáte, máme pro 
Vás k dispozici na našich strán-
kách www.strakonice.eu brožuru.
V ní se mimo jiné dočtete, že až 
dvě třetiny odpadu, který běžně 
vyhazujete do popelnice, můžete 
zužitkovat. 
Stačí jen zadat heslo do vyhledá-
vání: Jak správně kompostovat?
Marie Kotlíková, PR

POSLEDNÍ KOMPOSTÉRY

Složený kompostér putoval do kufru spokojeného majitele. S jeho naklá-
dáním pomáhali pracovníci sběrného dvora U Blatenského mostu.
  Foto: Archiv MěÚ
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Krádeži lešenář-
ských trubek za-
bránila všímavost
Poděkování patří 
oznamovateli, kte-

rý na linku tísňového volání měst-
ské policie (156) ve večerních ho-
dinách dne 2. 9. 2014 oznámil, že 
vidí nějakého muže, jak opakova-
ně odnáší z oploceného prostoru 
ZŠ Dukelské lešenářské trubky 
a skládá je za nedaleký výměník. 
Strážníci na místě muže zastihli. 
Za výměníkem měl dotyčný na-
skládáno již šest kusů trubek. Muž 
byl strážníky městské policie za 
svůj čin na místě vyřešen v bloko-
vém řízení. 
Kamerový systém zachytil partu 
mladíků
Krátce před půlnocí dne 6. 9. za-
chytil strážník městské policie na 
jedné z kamer městského kamero-
vého monitorovacího systému po-
čínání party mladíků. Ti se bavili 
tím, že na okrasné stromy na Vel-
kém náměstí házeli čepice, které 
se poté snažili za pomoci lom-
cování setřást dolů. K poškození 
stromů jejich počínáním nedošlo, 
proto byli strážníky pouze na mís-
tě kontrolováni.

Poraněný ledňáček putoval do 
Makova
Poraněného ledňáčka přinesl na 
služebnu městské policie krátce po 
poledni dne 7. 9. jeho nálezce. Pták 
byl strážníkem převezen do stanice 
pro handicapovaná zvířata v Ma-
kově, kde bude o něj postaráno.

Muž nebyl ve stavu opustit ne-
mocnici
Ve večerních hodinách dne 7. 9. 
prováděla hlídka městské policie 
kontrolu v ulici Radomyšlské. Zde 
je požádala o pomoc s manželem 
žena, která se jej snažila dovést 
z nemocnice, kde podepsal revers, 
do vozidla na parkovišti. Muž byl 
dezorientovaný, bylo mu špatně, 
nebyl schopen sám chůze. Stráž-
níci oba přesvědčili o tom, aby se 
dotyčný vrátil do strakonické 
nemocnice. Poté jej pomohli do-
provodit zpět, kde si jej převzali 
lékaři.

Trs okrasných rostlin byl zrovna 
při ruce
Krátce po půlnoci dne 19. 9. spat-
řil strážník městské policie za po-
moci kamerového systému mladí-
ka, který v centru města vytrhl 
ze záhonu trs okrasných květin, 

ZE ZÁPISNÍKU MĚSTSKÉ POLICIE a pak ho hodil po dalších mladí-
cích, kteří šli s ním. Hlídka, která 
byla na místo přivolána, jej vyřeši-
la za jeho počin na místě v bloko-
vém řízení.

Opeřenec byl odvezen do Makova
Poděkování patří ženě, která nám 
v odpoledních hodinách dne 25. 9. 
přinesla na služebnu městské po-
licie poraněného ptáčka, kterého 
nalezla na silnici v ulici Na Ohra-
dě. Hlídka městské policie opeřen-
ce následně převezla do Záchran-
né stanice živočichů v Makově. 

Žena našla injekční stříkačku
Další poděkování patří ženě, která 
nám v odpoledních hodinách dne 
29. 9. oznámila na linku tísňového 
volání (156), že se v ulici U Bla-
tenského mostu, vedle útulku pro 
opuštěné psy, nachází použitá in-
jekční stříkačka s jehlou. Strážníci 
na místě injekční stříkačku uložili 
do plastového kontejneru a pře-
vezli k dalšímu odbornému opat-
ření.
Milan Michálek, velitel strážníků 
MP Strakonice

Pivovarská hodina. Čtvrtek – půl 
třetí odpoledne. A každý týden! 
Pravidelně v tento čas zve obyva-
tele „svého“ města vedení společ-
nosti DUDÁK – Měšťanský pivo-
var Strakonice na prohlídku toho, 
co se v pivovaru za poslední léta 
povedlo.

„Tento čas bude vyhrazený vý-
hradně pro obyvatele Strakonic. 
Toužíme poznávat cizí kraje, ale 
často ani nevíme, jak to vypadá 
u nás doma. Řada lidí ze Strako-
nic se v našem pivovaru ještě neby-
la podívat. Třeba ani netušila, že 
taková možnost existuje. Chceme, 
aby se ve Strakonicích vědělo, kde 
a jak se tu vyrábí pivo, na které 
jsme všichni pyšní a které nám 
chutná,“ uvádí Jaroslav Tůma, ře-
ditel pivovaru DUDÁK.
Na dudácké trase se příchozí na 
vlastní oči a chuťové pohárky se-
známí s výrobou všech devíti dru-
hů piv, která se ve Strakonicích 
vaří. Podívají se do pivovarských 
sklepů i do varny. Prohlédnou si 
i moderní pivovarské technologie 
za téměř 45 milionů korun, které 
vedení pivovaru v rámci schvále-
ných a plánovaných oprav v po-
sledních letech vytvořilo. A co je 
určitě nejdůležitější – všichni bu-
dou mít možnost ochutnat všech-
na piva v nefiltrované podobě 
přímo z ležáckých tanků. Piva va-
řená z domácích kvalitních suro-

vin, jakými jsou slady převážně 
z moravských oblastí a žatecký 
chmel ve třech odrůdách. „Našim 
pivařům tak pivovar DUDÁK po-
skytuje, v době plné stabilizač-
ních prostředků, pivo vařené pouze 
z přírodních surovin,“ říká sládko-
vá pivovaru Dagmar Vlková.

„K posezení a ochutnávce pozve-
me všechny do naší nové degustač-
ní místnosti, kterou jsme vybudo-
vali rekonstrukcí nevyužívaných 
pivovarských bytů a hlavně za pe-
níze, které jsme získali zvýšeným 
prodejem piva Klostermann. Tento 
třináctistupňový polotmavý speciál 
je nejúspěšnější pivo v naší novo-
dobé historii,“ říká Jaroslav Tůma.
Interiér degustovny je moderní 
a neotřelý. Tvůrce interiéru Anto-
nín Malec použil při návrhu výra-
zové prostředky, které mají spo-
třebitelé s pivem spojené. Lustry 
jsou vyrobené ze sklenic, nástěnné 
vitríny z lahví, stěna z nasvětle-
ných pivních tácků, umyvadla 
z KEG sudů.
První prohlídka čistě pro obyva-
tele Strakonic bude 6. listopadu 
v 14.30 hod. Objednat se každý 
může na telefonním čísle slád-
kové Dagmar Vlkové – 728 112 
902. Skupina může mít maximál-
ně 15 lidí. Pro strakonické obča-
ny a naše pivaře je prohlídka 
s malou ochutnávkou zdarma.
Pavel Pechoušek

PŘIJĎTE ZADARMO OCHUTNAT NEFILTROVANÝ DUDÁK, 
ZVE STRAKONICKÉ JEJICH PIVOVAR

PRVNÍ MÍSTO V SOUTĚŽI CNC PROGRAMOVÁNÍ
Dne 2. 10. 2014 se studenti Da-
vid Chaloupka a Zdeněk Polanský 
z Vyšší odborné školy, Střední 
průmyslové školy a Střední od-
borné školy řemesel a služeb Stra-

konice oboru Strojírenství se za-
měřením na počítačovou grafiku 
a CNC techniku zúčastnili osmé-
ho ročníku celostátní soutěže 
v oboru automatizační techniky 
– Programátor CNC. Soutěž se 
uskutečnila jako součást výstavy 
Vzdělání a řemeslo, která pro-
běhla ve dnech 1.–3. 10. 2014 na 

výstavišti v Českých Budějovi-
cích. David Chaloupka si vybojo-
val v silné konkurenci čtvrté místo 
a Zdeněk Polanský místo první. 
Naši studenti tak navázali na vý-

borné výsledky, kterých dosáhli 
v soutěžích CNC programování 
studenti z naší školy v loňském 
školním roce. Zdeněk Polanský 
dokázal svým umístěním, že 
programování CNC strojů má 
na naší škole velmi vysokou 
úroveň.
Milan Samec

Degustační místnost.   Foto: Archiv pivovaru

Strakoničtí studenti přivezli zlato a bramborovou medaili z osmého roč-
níku celostátní soutěže v oboru automatizační techniky – Programování 
CNC. Zleva: David Chaloupka, Milan Samec, Zdeněk Polanský.
  Foto: Archiv školy
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Z HISTORIE

Z HISTORIE LYŽOVÁNÍ

Ze starých dokumentů
Počátky hasičské činnosti v našem 
městě jsou spojeny s dokumenty. 
Tím nejstarším jsou stanovy Tě-
locvično–hasičské jednoty „So-
kol“ ve Strakonicích vydané v roce 
1874. Z nich se můžeme mimo ji-
né dozvědět, jaký je účel jednoty:
a) pěstování tělocviku společným 

cvičením, společnými výlety 
a šermováním

b) hájit při požárech neb jiných 
nehodách živelných a neštěs-
tích život a majetek obyvatel-
stva obou měst Strakonic a dle 
možnosti i vůkolního, spořá-
daným účinkováním, a cvičiti 
členy své za účelem tímto

c) v jednotě též střelba do terče, 
zpěv a hudba se pěstují, k oži-
vení pak ducha společenské-
ho slouží přednášky a rozpravy 
o věcech tělocvičných a hasič-
ských, jakož i společenské zá-
bavy a uspořádání divadelních 
představení.

Zřízení jednoty 
Jednota se sestává z členů: a) čin-
ných, b) přispívajících, c) zakláda-
jících, d) čestných. Činní členové 

tvoří pod svým náčelníkem celek, 
jádro spolku. Jím jest vykonávati 
technické práce, v účelu spolku 
vytknuté.
Přispívajícími členy jsou ti, kteří 
se zavázali k placení povinného 
příspěvku, jehož obnos valná hro-
mada ustanovila.
Zakládajícím členem se stane, kdo 
věnovav alespoň pět zlatých k úče-
lům spolkovým, zaváže se také 
k obyčejnému ročnímu příspěvku, 
jako členové přispívající.

Zakládací listina.

Za čestného občana může být 
valnou hromadou zvolen, kdo záj-
my tělocvičné neb hasičské vůbec 
a o zkvétání jednotky zvláště, 
platných zásluh sobě získal. Ti 
sami nejsou povinni oplatit pří-
spěvků.
Počátky hasičstva
Postupně vznikaly dobrovolné sbo-
ry ve všech větších a později i men-
ších místech okresu. V roce 1926 
bylo na území současného strako-
nického okresu již 114 sborů, které 
v té době spadaly pod 8 žup. Nutno 
říci, že dobrovolné hasičské sbory, 
jejichž činnost byla vždy ku pro-
spěchu celé společnosti, byly pone-
chány státem i obcemi bez dosta-
tečné finanční podpory. Potřebné 
prostředky získaly z příspěvků, 
z příjmů z veřejných vystoupení, 
zábav, dobrovolných a výchovných 
přednášek apod., z nichž vyrostly 
i hasičské zbrojnice.
Když v roce 1934 oslavoval po-
žární sbor ve Strakonicích 60 let 
své činnosti, měl na svém kontě 
přes 150 zásahů u požárů a řadu 
kulturních a společenských akcí, 

kterými přispívali jeho členové 
k obohacení kulturního a spole-
čenského života ve městě. Napří-
klad v roce 1933 zasahovali velmi 
obětavě při likvidaci velkého po-
žáru skladiště strakonických fezá-
ren.
V letech 1939–1945, tedy v období 
okupace, bylo hasičstvo podřízeno 
okupačním úřadům. Jeho členové 
byli jedni z prvních, kteří se zapoji-
li do odbojové činnosti. Řada hasi-
čů byla pozatýkána, vězněna a ně-
kteří se již domů nevrátili (v době 
okupace bylo uvězněno 2 088 čes-
kých hasičů, z nich se 1 042 nikdy 
nevrátilo do svých domovů. Jen 
v průběhu květnové revoluce v ro-
ce 1945 padlo 198 členů hasič-
ských sborů). Členové sboru se za-
pojovali také do organizování 
podpůrných akcí pro vdovy a si-
rotky po umučených v koncentrač-
ních táborech. Významnou akcí 
bylo např. vytvoření tzv. železné 
zásoby u každého hasičského sbo-
ru, které pak posloužily při osvo-
bozovacích akcích.
Zdroj: Almanach 1874–2004 SDH 
Strakonice I., 130. výročí vzniku

Zimní sezona 2011/12 začala pro 
strakonické mladé lyžaře velmi 
nadějně. Na prvních krajských 
klasifikačních závodech Vodnické 
kritérium 30. 12. 2011 ve Vimper-
ku dosáhla prvního výrazného 
úspěchu Johanka Hůrková, která 
v závodě žákyň do 10 let, v konku-
renci nejlepších závodnic Ski klu-
bu Šumava a Sokola Stachy, vybo-
jovala krásné druhé místo, a to jen 
s minimální ztrátou 4,9 s na ví-
tězku. Tento výsledek po dlouhých 
letech znamenal pro strakonický 
Ski klub blýskání na lepší časy 
v běžecké stopě. Úspěch podpořil 
i třetím místem Vláďa Slanec. 
Ostatní závodníci, i přes velkou 
snahu, končili většinou na konci 
výsledkových listin – Štěpánka 
Hanušová pátá, Jan Slanec, Ond-
řej Poisl a Antonín Hanuš osmé až 
desáté místo. V dalším závodě, 
v Šumavském skimaratonu na 
Kvildě, získala Johanka Hůrková 
čtvrté místo na 1 km, Štěpánka 
Hanušová jedenácté místo na 
2 km, Jan Slanec, Antonín Hanuš 
a Ondřej Poisl se zařadili na 5 km 
na 12.–14. místě. Oba tyto krajské 
závody se běžely volnou techni-
kou, tedy bruslením. V pořadí třetí 
krajský závod této sezony, Stašská 

15 na Zadově, se již běžel klasic-
ky. A na výsledcích to bylo znát. 
Strakoničtí závodníci se kvůli ne-
dostatečným sněhovým podmín-
kám na začátku zimní sezony vě-
novali hlavně technice bruslení, 
kterou mohli trénovat i na koleč-
kových lyžích. Na klasický způsob 
se tak dostalo až při vánočním 
soustředění na Kubově Huti, a to 
ještě pouze několik tréninků. Pro-
stě čas strávený na sněhu se nedal 
nafouknout. A tak na Stašské 15 
Johanka vybojovala šesté místo, 
Štěpánka páté místo, starší žáci 
uzavřeli výsledkovou listinu v po-
řadí A. Hanuš, J. Slanec, O. Poisl. 
Ostatní závodníci se závodu nezú-
častnili. V závěrečném závodě se-
zony – Jarním běhu na Zadově – 
už opět zářila Johanka Hůrková, 
která dokázala svůj závod na 1 km 
volně vyhrát! Po dlouhých letech 
opět vítězství v krajském závodě 
pro strakonické barvy! Vladimír 
Slanec obsadil třetí místo v závo-
dě mladších dorostenců. Další zá-
vodníci: Jiří Poisl, Štěpánka Ha-
nušová, Jan Slanec, Antonín Ha-
nuš, Ondřej Poisl se na stupně 
vítězů neprotlačili. Tento závod 
znovu ukázal, že v bruslení jsou 
strakoničtí mladí lyžaři mnohem 

Na fotce zleva vpředu: Vojtěch Silovský, Antonín Hanuš, Johanka 
Hůrková, Štěpánka Hanušová, Barbora Silovská, vzadu zleva rodiče: 
Petr Silovský, René Hůrka, Pavlína Hanušová, Vladislava Silovská při 
tréninku na Zadově.   Foto: Archiv Radka Sosny

úspěšnější než v klasické technice. 
Ke zlepšení výkonnosti přispělo 
i týdenní soustředění o jarních 
prázdninách na základně Ski klu-
bu Strakonice na Kubově Huti, 
kterého se zúčastnilo devět závod-
níků pod vedením trenéra Radka 
Sosny, za vydatné pomoci někte-
rých rodičů.
Do zimní sezony 2012/13 vstu-
poval Ski klub Strakonice posil-
něn o nové začínající závodníky. 
Vojtěch a Barbora Silovských, Ja-
roslav a Anna Zahradníkovi, Já-
chym Škop, Anna Mrkvičková, 
Jonáš Novotný, Barbora a Filip 

Bočkovi, Šimon a Matyáš Ján-
ských. Trenérské duo Radek Sos-
na – Jan Melichar (závodící tre-
nér) doplňovali rodiče závodníků, 
kteří pomáhali s dopravou na tré-
ninky i závody a někteří se také 
aktivně zapojili do tréninkového 
procesu. Vodnické kritérium ve 
Vimperku znamenalo vítězný zá-
vod pro Johanku Hůrkovou, kte-
rá už v mladém věku patřila 
k nejlepším lyžařkám v kraji ve 
své kategorii. Většina dalších zá-
vodů se pro nedostatek sněhu ne-
konala.
Radek Sosna

140. VÝROČÍ VZNIKU SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ STRAKONICE I. 18742014
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JOSEF JÁNSKÝ

Pranostiku nakreslily žákyně z vý-
tvarného oboru ZUŠ Strakonice 
pod vedením Mgr. Ivany Schwar-
zové.

„Když v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí.“

LISTOPADOVÁ KŘÍŽOVKA

UDÁLOSTI A ŽIVOTNÍ VÝROČÍ OSOBNOSTÍ V LISTOPADU

1/ slůvko ohrazení, okouti
2/ zkr. doktora, stupeň, lesní zvíře
3/ tajenka
4/ os. zájmeno, kino, angl. stádo
5/ obsluha kotlů, malý kůň
6/ cizí m. jm., karetní hra, jm. 

skladatele Krejčího
7/ opora keře, stavba pod zemí

a/ předložka, plést se do něčeho
b/ čtyřhr. tělesa

c/ nula, peřej, ident. číslo
d/ povzdech, pták, chem. zn. 

draslíku
e/ kotě
f/ odstranit kopáním
g/ v předposlední den v týdnu
h/ chem. prvek As, angl. v
i/ trinitrotoluen, znáš, SPZ Špa-

nělska
j/ tři samohlásky, ypsilon, sedi-

ment

Moudří lidé jsou ti, kteří se dokáží radovat z... G. B. Shaw 

Aneta Kašparová, 15 let

PRANOSTIKA
l 7. 11. 1989 – zemřel Jan Ská-

cel, básník a prozaik (25. výro-
čí úmrtí)

l 15. 11. 1924 – zemřel Jakub 
Schikaneder, malíř (90. výročí 
úmrtí)

l 18. 11. 1944 – narodila se He-
lena Štáchová, loutkoherečka 
a scenáristka (70. výročí naro-
zení)

l 19. 11. 1924 – narodil se Jan 
Otčenášek, spisovatel a scená-
rista (90. výročí narození)

l 21. 11. 1694 – narodil se Vol-
taire, francouzský filozof, bás-
ník a spisovatel (320. výročí 
narození)

l 24. 11. 2004 – zemřel Arthur 
Hailey, britský spisovatel (10. 
výročí úmrtí)

Regionální osobnost:

l 28. 11. 1909 – ve Volyni se na-
rodil Alois Hůlka, učitel, bás-
ník a spisovatel (105. výročí 
narození)

Řešení zářijové křížovky:
Osamělost člověka není vždy v tom, že je sám. Stendhal

Vendula Čampulková, 11 let

Absolvoval řadu ME a meziná-
rodních atletických mítinků. Je 
držitelem mnoha mistrovských 
titulů Československé a České 
republiky. Jeho sportovní práce 
byla v minulosti oceněna titulem 

mistr sportu a zasloužilý mistr 
sportu. Po ukončení závodní kari-
éry (pro zranění na olympijských 
hrách v Moskvě) v roce 1981 na 
sport nezanevřel a pomáhal v od-
dílu lyžování TJ ČZ Strakonice 
s výchovou mladých sportovců. 
Pracoval i jako okresní funkcionář 
v organizaci ČSTV. V současné 
době si užívá zasloužený důchod. 
Při ohlédnutí za úspěchy Josefa 
Jánského je nám líto, že takových 
výrazných sportovců v individu-
álních sportech naše současnost 
postrádá. Jeho zařazení do síně 
slávy je určitě zasloužené.
Zdroj: Osobnosti s právem umístě-
ní do síně slávy

Narodil se 24. 11. 1940 ve Stra-
konicích. Zde žil a pracoval, 
i když se věnoval vrcholovému 
sportu v jiných sportovních klu-
bech. Sportovní dráhu začal v od-
dílu lyžování a atletiky TJ ČZ 
Strakonice, pod vedením zkuše-
ného trenéra pana Františka Ko-
váře sportovně roste. Jánského 
kariéra pokračovala – od roku 
1963 v oddílu atletiky Slavoj Čes-
ké Budějovice, od roku 1968 ve 
VŠ Praha a od roku 1971 ve 
Spartě Praha. Výčet úspěchů Jo-
sefa Jánského by byl značně roz-
sáhlý.

Jeho doménou byly střední 
a dlouhé tratě. První reprezentač-
ní start absolvoval již v roce 1969. 
Byl účastníkem OH 1972 v Mni-
chově (v běhu na 1 000 m obsa-
dil deváté místo) a v roce 1980 
v Moskvě (maratonský běh nedo-
končil).

V čele závodu jsme Josefa 
Jánského často vídali.

Josef Jánský.
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ADVENT

VELKÉ NÁMĚSTÍ
16.15 Otevření výstavy Když sněhová vločka zebe 

v městském informačním centru 
16.45 Vyhlášení vítězů vánoční výtvarné soutěže
 Podvečer s anděly – Cirkus trochu jinak
 Rozsvícení vánočního stromu
 Zvonkový průvod s ledovou královnou a anděly 

(Velké náměstí – strakonický hrad)
STRAKONICKÝ HRAD
Kostel Sv. Prokopa
18.00 Zažehnutí svíce na adventním věnci
 Adventní koncert Česká píseň Prachatice

Rytířský sál
18.00 Cesta do Betléma s Rybníkáři – představení pro 

děti
Fotografování s ledovou královnou a anděly na II. hradním 
nádvoří
Všechna díla z vánoční soutěže si můžete prohlédnout do konce 
roku v Městském informačním centru na Velkém náměstí.
MIC Strakonice, tel.: 383 700 700, www.strakonice.eu
Doprovodný program:
Muzeum středního Pootaví – výstava v kapitulní síni Chuť a vů-
ně Vánoc (22. listopadu – 28. prosince) a Vánoční výstava Spol-
ku přátel muzea (12. listopadu – 20. prosince)

Adventní trhy pod Rumpálem
28.–30. listopadu 2014

Poslední listopadový víkend zaplní nádvoří strakonického hradu tržiště s pestrým sortimentem řemeslných výrobků
a tradičního občerstvení. Nebude chybět ani kulturní program. Malí i velcí se mohou těšit na pohádková, 

divadelní, hudební a folklorní vystoupení, budou otevřeny brány pekelné a v neděli pak na program naváže
Slavnostní zahájení adventu s tradičním Zvonkovým průvodem města. 

Pátek 28. 11. 2014
15.30 Zahájení – trubači ZUŠ Strakonice
15.35  Orchestr Péro za Kloboukem 
16.00 Malý sbor ZŠ Čelakovského, sdružení Mág 

a Denní stacionář pro mentálně postižené děti, 
mládež a dospělé Strakonice

16.30 Orchestr Péro za Kloboukem 
17.30 Smíšený sbor Hlasoň Strakonice 
29. 11.–30. 12. Výstava reprodukcí děl malíře Josefa Lady. 
 Vernisáž dne 28. 11. v 17.00 hod. Maltézský sál
 Výstava doplněná prodejem vánočních dekorací

Sobota 29. 11. 2014
10.00 Pohádka Vánoční diamant – Liduščino divadlo 

Praha (Rytířský sál, vstupné zdarma)
10.30 Dětský pěvecký sbor při ZŠ Jiřího z Poděbrad
11.00 Dětský folklorní soubor Prácheňáček
11.30 Dětský pěvecký sbor ZŠ Dukelská 
13.00 Hudební skupina Pianko
14.00 Prácheňský soubor písní a tanců Strakonice 
14.30 Dva sněhuláci o Vánocích – Liduščino divadlo
15.30 Luciferova soutěž o nejlepší masku čerta. Za 

nejlepší masku čertíka děti dostanou drobnou 
cenu a vuřta k opečení. Sraz dětí v masce čertíka 
v 15.30 hod. před pódiem na II. hradním ná-
dvoří

16.00–18.30 Otevření bran pekelných – Jedárna v blízkosti 
hradního příkopu (Skupina historického šermu 
Markýz ze Strakonic) 

16.30 Divadelní pohádka – Vánoce za časů našich pra-
babiček aneb Jak se v Čechách strašívalo – Stu-
dio dell'arte České Budějovice

18.00 Vánoční recitál Hanky Křížkové – Rytířský sál. 
Jednotné vstupné 160 Kč

14.00–17.00 Vánoční tvůrčí dílna nejen pro děti (sál U Kata)
Středověké atrakce pro děti v podání strakonické kočovné diva-
delní společnosti Al Rašíd na III. hradním nádvoří pouze v sobo-
tu 29. 11. 2014.
Neděle 30. 11. 2014
10.00 Krátká loutková pohádka Locika v podání žáků 

ZUŠ Horažďovice (Rytířský sál, vstupné zdarma)
10.10 Vánoční příběh o Josefovi, Marii a Ježíškovi – 

Rodiče a přátelé MŠ Lidická (Rytířský sál, 
vstupné zdarma) 

10.00 Babský sbor z Poříčí
10.30 Strakonická dudácká muzika
11.00 Hudební škola YAMAHA
14.00 Ukončení trhů 
10.00–15.00 DESING WORKSHOP – adventní tvořivé dílny 

v Jedárně strakonického hradu – pořádá Sun-
shine kabaret

Slavnostní zahájení adventu 
30. listopadu 2014

Přijďte s námi rozsvítit vánoční strom a zažehnout první svíci na adventním věnci.
Milé děti, napište svá přání Ježíškovi, vezměte je s sebou a naši andělé mu je předají. Doma nenechte ani zvonky, zvonečky, 

rolničky, lampiony, lucerničky, které rozezní a rozzáří zvonkový průvod.

Změna programu vyhrazena.

Nádvoří strakonického hradu se promění v tržiště. Foto: Archiv MSP
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ADVENTNÍ STRAKONICKÝ BLEŠÁK
Sobota 22. 11. 2014 od 8.00 do 11.00 hodin.
Letní plavecký areál 
Vstup pro prodejce od 7.30 hodin, ubrus (prostěradlo) s sebou. Nájem 
50 Kč/místo.
Informace: tel.: 602 811 600, iparkosova@seznam.cz
Přihlášky od 10. 11. 2014.

Posvíceno na předváděčky
Dozvíte se:
l zkušenosti České obchodní inspekce 
 s předváděcími akcemi
l informace o tom, jak se chránit před nevybíravými způsoby ně-

kterých prodejců
l jaké nekalé praktiky používají někteří „podnikavci“ 
l jakým způsobem lze dosáhnout nápravy
l jaká je legislativa v našem městě
Kdy: 14. 11. 2014 od 9.00 hod. Kde: sál U Kata (strakonický hrad)
Beseda je zdarma. Pro vylosované účastníky jsou připraveny dárky.

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STRAKONICE
Denní stacionář pro mentálně po-
stižené děti, mládež a dospělé
Ellerova 160, Strakonice (sídlí na-
proti zimnímu stadionu, areál bý-
valé MŠ)
Forma pobytu – denní, dostup-
nost služby – od 5.30 do 16.00 
hod. – v pracovních dnech.
l Denní stacionář nabízí tyto 

služby:
výchovné, vzdělávací a akti-
vizační činnosti – celoživot-
ní vzdělávání, sportovní, kon-
diční, rehabilitační a relaxační 
aktivity, zdravotní a kondiční 
plavání, muzikoterapii, drama-
terapii, arteterapii, práci v ke-
ramické a dřevařské dílně, kul-
turní, společenské a sportovní 
akce v DST i mimo něj.
Pomoc při zvládání běžných 
úkonů péče o vlastní osobu, 
poskytnutí stravy, zprostřed-
kování kontaktu se společen-
ským prostředím, sociálně te-
rapeutické činnosti, pomoc při 
uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osob-
ních záležitostí.

l Cílová skupina osob
Osoby s mentální retardací od 
7 do 64 let věku.
Osoby se sníženou schopnos-
tí v základních životních do-
vednostech a s nutnou podpo-
rou pro zabezpečení životních 
a osobních potřeb.
Osoby s přidruženou tělesnou 
vadou (částečně mobilní, imo-
bilní), pohybující se pomocí 
kompenzačních pomůcek včet-
ně invalidních vozíků.
Osoby s přidruženou smyslo-
vou vadou.
Osoby zbavené, částečně zba-
vené i nezbavené způsobilos-
ti k právním úkonům, které 
vyžadují péči a asistenci dru-
hé osoby.

l Úhrada pobytu v DST – dle 
stanoveného stupně příspěv-
ku na péči 

l Pracovní tým
Vedoucí vychovatelka pověře-
ná řízením DST, vychovatelé 
s odbornou způsobilostí speci-
ální pedagogiky, instruktor so-
ciální péče.

OKÉNKO PRO SENIORY
Připomínáme:

 9. 11.  Autobusový zájezd (Dobrá Voda, Hartmanice), ŠK, str. 11
12. 11.  Film Místa (seniorské středy), MěKS, str. 12
14. 11.  Beseda pro seniory na téma Posvíceno na předváděčky, 

9.00 hod., strakonický hrad, sál U Kata 
16. 11. Taneční odpoledne s písničkou, MěKS, str. 12
Plavání pro seniory, STARZ, str. 10
Veřejné bruslení pro seniory, STARZ, str. 10

BESEDY PRO SENIORY
Před měsícem, přesněji 1. října, 
jsme si připomněli Mezinárodní 
den seniorů. Občanů starších 65 
let žije v našem městě více než 
4 000. Setkáváme se s nimi nejen 
u příležitosti různých kulturních 
a společenských akcí, ale i při spor-
tu. Na adrese U Sv. Markéty 58 ve 
Strakonicích najdete Infocentrum 
pro seniory, které jsme slavnostně 
otevřeli 12. 12. 2013. Od pondělí 
do pátku v době mezi 10.00–12.00 
a 13.00–16.00 se tu na Vás těší na-
še pracovnice. Nabídka je pestrá.
„Seniorům můžeme nabídnout kul-
turní a sportovní přehledy, pomoc 
při vyhledávání kontaktů na odbor-
ná pracoviště a instituce, místní 
tiskoviny, společenskou místnost 
vhodnou k různým setkáním a mo-
hou zde zájemci nahlédnout do 
městských kronik nebo zhlédnout 
vysílání Strakonické televize,“ vy-
jmenovala stěžejní body pestré na-
bídky Bc. Šárka Kuřinová.
Naši občané starší 55 let mohou 
získat v Infocentru pro seniory 
také kartičku, označovanou jako 
Senior Pas. „S touto kartičkou ob-
drží její držitel určitou procentní 
slevu ve vybraných prodejnách ne-
bo institucích, označených logem 
Senior Pas. Registrace je zdarma,“ 
doplnila Bc. Šárka Kuřinová. 

Jako poradní orgán funguje v na-
šem městě také Rada seniorů. 
V rámci své činnosti se snaží 
o zdravé, aktivní a důstojné stár-
nutí obyvatel našeho města, tvor-
bu příznivého celospolečenského 
klimatu a rovnoprávného posta-
vení seniorů ve všech oblastech 
života.
Město Strakonice připravilo ve 
spolupráci s dalšími subjekty 
v letošním roce tři tematické be-
sedy pro seniory. První besedu 
s názvem (Ne)bezpečný věk při-
pravovala Policie ČR a jejím té-
matem byla trestná činnost na 
Strakonicku se zaměřením na pří-
pady podvedených a okradených 
seniorů, kteří uvěřili různým 
smyšleným historkám, kterých 
pachatelé trestné činnosti využí-
vají ke klamání svých obětí. „Tato 
beseda již proběhla a byl o ni vel-
ký zájem,“ uvedla Bc. Šárka Ku-
řinová a připomněla také další 
besedu, která se týkala financí 
a hospodaření s nimi: „Hlavním 
tématem bylo jak správně pracovat 
s penězi, jak své peníze chránit 
a mnoho dalších rad.“ Je před 
námi v pořadí třetí beseda – po-
slední v tomto roce, na kterou 
Vás spolu s Českou obchodní 
inspekcí srdečně zveme.

Kontakty: e-mail: jitka.kristanova@muss.strakonice.eu, tel.: 733 503 084
Telefony: 383 322 241, 602 123 163, 739 023 540

POZVÁNKA NA KURZ
DYSCENTRUM Strakonice, z. s., Vás zve na kurz:
Výchova a vzdělávání dítěte s Aspergerovým syndromem (kurz č. 29)
Přednášet bude lektor ze sdružení APLA Tábor
Termín konání: 22. 11. 2014, 8.30–15.00 hod.
Obsah:
l seznámení se specifiky diagnózy Aspergerův syndrom
l jakým způsobem se tato specifika projevují ve výchovném a vzděláva-

cím procesu
l objasnění kritických situací
l seznámení se s osvědčenými postupy při výchově a vzdělávání dítěte 

s Aspergerovým syndromem
Určeno nejen pro pedagogickou, ale i laickou veřejnost.
Kurz akreditován MŠMT.
Časová dotace: 8 hodin, účastníci obdrží osvědčení, cena: 1 200 Kč.
Přihláška na: www.dyscentrum-strakonice.cz
Poznámka: Kurz se bude konat pouze při naplnění dvaceti účastníky, 
uzávěrka přihlášek je 13. 11. 2014.

KAM PO ZÁKLADNÍ ŠKOLE?
Pokud ještě váháte, potřebujete se ujistit nebo se chcete nechat inspiro-
vat, přijměte pozvání Jihočeské hospodářské komory Strakonice na kaž-
doroční prezentaci středních škol a odborných učilišť, pro kterou se vžilo 
označení tzv. Burza škol. 
Kdy: 13. 11. 2014 • Čas: 08.00–16.00 hodin 
Místo: Městský dům kultury, Mírová 831, Strakonice
Prezentace středních škol, učilišť a firem jsou určeny především žákům 
7.–9. tříd základních škol a jejich rodičům, ale i ostatním zájemcům z řad 
veřejnosti. Svou nabídku vzdělávacích aktivit zde každoročně prezentuje 
více než 40 odborných učilišť, středních škol a vyšších odborných škol 
z celého Jihočeského kraje. Návštěvníci prezentací mají jedinečnou příle-
žitost získat v jeden den a na jednom místě aktuální informace o podmín-
kách a možnostech dalšího studia na středních školách a učilištích a se-
známit se i s možnostmi uplatnění absolventů v praxi. Bližší informace: 
Lucie Štěpánová, tel.: 724 613 943, email: stepanova@jhk.cz 
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GYMNÁZIUM STRAKONICE
si Vás dovoluje pozvat na
cyklus geografických přednášek a promítání:

„S GYMNÁZIEM NA CESTÁCH“
Tentokrát navštívíme podivuhodný portugalský ostrov při pobřeží Afriky 
MADEIRU a cestou se zastavíme v Lisabonu a přes Sintru zajedeme i na 
nejzápadnější bod evropské pevniny, Cabo da Roca. Slovem i obrazem 
vás bude provázet Libuše Leischnerová. 
Sejdeme se v úterý 4. 11. v 18.00 hodin v sále strakonického gymnázia.

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 hod., středa: 13.00–
16.00 hod., pátek: 8.00–14.00 hod.
STD Kopretina – denní aktivity (bez objednání)
Každé pondělí od 10.00 hod. vaření, od 14.30 hod. francouzština pro za-
čátečníky
Každý čtvrtek od 10.45 hod. koně ve Volenicích
Každý pátek od 8.00 hod. keramika s paní Hankou
25. 11. Bowlingový turnaj od 12.00 hod. v restauraci Hai na Palac. nám.
STD Kopretina – pracovní činnosti (nutno předem objednat), mobil: 
734 200 971; e-mail: dilnast@fokus-pisek.cz. Více na www.fokus-pisek.cz

MATEŘSKÉ CENTRUM BERUŠKA
Lidická 194, Strakonice, www.mcberuska.cz
PROGRAM PROJEKTU 
„VĚDOMÉ RODIČOVSTVÍ TŘETÍHO 
TISÍCILETÍ“ – podpořeno dotací MPSV

l Předporodní kurz – Bc. Hana Hanzlíková – každé ÚTERÝ od 
4. 11., 17.30–18.30 hod. 
Zvýhodněná cena 400 Kč za měsíční kurz (4 lekce), přihlášky na tel.: 
725 714 301, minimum je 5 účastnic.

l Cvičení pro těhotné – Bc. Martina Bláhová – každou STŘEDU 
16.30–17.30 hod. ve studiu „Život v kondici“.

l Příprava dítěte na docházku do školy – PhDr. Alexandra Herge-
tová – 6. 11. a 20. 11., 17.00–18.30 hod. (4. a 5. lekce), přihlášky 
na tel.: 605 115 541.

l Setkání rodičů – Mgr. Jana Lidická – 10. 11. PONDĚLÍ, 16.30–
18.30 hod. (40 Kč). Přihlášky na tel.: 605 115 541.

l Vědomé mateřství a otcovství – Mgr. Arnoštka Berousková – 
22. 11. SOBOTA, 10.00–18.00 hod. 
Praktický seminář. Na závěr beseda o životních hodnotách. 
Přihlášky na tel.: 605 115 541 do 20. 11., cena za seminář 300 Kč, 
páry 500 Kč.

l Vývoj osobnosti v prenatálním období – Marie Mášková – 27. 11. 
ČTVRTEK od 16.00 hod. (40 Kč)

l Předporodní setkání – MgA. Katarína Zatovičová – 30. 11. NE-
DĚLE, 9.00–18.00 hod. Zvýhodněná cena 350 Kč pro maminky, 
500 Kč pro páry, přihlášky do 28. 11. na tel.: 605 115 541.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ
ŠKOLA, STRAKONICE

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

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

 2. 11. Zájezd hudebního oboru na muzikál „The Addams Family“ do 
Hudebního divadla Karlín v Praze

 6. 11. Zájezd VO do Prahy (cena Stanislava Libenského – Chuchle, 
Váchal – Zvon – Staroměstské nám., Kolář – koláže – Kampa)

19. 11. Žákovský koncert v zámeckém sálku od 17.30 hod.
24. 11. Třídní koncert M. Piklová
28. 11. Fanfáry na zahájení Adventních trhů – trubači ze třídy 

F. Zetka
Srdečně zveme 2. 12. v 17 hod. na Adventní koncert žáků do Městské-
ho domu kultury ve Strakonicích.

www.ddmstrakonice.cz
VAŠE MÍSTO

PRO VOLNÝ ČAS
 9. 11. Florbalový ligový turnaj – starší žáci – od 10 hod. v házenkář-

ské hale v Máchově ul.
10. 11. Kdo umí, umí – přírodovědná vědomostní soutěž pro žáky 

5. a 6. tříd ZŠ, poznávačka, kvíz o přírodě. Začátky: 13, 14, 15 
hodin (vyberete dle vašich možností). 

 Vstupné: 15 Kč. S sebou psací potřeby. Na soutěž je nutné se 
předem přihlásit. 

 Přihlášky: T. Kulhová, kulhova@ddmstrakonice.cz, 724 318 643, 
386 332 956.

12. 11. Martinský lampionový průvod – sraz s lampiony v 17 hod. 
v CEV Podskalí. Trasa povede přes Palackého náměstí do DDM 
Na Ohradě. Na konci cesty čeká děti pohádka a sladké překva-
pení. Při špatném počasí se akce nekoná. 

 Kontaktní osoba: T. Kulhová, kulhova@ddmstrakonice.cz, 724 
318 643, 386 332 956.

16. 11. Dětská pyžamová párty – od 15 do 18 hod. v sále DDM Stra-
konice na Ohradě. Vstupné: děti 50 Kč, dospělí 70 Kč.

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

 Informace: hrdlickova@ddmstrakonice.cz, 724 122 767.
29. 11. Florbalový ligový zápas – muži „A“ – od 18 hod. v házenkář-

ské hale v Máchově ul.
30. 11. Florbalový ligový zápas – muži „A“ – od 10 hod. v házenkář-

ské hale v Máchově ul.
Akce DDM Vodňany naleznete na www.ddmstrakonice.cz

KONCERT K VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE 
Dne 17. listopadu 2014 se uskuteční koncert Sváti Karáska s jeho 
kapelou, a to u příležitosti 25. výročí Sametové revoluce. Koncert 
proběhne v Rytířském sále od 17 hod. Rezervace na tel.: 608 079 461 
(Pavel Gerčák).

Každou středu Aqua aerobic pod vedením lektorky Michaely 
Homolové – 20.00–21.00 hod. Kontakt – e-mail: misha.ho-
molova@seznam.cz, tel.: 777 17 96 96

Změny programů vyhrazeny!

KRYTÝ BAZÉN
PO 6.00–8.00 k. p.  13.30–15.30 17.00–20.00x
ÚT   14.30–15.30 20.00–22.00
ST 6.00–8.00 k. p. 13.30–14.30* 14.30–16.00 20.00–22.00
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

SAUNA
Po, Ne zavřeno
Út, Pá 10.00–22.00: ženy
St 10.00–22.00: muži
Čt 10.00–22.00: společná
So 10.00–17.00: společná

FITNESS PLAVECKÝ STADION
 

Po  8.00–12.00 13.00–19.00
Út–Pá  8.00–12.00 13.00–21.00
So–Ne 14.00–19.00

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
   Rodiče + děti
   do 10 let     Společné
 4. 11. 16.15–17.15 17.30–18.30
 8. 11. 13.00–14.00 14.30–15.30
11. 11. 16.15–17.15 17.30–18.30
15. 11. 13.00–14.00 14.30–15.30
16. 11. 13.00–14.00 14.30–15.30
18. 11. 16.15–17.15 17.30–18.30
22. 11. 14.45–15.45 16.15–17.15
25. 11. 16.15–17.15 17.30–18.30

Bruslení pro seniory: 6. 11., 13. 11., 
20. 11. a 27. 11. vždy 9.30–10.30
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l 1. 11.–1. 12. Komiks nejen 
v komiksu. Výstava prací 16 
autorů, ve spolupráci s pro-
jektem Rosteme s knihou. ŠK, 
vstupní hala.

l 11. 11. Kurzy počítačové gra-
motnosti, přednostně pro čte-
náře ŠK. Pro začátečníky – 
Posíláme první e-mail. ŠK, 
studovna, 13.00–14.30 hod. 
Pro pokročilé: MS Excel. ŠK, 
studovna, 15.30–17.00 hod. Zá-
jemci se musí přihlašovat osob-
ně, proti vratné kauci 100 Kč.

l 11. a 13. 11. Kurz zdravé-
ho veg(etari)ánského vaře-
ní. 11. 11. „Pokročilí“ a 13. 
11. „Začátečníci“. Přihláš-
ky na jan.juras@knih-st.cz, 
721 658 244. Pořádá Ekopo-
radna ŠK. ZŠ Povážská, Nad 
Školou 560, vždy od 18.00 hod.

l 19. 11. Zelené otazníky: Ryb-
níky – jen továrny na kapry 
nebo součást krajiny? Jak vý-
znamné jsou rybníky pro příro-
du jižních Čech? Kteří živoči-
chové a rostliny zde žijí? Jak se 
změnil způsob hospodaření? 
Hostem bude zoolog RNDr. Ji-
ří Pykal. Pořádá Ekoporadna 
ŠK. Koná se v restauraci Ba-
obab (nad Zborovem, Bavoro-
va 20), od 18.00 hod.

l 20. 11. Čtení sluší každému 
– knihy, které frčí. Nemů-
žete si vybrat, co číst? Přijď-
te se inspirovat a poslechnout 
si ukázky ze zajímavých kniž-
ních novinek. Můžete se po-
dělit o úryvky i z vašich oblí-
bených knih. ŠK, studovna, 
15.00–17.00 hod. 

l 27. 11. Tvořivá dílnička pro 
děti – Vybarvujeme vánoční 
pohlednici. ŠK, oddělení pro 
děti, 8.00–11.00 hod.

Upozornění! Oddělení pro děti je 
z důvodu celkové rekonstrukce 
budovy do konce ledna 2015 ote-
vřené v náhradních prostorách 
na druhém hradním nádvoří.

POBOČKA ŠK A ČSOP ZVOU:
l Výstavka větviček na určo-

vání, pokračují akce Paměť 
strakonických stromů a Nej-
milejší knihy – v půjčovně pro 
děti a dospělé v pobočce Za Par-
kem (Husova 380, otevírací do-
ba: PO a ČT 13–18, ST 8–12).

l ST 5. 11. Prezentace knihy 
NEBE STUDÁNEK III. bás-
níka Ondřeje Fibicha a foto-
grafa Jiřího Chalupy. Součás-
tí programu je beseda na téma 
Jak jsem hledal zatopené dí-
ry v zemi. Možnost zakoupení 
knihy i autogramiáda. Od 18.00 
hod. v restauraci Baobab.

l NE 9. 11. Autobusový zá-
jezd Čepice, Dobrá Voda 
(kostel s unikátním skleně-
ným oltářem, křížovou ces-
tou a betlémem, jeho pro-
hlídka s průvodním slovem, 
Muzeum Dr. Š. Adlera, lé-
čivý pramen), Hartmanice 
(synagoga, muzeum, nauč-
ná stezka Hamižná), Kund-
ratice (zámek – jen zvenku), 
Žihobce (zámek, muzeum, 
výstava, kostel). Vede Karel 
Taschner, cena 200 Kč. Po-
drobnosti a přihlášky v poboč-
ce, na  tel.: 380 422 720 nebo 
na hrdlickova@knih-st.cz

l SO 15. 11. Tradiční procház-
ka ke sv. Janu a přes Vě-
no a Domanice do Strako-

nic (10 km). Sraz v 10.55 hod. 
před nádražím ČD. V 11.09 
jede vlak do stanice Radomy-
šl zastávka. Odtud se půjde po 
zpevněných cestách. Tentokrát 
se bude cestou povídat hlavně 
o přezimování živočichů.

l NE 16. 11. Hraní na kante-
ly. Od 18.00 hod. v pobočce 
Za Parkem ve spolupráci s o. s. 
Spona. K hraní, zpěvu nebo jen 
k poslechu zveme i veřejnost.

l ÚT 18. 11. Karel Skalic-
ký: Strakonické příběhy XI. 
Umřel na choleru. Násled-
ky a souvislosti několika epi-
demických vln smrtící chole-
ry ve Strakonicích v průběhu 
19. století. Vyprávění regio-
nálního historika, doprováze-
né projekcí různých dokumen-
tů a vyobrazení. Od 18.00 hod. 
v restauraci Baobab.

l PO 24. 11. Tvořivý podve-
čer s pí Marcelou Důchodní: 
Ponožkoví sněhuláčci. Me-
zi 17.00–19.00 hod. v půjčov-
ně v Husově ulici čp. 380. Po-
třeby budou připraveny, ale je 
možné přinést i vlastní (nůžky, 
nitě, jehly, bílé i barevné po-
nožky, na oči knoflíčky, bavln-
ky nebo fix, na výplň vlnu, va-
tu, rýži apod.).

l ST 26. 11. Můžeme i my ovliv-
nit sibiřskou tundru? (přednáš-
ka s promítáním). Prof. Ing. Ha-
na Šantrůčková Csc. (z JČU) 
o zkušenostech získaných při 
přírodovědném výzkumu, ale 
i o životě místních lidí. Od 
17.00 hod. v promítacím sále 
strakonického gymnázia.

l SO 29. 11. výlet. Sraz v 8.50 
hod. před nádražím ČD, v 9.08 
jede vlak (s přesedáním) do 
Písku. Podíváme se po okolí 
nebo např. do muzea a odpo-
ledne navštívíme charitní jar-
mark ve waldorfské ZŠ. Zpět 
jede vlak v 17.09 hod.

l Schůzky přírodovědného 
kroužku MOP – sraz každý tý-
den v pátek v 16.00 hod. před 
hradem u kanceláře CIAO. 
Při kroužku se může scházet 
i skupinka dospělých bez dě-
tí, případně také oddíl starších 
školáků. 7. 11. půjdeme na 
hřbitov, rozsvítíme svíčky na 
opuštěných hrobech a připome-
neme si svátek Dušiček. 14. 11. 
jsme pozváni na zahrádku 
k Taschnerovým. Při dalších 
schůzkách budeme hlavně vy-
rábět ozdoby z šustí a jiné dár-
ky pro charitní jarmark.

Více na www.csop-strakonice.net.

ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA
www.knih-st.cz

HRADNÍ PALÁC 
Stálé expozice muzea jsou do 
31. 3. 2015 uzavřeny.

KAPITULNÍ SÍŇ
Otevřeno: od 22. 11., úterý–pátek 
10.00–16.00 hod.
So, ne a svátky 13.00–16.00 hod.

Chuť a vůně Vánoc
22. 11.–28. 12.
Tradiční vánoční výstava tento-
kráte zaměřená na vánoční po-
krmy, pečivo, dobroty, dekorace 

z ovoce. Výstavu opět doplní po-
hyblivý betlém F. Malého a výsta-
va vánočních stromků.
Vstupné 20 a 10 Kč.
Vernisáž 21. 11. od 16 hodin. 
Úvodní slovo Mgr. Blanka Jirso-
vá, kurátorka výstavy. 

ZÁMECKÁ GALERIE 

Úterý–pátek 13.00–16.00 hod.
Sobota a svátky 9.00–12.00 hod. 

Vánoční výstava Spolku přátel 
muzea
12. 11.–20. 12.
Výstava sběratelské kolekce Vero-
niky Komínkové, Ludmily Urba-
nové a Pavla Malého. Vystaveny 
budou vánoční a autíčkové obaly 
od čokolád a modely autíček.

Vernisáž 11. 11. v 16.00 hodin.
Vstupné dobrovolné.

VODNÍ MLÝN HOSLOVICE
Vodní mlýn a expozice jsou do 
31. 3. 2015 uzavřeny. 
Mimo sezonu návštěvy pouze pro 
skupiny po předchozí domluvě 
na tel.: +420 731 907 308, e-mail: 
mlyn@muzeum-strakonice.cz.

OSTATNÍ AKCE

Adventní řemeslné trhy pod 
Rumpálem
28.–30. 11.

VÍTE ŽE…
v roce 2014 uplyne 

l 120 let od narození Karla Hild-
prandta (1894–1975), blaten-

ského rodáka, malíře, který pů-
sobil na zámku v Oseku, byl 
i literárně činný.

l 140 let od doby, kdy byl posta-
ven nový parostrojní pivovar 
na začátku strakonického Pod-
skalí, stavba probíhala v letech 
1873–1874.

PŘIPRAVUJEME NA ROK 2015
l výstavu o řece Otavě
l výstavu pohádkových postavi-

ček Vítězslavy Klimtové
l akce ve vodním mlýně s peče-

ním chleba
l nové edukační programy pro 

školy a veřejnost
a mnoho dalších novinek

Aktuální informace:
www.muzeum-strakonice.cz.

NOVINKA: ŠK již půjčuje i elektronické knihy. Lze je stáhnout a číst ve va-
šich tabletech a smartphonech s iOS či Android nebo na čtečkách eReading.
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Čtvrtek 20.–neděle 23. listopadu
POZOR!!! ČT od 17.30 a 20.00 hod., 
PÁ–NE jen od 20.00 hod. 
ČR, lovestory, 95, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
MY2
Vstupné: 110 Kč
Pátek 21.–neděle 23. listopadu
POZOR!!! jen od 17.30 hod. 
USA, akční/dobrodružný/sci–fi, 
titulky, 125, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 
1. část
Vstupné: 120 Kč
Pondělí 24.–středa 26. listopadu
POZOR!!! PO a ST od 17.30 a 20.00 
hod., ÚT jen od 17.30 hod. 
ČR, komedie/drama, 97, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
Vstupné: 120 Kč
Čtvrtek 27.–neděle 30. listopadu
POZOR!!! jen od 17.30 hod. 
USA, animovaný/rodinný, dabing
Doporučená přístupnost: všem
TUČŇÁCI Z MADAGASKARU 3D
Vstupné: 140 Kč, děti do 15 let 120 Kč
Čtvrtek 27.–pátek 28. listopadu
POZOR!!! jen od 20.00 hod. 
USA, horor, titulky, 90, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
OUIJA
Vstupné: 110 Kč
Sobota 29.–neděle 30. listopadu
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
USA, komedie, 108, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ 2
Vstupné: 100 Kč

DĚTSKÉ SOBOTY
Sobota 1. listopadu 
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 63 
Doporučená přístupnost: všem
ŠVEC A ČERT
Vstupné: 40 Kč
Sobota 15. listopadu 
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 67 
Doporučená přístupnost: všem
O MAŠINCE
Vstupné: 40 Kč
Sobota 22. listopadu 
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 64 
Doporučená přístupnost: všem
POHÁDKY POD SNĚHEM
Vstupné: 40 Kč
Sobota 29. listopadu 
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 67 
Doporučená přístupnost: všem
VÁNOČNÍ PÁSMO V.
Vstupné: 40 Kč

SENIORSKÉ STŘEDY
Středa 12. listopadu 
POZOR!!! od 9.30 hod. 
ČR, drama, 108, 2D
Promítání pro seniory a handicapované
MÍSTA
Vstupné: 50 Kč

FILMOVÝ KLUB – KINO OKO
Úterý 25. listopadu
POZOR !!! jen od 20.00 hod. 
Irsko/VB, hudební komedie, titulky, 
95, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
FRANK
Vstupné: 70 a 55 Kč

Sobota 1.–neděle 2. listopadu
POZOR!!! jen od 20.00 hod. 
USA/KAN, drama, titulky, 111, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
MAPY KE HVĚZDÁM
Vstupné: 110 Kč 
Pondělí 3.–středa 5. listopadu
POZOR!!! jen od 17.30 hod. 
USA, komedie, titulky, 104
Doporučená přístupnost: od 12 let
FALEŠNÍ POLDOVÉ
Vstupné: 110 Kč 
Pondělí 3.–středa 5. listopadu
POZOR!!! jen od 20.00 hod. 
USA, akční/krimi/mysteriózní/thriller, 
titulky, 113, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
MEZI NÁHROBNÍMI KAMENY
Vstupné: 110 Kč
Čtvrtek 6.–pondělí 10. listopadu
POZOR!!! ČT a PO od 17.30 a 20.00 
hod., PÁ–NE jen od 20.00 hod. 
ČR, drama/romantický, 90, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
POHÁDKÁŘ
Vstupné: 140 Kč

Pátek 7.–neděle 9. listopadu 
POZOR!!! jen od 17.30 hod. 
Austrálie/Něm, animovaný/rodin., 79
Doporučená přístupnost: všem
VČELKA MÁJA 3D 
Vstupné: 150 Kč

Úterý 11.–středa 12. listopadu
POZOR!!! jen od 17.30 hod. 
USA, drama, titulky, 89, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
ZMIZENÍ ELEONOR RIGBYOVÉ: 
ON
Vstupné: 110 Kč
Úterý 11.–středa 12. listopadu
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
USA, akční/dobrodružný/mysteriózní/
sci–fi, titulky, 169, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
INTERSTELLAR
Vstupné: 100 Kč
Čtvrtek 13.–neděle 16. listopadu 
POZOR!!! ČT od 17.30 a 20.00 hod., 
PÁ–NE jen od 20.00 hod. 
VB/Čína/USA, akční/drama/válečný, 
titulky, 135, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
ŽELEZNÁ SRDCE
Vstupné: 130 Kč
Pátek 14.–neděle 16. listopadu
POZOR!!! jen od 17.30 hod. 
Norsko, rodin./fantasy, dabing, 85, 2D
Doporučená přístupnost: všem
MAGICKÉ STŘÍBRO: HLEDÁNÍ 
KOUZELNÉHO ROHU 3D 
Vstupné: 140 Kč

Pondělí 17.–úterý 18. listopadu
POZOR!!! jen od 17.30 hod. 
USA, drama, titulky, 100, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
ZMIZENÍ ELEONOR RIGBYOVÉ 
– ONA
Vstupné: 110 Kč
Pondělí 17.–úterý 18. listopadu
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
USA, horor, titulky, 89, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
JESSABELLE
Vstupné: 110 Kč

Středa 19. listopadu
17.30 a 20.00 hod. 
USA, drama, titulky, 139, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
PŘÍBĚH JAMESE BROWNA
Vstupné: 110 Kč

1. 11.
ATMO MUSIC + Sebastian + DJs
Dům kultury, začátek 20.00 hod.

3. 11.
Divadelní předplatné „A“
Ondřej Havelka, Martin Vačkář: 
Zločin v Posázavském Pacifiku
Dům kultury, začátek 19.30 hod.
Divadlo Kalich. Hrají: Jaroslava 
Kretschmerová / Anna Polívková, 
Bohumil Klepl ad.
5. 11.
Veselá trojka Pavla Kršky
Dům kultury, začátek 17.00 hod.

8. 11.
Setkání s ezoterikou
Dům kultury, začátek 10.00 hod.
Výklad karet, numerologie, ast-
rologie, přednášky, semináře 
a spousty dalších zajímavých témat.

10. 11.
KPH – INFLAGRANTI s dopro-
vodnou kapelou
Dům kultury, začátek 19.30 hod.
Electric modern string trio.

16. 11.
Taneční odpoledne s písničkou
Dům kultury, začátek 15.00 hod.
Hraje Miroslav Chodl.

18. 11.
Caveman
Dům kultury, začátek 19.30 hod.
Slavná one man show o tom, co 
dělá muže mužem a ženu ženou.

20. 11.
Divadelní předplatné „B“ – Fried-
rich Dürrenmatt:  Play Strindberg
Dům kultury, začátek 19.30 hod.
Divadlo Metro. 
Hrají: Zuzana Slavíková, Jiří Štěp-
nička, Vladislav Beneš.
26. 11. 
VLADIVOJNA LA CHIA
Rytířský sál, 19.30 hod. 
Koncertní vystoupení uznávané 
skladatelky filmové a divadelní 
hudby.
27. 11.
Pohádky Loutky a lidé
Dům kultury, začátek 17.00 hod.
Pohádka pro malé i velké diváky.

28.–30. 11.
Adventní trhy pod Rumpálem

4.–25. 11.
Výstava fotografií Igora Helle-
brandta – Pohled 2014
Sál U Kata.
5.–25. 11.
Výstava obrazů Jaroslavy Poláč-
kové ze Strakonic na téma 
„VĚČNÁ LÁSKA“ 
Vernisáž: 4. 11. v 17.00 hod. 
v Maltézském sále.
29. 11.–30. 12.
Výstava reprodukcí děl malíře 
Josefa Lady
Vernisáž: 28. 11. v 17.00 hod. 
v Maltézském sále.
Výstava doplněná prodejem vá-
nočních dekorací.

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC
3. 12.
Věra Klásková: Irské balady
5. 12. 
Koncert nejkontroverznějšího 
českého rappera Ektora + DJ
6. 12. 
Výroční koncert Prácheňského 
souboru písní a tanců Strakonice
8. 12. 
Miloslav Martan: Istanbul Perla 
Orientu
9. 12. 
Vánoční koncert Jitky Zelenko-
vé: SPLNĚNÁ PŘÁNÍ 
14. 12. 
Taneční odpoledne s Evou 
a Vaškem
17. 12. 
Divadelní předplatné „A“
Arnošt Goldflam: Komedianti. 
Divadlo Na Jezerce.
18. 12. 
KPH – Česká mše vánoční – Vá-
noce s J. J. Rybou
19. 12. 
Vánoční koncert dětského folk-
lorního souboru Prácheňáček
31. 12.
Silvestr na hradě

KINO OKO STRAKONICE
Sobota 1.–neděle 2. listopadu
POZOR!!! jen od 17.30 hod. 
Itálie, animovaný, dabing, 98, 2D
Doporučená přístupnost: všem
WINX CLUB
Vstupné: 100 Kč


