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MHD 
VE STRAKONICÍCH
Od 1. 1. 2015 platí nové tarify 
MHD Strakonice. Oproti před-
chozím tarifním podmínkám 
došlo k jediné změně, a to 
v části upravující přepravu osob 
nad 65 let věku. V rámci I. 
pásma (neplatí do Katovic) 
mohou senioři nově využívat 
MHD bezplatně, prokazují se 
„jízdenkou nad 65 let věku“ 
vystavenou dopravcem – spo-
lečností ČSAD STTRANS, a. s, 
průkazky jsou vydávány  na 
informacích autobusového ná-
draží. K vystavení jízdenky je 
nezbytné předložit doklad to-
tožnosti a dodat aktuální podo-
benku. Cena za její vystavení je 
50 Kč. Poplatek je jednorázový 
při vyhotovení, platnost prů-
kazky není časově omezena. 
Ostatní tarify a ceny jízdenek 
jsou beze změny.
Od 14. 12. 2014 jsou v platnos-
ti nové jízdní řády na MHD, 
které obsahují zatím jen drobné 
změny, hlavně v návaznosti na 
začátek a konec vyučovací doby 
ve školách.
Václav Býček, odbor dopravy
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STRAKONICKÉ MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO JE POD DROBNOHLEDEM
Zastupitel František Christelbauer 
byl Radou města Strakonice jme-
nován ředitelem Městského kultur-
ního střediska Strakonice, které 
hospodařilo s rozpočtem kolem 
18,5 mil. Kč, na období od 29. lis-
topadu 2014 do 30. června 2015.
František Christelbauer předložil 
vedení města svou koncepci řízení 
MěKS. Na základě snížení cel-
kového příspěvku zřizovatele pove-
dou první kroky k finančním úspo-
rám, a tím pádem k větší efektivitě.
Na otázku, zda je p. Christelbauer 
spokojen s organizační strukturou, 
uvedl: „Zcela chybí samostatné ob-
chodní a reklamní oddělení, které 
by zajistilo nabídkový servis progra-
mů pro zákazníky přímo na míru 
nebo více informovalo o možnostech 
pronájmů prostor ve všech spravo-
vaných zařízeních (dům kultury, ki-
no, kulturní zařízení U Mravenčí 

skály, sály strakonického hradu, 
letní kino i objekt hradní Jedárny).“
Zpracovány proto budou jednotné 
ceníky a pravidla pro pronájem 
všech zařízení. Revizí projdou 
i všechny nájemní smlouvy, aby 
se zjistila jejich výhodnost pro 
město. Po celý prosinec probíha-
ly rozhovory s jednotlivými za-
městnanci, na pořadu jsou tak 
úpravy jejich pracovních náplní.
Intenzivnější propojení plánuje 
také František Christelbauer 
s Městským informačním cent-
rem Strakonice a celým odborem 
školství a cestovního ruchu. S no-
vými návrhy spolupráce se obrátil 
i na Technické služby Strakonice, 
s. r. o., především v oblasti správy 
objektů, a na Dudák – Měšťanský 
pivovar, a. s., pro změnu v zajiš-
tění podpory prodeje výrobního 
sortimentu při městských akcích.

Zda zachová město mezinárodní 
dudácký festival, byla další otázka 
pro nového ředitele: „Festival je fe-
noménem dudáckého světa, připo-
míná strakonické tradice a má ne-
smazatelný význam pro prezentaci 
města v oblasti cestovního ruchu. 
Změny se dotknou jeho přípravy 
nebo programové skladby, ale jeho 
zrušení určitě není na místě.“
Podobně tomu bude i u jiných tra-
dičních programů, které budou 
zachovány, ale budou podrobeny 
ekonomickému zhodnocení s dů-
razem na větší efektivitu. Příleži-
tost by měly dostat i nové pořady 
a festivaly, protože i v našem měs-
tě je řada neziskových organizací, 
které přicházejí s neotřelými ná-
pady, zkušenostmi ze zahraničí 
a nebojí se kreativního řešení. Cí-
lem je kulturu nedržet jen za za-
vřenými dveřmi kulturních zaříze-

ní, ale hlavně ji posunout i před 
jejich brány a vdechnout tak život 
a zábavu blíže k občanům, více do 
centra města. 
Velký kus práce čeká ředitele 
s problematikou Strakonické tele-
vize. Nikdo prozatím nezpochyb-
ňuje její dokumentační práci, ale 
její provoz je nutné v každém pří-
padě zlevnit. 
Nenaruší technický stav zařízení 
vaše plány? „Vzhledem k tomu, že 
se v kulturních zařízeních pohybuji 
profesně delší dobu a již jsem i v no-
vé funkci všechna naše prošel, jsou 
některá z nich poplatná době, kdy 
vznikla. Naším cílem je však nejdří-
ve vytvořit kulturní nabídku, která 
chybí a která bude lákat nejen míst-
ní, ale i návštěvníky z okolí. Pak 
teprve budeme hledat volné finanč-
ní zdroje, abychom vůbec mohli 
uvažovat o větších investicích.“

S JAKÝM ROZPOČTEM BUDE MĚSTO HOSPODAŘIT V ROCE 2015
Rozpočet města Strakonice na rok 
2015 je sestaven v souladu se 
zákonem č. 250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územních 
rozpočtů v členění dle rozpočto-
vé skladby.
Rozpočet je sestaven jako vyrov-
naný. Celkové příjmy jsou navrže-
ny ve výši 484 279 000 Kč, výdaje 
pak ve výši 441 289 000 Kč. Pře-
bytek příjmů 42 990 000 Kč bude 
použit na splátky dlouhodobých 
úvěrů města.
Oproti roku 2014 dochází k na-
výšení předpokládaných příjmů 
o 52 159 000 Kč vzhledem k před-
pokládanému vyššímu výběru da-
ní (o 14 mil. Kč), k přijatým trans-
ferům a dotacím (o 34,5 mil. Kč) 
a k ostatním nedaňovým příjmům 
(o 3,5 mil. Kč).
Na straně příjmů se koalice roz-
hodla upustit od vybírání poplatku 
ze vstupného, což by mělo být víta-
nou pomocí pro všechny nadšence, 
kteří ve městě pořádají různé spor-
tovní či kulturní akce, koncerty 
apod. Z hlediska celkových příjmů 
se částka 80 000 Kč jeví jako zcela 
marginální, na druhou stranu je 
to významná úleva pro nejrůznější 
společenské aktivity všeho druhu.

Podstatnou část příjmů tvoří také 
přijaté transfery (dotace). Součás-
tí navrženého rozpočtu jsou pře-
devším smluvně zajištěné, popř. 
jinými rozpočty potvrzené trans-
fery. Jedná se zejména o nein-
vestiční transfer na výkon státní 
správy ve výši 27 625 000 Kč, dále 
pak o dotace na realizaci ně-
kterých investic, jako je Úpravna 
vody Pracejovice (45,6 mil. Kč), 
Revitalizace hradu (5,8 mil. Kč), 
Revitalizace areálu hřbitova (5,9 
mil. Kč) apod. Je třeba říci, že 
jde o vratky dotací na akce reali-
zované minulým vedením radnice 
v uplynulých letech.
Výdaje města Strakonice, které 
jsou plánovány na rok 2015, jsou 
rozděleny na dvě velké skupiny. 
Běžné výdaje jsou plánovány ve 
výši 310 112 000 Kč, kapitálové 
výdaje pak ve výši 131 177 000 
Kč.
Běžné výdaje jsou naplánovány 
s ohledem na skutečné výdaje ro-
ku 2014. Oproti rozpočtu na rok 
2014 dochází ke zvýšení plánova-
né výše o cca 10 mil. Kč. Nárůst je 
způsoben zejména zvýšeným od-
vodem DPH o 17 mil. Kč, dále na-
výšením dotace na provoz MHD 

o 1,1 mil. Kč, povinným navýše-
ním mzdových výdajů zaměstnan-
ců úřadu a příspěvkových organi-
zací o 3 mil. Kč.
Z důvodu výraznějšího snížení 
rozpočtů u všech organizačních 
složek a příspěvkových organiza-
cí na rok 2015 dochází tak letos 
k poklesu financování jejich roz-
počtů celkem o cca 11 mil. Kč. 
V roce 2015 tak bude poskyt-
nut neinvestiční příspěvek na 
provoz příspěvkovým organiza-
cím základních a mateřských škol 
ve výši 27 030 000 Kč, příspě-
vek MěÚSS 9 000 000 Kč, MěKS 
15 000 000 Kč (snížení o 3,5 mil. 
Kč oproti roku 2014). K mírné-
mu snížení neinvestičního pří-
spěvku došlo také u příspěvko-
vé organizace Technické služby 
města Strakonice. Příspěvek je 
navržen ve výši 48 000 000 Kč, 
což je o 1,4 mil. Kč méně než ve 
schváleném rozpočtu na rok 2014. 
Příspěvek na provoz Šmidin-
gerovy knihovny byl navýšen 
o 550 000 Kč kvůli povinnému 
navýšení platů státním zaměst-
nancům a o příspěvek na obmě-
nu výpočetní a kopírovací techniky.
Pokračování na straně 3.
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Rada města Strakonice zřídila a jmenovala komise rady města pro 
volební období 2014–2018. Komise jsou zřizovány jako iniciativní 
a poradní orgány rady, předkládají svá stanoviska a náměty pro 
rozvoj jednotlivých oblastí.

Komise budou v tomto období pracovat v následujícím složení: 
komise školství: předseda: Mgr. Jan Svoboda, členové: Mgr. Zdeněk 
Gracík, PhDr. Aleš Bartoň, pí Miloslava Vozábalová, Ing. František 
Němec. 
komise pro sociální věci a zdravotnictví: předsedkyně: MUDr. Lenka 
Scheinostová, členové: Mgr. Alena Lípová, p. Alfons Smolej, pí Milo-
slava Pašavová, Mgr. Martin Karas.
komise pro kulturu: předseda: p. Michal Polata, členové: p. Franti-
šek Christelbauer, Ing. Jaroslav Bašta, Mgr. Marcela Miková PhD, 
Bc. Štěpán Klučka.
komise majetková a bytová: předsedkyně: Ing. Marcela Vlčková, 
členové: Ing. Ludvík Němejc, Ing. Karel Vlasák, p. Jan Pašava, p. Jaro-
slav Horejš.
komise pro sport: předseda: Bc. Luboš Parkos, členové: p. Vladimír 
Hovorka, p. Aleš Bláha, p. Martin Česánek, PaedDr. Pavel Kouba.
komise pro rozvoj města a podnikání: předseda: Ing. Václav Hoš-
tička, členové: p. Mario Vlček, pí Jaroslava Kůgelová, Ing. Rudolf 
Oberfalcer ml., Ing. Roman Němeček.
komise pro cestovní ruch: předseda: RNDr. Ladislav Havel, členové: 
p. Vladimír Janák, Mgr. Petr Kollros, p. Pavel Rajnoch, Mgr. Jan Svo-
boda.
komise dopravy: předseda: Ing. Rudolf Oberfalcer, členové: 
por. Ing. Mgr. Hana Baštová, p. Petr Sojka, p. Milan Jungvirt, 
Mgr. Marcela Křiváčková.
komise pro bezpečnost a prevenci: předseda: p. Josef Štrébl, členové: 
p. Milan Michálek, Mgr. Marie Žiláková, p. Josef Hradský, pí Ivana 
Krýslová.
komise pro rozvoj osad: předseda: Pavel Zach DiS., členové: pí Re-
nata Uhlíková Vrchlavská, pí Jitka Šefčíková, Ing. Rudolf Cihlář, 
JUDr. Zdeněk Lacina. 

22. hodině. Dosavadní systém 
nebyl spravedlivý a ne všem se 
měřilo stejným metrem.
Komise pro sport – Bc. Luboš 
Parkos
Hlavním cílem sportovní komise 
bude získat od města větší fi-
nanční prostředky pro podporu 
sportu a volnočasových aktivit. 
Díky tomu bude možné reali-
zovat přímou podporu klubů ne-
bo některé programy, jako pod-
pora vzdělávaní trenérů, nákup 
tréninkových pomůcek a jiné.
Komise pro rozvoj města a podni-
kání – Ing. Václav Hoštička
Smysl činnosti komise pro rozvoj 
města a podnikání vidím v něko-
lika úrovních. První je dosáhnout 
ve smyslu koaliční smlouvy mezi 
jiným navýšení počtu pracovních 
míst ve Strakonicích a jedním 
z možných řešení je vytvoření 
průmyslové zóny a s tím souvise-
jící příliv nových zaměstnavatelů. 
Zde bude naše komise pracovat 
na zásadách vzniku, výkupu a ko-
nečného způsobu prodeje inves-
torům. Rada obdrží naše doporu-
čení a bude na jejím rozhodnutí, 
zda a v jaké finální podobě bude 
náš návrh akceptovat.
Druhou úrovní činnosti, kterou 
bych chtěl v rámci komise reali-
zovat, je průběžná komunikace 
s místními firmami, podnikateli 
a živnostníky a získávání poznat-
ků z jejich praxe. Výsledek by-
chom pak rádi přenesli do svých 
doporučení pro jednání rady, tak 
abychom přispěli k rozumné spo-
lupráci mezi městem a podnikají-
cími subjekty v něm. Cílem by 
mělo být jak vylepšení spoluprá-
ce se strakonickými podnikateli, 
tak přilákání nových podnikají-
cích subjektů a jejich registrace 
ve Strakonicích. Každý pozitivní 
krok v této oblasti by vylepšil 
nabídku pracovních míst a také 
daňové příjmy města Strakonice.
Dále vidím smysl komise v roli 
poradce rady města při přípravě 
vyhlášek, které se budou dotýkat 
svými důsledky vlastní činnosti 
podnikatelů a někdy mohou ne-
gativně ovlivňovat jejich činnost 
v reálném životě. Zde budeme 
nabízet svůj pohled na projedná-
vanou problematiku a budeme se 
pokoušet o obroušení případných 
sporných „hran“. Prosím však 
v tuto chvíli o trochu času, neboť 
i tyto mnou prezentované záměry 
nebyly v době předání podkladů 
tohoto textu naší komisí pro roz-
voj vůbec projednány. Byli jsme 
teprve nedávno ustanoveni a če-

kalo nás první společné jednání. 
Naším záměrem, jak pevně vě-
řím, bude i průhledné seznamo-
vání strakonické veřejnosti s vý-
stupy naší práce.

Komise pro cestovní ruch – RNDr. 
Ladislav Havel 
Náplní činnosti je zejména roz-
voj turistické atraktivity naše-
ho města, zvýšení zájmu o jeho 
návštěvu cílenou propagací, 
prezentací města na webových 
portálech, workshopech a vele-
trzích, zejména ale dobrou kva-
litou nabízených služeb a přá-
telským prostředím.
Úzkou spolupráci plánuji se sfé-
rou kultury a podnikateli v oblas-
ti služeb.

Komise dopravy – Ing. Rudolf 
Oberfalcer
Úkolem dopravní komise bude 
zpracovat generel MHD v souladu 
s plánem rozvoje města Strakoni-
ce. Další věcí, která bude náplní 
práce komise, bude vytvoření sys-
tému pouliční dopravy a inventa-
rizace parkovacích ploch a jejich 
kapacitního rozvoje, příprava plá-
nu obnovy komunikací a chodní-
ků v návaznosti na rozpočtový vý-
hled a plán rozvoje města. Cílem 
práce komise dopravy je součas-
ně dopravně–bezpečnostní kon-
cepce a rozvoj cyklostezek jako 
součást městské dopravy.

Komise pro bezpečnost a prevenci 
– p. Josef Štrébl
Mezi prioritami komise bude ře-
šení veřejného pořádku. Pod tím-
to pojmem je možné představit si 
například problematiku úklidu 
psích exkrementů, které často 
majitelé čtyřnohých přátel pone-
chávají bez povšimnutí v ulicích, 
či opomíjejí opatřit psy náhub-
kem na veřejném prostranství. 
Komise se bude dále zabývat ne-
pořádkem po městě, nepřizpů-
sobivými občany bez ohledu na 
barvu pleti, požíváním alkoholu 
a kouřením mladistvých. Komise 
by ráda navázala užší spolupráci 
s Policií České republiky a ostat-
ními bezpečnostními složkami.

Komise pro rozvoj osad – Pavel 
Zach DiS.
Tato komise vznikla na základě 
dosavadní nedostatečné činnosti 
města v přilehlých osadách. Do-
dnes byly osady na druhé koleji 
a většina možných realizací a in-
vestic byla stále posouvána. Čle-
ny komise jsou předsedové osad-
ních výborů a budou dávat 
podněty radě města ke schválení 
nebo k projednání.

NOVÉ SLOŽENÍ KOMISÍ MĚSTA

Předsedové komisí se vyjádřili 
ke svým představám, na co se 
budou zaměřovat: 

Komise pro sociální věci a zdra-
votnictví – MUDr. Lenka Schei-
nostová
Vážím si jmenování do sociál-
ně zdravotní komise a doufám, 
že se svými čtyřmi kolegy vy-
tvoříme dobrý tým a že se kaž-
dý z nás bude mít možnost vě-
novat tématu, které je mu 
blízké. V sociální sféře platí ví-
ce než kdekoliv jinde, že je 
potřeba mít schopnost naslou-
chat, být vstřícný, zajímat se 
o lidské osudy a chtít pomáhat. 
Bylo by dobré vzbudit zájem 
širší veřejnosti o dění kolem 
sebe a o ty, kteří na tom nejsou 
dobře po jakékoliv stránce. 
Cílem fungování každé komise 
je zodpovědná příprava podkla-
dů pro rozhodování našich rad-
ních v dané oblasti. Věřím, že 
i přes velkou šíři sociální pro-
blematiky se nám toto bude 
dařit.

Komise pro kulturu – p. Michal 
Polata
Současné vedení města klade vy-
soký důraz na rozvoj cestovního 
ruchu i kultury v našem městě, 
proto bývalou komisi pro kulturu 
a cestovní ruch rozdělilo na dvě 
samostatné. Bylo mi svěřeno ve-
dení kulturní komise, ve které 
bych rád navázal na minulou čin-
nost a i nadále podporoval všech-
ny skupiny, soubory a sdružení 
podílející se na kulturním životě 
našeho města. Naším hlavním cí-
lem bude rozšířit spolupráci se 
soukromým sektorem a připravit 
podmínky pro zcela nové finan-
cování kulturního života v našem 
městě. Budeme usilovat o navý-
šení rozpočtu komise a tím lepší 
podmínky pro všechny. Chceme 
podporovat jak pořadatele akcí, 
tak přímo skupiny, kapely, struč-
ně řečeno vystupující přímo.
Dále připravíme zjednoduše-
ní systému takzvaných „rámu-
senek“, kdy pořadatelé dosud 
žádali při každé akci o výjimku 
z vyhlášky u akcí končících po 
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ŘEDITEL MĚÚSS BYL ODVOLÁN
Ke dni 3. 12. 2014 byl Radou 
města Strakonice odvolán z funk-
ce ředitele Městského ústavu so-
ciálních služeb Strakonice Ing. 

Karel Seknička. Do jmenování 
nového ředitele bude tuto funkci 
zastávat zástupkyně pí Zdeňka 
Jirecová.

Město Strakonice si vás dovoluje pozvat 1. ledna 2015 na 

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ NAD ŘEKOU OTAVOU
16.00 u strakonického hradu 5. ročník plavání v řece Otavě (Klub 

otužování při plaveckém oddílu TJ Fezko Strakonice)
18.00 ohňostroj nad řekou 

Přijďte pozdravit své známé a popřát jim do nového roku.

Jedná se o splátky úvěrů na ná-
kup pivovaru ve výši 3 400 000 Kč, 
splátku půjčky na pořízení ZŠ Po-
vážská ve výši 21 053 000 Kč, 
splátku půjčky na rekonstrukci 
Úpravny vody v Hajské ve výši 
2 082 000 Kč, dále splátky úvěru na 
rekonstrukci ČOV ve výši 2 255 000 
Kč. Za přijatý směnečný program 
bude nutné uhradit v roce 2015 cel-
kem 14 200 000 Kč.
Z hlediska nastupující koalice SV, 
ANO, ODS a VPM byla do znač-
né míry omezující ta skutečnost, že 
koalice neměla prakticky žádný 
prostor pro utváření své vlastní fi-
nanční a rozvojové politiky. V ob-
lasti investic bylo nutné převzít již 
zasmluvněné projekty, jako je za-
teplení haly (7,5 mil. Kč), rekon-
strukce Úpravny vody Pracejovicce 
(82 mil. Kč), Podchod pod kolejiš-
těm (8,5 mil. Kč) nebo projekty, 
kterým se nedalo vyhnout. Jedná se 
například o projekty v rámci IPRM 
– Revitalizace parkoviště na sídliš-
ti Mír u Telecomu (odhad 15 mil. 
Kč) a parkoviště u pivovaru (2,5 
mil. Kč). Kdyby oba tyto projekty 
koalice nezrealizovala, hrozilo by 
vracení již poskytnutých dotací ve 
výši řádově 200 mil. Kč, a to i dota-
cí poskytnutých v rámci IPRM sou-
kromým subjektům, tedy mnohým 
SVJ na Míru či Na Stráži!
Velice svazující pro budoucí práci 
koalice jsou splátky minulých úvěrů 
z koaličního hlediska do nesmysl-

ných projektů - za všechny proklí-
naná ZŠ Povážská za 350 mil. Kč 
+ úrok + nyní nově neopravitelné 
funkční vady, koupě budov IPB 
a KB, koupě pivovaru a mnohé dal-
ší, za které budeme dlouhodobě 
platit cca 10 % každoročních roz-
počtových výdajů.
Přesto přese všechno bychom rádi 
v koalici napřímili své budoucí in-
vestiční úsilí do investic, které jsou 
návratné (zejména rozvoj výrobních 
zón), či do nezbytné obnovy technic-
ké infrastruktury. V roce 2015, pak-
liže se podaří zajistit dotaci a doda-
vatelský úvěr na předfinancování 
projektu, chtěli bychom rekonstruo-
vat ulici Krále Jiřího z Poděbrad 
a Svatopluka Čecha včetně kanali-
zace. Budeme také usilovat o co nej-
větší možné zapojení soukromého 
kapitálu do budoucího rozvoje Stra-
konic formou nepřímé podpory při 
realizování soukromých projektů. 
Jde zejména o technickou a infra-
strukturní připravenost pozemků 
a nemovitostí, připravenost v územ-
ním plánování či prostou morální 
podporu (zde například uvažovaný 
společný odbavovací terminál pro 
vlakové a autobusové nádraží).
Věříme, že finanční rok 2015 je 
rokem startovním k budoucí pro-
speritě a že město Strakonice se 
odpoutá od nelichotivé poslední 
pozice mezi jihočeskými městy ja-
ko města pro život a podnikání. 
Rudolf Oberfalcer 

Pokračování ze strany 1.

Kromě každoročních běžných vý-
dajů na místní správu, výdajů na 
provoz organizačních složek a pří-
spěvkových organizací jsou v roz-
počtu plánovány také částky na 
provoz tělovýchovných a rekreač-
ních zařízení (STARZ) ve výši 
18 000 000 Kč.
V oblasti údržby majetku došlo 
k výraznému poklesu plánova-
ných výdajů o cca 4 mil. Kč pro 
nedostatek financí a nutnost pře-
sunout volné zdroje do oblasti ka-
pitálových výdajů na povinnou 
spoluúčast rozpracovaných inves-
tic zděděných z minulosti a do-
končovaných v roce 2015. Nej-
větší plánovanou akcí v oblasti 
údržby jsou stavební úpravy zim-
ního stadionu za 4,8 mil. Kč pro 
splnění požárních norem naří-
zených v minulosti správními 
orgány.
V oblasti veřejné finanční podpory 
jsou každoročně plánovány pří-
spěvky na činnost mládeže a spor-
tovních oddílů (mezi organizace 
působící ve Strakonicích bude 
rozděleno více než 9 mil. Kč), dále 
příspěvky na činnost veřejně pro-
spěšných organizací.
Nedílnou součástí běžných výdajů 
rozpočtu jsou platby úroků z při-
jatých úvěrů a půjček v celkové 
výši 5,7 mil. Kč.

Výdaje na provoz městské poli-
cie byly oproti roku 2014 navý-
šeny o 727 000 Kč, zvýšení bylo 
především na státem nařízené 
navýšení platů a s tím spojené po-
vinné odvody na zdravotní a so-
ciální pojištění.
Kapitálové výdaje města Stra-
konice souvisí s novými i již roz-
pracovanými investičními akcemi 
města Strakonice a dosahují výše 
131 177 000 Kč.
Největší podíl kapitálových výda-
jů tvoří náklady na rekonstruk-
ci a modernizaci Úpravny vody 
v Pracejovicích v celkové výši 
82 000 000 Kč. V této oblasti vý-
dajů jsou dále zahrnuty výdaje na 
akci Zateplení a výměna oken 
sportovní haly ve výši 7,5 mil. Kč, 
Rekonstrukce nádraží – příspěvek 
na podchod ve výši 8,5 mil. Kč, 
Revitalizace ulice Mlýnská ve výši 
5,5 mil. Kč, Revitalizace sídliš-
tě Mír (rekonstrukce parkoviště 
před bývalou budovou Telecomu) 
a některé další investiční akce.
V oblasti financování bude v roce 
2015 nutné pokrýt splátky dlou-
hodobých půjčených prostředků 
– úvěrů a půjček města ve výši 
42 990 000 Kč. Ke krytí těchto 
splátek bude použit plánovaný 
přebytek rozpočtu na rok 2015 
(rozdíl příjmů a výdajů ve výši 
42 990 000 Kč).

S JAKÝM ROZPOČTEM BUDE MĚSTO HOSPODAŘIT V ROCE 2015

V prosinci bylo otevřeno po dvou měsících parkoviště v Podskalské ulici, 
kde probíhala revitalizace. Vznikla zde parkovací plocha z velkoformátové 
betonové dlažby. Snímek zachycuje pokládku dlažby. Foto: Archiv MěÚ

V uplynulém roce probíhala další 
revitalizace strakonického hřbito-
va, navázala na opravy dřívější. Na-
příklad v roce 2008 bylo kompletně 
pro svou obtížnou schůdnost re-
konstruováno schodiště směřující 
ke vstupu na hřbitov, byla doplně-
na rampa pro vedení jízdních kol 
a dětských kočárků. Okolo kruhové 
křižovatky vznikly další opěrné zdi. 
Byla opravena vstupní brána a do-
plněn mobiliář. Rok 2012 se zamě-
řil na kapli sv. Vojtěcha, označova-
nou také jako hrobka maltézských 
kněží a v roce 2014 prošly revita-
lizací historické objekty, jako bý-
valá márnice, kaple Nejsvětější 
Trojice, známá také jako hrobka 
dědičných poštmistrů a hřbitovní 
zeď. Pokračování revitalizace si vy-
žádalo náklady v částce zhruba 7,7 
milionů korun včetně DPH. Stra-
konice získaly dotaci z Regionální-

ho operačního programu NUTS II 
Jihozápad, jejíž předpokládaná vý-
še je 5,9 mil. korun. Během těchto 
stavebních prací se podařilo navrá-
tit do odpovídajícího stavu pa-
mátkově chráněný objekt bývalé 
márnice, která byla v havarijním 
stavu, a také zrestaurovat malby, 
a kamenné epitafy v kapli Nejsvě-
tější Trojice. V rámci revitalizace 
byly rovněž zhotoveny a navráce-
ny na původní místo do kaple sv. 
Vojtěcha kopie olejomaleb na ple-
chu, které byly v minulosti odcizeny.
Ke vstupům na hřbitov byly osaze-
ny informační tabule, z nichž se 
zájemci mohou dozvědět o histo-
rii strakonického hřbitova a také 
zajímavosti o zdejších památkově 
chráněných objektech. Text v čes-
kém a anglickém jazyce je dopro-
vázen historickými a současnými 
fotografiemi.

DALŠÍ PAMÁTKY NA INFORMAČNÍ TABULI 
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ZPRÁVY

O SPOLEČNÝ GRANT BYL NEBÝVALÝ ZÁJEM
O pátý ročník Společného gran-
tu Komunitní nadace Blanicko– 
otavské a Zdravého města Stra-
konice byl nebývalý zájem. „Při-
šlo nám celkem 22 žádostí 
o podporu, souhrn žádaných čás-
tek se vyšplhal až k 260 000 Kč.“ 
uvedl Milan Bubeníček, ředitel 
nadace.

Společný grant přitom rozděluje 
100 000 Kč. „I proto měla letos výbě-
rová komise nelehkou úlohu a i přes 
krácení se nedostalo na všechny ža-
datele. Smůlu měly i zajímavé a po-
třebné projekty, které doplatily na 
méně kvalitní zpracování žádosti,“ 
doplnil koordinátor Zdravého měs-
ta Strakonice Michal Novotný.

JIŘÍ MLÍKA MISTREM ČESKÉ REPUBLIKY V KARATE

Naše město od letošního roku po-
těší své občany, slavící 75, 80, 85, 
90, 95, 100 a více let a s trvalým 
pobytem ve Strakonicích, dár-
kovým poukazem v hodnotě 200 
Kč. Vzhledem k aktuální zákonné 
úpravě ochrany osobních údajů již 
nebude nadále zachována zvyklost 
roznosu dárkových balíčků osla-
vencům přímo domů, ale v infor-
mačním centru pro seniory obdrží 
poukázku na volný výběr zboží 
v prodejnách Jednoty. Kontaktuj-
te prosím, slavíte-li vy nebo někdo 
z blízkých, informační centrum 

pro seniory. Jde o jednu z mála 
radostí, kterou může město pro 
své spoluobčany, jejichž život je 
mnohdy s naším městem úzce 
spjat, udělat. Těšit se mohou také 
na setkání s představiteli radni-
ce, kdy budou mít příležitost za-
vzpomínat si, vyslovit svá přání 
či jen sdělit, co je tíží a s čím by 
potřebovali pomoci.
Více informací získáte přímo v In-
formačním centru pro seniory 
U Sv. Markéty 58, tel.: 383 700 
777, e-mail: seniori@mu-st.cz.
Eva Janochová, oddělení CR

DÁREK K ŽIVOTNÍMU VÝROČÍ

A na jaké projekty se můžeme ve Strakonicích těšit:

Projekt Realizátor Výše grantu
Město plné tradic 
s rodinou

Přátelé mateřského 
centra Beruška, o. s. 15 000 Kč

Naše koše Sunshine Cabaret, o. s 10 000 Kč
Florbalová žákovská liga
a Floorday FbC Strakonice 10 000 Kč

Skauti 
pro veřejnost

Junák – svaz skautů
a skautek ČR, 
středisko Švanda dudák

10 000 Kč

Týdny pro duševní zdraví
aneb Zahradní slavnost 
ve Strakonicích 2015

FOKUS Písek 10 000 Kč

Dřevostavba zahradního
přístřešku SVJ čp. 638–640  9 637 Kč

Artwall Strakonice Sunshine Cabaret, o. s.  8 000 Kč
Červen – Měsíc dětí TJ Dražejov  5 000 Kč
Kuželky pro radost SZP v ČR, Strakonice  5 000 Kč
XIV. Sportovní hry
seniorů

MěÚSS, 
Domov pro seniory  4 663 Kč

Pohyb nás baví a prospívá
našemu zdraví

Svaz diabetiků ČR,
Strakonice  4 500 Kč

Minibasketbalová liga 
ZŠ 2015

SK Basketbal
Strakonice  3 500 Kč

Pojďme spolu k betlému Občané Modlešovic  2 700 Kč
Turistický závod – mis-
trovství Jihočeského kraje Duha Husot  2 000 Kč

Podpořeno 14 projektů, jeden vyřazen, 7 projektů nevyhovělo.
Grant je společnou aktivitou Komunitní nadace Blanicko–otavské 
a Zdravého města Strakonice na principu tzv. matching grantů, kdy 
každá ze stran vloží přesně polovinu rozdělované částky. 
Dosud byly podpořeny místní neziskové organizace a občanské ini-
ciativy téměř 500 000 Kč.
Společný grant byl oceněn v roce 2012 cenou ministerstva vnitra za 
inovaci ve veřejné správě.
Michal Novotný, koordinátor Zdravého města

OKÉNKO PRO SENIORY

 9. 1.  Tříkrálový koncert, str. 6
18. 1.  Taneční odpoledne s písničkou, MěKS, str. 8
21. 1.  Heligonky Aleše Rusňáka, MěKS, str. 8
21. 1.  Pohádkář (seniorské středy), MěKS, str. 8

V neděli 7. 12. 2014 se v Čes-
kých Budějovicích konalo mis-
trovství mládeže České republiky 
v karate. Tohoto mistrovství se 
zúčastnilo i pět karatistů ze ško-
ly Cobra Ryu Strakonice, kteří si 
svou účast vybojovali v krajských 
a národních nominačních turna-
jích.
Výkony všech strakonických 
účastníků byly na velmi vysoké 
úrovni a tři z nich se dokázali 
probojovat na bodované pozice, 
z toho dva až na stupně vítězů. 
V kategorii kumite dorostenci 
-57 kg získal po velmi pěkném 
výkonu bronzovou medaili Zde-
něk Holeček. S kategorií mládeže 
se rozloučil opravdu famózně ju-
nior Jiří Mlíka a po bezchybném 
výkonu nenechal nikoho na po-
chybách, kdo získá titul mistra 
ČR v kumite +76 kg. Po dvou 
titulech vicemistra v letech 2012 

a 2013 tak vybojoval titul nej-
vyšší a můžeme se těšit na jeho 
další výkony v seniorských kate-
goriích.
Petr Petřík

Jiří Mlíka. Foto: Archiv školy

Národní sít Zdravých měst slaví 
letos 20 let od svého založení. Vý-
znamné výročí si na konci listopa-
du připomněla prezentací nejlep-
ších měst, obcí a mikroregionů na 
konferenci v Praze s příznačným 
podtitulem „Zdravá města v ČR – 
Inspirace pro obce po volbách?“
Mezinárodní Projekt Zdravé měs-
to byl zahájen v roce 1988 Svě-
tovou zdravotnickou organizací 
(WHO), která k němu přizvala 
nejvýznamnější evropské metro-
pole. Za patnáct let trvání projek-
tu v Evropě vzniklo 1 300 zdra-
vých měst ve 30 zemích. Dalším 
impulsem byla konference OSN 
Summit Země o udržitelném roz-
voji v roce 1992 v Rio de Janeiro.
Poté bylo jen otázkou času, kdy 
a zda nějaké Zdravé město vznik-
ne i v České republice. 
Stalo se tak v roce 1994, kdy čtr-
náct měst založilo Národní síť 
Zdravých měst ČR.
Ta se za dvacet let rozrostla více 
než osmkrát – nyní má 117 členů 
a jejími členy již dávno nejsou 
jen města, ale i obce, mikrore-
giony, a dokonce i kraje.

Společná je snaha o zvyšování 
kvality veřejné správy, o dobré 
strategické plánování a řízení roz-
voje města s ohledem na udržitel-
ný rozvoj a podpora zdraví. To, co 
je charakteristické, je snaha zapo-
jovat obyvatele do rozhodování 
ve městě formou Fóra Zdravých 
měst a většinu významných inves-
tic realizují až po veřejném pro-
jednání s občany.
Více na webech: www.zdravames-
ta.cz nebo www.dobrapraxe.cz.
Čemu se zdravá města věnují, mů-
žete posoudit i z vlastní zkušenos-
ti. Strakonice jsou Zdravým měs-
tem od roku 2006. Za tu dobu 
jsme se již osmkrát sešli na ve-
řejném diskusním Fóru Zdravého 
města, šestkrát na Jarním setkání 
a uskutečnilo se první Fórum mlá-
deže a nespočet Čajů o páté a ve-
řejných projednání. Tradicí se sta-
ly kampaně, jako Týden mobility, 
Dny zdraví a Den Země. Město 
schválilo nový Strategický plán 
rozvoje města a úplně první Ko-
munitní plán sociálních služeb.
Michal Novotný, koordinátor Zdra-
vého města

20 LET SE ZDRAVÝMI MĚSTY I VE STRAKONICÍCH



Tým rakouských a českých stu-
dentů AC Racing se zúčastnil ce-
losvětového finále středoškolské 
vzdělávací soutěže Formule 1 ve 
školách v exotickém Abu Dhabi. 
Tým, jehož celý název zní Austri-
an–Czech Racing, byl složený 
z vítězů šestého ročníku středo-
školské vzdělávací soutěže For-
mule 1 ve školách v České re-
publice, týmu ST Racing ze 
strakonické průmyslové školy 
a týmu the falcons, nejlepšího ra-
kouského týmu, který reprezento-

val gymnázium z hornorakous-
kého Gmundenu. V šestičlenném 
týmu zastupoval českou část Jan 
Narovec (design engineer), Kris-
týna Hlaváčová (grafička) a Ja-
kub Chán (výrobní inženýr). Ra-
kouskou trojici tvořil Florian 
Hofer (týmový manager), David 
Grafinger (zdrojový manager) 
a Patrick Urich (pit display desi-
gner). Členy týmu dále byli Do-

minik Starý a Adam Ježek, pů-
vodní členové ST Racing týmu, 
kteří se aktivně podíleli na vývoji 
a výrobě závodního modelu pro 
světové finále, ale z důvodu pře-
kročení věkového limitu se ne-
mohli soutěže aktivně účastnit. 
Tvořili tak technickou podporu 
soutěžního týmu. Světové finále 
odstartovalo v pátek 21. listopa-
du, kdy na týmy čekala registrace 
a přejímka závodních modelů. Po 
vlastní registraci byly již před ra-
kousko–českým uskupením hlav-

ní soutěžní dny, které započaly 
stavbou zázemí týmu, pokračova-
ly obhajobou práce před technic-
kou porotou, verbální prezentací, 
prezentací týmu u stánku a sa-
mozřejmě následovaly závody na 
dráze. Tým AC Racing nakonec 
obsadil ve velice silné konkurenci 
celkové 22. místo ze třiceti osmi 
zúčastněných týmu.
Jan Narovec, design engineer
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 INFORMACE

STRAKONICKÁ FORMULE SE VE SVĚTOVÉ KONKURENCI 
NEZTRATILAPomoc při zdravotních potížích

1. 11. pomohli strážníci muži 
s rozbitou hlavou na autobusovém 
nádraží.
5. 11. z ulice Na Ohradě odvezli 
nalezeného podnapilého muže do 
protialkoholní léčebny.
15. 11. převezli zmatenou ženu, 
která se pohybovala jen v tričku 
po tržnici, domů.
22. 11. v ulici Nábřežní ležel 
podnapilý muž se zraněním na 
hlavě, byl převezen k ošetření.
23. 11. se v ulici Kosmonautů po-
hybovala zmatená dívka, byla pře-
dána otci.
27. 11. byla v ulici Arch. Dubské-
ho k ženě s nevolností přivolána 
RZS.
Kouření zakázáno
Lidé zapomínají, že na autobuso-
vých zastávkách a nádraží je kou-
ření zakázáno.
5. 11. čekala proto na kuřáka na 
autobusovém nádraží pokuta.
Odpovědnost za psí miláčky
Někteří majitelé psích miláčků rá-
di zapomínají na své povinnosti.
9. 11. na sídlišti Mír zapomněl 
majitel dvou psů, kteří zde byli na 
volno, že by měl uklidit exkremen-
ty, zaplatil proto pokutu.
26. 11. čekala pokuta na majitele 
psa rasy stafford, jenž pokousal 
zákazníka marketu. 
Další přestupky a agresivita
6. 11. v ranních hodinách byli ka-
merami zachyceni dva muži při 

ničení květináčů a rostlin, zaplatili 
pokutu.
16. 11. byl v obchodu v Bezděkov-
ské ulici dopaden zloděj, po před-
vedení na OO PČR bylo zjištěno, 
že již byl za podobnou činnost 
trestán, proto další řešila Policie 
ČR.
20. 11. v ulici Ellerově porušovali 
dva mladíci tržní řád nabízením 
levnějšího odběru energie, pře–
stupek byl vyřešen v blokovém ří-
zení.
21. 11. v ranních hodinách se 
chystal podnapilý muž nastartovat 
vozidlo, dále věc řešila hlídka OO 
PČR.
25. 11. byl zadržen v prodejně 
v Mlýnské ulici muž, který zde 
kradl opakovaně, byl předán Poli-
cii ČR.
25. 11. v Máchově ulici vytahovali 
papír z kontejneru dva muži, kteří 
se jej chystali zpeněžit ve sběrně, 
měli již plnou kárku. Papír vrátili 
a okolí uklidili.
27. 11. nalezli asistenti kriminali-
ty při pochůzce injekční stříkačku, 
kterou převezli k odborné likvi-
daci.
29. 11. byl na Policii ČR předán 
muž, který v baru v ulici Povážská 
rozbil výlohu.
Značnou část uvedených událostí 
byla městské policii oznámena ob-
čany, kterým patří uznání za to, že 
nejsou lhostejní ke svému okolí.
Milan Michálek, velitel strážníků 
MP Strakonice

NĚKTERÉ ZÁSAHY MĚSTSKÉ POLICIE V LISTOPADU

V rychlém běhu všedního života 
si jen stěží hledáme chvíle na 
romantiku, a přesto právě tyto 
výjimečné momenty jsou zásad-
ní pro náš partnerský život.
Jednou z nevšedních životních 
událostí, hodných oslavy, je vý-
ročí svatby. Náš úřad nabízí ob-
čanům s trvalým pobytem ve 
Strakonicích uspořádání oslavy 
výročí svatby v prostorách obřad-
ní síně Městského úřadu Strako-
nice nebo v obřadní síni na stra-
konickém hradě. 
Potřeba je předložit občanské prů-
kazy oslavenců, oddací list a do-
hodnout termín.
Pokud si naši občané chtějí připo-
menout v roce 2015 zlatou, dia-
mantovou, nebo dokonce kamen-
nou svatbu ve svém soukromí, 

obdrží dárkový balíček v hodnotě 
600 Kč a podepíší se do pamětní 
knihy.
S ohledem na platnou právní 
úpravu využívání údajů evidence 
obyvatel je nutné, aby se oslavenci 
přihlásili na úřadě osobně, popř. 
prostřednictvím svých dětí, sou-
sedů, kamarádů či ostatních pří-
buzných. Radnice nemá oprávně-
ní vyhledávat osobní informace. 

Městský úřad Strakonice vytvo-
řil pro rok 2015 nová pravidla 
pro konání sňatečných obřadů

Strakonice nabízí snoubencům 
pro uzavření sňatku obřadní síň 
na městském úřadě a v strako-
nickém hradu. 
Hrad si mohou snoubenci zadat 
v každou sudou sobotu a liché 

OSLAVY VÝZNAMNÝCH VÝROČÍ SVATBY soboty jsou určeny pro svatby na 
jiném vhodném místě.
Každý pátek oddáváme na měst-
ském úřadě, a protože tento den 
je radou města určen jako den 
oddávací, obřady nejsou zpo-
platněné. Svatby konané v jiný 
den ve výše jmenovaných obřad-
ních síních jsou zpoplatněny 
správním poplatkem ve výši 
1 000 Kč. Za obřad konaný 
v areálu strakonického hradu – 
mimo obřadní síň (zejména ná-
dvoří hradu, kapitulní síň, park 
u hradu) snoubenci zaplatí 1 000 
Kč, za jiné vhodné místo ve 
správním obvodu našeho matrič-
ního úřadu zaplatí snoubenci 
3 000 Kč.
Zaplacením provozního poplatku 
není dotčena povinnost uhradit 
příslušný správní poplatek. 

Obřady budou konány v maximál-
ním počtu šest obřadů denně a ča-
sové termíny budou snoubencům 
zadávány, tak aby na sebe jed-
notlivé obřady navazovaly. 
Doporučujeme snoubencům sjed-
nat si nejprve termín konání obřa-
du na odboru vnitřních věcí MěÚ, 
oddělení matrik, a to ještě před 
dalšími rezervacemi, jako je sjed-
nání místa oslavy, objednávka ša-
tů a další. Pokud snoubenci musí 
z jakéhokoliv důvodu svatbu zru-
šit, prosíme o sdělení této skuteč-
nosti i našemu úřadu. 
Strakonický matriční úřad se sna-
ží i nadále pokračovat v dlouho-
leté tradici a párům, které chtějí 
mít obřad ve Strakonicích, při-
pravit co nejpříjemnější vstup do 
společného života. 
Anežka Lukešová, matrikářka

Týmové foto AC Racing z leva: Dominik Starý, Kristýna Hlaváčová, Jan 
Narovec, Patrick Urich, Florian Hofer, Jakub Chán a Adam Ježek. 
Vpředu David Grafinger.  Foto: Archiv školy

ŘEŠENÍ LISTOPADOVÉ KŘÍŽOVKY
Moudří lidé jsou ti, kteří se dokáží radovat z maličkosti. G. B. Shaw
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AKCE – V lednu je solární louka ke vstupu do krytého 
bazénu zdarma

STARZ Strakonice
Na Křemelce 512

386 11 Strakonice
tel./infolinka:

380 422 761, 380 422 763
e-mail: karel.dvorak@starz.cz, 

internet: www.starz.cz

KRYTÝ BAZÉN
PO 6.00–8.00 k. p.  13.30–15.30 17.00–20.00x
ÚT  12.30–13.30 14.30–15.30 20.00–22.00
ST 6.00–8.00 k. p. 12.30–13.30* 13.30–16.00 20.00–22.00
    (15.30–16.00x)
ČT  (14.30–15.30o) 14.30–16.30 20.00–22.00
PÁ 6.00–7.30 k. p.  12.00–22.00 (15.30–20.00x)
SO  13.00–20.00
NE  13.00–20.00
Vysvětlivky:  k. p. – kondiční plavání (bez parní lázně), x – polovina bazénu
                       * – plavání pro důchodce, o – plavání pro těhotné

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
 

– bonusové, slevové akce – info 
ve fitness
Po  8.00–12.00 13.00–19.00
Út–Pá  8.00–12.00 13.00–21.00
So–Ne  14.00–19.00

INFORMACE
1. 1. zavřeno
2. 1.  13.00–20.00: krytý bazén 
 14.00–19.00:  fitness
 13.00–20.00: sauna – ženy
3. 1. 13.00–20.00:  krytý bazén
 14.00–19.00: fitness
 10.00–17.00: sauna
  – společná

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
   Rodiče + děti
   do 10 let     Společné
 1. 1. 14.00–15.00 15.30–16.30
 2. 1.  10.00–11.30
 3. 1. 14.00–15.00 15.30–16.30
 6. 1. 16.15–17.15 17.30–18.30
13. 1. 16.15–17.15  17.30–18.30
20. 1. 16.15–17.15 17.30–18.30
27. 1. 16.15–17.15 17.30–18.30

Bruslení pro seniory: 8. 1., 15. 1., 
22. 1., 29. 1. vždy 9.30–10.30

Změny programů vyhrazeny!

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)
Pondělí od 10.00 hod. vařečka l Úterý od 13.00 hod. čtení z knížek l 

Čtvrtek od 10.00 hod. film a hudba l Pátek od 9.00 hod. den s keramikou

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ
ŠKOLA, STRAKONICE

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

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

 9. 1. Tříkrálový koncert v kostele sv. Markéty – Dětský pěvecký 
sbor Fere Angeli (M. Miková)

13. 1. Setkání rodičů žáků PHV – zařazení na nástroje od 2. pol. 
v 16.30 hod. učebna HN Kochana z Prachové

21. 1. Žákovský koncert od 17.30 hod. zámecký sálek 
22. 1. Kytarový koncert žáků J. Pelána od 16.30 hod. zámecký sálek
28. 1. Koncert žáků L. Mráze od 16 hod. zámecký sálek
29. 1. Koncert žáků M. Lukeše od 15.30 hod. Kochana z Prachové
 Koncert žáků P. Karase od 16 hod. zámecký sálek

Soutěže, přehlídky, zájezdy...
 9. 1. Maturitní ples v Horažďovicích – vystoupení tanečního oboru 

A. Janotové
23. 1. Soutěžní přehlídka Zlatá struna, celostátní kolo v Plzni 

– reprezentace kytaristů J. Pelána
30. 1. Republikové finále Dětské porty v Praze – účast žáka J. Pelána

www.ddmstrakonice.cz
VAŠE MÍSTO

PRO VOLNÝ ČAS
10. 1. Florbalový ligový turnaj – dorostenci, 10.00–17.00 hod. há-

zenkářská hala v Máchově ulici 
 Florbalový ligový zápas – muži „A“, od 18.00 hod. házenkář-

ská hala v Máchově ulici 
11. 1. Florbalový ligový zápas – muži „A“, od 18.00 hod. házenkář-

ská hala v Máchově ulici 
17. 1. Florbalový ligový turnaj – muži „B“, 10.00–17.30 hod. há-

zenkářská hala v Máchově ulici 
24. 1. Mami, tati, jdeme na ples – 17.00–21.00 hod. DDM Na Ohra-

dě. Společenský oděv podmínkou. Vstupenky v DDM. 
 Více informací: sramkova@ddmstrakonice.cz
25. 1. Florbalový ligový turnaj – mladší žáci, 9.00–13.30 hod. há-

zenkářská hala v Máchově ulici 
30. 1. Den plný her – 8.00–16.00 hod. CEV Podskalí
 Přírodovědné hry a kvízy, krmení zvířátek, sportovní a pohybo-

vé hry, tvořivá dílna. Program na www.ddmstrakonice.cz.
 Vstupné 120 Kč (oběd, svačina, materiál a pedagogický dozor).
 T. Kulhová, kulhova@ddmstrakonice.cz, 383 332 956, 724 318 

643. Přihlášky do středy 28. 1. 2015

MATEŘSKÉ CENTRUM BERUŠKA
Lidická 194, Strakonice

Otvíráme 5. 1. 2015. 
Pravidelný program na webu 

NEPRAVIDELNÝ PROGRAM
l 13. 1. v 17.00 hod. PŘEDNÁŠKA: VÍŠ CO, JÍŠ? ANEB JAK SI 

SÁM SOBĚ POMOCI PŘI NEMOCI, Milada Koutenská (kinezio-
ložka), vstupné 40 Kč

l 19. 1. v 10.30 hod. PŘEDNÁŠKA: SLOŽENÍ KOSMETICKÝCH 
PŘÍPRAVKŮ, vstup zdarma

l 21. 1. v 10.30 hod. CVIČENÍ NA BOSU – pro děti 1,5–3 roky, nut-
ná přihláška na tel.: 773 165 696, vstupné 30 Kč

l 21. 1. v 16.30 hod. WORKSHOP DRÁTKOVÁNÍ, Eva Nahodilová, 
cena 250 Kč/2 hod. Přihlášky na tel.: 773 165 696

l 23. 1. od 17.00 hod. DESKOVÉ HRY PRO DOSPĚLÉ, vstupné 
30 Kč

l 26. 1. v 16.00 hod. EFT – DĚTSKÉ PROBLÉMY (strachy, fobie...), 
přijďte i s dětmi, vstupné 30 Kč

l 31. 1. od 15.00 do 18.00 hod. MAŠKARNÍ BÁL I. – předprodej 
vstupenek v MC, vstup 50 Kč/dospělí, 30 Kč/dítě 

Více informací najdete na www.mcberuska.cz

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015
Oblastní charita Strakonice ve spolupráci s farnostmi, 
školami či různými mládežnickými organizacemi po-
řádá v termínu od 1. do 14. 1. 2015 Tříkrálovou sbír-
ku. Více informací naleznete na www.trikralovasbirka.cz
Tříkrálový koncert
V pátek 9. 1. 2015 od 19 hodin v kostele u sv. Markéty ve Strakonicích 
vystoupí Dětský pěvecký sbor Fere Angeli a smíšený sbor HLASOŇ pod 
vedením Marcely Mikové.

UPOZORNĚNÍ PRO KLIENTY VZP
Nové klientské pracoviště VZP ČR se přestěhovalo do areálu strakonic-
ké nemocnice.
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GYMNÁZIUM STRAKONICE
si Vás dovoluje pozvat na 

cyklus geografických přednášek a promítání:

l „S GYMNÁZIEM NA CESTÁCH“
 Cestování po Etiopii, Milena Beranová

27. ledna 2015 v 18 hodin přednáškový sál gymnázia 

l 2. 1.–2. 2. Literární a histo-
rický odkaz mistra Jana Hu-
sa. Výstava k 600. výročí upá-
lení Jana Husa. ŠK, vstupní 
hala. 

l 13. 1. Kurzy počítačové gra-
motnosti, přednostně pro 
čtenáře ŠK. Základy práce 
s počítačem (pro úplné začá-
tečníky). ŠK, studovna, 9.00–
10.30 hod. MS Word. ŠK, 
studovna, 13.00–14.30 hod. 
Osobní přihláška proti vratné 
kauci 100 Kč.

l 13. 1. Kurz zdravého veg(eta-
ri)ánského vaření. Probí-
há 1x měsíčně až do května. 
Účast lze objednat na jan.ju-
ras@knih-st.cz nebo 721 658 
244. Pořádá Ekoporadna ŠK 
v ZŠ Povážská, Nad Školou 
560, vždy od 18.00 hod.

l 21. 1. Zelené otazníky: Ná-
vrat velkých býložravců – vý-
zva péče o krajinu 21. stole-
tí? Mgr. Miloslav Jirků, PhD. 
z Akademie věd ČR. Restaura-
ce Baobab (nad Zborovem, Ba-
vorova 20), od 18.00 hod.

l 29. 1. Tvořivá dílnička pro 
děti – Vystřihujeme girlandy. 
ŠK, oddělení pro děti, 8.00–
11.00 hod.

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

POBOČKA ŠK A ČSOP ZVOU:
l Pokračuje výstavka fotografií 

B. Kocka, větviček na určová-
ní, akce Paměť strakonických 
stromů a Nejmilejší knihy – 
Za Parkem (Husova 380, ote-
vírací doba: PO a ČT 13–18, 
ST 8–12).

l PÁ 9. 1. Čtení v pobočce pro 
dospělé i děti (každá skupin-
ka může být i zvlášť). Přijď-
te se podělit o hezké úryvky ze 
svých oblíbených knih a po-
slechnout si jiné. Vaše čtení 
není podmínkou, můžete jen 
posedět, vyměnit si tipy. Me-
zi 15.00–17.00 hod. v pobočce 
(lze přijít třeba jen na část pro-
gramu).

l ST 14. 1. Doc. Ing. arch. Th-
Lic. J. Kupka, Ph.D.: Když 
dva dělají totéž, není to totéž 
– budování parkového okru-
hu v Praze a Vídni (přednáška 
s promítáním). Od 17.00 hod. 
v sále strakonického gymnázia.

l SO 17. 1. Přírodovědná pro-
cházka ke sv. Janu a přes Vě-
no a Domanice do Strakonic 
(10 km). Sraz v 10.55 hod. před 
nádražím ČD. V 11.09 vlakem 
do stanice Radomyšl zastávka. 
Odtud po zpevněných cestách, 
probereme ochranářské čin-
nosti a možnost zapojení.

l PO 19. 1. Tvořivý podvečer 
s pí B. Legátovou: Pletení 
na prstech (šála, tkanice...). 
17.00–19.00 hod. v pobočce. 
Potřeby připraveny, lze přinést 
i vlastní (silnější vlnu a háček).

l ÚT 20. 1. K. Skalický: Stra-
konické příběhy XIII. Voda 
most sebrala. Příběhy jed-
notlivých strakonických mos-
tů. Velká povodeň roku 1784 
a všední život tehdejšího měs-
ta na divoké Otavě. Od 18.00 
hod. v restauraci Baobab.

l SO 24. 1. Výlet s prohlíd-
kou funkční vodní elektrár-
ny p. Mojžíše (s výkladem, a to 
i o historii mlýna). Sraz v 8.50 
hod. u zastávky MHD na síd-
lišti Mír. V 9.00 autobusem do 
Katovic. Zpět autobusem ve 
13.07 nebo pěšky podél řeky. 

l NE 25. 1. Další společné hra-
ní na kantely (vyrobené při 
akcích ŠK), případně i dal-
ší nástroje. Od 18.00 hod. Za 
Parkem ve spolupráci s o. s. 
Spona. 

l Schůzky kroužku MOP (kro-
mě 2. 1. a 30. 1.) – sraz vždy 
v pátek v 16.00 hod. před 
hradem u CIAO. Sáňko-
vání, mikroskopování, vyrá-
bění, hry... 9. 1. četba knih, 
16. 1. cesta ke krmelci, 23. 1. 
k řece za zimními ptačími 
hosty. 

ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA
Zámek 1, 386 11 Strakonice II

www.knih-st.cz

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

ZÁMECKÁ GALERIE 

Otevřeno od 15. ledna
Úterý–pátek 13.00–16.00 hod.
Sobota a svátky 9.00–12.00 hod. 

Výdejní místo turistického ma-
gazínu KAM po Česku.

Letákový kulturní servis včetně 
nabídky pražských divadel, muzeí 
a galerií.

Předprodej vstupenek na akce 
muzea.

Prodej uměleckých předmětů, 
obrazů i keramiky od výtvarníků 
z jižních Čech. 

Publikace v prodeji: 
Hrady, hrádky a tvrze na Stra-
konicku, Blatensku a Vodňan-
sku, F. Kašička a B. Nechvátal

Stará Otava mezi Strakonicemi 
a Pískem. Jiří Fröhlich a Jaro-
slava Pixová.

Výpovědi pamětníků druhé svě-
tové války – Luděk Jirka a Blan-
ka Jirsová

Světlo Benátek
Radek Hejtmánek a Mistři ze 
sbírky Muzea středního Pootaví
15. l.–28. 2.
Vstupné dobrovolné.

VODNÍ MLÝN HOSLOVICE
Do 31. 3. 2015 uzavřen. 
Mimo sezonu návštěvy pouze pro 
skupiny po předchozí domluvě 
na tel.: 731 907 308

ODBORNÁ PŘEDNÁŠKOVÁ
ČINNOST

Paměť mlýnů 
Termíny budou upřesněny
Domov seniorů Lidická a Ryb-
niční
Přednáší: Mgr. Blanka Jirsová
Prezentace dvou nových filmů. 
Vodní mlýn v Hoslovicích – jeho 
historie a rekonstrukce a film 
Nemelem, nemelem…, vzpomín-
ky pamětníků k mlýnům a mlynář-
ství strakonického regionu.

VÍTE ŽE…
v roce 2015 uplyne 
l 220 let od doby kdy, byl ve 

Strakonicích zhotoven 1. úplet 
fezu, který zhotovil mistr Pet-
ráš a Šustra (1805).

l 780 let od doby, ze které je 
v písemných pramenech na lis-
tině Václava I. mezi svědky po-
prvé doložen první Bavor s pří-
domkem ze Strakonic (1235).

l 790 let od doby, kdy získal řád 
sv. Jana Jeruzalémského prv-
ní statky na Strakonicku, da-
rovací listina je datována k ro-
ku 1225.

PRO ZÁJEMCE O ZASÍLÁNÍ 
POZVÁNEK
Stále rozšiřujeme databázi zájem-
ců o zasílání pozvánek a informací 
o programech muzea formou elek-
tronické pošty. 
Svůj e-mailový kontakt můžete 
nahlásit osobně v Zámecké gale-
rii, nebo poslat na informace@mu-
zeum-st.cz, či zamecka.galerie@mu-
zeum-st.cz.

VÝZVA
Milí spoluobčané, Muzeum střed-
ního Pootaví Strakonice se na vás 
tímto obrací s výzvou ke spolu-
práci na tématu 1. světové války, 
jejíž významné jubileum si při-
pomeneme v roce 2018. Uchová-
váte-li v rodině jakékoli vzpomín-
ky na útrapy tohoto válečného 
konfliktu, na aktivní zapojení 
svých blízkých příbuzných i zná-
mých, máte-li doma jakoukoli po-
zůstalost, památku, deník nebo 
předmět, které se přímo vztahují 
k válečným létům 1914–1918, ob-
raťte se s důvěrou na naše odbor-
né pracovníky. Pomohou uchovat 
vaše vzpomínky, aby nezapadly, 
a v případě předmětů vám mohou 
nabídnout jejich zdokumentování, 
případně vystavení širší veřejnosti. 
Pomozte nám připomenout všem 
poválečným generacím hodnotu 
míru, ve kterém se naše země už 
dlouhá desetiletí nachází.
Kontakt – tel.: 380 422 609 nebo 
blanka.jirsova@muzeum-st.cz
Předem děkujeme za vaši pomoc.

Aktuální informace: www.muzeum-st.cz.
Těšíme se na setkání při zajímavých akcích.

Více na www.csop-strakonice.net.
V případě změny jízdních řádů informace v pobočce ŠK Za Parkem.
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ČR, komedie, 103, 2D
Doporučená přístupnost: všem
BABOVŘESKY 3
Vstupné: 140 Kč

Středa 28.–čtvrtek 29. ledna
POZOR!!! ST od 17.30 a 20.00 hod., 
ČT jen od 20.00 hod. 
USA, thriller, titulky, 112, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
E. A. POE:
PODIVNÝ EXPERIMENT

Čtvrtek 29.–sobota 31. ledna
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
USA, akční/animovaný/komedie/
rodinný, dabing
Doporučená přístupnost: všem
VELKÁ ŠESTKA 3D
Vstupné: dospělí 165 Kč, děti do 15 
let 140 Kč

Pátek 30.–sobota 31. ledna
POZOR!!! jen od 20.00 hod. 
USA, drama/hudební, titulky, 106, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
WHIPLASH
Vstupné: 120 Kč

DĚTSKÉ SOBOTY
Sobota 10. ledna 
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 66
Doporučená přístupnost: všem
HÁDANKY ZA BONBON
Vstupné: 40 Kč

Sobota 17. ledna
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 66
Doporučená přístupnost: všem
MÍČEK FLÍČEK
Vstupné: 40 Kč

Sobota 24. ledna 
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 66
Doporučená přístupnost: všem
KRTKOVA POHÁDKOVÁ
DOBRODRUŽSTVÍ
Vstupné: 40 Kč
Sobota 31. ledna
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 63
Doporučená přístupnost: všem
ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE VI.
Vstupné: 40 Kč

SENIORSKÉ STŘEDY
Středa 21. ledna 
POZOR!!! od 9.30 hod.
ČR, drama/romantický, 90, 2D
Promítání pro seniory a handicapo-
vané
POHÁDKÁŘ
Vstupné: 60 Kč

FILMOVÝ KLUB – KINO OKO
Úterý 6. ledna 
Od 20.00 hod.
Rusko, drama, titulky, 141, 2D 
Doporučená přístupnost: od 15 let 
LEVIATAN
Vstupné: 90 a 75 Kč

Změna programu vyhrazena.

Pátek 2.–neděle 4. ledna
Od 17.30 a 20.00 hod. 
ČR, dobrodružný/drama/romantic-
ký, 111, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
BURÁCENÍ

Pondělí 5.–středa 7. ledna
POZOR!!! PO a ST od 17.30 a 20.00 
hod., ÚT jen od 17.30 hod. 
VB, dobrodružný/drama/krimi/thril-
ler, titulky, 115, 2D
Doporučená přístupnost: přístupný
ODPAD
Čtvrtek 8.–neděle 11. ledna
POZOR!!! jen od 17.30 hod. 
VB/USA/Kanada, fantasy/dobrodruž-
ný/rodinný, dabing 
Doporučená přístupnost: všem
SEDMÝ SYN 3D
Čtvrtek 8.–neděle 11. ledna
POZOR!!! jen od 20.00 hod. 
ČR, biografický/dokument, 133, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
FOTOGRAF
Vstupné: 130 Kč 
Pondělí 12.–úterý 13. ledna
POZOR!!! jen od 17.30 hod. 
FRA, drama, titulky, 95, 2D
Doporučená přístupnost: přístupný 
PŘÍBĚH MARIE
Pondělí 12.–středa 14. ledna
POZOR!!! jen od 20.00 hod. 
USA, horror, thriller, romance, 
titulky, 99, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
SAMA NOCÍ TMOU
Vstupné: 80 Kč 
Středa 14.–čtvrtek 15. ledna
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: 110 Kč

Čtvrtek 15.–sobota 17. ledna
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
USA, komedie, titulky, 103, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
MILUJ SVÉHO SOUSEDA
Pátek 16.–neděle 18. ledna
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
USA, animovaný/rodinný, dabing
Doporučená přístupnost: všem
TUČŇÁCI Z MADAGASKARU 3D

Neděle 18.–úterý 20. ledna
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
Francie, akční/krimi/thriller, 
titulky, 2D
96 HODIN: ZÚČTOVÁNÍ
Vstupné: 120 Kč 

Pondělí 19.–středa 21. ledna
POZOR!!! PO–ÚT jen od 17.30 hod., 
ST od 17.30 a 20.00 hod.
Něm/VB, komedie/romantický, 
titulky, 102, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
S LÁSKOU, ROSIE
Čtvrtek 22.–úterý 27. ledna
Od 17.30 a 20.00 hod. 

5. 1.
KPH
NOVOROČNÍ KONCERT 
JIHOČESKÉ KOMORNÍ 
FILHARMONIE
Dům kultury, začátek v 19.30 hod.
Solisté: Kristína Szeredy – soprán 
a Aleš Voráček – tenor
10.–11. 1.
SETKÁNÍ – přehlídka divadel-
ních amatérských souborů
12. 1.
EKVÁDOR 
A SOUOSTROVÍ GALAPÁGY
Rytířský sál, začátek v 19.30 hod.
Přednáška Miroslava Deneše 
– multimediální novinka
18. 1.
TANEČNÍ ODPOLEDNE 
S PÍSNIČKOU
Dům kultury, začátek v 15.00 hod.
Jan Vondrášek z Klatov
20. 1.
DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ „B“
Richard Alfieri: Šest tanečních 
hodin v šesti týdnech
Dům kultury, začátek v 19.30 hod.
Divadlo Ungelt
Chantal Poullain, Michael Minetti
21. 1.
HELIGONKY ALEŠE RUSŇÁKA
Rytířský sál, začátek v 19.30 hod.

23. 1.
REPREZENTAČNÍ PLES 
MĚSTA STRAKONICE
Dům kultury, začátek ve 20.00 hod.
Metroklub Big Band České Budě-
jovice, Roman Vojtek, TK Čtyřlís-
tek Strakonice ad.
25. 1.
DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ „A“
Jean–Jacques Bricaire Maurice 
Lassayques: Velká zebra aneb 
Jak že se to jmenujete?
Dům kultury, začátek v 19.30 hod.
Divadlo PALACE
Ondřej Vetchý, Kateřina Hra-
chovcová–Herčíková, Jaromír Du-
lava ad.
26. 1.
PŘEDNÁŠKA JANY GROH-
MANOVÉ NEJEN O METODĚ 
EFT SPOJENÁ S UKÁZKAMI
Rytířský sál, začátek v 19.30 hod.

27. 1.
KONCERT LENKY FILIPOVÉ 
S HOSTY
– CONCERTINO 2015
Dům kultury, začátek v 19.30 hod.

9. 1.–5. 2.
Výstava Sochy, kresby – Jitka 
Křivancová – Maltézský sál
8. 1. vernisáž v 17.00 hodin Mal-
tézský sál

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR
1. 2.
Pohádka Princezna se zlatou 
hvězdou na čele
Uvádí Divadelní společnost Julie 
Jurištové
3. 2.
Koncert skupiny SemTam
4. 2.
KPH – Koncert o věčném dechu
12. 2.
DP „B“ Marc Camoletti: Man-
želský poker – Divadlo PALACE 
15. 2.
Dětský maškarní karneval
17. 2.
DP „A“ Bernard Slade: Každý 
rok ve stejnou dobu – Divadlo 
Bez zábradlí; ZMĚNA TITULU: 
Divadelní představení je uve-
deno místo plánovaného titulu 
Enigmatické variace
22. 2.
Taneční odpoledne s písničkou
24. 2.
Duo YAMAHA
Hudební skupina Duo Yamaha 
působí na hudební scéně již 18 let. 
Ve složení otec (Alfonz) a syn 
(Marián) Kotvanovští, známí ne-
jen z TV Šlágr
9.–15. 2.
– Putovní výstava voskových fi-
gurín – Katastrofy lidského těla
Maltézský sál

KINO OKO STRAKONICE
Čtvrtek 1. ledna
POZOR!!! od 17.00 a 20.00 hod.
ŠPA/USA, drama, dabing, 142
Doporučená přístupnost: od 12 let
EXODUS: 
BOHOVÉ A KRÁLOVÉ 3D
Vstupné: 150 Kč

AKCE A PROGRAM KIN


