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Životní prostředí
ve městě

Ohlédnutí za rokem 2010
Rok 2010 byl ve Strakonicích rokem bohatým
na události. Koncem bøezna zaèala revitalizace
mìstského centra. Po šesti letech stavebních prací skonèila rozsáhlá rekonstrukce strakonického
hradu. Intenzifikuje se èistírna odpadních vod

a pøestavuje úpravna vody v Hajské. V jiāní èásti
mìsta roste nová škola. U tìchto a spousty dalších
promìn byly také jednotlivé odbory MìÚ Strakonice, které pro vás pøipravily pøehled významných
akcí uplynulého roku.

Výstavba ve městě
Akce realizované v roce 2010
Revitalizace strakonického hradu
Hrad – stavební objekt 13, SO 16 oprava fasád a západní brány
Hrad – oprava garáāí
Hrad – víceúèelový sál, oprava ZUŠ
Revitalizace veøejných prostranství v ulici Èelakovského
Revitalizace Velkého námìstí a navazujících prostor – I. etapa
Regenerace Sídlištì 1. máje – I. etapa
Oprava lávky sídlištì Mlýnská – náhon
Komunikace a ināenýrské sítì obytné zóny Na Muškách
Intenzifikace ÈOV a doplnìní kanalizace
ÚV Hajská – rekonstrukce a modernizace
Kanalizaèní øad lokalita Jelenka
Vodovod Kuøidlo
Tovární èp. 220 – oprava støechy
Sportareál Na Muškách
Obnova svítidel veøejného osvìtlení ulice Volyòská
Skluz pro lodì vèetnì schodištì se zábradlím
Pøístupové chodníky zadních traktù Bavorova èp. 996–999
Autobusová zastávka v ulici Husova
Úprava obrub chodníkù ulice 5. kvìtna
Rozšíøení komunikace Pøední Ptákovice
Veøejné osvìtlení Modlešovice
Oprava elektroinstalace hasièi Sokolovská
Baāantnice – oprava ubytovny
ZŠ Pováāská

Náklady na
realizaci stavby
celkem Kè
vèetnì DPH
15 589 000
322 000
2 200 000
56 300 000
8 384 000
77 818 000
4 367 000
1 310 000
39 247 000
345 502 000
71 969 000
8 133 000
3 586 000
122 000
18 632 000
551 000
80 000
79 000
2 747 000
203 000
82 000
240 000
55 000
101 000
362 000 000

ZŠ Lidická – oprava topného kanálu
ZŠ Dukelská – rekonstrukce èásti obvodového pláštì
Rekonstrukce venkovního schodištì ZŠ Podìbradova
MŠ Lidická – oprava støechy
MŠ Holeèkova 413 – oprava podlah
MŠ Holeèkova 410 – oprava støechy
MŠ Holeèkova 410 – oprava suterénu po zatopení vodou
MŠ Holeèkova 410 – zastøešení terasy
MŠ Svojsíkova – oprava podlah
Opravy budov ZŠ a MŠ malého rozsahu

l

l

Poznámka
l

l

dokonèení 11/2011
l

dokonèení 12/2011
dokonèení 6/2011
l

Ozelenìní svahu – hradní pøíkop, II. etapa
(100 000,- Kè)
Výsadba okrasných jabloní a pùdopokryvných
rostlin na svahu hradního pøíkopu, zamulèování
mulèovací kùrou - ochrana proti erozi svahu
Zaloāení automatické závlahy v hradním
pøíkopu (60 000,- Kè)
Rozšíøení stávající závlahy v parku u hradu na
svahy hradního pøíkopu
Regenerace zelenì mateøské školy Stavbaøù
(200 000,- Kè)
Revitalizace zelenì v areálu MŠ Stavbaøù, výsadba stromù, zaloāení nových trávníkù
Zaloāení parèíku u Prioru (200 000,- Kè)
Likvidace pøestárlých porostù, terénní úpravy,
výsadba stromù, keøù a trvalek, zaloāení trávníkù, letnièková pyramida
Výsadba cibulovin ve mìstì (150 000,- Kè)
Výsadba tulipánù, narcisù, krokusù, okrasných
èesnekù, øepèíkù, výsadba v parku Rennerovy
sady, parku u hradu, u køiāovatky Hvìzda,
v parèíku u Prioru, u kostela Sv. Markéty,
u Spoøitelny
Dosadby stromù ve mìstì (270 000,- Kè)
Výsadby stromù za pokácené èi uhynulé stromy
– javory ul. Vodárenská, topoly Sídlištì 1. máje,
ul. Písecká, platany ul. Bezdìkovská, okrasné
jablonì ul. Katovická, Strojaøù, lípy ul. Husova,
jerlín u plaveckého stadionu, katalpa – Jezárky,
javor ul. elivského, sakury ul. Na Ohradì

dokonèení 4/2011

dokonèení 1. etapy
9/2011

48 000
2 900 000
60 000
83 000
67 000
68 000
105 000
850 000
60 000
1 700 000

Cibuloviny v parku u hradu.

Foto: Archiv MìÚ

Realizované akce a projekty odboru rozvoje
Mìstský mobiliáø

Projekty

Územnì plánovací dokumentace

Realizace dìtského høištì v areálu ZŠ Podìbradova
l Prùbìāné osazování nových lavièek po mìstì
l Doplnìní stávajících dìtských høišM o nové herní prvky

l
l

Zpracování studie parkovacích domù
Zpracování koneèné etapy architektonicko –
urbanistické studie ploch v okolí mìšManského
pivovaru
l Intervenèní program prevence kriminality

l
l
l
l

l

Úprava návrhu územního plánu mìsta
Zpracování návrhu reg. plánu Vinice – Šibeník
Zpracování urb. studie Podskalská – Lázeòská
Úplná aktualizace územnì analytických podkladù
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informace z radnice

ZASTUPITELSTVO MĚSTA STRAKONICE
2. zasedání dne 15. 12. 2010

Zřízení výborů
zastupitelstva
Zastupitelstvo mìsta po projednání zvolilo finanèní a kontrolní výbor zastupitelstva mìsta
pro volební období 2010–2014 s úèinností ke dni
15. 12. 2010, jejichā èleny jsou:
Finanèní výbor: pøedseda: Eva Rabová, èlenové:
Josef Štrébl, Ing. Otomar Šimák, Ing. Libor Volf,
Ivan Braindl, Ing. Ludìk Joza, Vlasta Boguschová, Václav Drhovský, Martin Hýbl BBS.
Kontrolní výbor: pøedseda: Václav Šrámek,
èlenové: MUDr. Josef Vávra, Milan Jungvirt,
Radek Chvosta, MUDr. Michal Pelíšek, Mgr.
Radek Sosna, Ing. František Lebeda ml., Ivan
Šulc, Mgr. Petr Hrnèíø.

Dotace na protipovodňovou
ochranu
Zastupitelstvo mìsta souhlasilo s uzavøením
smlouvy o poskytnutí dotace v celkové výši
14 mil. Kè (z toho v roce 2011 ve výši 1 mil.
Kè, v roce 2012 ve výši 6 mil. Kè a v roce 2013
ve výši 7 mil. Kè) na realizaci stavby Protipovodòová ochrana mìsta Strakonice s investorem
stavby Povodí Vltavy, s. p.
Pøedmìtná dotace bude poskytnuta v jednotlivých letech investorovi stavby, tedy Povodí Vltavy, s. p. V souèasné dobì probíhá pøíprava výbìrového øízení na zhotovitele stavby, její zahájení se pøedpokládá v záøí letošního roku. Stavba
protipovodòové ochrany obsahuje ètyøi stavební
objekty na øece Otavì, jeden stavební objekt na
øece Volyòce a dále stavební objekty na kanalizaèním systému mìsta. Mìsto Strakonice v návaznosti na realizaci stavby protipovodòové ochrany
pøipravuje realizaci stavby páteøní cyklostezky,
kde budou vyuāity hráze a opìrné zdi protipovodòové ochrany.

Cena vodného a stočného
v roce 2011
Zastupitelstvo mìsta souhlasilo pro období od
1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 s následující
cenou vodného a stoèného:
cena vodného 45,08 Kè (vèetnì DPH),
cena stoèného 27,32 Kè (vèetnì DPH),
celkem 72,40 Kè (vèetnì DPH).
Cena vody vzroste v letošním roce o necelých
pìt procent oproti roku pøedcházejícímu. Na vinì
je nìkolik faktorù, ten nejzásadnìjší je neustálý
pokles odbìru pitné vody a produkce odpadních
vod. Kromì poklesu ovlivòuje cenu i cena energie,
chemikálií, které jsou zapotøebí k úpravì vody,
a také mzdy a nájemné. Z vybraných penìz jsou
zpìtnì financovány akce spojené s vodohospodáøskou infrastrukturou.

Kontokorentní úvěr
Zastupitelstvo mìsta souhlasilo s pokraèováním
pouāití kontokorentního nebo jiného úvìru ve
výši 150 mil. Kè na další rok.

2

Rozpočet města pro rok 2011
Zastupitelstvo mìsta schválilo rozpoèet mìsta pro rok 2011 ve výši:
Pøíjmy: 666 382 000,- Kè, výdaje: 784 603 000,- Kè, saldo pøíjmù a výdajù: –118 221 000,- Kè
Financování: pøijaté úvìry a pùjèky: 144 856 000,- Kè, splátky úvìrù: –26 635 000,- Kè
Financování celkem: 118 221 000,- Kè

Rozpoèet pøíjmù 2011 (v tis. Kè)
Daòové pøíjmy celkem
sdílené daòové pøíjmy (pøedpoklad)
výluèné daòové pøíjmy
z toho
správní poplatky
ostatní danì a poplatky
Nedaòové pøíjmy celkem
lesy
pøíjmy z pronájmu majetku
sankèní platby
z toho
pøijaté pojistné náhrady
úroky, dividendy
ostatní pøíjmy
Pøijaté dotace, pøíspìvky
Kapitálové pøíjmy
prodej bytù
z toho
prodej hmotného majetku
prodej pozemkù
Celkový pøedpoklad pøíjmù
Zapojení úvìrù
Splátky úvìrù
Celkem

255 200
190 000
38 000
9 800
17 400
60 727
1 000
49 610
2 210
648
850
6 409
306 455
44 000
10 000
6 000
28 000
666 382
144 856
–26 635
784 603

Rozpoèet výdajù 2011 (v tis. Kè)
Komunikace, chodníky, parkovištì, lávky, cyklostezky
Ostatní objekty a bytová výstavba, sportovištì, hrad
Školská zaøízení
Vodovody, kanalizace
Tepelné a energetické hospodáøství
Odborná správa lesù
Projekty, expertizy, znalecké posudky
Danì, poplatky, kauce, vratky
Pojištìní majetku
Výkupy pozemkù
Poskytování pùjèek z FRB
Zeleò
Ochrana āivotního prostøedí
Revitalizace zelenì (Rennerovy sady, Sportovní areál Na Sídlišti)
Ochrana pøírody, ZPF, lesy, myslivost
Vodní hospodáøství
Doprava – odborné posudky
Stavební úøad
Sociální dávky a pøíspìvky
Rozvoj mìsta
Mìstská policie
Místní správa
Školství
Cestovní ruch
Pøíspìvky pro sport, kulturu a volný èas
Mìstský ústav sociálních sluāeb
Mìstské kulturní støedisko
Šmidingerova knihovna
Správa tìlovýchovných zaøízení
Údrāba mìsta prostøednictvím technických sluāeb
Provoz MHD
Ostatní
Úroky z úvìrù a pùjèek
Platby daní státního rozpoètu – odpoèet DPH
Celkový pøedpoklad výdajù

41 800
13 100
128 000
186 200
6 305
1 200
500
1 500
1 000
22 220
200
2 830
1 800
700
4 200
50
120
20
118 266
3 335
14 250
96 501
25 907
3 810
9 400
10 000
18 315
8 700
19 800
44 000
5 000
20 160
4 900
–29 486
784 603

zprávy z radnice

Vyhlášky města
Zastupitelstvo souhlasilo se znìním obecnì závazných vyhlášek mìsta Strakonice: è. 5/2010 o místním poplatku ze psa, è. 6/2010 o místním poplatku
za provoz systému shromaāïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, vyuāívání a odstraòování komunálních
odpadù (kterou se ruší obecnì závazná vyhláška
è. 5/2009), è. 7/2010 o místních poplatcích.

V rámci vyhlášek je kromì jiného stanovena
výše poplatkù. Ve vyhláškách u poplatkù došlo
k následujícím zmìnám: Osoba, která si pøevezme
psa z útulku pro opuštìné nebo ztracené psy ve
Strakonicích je osvobozena od poplatku po dobu
jednoho roku ode dne pøevzetí psa. Novì je stanoveno pro všechny místní poplatky, āe správce poplatku jiā od tohoto roku nemùāe poplatek sníāit
nebo prominout z dùvodu odstranìní tvrdosti zákona. Stále trvá, āe v pøípadì vèas nezaplacených
nebo neodvedených poplatkù mùāe správce poplat-

ku èástku aā trojnásobnì zvýšit. Ostatní poplatky
zùstávají ve stejné výši jako v loòském roce vèetnì
poplatku za komunální odpad. Tìm, kteøí hradí
poplatky roènì prostøednictvím SIPO, je sazba poplatku sníāena o 30,- Kè na poplatníka.
Vyhlášky je moāné zhlédnout na internetových
stránkách mìsta Strakonice www.strakonice.eu,
v portálu Obèan, v sekci Vyhlášky a naøízení nebo
do nich mohou obèané nahlédnout v mìstském
informaèním centru.
Usnesení z jednání ZM je na www.strakonice.eu.

RADA MĚSTA STRAKONICE
3. jednání dne 8. 12. 2010

Scéna pro loutkové divadlo
Rada mìsta schválila rozpoètové opatøení ve
výši 100.000,- Kè na zøízení scény pro loutkové divadlo v kulturním zaøízení U Mravenèí
skály.
Na podzim loòského roku byla po revizi elektroinstalace uzavøena èást Mìstského domu kultury
ve Strakonicích – loutková scéna. V zájmu zachování témìø padesátileté tradice loutkoherectví
a amatérské èásti krajské loutkáøské pøehlídky
Skupovy Strakonice se v souèasné dobì zapoèalo
s budováním nové scény v kulturním zaøízeni
U Mravenèí skály na sídlišti Mír.
Pøedevším je tøeba vybudovat jevištní konstrukci vèetnì lávek a portálu, pøizpùsobit zvukové
a osvìtlovací vybavení sálu a vytvoøit zázemí pro
loutkaøe. Prostory pro diváky nepotøebují úpravu
a zvláštì sál svým pojetím a barevností bude malým divákùm vyhovovat.
Po dokonèení úprav vznikne loutková scéna pro
profesionální i amatérské loutkové divadlo, která
by minimálnì do rekonstrukce domu kultury mìla
nabízet pravidelná loutková pøedstavení pro strakonické diváky.
Rekonstrukce neporuší vybavení pro promítání
filmù, takāe v pøípadì potøeby mùāe být bez problémù obnoveno.
Pøedpokládaná cena této akce je 150.000,- Kè
a bude uhrazena èásteènì z rozpoètu mìsta
a èásteènì z rozpoètu mìstského kulturního støediska.

Příspěvky na nájemné 2011
Rada mìsta souhlasila s poskytnutím pøíspìvkù na
nájemné ve sportovních zaøízeních mìsta Strakonice pro kategorie āactva a dorostu (v pøípadì HC
Strakonice, o. s., vèetnì juniorské kategorie) v roce 2011: Basketbalovému klubu Strakonice, Sportovnímu klubu Basketbal Strakonice, Cobøe Ryu
Strakonice, o. s., DDM Strakonice – krouāku potápìní, støeleckému krouāku, DDM Strakonice –
Fbc Strakonice, HC Strakonice, o. s., SK Judo –
1990 Strakonice, Obèanskému sdruāení Karate
Strakonice, Sportovnímu klubu policie Strakonice,
TJ ÈZ Strakonice – atletickému oddílu, oddílu
házené, oddílu stolního tenisu, TJ Fezko Strakonice – oddílu plaveckých sportù, oddílu volejbalu.
Dále souhlasila s poskytnutím pøíspìvkù na nájemné ve sportovních zaøízeních spravovaných
STARZem pro kategorie dospìlých v roce 2011:
Basketbalovému klubu Strakonice, Basket servisu Strakonice, s. r. o., Sportovnímu klubu Basketbal Strakonice, DDM Strakonice – Fbc Strakonice, HC Strakonice, o. s., Potápìèùm Strakonice, o. s., TJ ÈZ Strakonice – oddílu házené,
TJ Fezko Strakonice – oddílu plaveckých sportù,
oddílu nohejbalu, oddílu volejbalu.

Mìsto Strakonice hradí ze svého rozpoètu plnì
náklady spojené s pronájmem sportovních zaøízení
mìsta pravidelnì organizovaným kategoriím āactva a dorostu, kategoriím dospìlých, také pravidelnì organizovaným, èásteènì pøispívá na pronájem
v zaøízeních STARZu.

Komise rady města
Rada mìsta zøídila následující komise rady mìsta: majetkovou komisi, bytovou komisi, komisi
školství, komisi pro sport, sociální komisi a komisi pro kulturu a cestovní ruch.
Dále jmenovala pøedsedu a èleny jednotlivých
komisí následovnì:
majetková komise – pøedseda: Ing. Ludvík Nìmejc, èlenové: Jaroslav Èermák, Ing. František
Lebeda ml., Radoslava Novotná, Ing. Miloš Hynek, Ing. Jiøí Jeníèek, Jiøí Urbánek, Mgr. Bøetislav Hrdlièka, Jan Pašava, Marek Fügner, Lukáš
Houdek, Zbynìk Blatský, Václav Šrámek, Ing.
Vlasta Pacourková;
bytová komise – pøedseda: Mgr. Ivana Parkosová, èlenové: Jaroslava Fornbaumová, Eva Nová,
PhDr. Ivana Øíhová, Zdeòka Tomšovicová, Zbynìk Blatský, Mgr. Martina KošMálová;
komise školství – pøedseda: Mgr. Miroslav Hlava, èlenové: Mgr. Radek Sosna, MUDr. Soòa
Pavlová, Mgr. Josef Mráz, Mgr. Jaroslava Cháberová, Mgr. Václav Vlèek, Miloslava Vozábalová, Mgr. Jaroslava Kolesová, Vìra Maøíková;
komise pro sport – pøedseda: Luboš Parkos, èlenové: Ing. Pavel Bublík, MVDr. Pavel Dušek,
Mgr. Cyril Dušek, František Kouba, Jan Schneedorfer, Pavel Raba, MVDr. Miroslav Vondøièka, Bc. Jitka Krýzová, Ing. Jan ák, Mgr. Roman
Heimlich, PaedDr. Pavel Kouba, Ludìk Bastián,
Václav Zábranský, Roman Marienka;
sociální komise – pøedseda: MUDr. Michal Pelíšek, èlenové: Drahuška Koláøová, Helena
Bartáèková, Helena Linhartová Mocová, Jana
Tlachová, Milada Vlasáková, Miloslava Pašavová, Marie Brejchová, Ing. Karel Seknièka;
komise pro kulturu a cestovní ruchu – pøedseda:
RNDr. Ladislav Havel, èlenové: Bc. Alena
Barborková, PhDr. Ivana Øíhová, Mgr. Ivana
Parkosová, Ing. Ivana Bambásková, Michal
Šochman, Mgr. Josef Samec, Bc. Šárka Kùsová, Eva Dresslerová, Mgr. Iva Šrámková, Vladimíra Hradská, Heidrun Motlová, Pavel Soukup.
Rada mìsta zøizuje komise jako své iniciativní
a poradní orgány. Komise pøedkládají radì mìsta
svá stanoviska a námìty.

4. jednání dne 15. 12. 2010

Nízkoprahové centrum
Rada mìsta nesouhlasila s realizací projektu Nízkoprahového centra pro dìti a mládeā podpoøeného z Regionálního programu NUTS II Jihozápad.

Projekt byl jiā jednou k financování a realizaci
Výborem Regionální rady regionu soudrānosti
NUTS II Jihozápad schválen, avšak díky problémùm na Úøadu Regionální rady, byly projekty z 5. a 6. výzvy pøehodnocovány. Náš projekt prošel hodnocením podruhé, avšak aā
v listopadu loòského roku, tedy témìø s roèním
zpoādìním.
Proto se mìsto Strakonice po úvaze rozhodlo
dotace vzdát, a to ze dvou zásadních dùvodù. Jedním z nich je skuteènost, āe oèekávalo realizaci
projektu dle pùvodního èasového a finanèního harmonogramu, kdy realizace mìla probíhat pøeváānì
v roce 2010, s èásteèným pøesahem do roku 2011
(tzn. āe nízkoprahové centrum by v tuto chvíli bylo
jiā témìø hotovo). A stejnì mìlo mìsto nastaveno
i financování – prostøedky na realizaci byly vyèlenìny v rozpoètu roku 2010. Bohuāel však vlivem
zpoādìní, zapøíèinìným Úøadem Regionální rady
regionu soudrānosti Jihozápad, byla celá realizace
projektu posunuta o jeden kalendáøní rok. Tato
skuteènost má velmi zásadní vliv na vývoj schváleného rozpoètu mìsta Strakonice pro rok 2011,
který jiā s uvedenou akcí nepoèítá.
Druhým dùvodem je fakt, āe došlo k výraznému
posunu v proplácení i dalších projektù podpoøených z ROP, èímā se natolik nabouraly finanèní
toky a rozpoèet, āe mìsto Strakonice bylo nuceno
zámìr na zøízení nízkoprahového centra v podobì
výstavby zcela nového objektu pøehodnotit. Alternativní øešení, které reflektuje popsanou situaci, je
zøízení nízkoprahového centra pro dìti a mládeā
v náhradních prostorách.

5. jednání dne 22. 12. 2010

Počty 1. tříd ZŠ
Pro nadcházející školní rok 2011/2012 rada
mìsta souhlasila s otevøením jedenácti prvních
tøíd v základních školách zøizovaných mìstem
Strakonice. V ZŠ F. L. Èelakovského to budou
3 tøídy, v ZŠ J. z Podìbrad 2 tøídy, v ZŠ Dukelská 4 tøídy a v ZŠ Pováāská 2 tøídy.
Tøídy budou naplòovány do maximálního poètu
pìtadvaceti āákù.

Finance města
Rada mìsta rozhodla na základì usnesení zastupitelstva mìsta zaslat výzvu k podání nabídky na sluāby poskytnutí kontokorentního
nebo jemu obdobného úvìru ve výši do 150
mil. Kè.
V souèasné dobì mohou Strakonice èerpat kontokorentní úvìr prostøednictvím Èeské spoøitelny,
a. s., a to do 31. 5. 2011, kdy je stanovena splatnost
úvìru. Z tohoto dùvodu byla na základì rozhodnutí
zastupitelstva mìsta vypsaná výzva k podání nabídky na shora uvedené sluāby.
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informace z radnice

RADA MĚSTA STRAKONICE
Kronika města
Rada mìsta souhlasila s vyplacením odmìn kronikáøùm Mgr. Josefu Samcovi a PhDr. Miroslavu Špeciánovi za zápis kroniky mìsta Strakonice
za rok 2006.
Kronika zachycuje celostátní èi svìtové události,
které se dotkly āivota mìsta èi obèanù, stavební
promìny mìsta a nìkterých pøímìstských èástí.
Jsou v ní zmínky o poètu obyvatel, nezamìstnanosti, èinnosti nìkterých firem, institucí, organizací èi spolkù a promìny obchodní sítì. Nezapomíná
se na architekturu èi kulturu mìsta, historická
ohlédnutí apod. Kronika se skládá z textové èásti
a obrazové dokumentace. Zájemci mohou nahléd-

nout do kroniky mìsta od roku 1980 ve studovnì
Šmidingerovy knihovny. Kroniky staršího data
jsou uloāeny ve Státním okresním archivu ve
Strakonicích.

6. jednání dne 5. 1. 2011

Lesy města
Rada mìsta rozhodla zaslat výzvu k podání nabídky na provádìní pìstebních prací v lesích
mìsta Strakonice a na provádìní tìāby a pøibliāování døeva v lesích mìsta Strakonice.
Usnesení z jednání RM naleznete na internetových
stránkách www.strakonice.eu.

VY SE PTÁTE, MY ODPOVÍDÁME
tentokrát na téma:

Rekonstrukce Velkého náměstí a přilehlých prostor
Kdy bude dodìlán chodník na jiāní stranì
v ulici Lidická?
Dokonèení jiāního chodníku v ulici Lidická se
pøedpokládá v nejbliāším moāném termínu po skonèení zimního období, nejpozdìji do 15. 4. 2011.
Co jsou to vícepráce a proè nebyly zahrnuty
jiā do projektu. Musí mìsto za tyto vícepráce
platit?
Vícepráce je soubor prací, které je nutno realizovat pro kvalitní dokonèení a uāívání díla, ale které
nebyly definovány pøi jeho pøípravì, a nebyly tudíā
zahrnuty do jeho pøedpokládané nebo sjednané ceny. Jedná se o dodateèné stavební práce, jeā vznikly
v dùsledku objektivnì nepøedvídaných okolností
nebo potøebou zlepšení v prùbìhu realizace díla.
Bìhem stavby byly provedeny navíc nìkteré pùvodnì neplánované práce vìtšího rozsahu. Jedná se
napøíklad o propojení nového kanalizaèního sbìraèe
v ulici Lidická se stávajícím v ulici Sokolovská dle
skuteènì zjištìného stavu na místì. Další vícepráce
byly provedeny na prezentaci obrysu Praāské brány
(støedovìkého opevnìní mìsta) v komunikaci formou odlišného zadláādìní v místech, kde byla
v rámci stavby archeology objevena a zdokumentována. Nebo se tøeba musela øešit úprava kanalizace z dùvodu zabránìní støetu se zjištìným stávajícím sklepem pod vozovkou.
Zrekonstruovaný úsek Velkého námìstí se
stal parkovištìm. Zúāením Lidické navíc
zhoustl provoz. Nìkdy zásobovací vozy blokují
prùjezd. Takhle to uā zùstane?
Optimální systém parkování na Velkém námìstí
je v souèasné dobì øešen odborem dopravy MìÚ
Strakonice. Zèásti je komplikovaná prùjezdnost
Lidické ulice zpùsobena také nerespektováním dopravního znaèení s ohledem na parkování vozidel.
Úprava parkování v rámci Velkého námìstí a pøilehlých prostor je v øešení, tudíā souèasný stav
skuteènì není koneèný.
Pokud není námìstí zkolaudované, proè se
zde platí za parkování?
Velké námìstí je v reāimu pøedèasného uāívání,
coā neznamená, āe se nemusí dodrāovat dopravní
znaèení. Z hlediska uāivatelnosti stavby je pøedèasné uāívání rovnocenné kolaudaènímu souhlasu.
Podstatou vybírání poplatku za parkování je zabránit tomu, aby byla parkovací místa blokována celý
den stejnými vozy.
Budou v dohledné dobì zprovoznìny podzemní kontejnery na tøídìný odpad v Sokolovské ulici a osvìdèily se v ulici Kochana
z Prachové? Chystáte ve Strakonicích ještì
nìjaké podzemní nádoby?
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Dokonèení podzemních kontejnerù na tøídìný
odpad v ulici Sokolovská se pøedpokládá v nejbliāším moāném termínu po zimním období, nejpozdìji do 15. 4. 2011. Jiā provozované podzemní
kontejnery v ulici Kochana z Prachové se podle
reakcí veøejnosti osvìdèily. V rámci stavby „Rekonstrukce Velkého námìstí, Strakonice“ budou
dále realizovány podzemní kontejnery na tøídìný
odpad v ulici Pionýrská.
Další umístìní podzemních kontejnerù ve mìstì
se pøipravuje, jejich realizace je však závislá na získání finanèních prostøedkù z dotaèních programù.
Kdy zaène další etapa rekonstrukce Velkého
námìstí? Co to bude znamenat z hlediska dopravy?
V loòském roce zahájená stavba: „Rekonstrukce
Velkého námìstí, Strakonice“ bude letos pokraèovat
v pøedpokládaném termínu od 1. 3. 2011. Z hlediska
dopravy je nutno poèítat s èásteènými uzavírkami
Velkého námìstí, zejména v úseku mezi køiāovatkou
s ulicí Na Stráāi a mezi køiāovatkou s ul. Bavorova,
dále s postupnými uzavírkami ulic U Sv. Markéty,
Na Stráāi, spodní èásti ulic Hrnèíøská a Pionýrská.
Bude obnovena autobusová zastávka pod
radnicí?
O obnovení autobusové zastávky pod radnicí se
v souèasné dobì neuvaāuje. Nicménì v této vìci
ještì není zcela rozhodnuto.
Chystá se také rekonstrukce úseku námìstí od
spoøitelny k Bavorovì ulici? A kdy k tomu dojde?
V úseku od spoøitelny k Bavorovì ulici bude jiā
v letošním roce v rámci stavby „Rekonstrukce Velkého námìstí, Strakonice“ realizován nový kanalizaèní øad, úprava stávajícího veøejného vodovodu
a provedena nová kruhová køiāovatka s ulicí U Sv.
Markéty vèetnì úpravy èásti stávající rampy. V rámci stavby Teplárny Strakonice a.s. budou v tomto
úseku zrekonstruovány zejména parovodní rozvody.
Tyto rekonstrukce a stavební úpravy jsou pøípravou
pro další etapu, jeā by mìla následovat, tj. pro stavbu
„Rekonstrukce Velkého námìstí, Strakonice – III.
etapa“, èímā by byla celková rekonstrukce Velkého
námìstí dokonèena. Realizace této stavby je však
podmínìna vydáním pøíslušného pravomocného
územního rozhodnutí v pøedpokládaném termínu
tak, aby mohla být podána vèas āádost o dotaci,
a dále získáním pøíslušných dotaèních finanèních
prostøedkù. Vše je ze strany mìsta pøipraveno tak,
aby se mohlo na rekonstrukci Velkého námìstí
v tomto úseku pokraèovat plynule jiā v roce 2012.
Na nejèastìjší dotazy ètenáøù Zpravodaje
a návštìvníkù www.strakonice.eu odpovídal
Oldøich Švehla, vedoucí oddìlení investic.
Pøipravila Irena Malotová, PR

Nabídka bytových jednotek
k přímému prodeji
Rada mìsta na svém jednání dne 8. 12. 2010
rozhodla obsadit níāe uvedené bytové jednotky
pøímým prodejem do osobního vlastnictví dle
zákona è. 72/1994 Sb., v platném znìní, na základì nejvyšší nabídky:
– byt è. 018 o velikosti 2+1 v èp. 1064, ul.
Mlýnská, Strakonice I, o výmìøe 57,90 m2,
minimální cenová nabídka: 700.000,- Kè.
Vyhodnocení nabídek se uskuteèní v pondìlí 21. února 2011 v 15.00 hodin v malé
zasedací místnosti MìÚ Strakonice.
– byt è. 006 o velikosti 2+1 v èp. 789, ul.
Mikoláše Alše, Strakonice I, o výmìøe
57,10 m2, minimální cenová nabídka:
800.000,- Kè.
Vyhodnocení nabídek se uskuteèní v pondìlí 21. února 2011 v 15.05 hodin v malé
zasedací místnosti MìÚ Strakonice.
– byt è. 011 o velikosti 1+1 v èp. 1232, ul.
Kosmonautù, Strakonice I, o výmìøe
50,60 m2, minimální cenová nabídka:
700.000,- Kè.
Vyhodnocení nabídek se uskuteèní v pondìlí 21. února 2011 v 15.10 hodin v malé
zasedací místnosti MìÚ Strakonice.

Nabídka volných
bytových jednotek
obsazované dle pravidel
pro byty nad 50 m2
– bytová jednotka I. kategorie o velikosti
2+1, è.b.j. 002, v pøízemí domu èp. 636,
ul. Nerudova ve Strakonicích I.
Rozmìry/m2: 1. pokoj 20,30, 2. pokoj 11,70,
kuchyò 11,40, pøedsíò 4,60, koupelna 3,50,
WC 0,80, komora 4,10, spíā 0,60, sklep
14,00. Celkem plocha: 71,00 m2, Celkem
mìsíèní nájemné bez sluāeb: 3.905,- Kè
(smluvní nájemné 3.797,- Kè, vybavení bytu: 108,- Kè)
Vyhodnocení nabídek se uskuteèní v pondìlí 21. února 2011 v 15.15 hodin v malé
zasedací místnosti MìÚ Strakonice. (usnesení RM è. 0079/2010)
– bytová jednotka I. kategorie o velikosti
3+1, è.b.j. 024, v 6. patøe domu èp. 1239,
ul. Mládeānická ve Strakonicích I.
Rozmìry/m2: 1. pokoj 20,30, 2. pokoj 12,00,
3. pokoj 12,20, kuchyò 7,90, pøedsíò 4,30,
hala 11,00, koupelna 2,80, WC 1,00, balkon
4,20, kóje 3,60. Celkem plocha: 79,20 m2,
Celkem mìsíèní nájemné bez sluāeb: 4.096,Kè (smluvní nájemné 4.033,- Kè, vybavení
bytu: 63,- Kè)
Vyhodnocení nabídek se uskuteèní v pondìlí 21. února 2011 v 15.20 hodin v malé
zasedací místnosti MìÚ Strakonice. (usnesení RM è. 0130/2011)
– bytová jednotka I. kategorie o velikosti
1+1, è.b.j. 008, ve 3. patøe domu èp. 580,
ul. Svatopluka Èecha ve Strakonicích I.
Rozmìry/m2: 1. pokoj 19,70, kuchyò 19,20,
pøedsíò 4,00, koupelna 3,90, WC 1,30, komora 1,10, sklep 14,00, pùda 4,00. Celkem
plocha: 67,20 m2, Celkem mìsíèní nájemné
bez sluāeb: 3.786,- Kè (smluvní nájemné
3.594,- Kè, vybavení bytu: 192,- Kè)
Vyhodnocení nabídek se uskuteèní v pondìlí 21. února 2011 v 15.25 hodin v malé
zasedací místnosti MìÚ Strakonice. (usnesení RM è. 0131/2011)
Bliāší informace na tel.: 383 700 303 nebo
na úøední desce MìÚ.

sdělení

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA STRAKONICE č. 4/2010
Touto vyhláškou se mìní a doplòuje vyhláška è. 2/2010,
kterou se stanoví školské obvody základních škol zøizovaných mìstem Strakonice
K úpravì Obecnì závazné vyhlášky è. 2/2010,
kterou se stanoví školské obvody základních škol
zøizovaných mìstem Strakonice došlo z dùvodu
zmìny názvu Základní školy Pováāská Strakonice a souèasnì od 1. 1. 2011 jiā není souèástí
spoleèného školského obvodu této školy obec
Øepice.
Zastupitelstvo mìsta Strakonice se na svém
zasedání dne 15. prosince 2010 usnesením
è. 30/ZM/2010 usneslo vydat na základì ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) a c) zákona è. 561/2004
Sb., o pøedškolním, základním, støedním, vyšším
odborném a jiném vzdìlávání (školský zákon),

v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona è. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zøízení),
v platném znìní, tuto obecnì závaznou vyhlášku:
Èlánek 1
Obecnì závazná vyhláška è. 2/2010, kterou se
stanoví školské obvody základních škol zøizovaných mìstem Strakonice, se mìní a doplòuje takto:
1. Èlánek 1, odstavec 1) zní:
„Školský obvod Základní školy Pováāská
Strakonice tvoøí:“
2. Èlánek 1, odstavec 1), písmeno b) zní:
„Na základì dohody mìsta Strakonice s obcemi Jinín, Miloòovice, Nebøehovice, Pøední Zbo-

Zápis do prvních tříd základních škol
ve Strakonicích pro školní rok 2011/2012
pro dìti narozené od 1. 9. 2004 do
31. 12. 2004, které nebyly zaøazeny
do školní docházky ve školním roce
2010/2011, narozené od 1. 1. 2005
do 31. 8. 2005 a všechny dìti, které
mìly pro školní rok 2010/2011 odloāenou školní
docházku.
Mìsto Strakonice, odbor školství a cestovního
ruchu, po dohodì s øediteli jednotlivých základních škol zøizovaných mìstem Strakonice oznamuje, āe zápis probìhne v tìchto termínech:
ètvrtek 10. února 2011 od 14.00 do 18.00 hodin
pátek 11. února 2011 od 14.00 do 18.00 hodin
Školské obvody základních škol zøizovaných
mìstem Strakonice stanovuje Obecnì závazná vyhláška mìsta Strakonice è. 4/2010, kterou se mìní
a doplòuje vyhláška è. 2/2010. Podle této vyhlášky
(v souladu se zákonem è. 561/2004 Sb., o pøedškolním, základním, støedním, vyšším odborném
a jiném vzdìlávání) je øeditel spádové školy povinen pøednostnì pøijmout āáky s místem trvalého
pobytu ve školském obvodu spádové školy.
Tímto opatøením není dotèeno právo rodièù vybrat si pro své dítì školu jinou neā spádovou.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA POVÁSKÁ
STRAKONICE
B. Havlasy, Boubínská, Buèkova, Èeských lesù, Hajská, Hallova, Hranièní, Chmelenského,
K. Dvoøáka, K Hajské, Lesní, Modlešovice, Na
Muškách, Na Stráni, Nad Školou, Nebøehovická,
Podsrp, Podsrpenská, Pohranièní stráāe, Pováāská,
Pøední Ptákovice, Ptákovická, Strojaøù, Šumavská, Tovární, Trachtova, U Hajské, U Studánky,
U Vodojemu (Pøední Ptákovice), U Zahrádek,
Václavská, Volyòská
obce: Jinín, Miloòovice, Nebøehovice, Pøední
Zborovice, Rovná, Slaník
Zápis do 1. tøíd ZŠ Pováāská Strakonice bude probíhat v budovì ZŠ v ulici Lidická 193
a v budovì MŠ Šumavská 264.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRAKONICE,
UL. JIØÍHO Z PODÌBRAD 882
Arch. Dubského, Baarova, Blatenská, Borová,
Bøezová, Budovatelská, Buková, Dr. Jiøího Fifky,
Erbenova, Jedlová, Jiráskova, Krále Jiøího z Podìbrad, Máchova, Mánesova, Mikoláše Alše, MUDr.
K. Hradeckého, Myslivecká, Na Støelnici, Nerudova, Písecká, Pod Hájovnou, Pod Hliniènou,
Pod Kuøidlem, Pod Lesem, Prof. A. B. Svojsíka,
Prof. Skupy, Radomyšlská, Raisova, Šmidingerova, Švandy dudáka, Tisová, Tylova, U Cihelny,
U Øepické zastávky, U Vodojemu (Strakonice I),
V Ráji, Vìtrná, Vodárenská, Vrchlického, Za Pilou, Za Rájem, Zvolenská
obce: Tøebohostice, Únice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRAKONICE,
DUKELSKÁ 166
5. kvìtna, Alf. ŠMastného, Baāantnice, Bezdìkovská, Dopravní, Druāstevní, Dukelská, Ellerova,
Heydukova, Holeèkova, Hradební, Jeronýmova,
Kalvárie, Klostermannova, Kochana z Prachové,
Komenského, Krátká, Lázeòská, Luèní, Mlýnská,
Na Dubovci, Na Køemelce, Na Ohradì, Na Ostrovì, nábøeāí Otavy, Nábøeāní, Nádraāní, Palackého
námìstí, Pod Hradem, Podskalská, Prácheòská,
Sídlištì 1. máje, Stavbaøù, Školní, Textilákù, Trāní, U Blatenského mostu, U Blatského rybníka,
U Nádraāí, U Náhonu, U Sv. Markéty, U idovského høbitova, V Holi, V Lipkách, Zámek,
Zeyerovo nábøeāí
obce: Drachkov, Libìtice, Mutìnice, Pracejovice, Radošovice, Sousedovice
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
F. L. ÈELAKOVSKÉHO, STRAKONICE,
JEZERNÍ 1280
budova v Chelèického ulici 555
B. Nìmcové, Bahenní, Bavorova, Èelakovského, Draāejov, Havlíèkova, Hrnèíøská, Husova,
Chelèického, Jezerní, K Draāejovu, Katovická,
Kosmonautù, Labutí, Leknínová, Lidická, Lipová,
Mírová, Mládeānická, Na Hrázi, Na Rozhledech,
Na Stráāi, Nová, Obráncù míru, Otavská, P. Bezruèe, Pionýrská, Plánkova, Podskalí, Rybnièní, Sadová, Skalní, Sluneèná, Smetanova, Sokolovská,
Spojaøù, Støela, Sv. Èecha, U Vìtrolamu, U Vrbièek, Velké námìstí, Virt, Virtova, Vodní, Zahradní, elivského, iākova
obec: Drouāetice
Pøi zápisu pøedloāí rodièe obèanský prùkaz
a rodný list dítìte.
Bliāší informace rodièe získají pøímo na jednotlivých øeditelstvích základních škol.

rovice, Rovná a Slaník o vytvoøení školského
obvodu se stanovuje èást spoleèného školského obvodu Základní školy Pováāská Strakonice, kterou tvoøí obec Jinín, obec Miloòovice,
obec Nebøehovice, obec Pøední Zborovice, obec
Rovná a obec Slaník.“
Èlánek 2
Úèinnost
Tato obecnì závazná vyhláška nabývá úèinnosti
dnem 1. ledna 2011.
Ing. Pavel Vondrys, v. r. PhDr. Ivana Øíhová, v. r.
starosta
místostarostka

Příspěvky
na jednorázové akce
Do 28. 2. 2011 si mohou zájemci
na Mìstský úøad Strakonice podat
āádost o pøíspìvek na jednorázové
sportovní a volnoèasové akce konané v termínu od 1. 3. do 30. 6. 2011.
ádost musí být podána na pøedepsaném formuláøi, který je k dispozici na www.strakonice.eu,
portál Obèan, odkaz Pøíspìvky a granty mìsta –
Sport a volný èas. V āádosti je uvedeno, jaké pøílohy je nutné doloāit.
Pøidìlování pøíspìvkù se øídí Zásadami pro poskytování finanèních pøíspìvkù (neinvestièních
transferù) mìsta Strakonice urèených pro tìlovýchovu, sport a ostatní volnoèasové aktivity pro rok
2011 a následující roky.
Své āádosti vèetnì pøíloh zasílejte na Mìstský
úøad Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu,
Velké námìstí 2, 386 21 Strakonice.
V pøípadì dotazù kontaktujte prosím Lucii
Šnajdrovou, odbor školství a cestovního ruchu,
e-mail: lucie.snajdrova@mu-st.cz, tel.: 383 700 844,
725 596 443.
Lucie Šnajdrová, odbor školství a CR

Nové hračky do
mateřských škol
I letos dostaly dìti ve všech mateøských školách zøizovaných mìstem Strakonice pod stromeèek nové hraèky v hodnotì 100.000,- Kè.
Souhrnná èástka byla rozdìlena mezi jednotlivé mateøské školy na základì poètu
dìtí pøihlášených k docházce ve školním roce
2010/2011. Dìtem byly zakoupeny napø. stavebnice, koèárky, panenky, vybavení do kuchyòky,
spoleèenské hry, knihy, puzzle a hry pro rozvíjení
tvoøivosti dìtí.
Odbor školství a CR

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpoètem Èeské republiky

Informace pro rodièe budoucích prvòáèkù ZŠ Pováāská
Váāení rodièe, pokud máte zájem, nabízíme
vám ještì pøed zápisem konzultaci s psycholoākou v rámci našeho projektu Rovné pøíleāitosti
pro kaādého, šance pro všechny. Konzultace se
uskuteèní dne 3. 2. 2011 v budovì na Lidické.
Je moāné se pøedem domluvit na tel. èísle školy
383 335 787. Dále upozoròujeme, āe zápis do
naší školy bude probíhat jak na ZŠ Lidické,

kam dìti v souèasné dobì dojíādìjí, tak ve
školní jídelnì na Šumavské, kam docházejí na
obìd.
Novì zapsaní āáci jiā nastoupí od záøí 2011
do nové školní budovy v Pováāské ulici.
V dobì zápisu 10. 2. 2011 probìhne v této
budovì Den otevøených dveøí od 14.00 do
17.00 hodin.
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Městská policie Strakonice
V roce 2010 jsme na mìstské policii zaregistrovali devìt tisíc devìt
set sedmasedmdesát èísel jednacích. Pøijali jsme více neā patnáct stovek oznámení.
Ètyøi stovky událostí jsme øešili jako asistenci na
āádosti ostatních organizací, ale i jednotlivcù, kteøí
se na nás obrátili se āádostí o pomoc. Policistùm
obvodního oddìlení ve Strakonicích bylo pøedáno
šedesát devìt podezøení z trestné èinnosti. Øešili
jsme tøi sta dvaadvacet pøestupkù na úseku veøejného poøádku, proti majetku èi pøestupky proti
obecnì závazným vyhláškám mìsta. Na úseku
dopravy øešili stráāníci více neā tøi tisíce tøi sta
pøestupkù. U jedenácti kontrolovaných øidièù byl
zjištìn alkohol, sedm osob muselo být pøevezeno
na záchytnou stanici do Èeských Budìjovic. Pøi
své pochùzkové èinnosti zadrāeli a pøedali policistùm OO PÈR ve Strakonicích stráāníci mìstské
policie šedesát sedm pachatelù trestné èinnosti.
V rámci prevence kriminality jsme pokraèovali
v programu senior, po celý rok probíhalo do vyèerpání zásob èipování jízdních kol, v reāii naší
manaāerky prevence kriminality probìhlo více neā
ètyøicet pøednášek na úrovni základních a mateøských škol, ale i pravidelná ukázka práce integrovaného systému pro SPŠ Volynì, èi dopravnì bezpeènostní soutìā, kterou poøádáme ve spolupráci
s odborem dopravy MÚ Strakonice.
Mìstský kamerový systém jsme stabilizovali na
souèasných šestnáct kamer. e kamerový systém
skuteènì slouāí svému úèelu, o tom svìdèí témìø
kaādodenní vyuāívání jeho zábìrù Policií ÈR, èi
více neā stovka událostí, které øešili stráāníci po
pøedchozím zjištìní pomoci kamer.
Pøestoāe jsme se po vìtšinu mìsíce prosince zabývali preventivními kontrolami pøed jednotlivými
markety, zaznamenali jsme více neā ètyøi stovky
událostí.
Ve veèerních hodinách dne 2. 12. 2010 jsme pøijali
oznámení, āe do jednoho z domù v ulici Ellerova se
dobývá podnapilý muā. Kdyā na místo dorazila hlídka mìstské policie, nalezla zde dvaatøicetiletého bezdomovce z Francie, bosého a promrzlého. Vzhledem k tomu, āe u dotyèného byla namìøena hodnota alkoholu v krvi více neā dvì promile, byl muā
pøevezen do Protialkoholní a protitoxikomanické
záchytné stanice do Èeských Budìjovic.
V odpoledních hodinách dne 3. 12. si partièka
chlapcù krátila èas tím, āe v ulici Katovická vhazovala petardy pod kola projíādìjících vozidel. Stráāníci chlapce zastihli na mostì Jana Palacha. Vzhledem k tomu, āe u sebe mìli petardy, které jsou prodejné pouze osobám starším osmnácti let, navštívili
hoši spoleènì se stráāníky mìstské policie obchod,
kde jim tyto pyrotechnické prostøedky byly prodány. Pyrotechnika byla uloāena na mìstské policii.
Dne 4. 12. jsme ve veèerních hodinách pøeváāeli
do Èeských Budìjovic na záchytnou stanici dalšího muāe, u kterého tentokrát stráāníci namìøili
hodnotu alkoholu v krvi 4,5 promile alkoholu.
V ranních hodinách dne 8. 12. jsme byli pøivoláni
ostrahou nemocnice do budovy øeditelství. Stráāníci
zde nalezli pokáleného muāe, který pùsobil zmatenì, vysvlékal se na chodbì budovy a nechtìl odtud
odejít. Hlídce mìstské policie poté muā øekl, āe
mu neznámý pachatel odcizil mobilní telefon i doklady. Vzhledem k tomu, āe dotyèný chtìl podat
trestní oznámení, byl následnì stráāníky pøevezen
na Obvodní oddìlení Policie ÈR ve Strakonicích.
Podìkování patøí oznamovatelùm, kteøí nás upozornili hodinu po pùlnoci dne 11. 12. na muāe, který
rozbil v ulici Stavbaøù zpìtná zrcátka u nìkolika
vozidel. Pøi kontrole totoānosti se výtrāník snaāil
napadnout i stráāníka mìstské policie. Nakonec
skonèil v poutech na OO PÈR ve Strakonicích.
V dopoledních hodinách dne 15. 12. bylo nahlášeno stráāníkùm mìstské policie, āe v ulici Jero-
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nýmova je na chodníku zlomená lampa veøejného
osvìtlení. Od zamìstnance technických sluāeb
jsme následnì zjistili i rz vozidla, jehoā øidiè mìl
do lampy narazit. Nákladní automobil stráāníci nalezli v prostorách areálu ÈZ Strakonice. Veškeré
poznatky byly následnì pøedány hlídce Nehodové
skupiny Policie ÈR.
Podìkování patøí øidièi linkového autobusu
z Písku, který nám v noèních hodinách dne 15. 12.
oznámil, āe pøivezl na autobusové nádraāí dívku,
která se po vystoupení z autobusu motá a zjevnì
pùsobí zmatenì. Stráāníci sedmnáctileté dìvèe nalezli na blízké èerpací stanici, odkud jiā volala
svým rodièùm. Stráāníci vyèkali na místì s dívkou
do pøíjezdu rodièù.
Ètyøi mladíci vyrazili ve veèerních hodinách dne
17. 12. na pivo do jednoho ze strakonických barù.
Kdyā jejich poklidnou siestu kontrolovala hlídka
mìstské policie, zjistila, āe jen jednomu z nich
bylo osmnáct let. Vzhledem k tomu, āe tento
ostatním nezletilcùm objednával a podával alkohol, byl na místì za pøestupek vyøešen v blokovém øízení.

Upozornìním a nabídkou pro
všechny milovníky motocyklù
a slavné strakonické historie je
nedávno vydaná kniha

Miloslav Straka:
Silnièní závodní motocykly ÈZ
V knize je pøipomenut neobyèejný konstruktérský talent pana Jaroslava Waltera, vynikajícího technika a skvìlého èlovìka, který
dal smìr vývoji motocyklù ÈZ, svými radami
a svým pøíkladem vychoval øadu dalších spolupracovníkù, kteøí mohli v jeho práci dále
pokraèovat.
Není opomenut ani, jistì oprávnìný, pocit,
āe ÈZ Strakonice v porovnání s Jawou byly
tak trochu pøehlíāeny.
V knize dále najdete celou historii vývoje
a výroby silnièních závodních motocyklù
ÈZ, pøehled všech typù s technickými údaji
a struèné āivotopisy nejznámìjších jezdcù,
kteøí motocykly ÈZ proslavili.
Knihu si mùāete zakoupit v MSP Strakonice, Šmidingerovì knihovnì a mìstském informaèním centru (Velké námìstí 2) za cenu
340,- Kè.

Malou holèièku nalezl v podveèerních hodinách
dne 19. 12. na parkovišti u nákupních centra stráāník mìstské policie. Plaèící dívenka mu sdìlila, āe
se ztratila rodièùm. Krátce poté se na místì objevili
rodièe, kteøí si dìvèátko od stráāníka pøevzali.
„Na Sídlišti 1. máje je pod panelem zøejmì poranìná koèka.“ Toto oznámení jsme pøijali od pozorného obyvatele ve veèerních hodinách dne 21. 12.
Neā pøijela na místo hlídka mìstské policie, oznamovateli se podaøilo koèièku zpod panelu vytáhnout.
Stráāníci ji poté pøevezli k ošetøení do veterinárního
centra na Písecké ulici. Patøí mu naše podìkování.
Naše podìkování patøí i oznamovatelce, na základì jejíā všímavosti byla v odpoledních hodinách na Štìdrý den nalezena na vlakovém nádraāí
āena v podnapilém stavu, která leāela u novinového stánku a nedokázala se sama postavit na nohy.
Stráāníci āenu posadili a na základì komunikace
s dotyènou sehnali jejího druha, který si pro ni
dojel a odvezl do místa bydlištì.
Pøi výètu naší èinnosti za uplynulý rok nelze
pøehlédnout poèet událostí, které øešíme na základì vašich oznámení. Za kaādý váš poznatek
dìkujeme.
Milan Michálek
velitel stráāníkù MP Strakonice

Konzultace České
obchodní inspekce
v novém roce
Jak a kde uplatnit reklamaci, jak dále postupovat
pøi jejím zamítnutí, co dìlat, kdyā prodejna, v které
jsme zakoupili vadné zboāí, jiā zanikla a další uāiteèné rady a informace mohou spotøebitelé získat
na konzultaèních dnech Èeské obchodní inspekce.
Také v roce 2011 bude tato sluāba poskytována
kaādé tøetí úterý na pracovišti obecního āivnostenského úøadu vādy dopoledne od 9.00 do 12.00 hodin.
Termíny konzultací pro rok 2011:
18. ledna • 15. února • 15. bøezna • 19. dubna
17. kvìtna • 21. èervna • 19. èervence • 16. srpna
20. záøí • 18. øíjna • 15. listopadu • 20. prosince
Mimo uvedené termíny je moāné vyuāít i telefonické konzultace na èeskobudìjovickém pracovišti ÈOI (tel.: 387 722 338). Kontakt s pracovníky
ÈOI vám zprostøedkují i pracovníci strakonického
āivnostenského úøadu.

Ve foyer mìstského informaèního centra si mohou zájemci zakoupit v samoobsluāném kiosku
vstupenky na kulturní akce poøádané mìstským
kulturním støediskem.

kulturní akce

Program na únor 2011
Ètvrtek 3. února
ŠVAGØIÈKY
Premiéra komedie v podání Divadelního souboru Èelakovský Strakonice.
Dùm kultury – 19.30 hod.
Úterý 8. února
KPH – INFLAGRANTI – HUDBA BEZ HRANIC
Slavné melodie z klasiky i rocku v moderních úpravách pro elektrické
smyèce. Moderní smyècové trio hraje ve sloāení Markéta Muzikáøová
(housle), Kateøina Lískovcová (housle) a Sylva Jablonská (violoncello).
Dùm kultury – 19.30 hod.
Ètvrtek 10. února
MÓDNÍ PØEHLÍDKA spoleèenských a svatebních šatù salonu
AFRODITÉ STRAKONICE
Veèerem provází známá televizní moderátorka Zorka Kepková,
modely pøedvedou modelky agentury Verona v èele s I. vícemiss 2009
Terezou Budkovou. Dùm kultury – 19.30 hod.
Pátek 11. února
POSEZENÍ U SKLENKY VÍNA
Zveme Vás na prezentaci a ochutnávku vín z Templáøských sklepù
Èejkovice. Po skonèení degustace bude moāno prezentovaná vína zakoupit
a posedìt pøi hudební produkci v podání Miroslava Chodla.
Sál U Kata – III. nádvoøí strakonického hradu – 20.00 hod.
Nedìle 13. února
Dìtské pohádkové pøedplatné – Docela velké divadlo Litvínov:
O CHYTRÉM HONZOVI A PRINCEZNÌ ROZÁRCE
Pohádka o setkání chytrého Honzy s ponìkud popletenou princeznou
Rozárkou, která nic neví ani neumí. V pekle mají kotel pro hloupé lidi,
a protoāe je prázdný, pošle èertice na svìt èerta Lojzu, aby nìjakého
hlupáka pøinesl. Lojza však také není pøíliš bystrý, a tak zpùsobí na zemi
spoustu zmatkù. Ani s pomocí loupeāníka a èarodìjnice se Lojzovi
nepodaøí dostat do pekla princeznu Rozárku. Chrání ji totiā chytrý Honza,
a protoāe ji má rád, zvítìzí nakonec nad celým peklem.
Hrají a zpívají: Petr Erlitz, Lenka Lavièková, Jan Bouše, Lukáš Masár a Petr
Kozák. Reāie: Jurij Galin a Lenka Lavièková. Dùm kultury – 14.30 hod.

VÝSTAVY:
14. ledna – 10. února 2011
GOTT GALLERY TOUR 2011
Výstava reprodukcí obrazù KARLA GOTTA.
Budou pøedstavena díla umìlce a plzeòského rodáka, který dostal
do vínku hned nìkolik nadání zároveò. Je znamenitým zpìvákem,
a jak mnozí z nás víme, i vášnivým malíøem. Vstupné 50,- Kè.
Otevírací doba výstavní sínì ÚT – PÁ 9.00 – 12.00 a 14.00 – 17.00
hod., SO 9.00 – 12.00 hod. Maltézský sál – strakonický hrad.
15. února aā 15. bøezna
ŠUMAVA BEZ HRANIC – Výstava fotografií Františka Janouta
Na výstavì budou prezentovány zábìry: na èeské stranì z Národního
parku a chránìné krajinné oblasti Šumava a na nìmecké stranì
z Národního parku Bavorský les (Bayerischer Wald).
Ojedinìle i zábìry z bezprostøednì pøilehlých oblastí.
Maltézský sál – strakonický hrad.
15. bøezna v 16.00 hodin
Beseda s autorem a strakonickým rodákem F. Janoutem
o záāitcích z fotografování Šumavy na téma
„Šumavskou pøírodou s fotoaparátem“
Maltézský sál – strakonický hrad.
3. února aā 28. února
MALOVÁNÍ JEHLOU
Výstava vyšívaných obrazù z tvorby pana Vasila Pidy z Mìstského
ústavu sociálních sluāeb Strakonice, Domov pro seniory
3. 2. 2011 v 16.00 hodin VERNISÁ
Doprovodný program – pøednes básní p. Luboš Vokatý.
Dùm kultury Strakonice.

Pondìlí 14. února
Koncert JAROSLAVA HUTKY
Èeského folkového hudebníka, skladatele a písnièkáøe.
Rytíøský sál – strakonický hrad – 19.30 hod.
Úterý 15. února
TRAVESTI SHOW HANKY PANKY – Z pohádky do pohádky
Po velkém pøedchozím úspìchu a zhruba po pùlroèní odmlce se do
našeho mìsta opìt vrací známá praāská travesti skupina HANKY
PANKY, tentokrát zcela premiérovì s poøadem Z pohádky do pohádky.
Další zcela nová zábavná show, plná nápaditých pøevlekù, humoru,
choreografií a známých hudebních melodií spolu se sleènami Dolores,
Stefany, Sofií a Alexem. Tento veèer se bude odehrávat v duchu
pohádkových melodií, a nejen tìch. Poøad je koncipován opìt tak, āe si na
své pøijdou zaruèenì všechny vìkové generace. Kromì ráèkující princezny
pøivítáme na jevišti napøíklad Leonu Machálkovou, Hanku Zagorovou
s Petrem Rezkem, Lucii Bílou, Pink, Dádu Patrasovou, legendární duo
Petra Kotvalda a Standu Hloāka, souèasnou královnu hitparád Lady Gagu
a zavzpomínáme na muzikál Pomáda. Nenechte si ujít poøad nejlepší èeské
travesti skupiny, který se tìší oblibì v øadì mìst po celé Èeské
i Slovenské republice. Bliāší informace naleznete na internetových
stránkách www.hankypankyshow.eu. Dùm kultury – 19.30 hod.
Ètvrtek 17. února
Koncert NEZMAØI 33 LET aneb Kapela v nejlepších letech
Skupina Nezmaøi je charakteristická vícehlasým vokálem s doprovodem
akustických nástrojù. Její repertoár tvoøí pøeváānì vlastní písnì,
ale i svìtová folková klasika. Mezi jejich nejznámìjší folkové písnì patøí
Ráno bylo stejný, Musíš jít dál, Bodláky ve vlasech èi Menuet.
Rytíøský sál – strakonický hrad – 19.30 hod.
Nedìle 20. února
TANEÈNÍ ODPOLEDNE S PÍSNIÈKOU
Zazní známé i ménì známé svìtové melodie a evergreeny, taneèní hity,
balady, filmové melodie i jazzové standardy v podání JINDØICHA
BEŠÁKA OMT–BAND. Dùm kultury – 15.00 hod.
Pondìlí 21. února
PØEDNÁŠKA PSYCHOTRONIKA STANISLAVA BRÁZDY
Autora mnoha knih napø. O āivotì a smrti, Jak se doāít 140 let,
specializuje se na urèení aktuálního mnoāství energie a její zvýšení
odblokováním organismu. Rytíøský sál – strakonický hrad – 19.30 hod.
Úterý 22. února
Divadlo Ánfas Praha: POHÁDKA BUDULÍNEK MANDELINKA
Pøijïte se podívat, jak to dopadne, kdyā malý nezbedný Budulínek
dìlá takové vylomeniny, āe i zkušená kmotra liška je s rozumem
v koncích. Veselá barevná pohádka, inspirována Nezbednými pohádkami
od Josefa Lady, vás pobaví a nauèí, āe „jak se do lesa volá, tak se z lesa
ozývá“ a āe doma je zkrátka nejlépe. Vhodné pro dìti MŠ.
Rytíøský sál – strakonický hrad – 8.30 a 10.00 hod.
Ètvrtek 24. února
CESTOU NECESTOU – zábavný poøad se Zdeòkem Troškou
Vynikající èeský reāisér Zdenìk Troška se ve svém poøadu s diváky podìlí
o mnoho pøíhod z natáèení i ze āivota. Poøadem provází Michal Herzán.
Dùm kultury – 19.30 hod.
Pondìlí 28. února
Divadelní pøedplatné – Dejvické divadlo
Viliam Klimáèek: DRAÈÍ DOUPÌ
Pøeklad a reāie: Karel František Tománek. Hra o pøátelství a o zloèinu.
Jeden z nejznámìjších slovenských dramatikù napsal hru pøímo pro
Dejvické divadlo a pro konkrétní herce. Vše se toèí kolem setkání dvou
dávných spoluāákù z medicíny – Ivan se protlouká jako dealer zubních
kartáèkù, David je okázale úspìšným firemním psychologem. Scházejí se
poprvé po dvaceti letech, v lese, daleko od civilizace a pøedevším poblíā
místa, ke kterému je váāe spoleèný záāitek, na který se onìch dvacet let
marnì snaāili zapomenout. Draèí doupì je hra napínavá a s øadou
dìjových zvratù, bylo by nevhodné prozrazovat více.
Hrají: Ivan Trojan, David Novotný, Martin Myšièka, Klára Melíšková,
Klára Issová. Dùm kultury – 19.30 hod.

Plesová sezona 2011:
4. 2. Maturitní ples Gymnázium Strakonice Oktáva
5. 2. Maturitní ples VOŠ a SPŠ Strakonice 4. OT
11. 2. Maturitní ples Gymnázium Strakonice 4. B
12. 2. Maturitní ples VOŠ a SPŠ Strakonice 4. TL
18. 2. Ples Mìš\anského pivovaru Strakonice
25. 2. Maturitní ples Gymnázium Strakonice 4. A
4. 3. Maturitní ples SŠØS Strakonice 4. MS
5. 3. 12. ples 25. PLRB Strakonice
18. 3. Reprezentaèní ples ÈZ a. s.
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program kina

KINO OKO STRAKONICE
Úterý 1. – støeda 2. února
USA/Francie, drama, thriller, titulky, 105

od 17.30 a 20.00 hod.
doporuèená pøístupnost: od 12 let
CIZINEC
vstupné: 110,- Kè
Johnny Depp hraje ve filmu The Tourist amerického turistu,
jehoā hravé laškování s cizinkou vede k celé øadì intrik, romantických hrátek a nebezpeèí.
Reāie: Florian Henckel von Donnersmarck
Hrají: Johnny Depp, Angelina Jolie, Timothy Dalton, Paul Bettany.
Falcon film
Ètvrtek 3. – nedìle 6. února
POZOR!!! pouze od 17.30, pá i 10.00 hod.
USA, animovaný, rodinný, è. dabing, 83
doporuèená pøístupnost: všem
MÉÏA BÉÏA 3D
vstupné: 130,- Kè
Prosím, nekrmte medvìdy.
Reāie: Eric Brevig
Hrají: Dan Aykroyd (hlas), Justin Timberlake (hlas), Anna Faris,
Hrají: Tom Cavanagh, TJ Miller ad.
Warner Bros
Ètvrtek 3. – nedìle 6. února
POZOR!!! pouze od 20.00 hod.
USA, drama, titulky, 93, 2D
doporuèená pøístupnost: od 12 let
127 HODIN
vstupné: 80,- Kè
Podle neuvìøitelného, ale pravdivého pøíbìhu.
Reāie: Danny Boyle
Hrají: James Franco, Kate Mara, Amber Tamblyn, Treat Williams.
Bontonfilm
Pondìlí 7. – støeda 9. února
od 17.30 a 20.00 hod.
USA, romantická komedie, titulky, 101
doporuèená pøístupnost: všem
ZÁMÌNA
vstupné: 70,- Kè
Kamarád taky rád.
Reāie: Josh Gordon, Will Speck
Hrají: Jennifer Aniston, Jason Bateman,
Hrají: Jeff Goldblum, Juliette Lewis, Patrick Wilson.
Palace pictures
Ètvrtek 10. – støeda 16. února
POZOR!!! jen 17.30, so i 15.30 hod.
ÈR, 3D stereoskopický loutkový film – rodinný, 75
doporuèená pøístupnost: všem
FIMFÁRUM
vstupné: 130,- Kè

– DO TØETICE VŠEHO DOBRÉHO 3D

Závìreèná èást loutkových adaptací pohádek Jana Wericha. O klobouèku s pérkem
sojèím aneb Král mìl tøi syny. Jak na Šumavì obøi vyhynuli. Rozum a štìstí.
Reāie: Kristina Dufková, Vlasta Pospíšilová, David Súkup
Bioscop
Ètvrtek 10. – pátek 11. února
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
Japonsko, drama, titulky, 133, 2D
doporuèená pøístupnost: od 15 let

NORSKÉ DØEVO

Èistý milostný pøíbìh o āivotì a smrti, sexu a problémech mladých lidí.
Adaptace bestselleru spisovatele Haruki Murakamiho.
Reāie: Tran Anh Hung
Hrají: Ken’ichi Matsuyama, Kiko Mizuhara, Rinko Kikuchi a další.
Aerofilms
Sobota 12. – pondìlí 14. února
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
USA, thriller, titulky, 96, 2D
doporuèená pøístupnost: od 15 let
ØETÌZOVÁ ZPRÁVA
vstupné: 70,-Kè
Øetìzová zpráva vypráví pøíbìh skupiny støedoškolákù, kteøí všichni
obdrāí stejný dopis s varováním, āe pokud ho nepošlou dál, zemøou…
Reāie: Deon Taylor
Hrají: Nikki Reed, Noah Segan, Betsy Russell, Keith David,
Hrají: Brad Dourif, Michael Bailey Smith.
Palace Pictures
Úterý 15. – ètvrtek 17. února
POZOR!!! jen od 20.00, èt 17.30 a 20.00 hod.
USA, dobrodruāný, thriller, fantasy, titulky, 98, 2D doporuèená pøístupnost: od 12 let
HON NA ÈARODÌJNICE
vstupné: 85,- Kè
Støedovìká fantasy s Nicolasem Cagem a Ronem Perlmanem, která svou syrovou atmosférou a mystikou pøipomíná slavné Jméno rùāe v akènìjším stylu.
Reāie: Dominic Sena
Hrají: Nicolas Cage, Ron Perlman, S. C. Moore, Claire Foy.
HCE
Pátek 18. – nedìle 20. února
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
USA, animovaná komedie, dabing, 96
doporuèená pøístupnost: všem
MEGAMYSL 3D
vstupné: 130,- Kè
Tohle je konec klasických filmù o superhrdinech.
Reāie: Tom McGrath
Bontonfilm
Pátek 18. – nedìle 20. února
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
USA, western, titulky, 109, 2D
doporuèená pøístupnost: od 12 let
OPRAVDOVÁ KURÁ
vstupné: 80,- Kè
Odplata si nakonec cestu najde.
Reāie: Joel Coen, Ethan Coen
Hrají: Hailee Steinfeld, Jeff Bridges, Matt Damon,
Hrají: Josh Brolin, Barry Pepper.
Bontonfilm
Pondìlí 21. – støeda 23. února
od 17.30 a 20.00 hod.
SR, drama, pùvodní znìní, 96, 2D
doporuèená pøístupnost: všem
NICKYHO RODINA
vstupné: 80,- Kè
Film o tom, jak pøíklad jednoho èlovìka i po 70 letech
dokáāe inspirovat lidi a mìnit dnešní svìt.
Reāie: Matej Mináè
Hrají: Michal Slaný v roli Nicholase Wintona,
Hrají: Klára Issová, Joe Schlesinger.
Bontonfilm
Ètvrtek 24. – nedìle 27. února
POZOR!!! jen od 17.30 hod
USA, animovaný, rodinný, komedie, è. dabing, 75
doporuèená pøístupnost: všem
GNOMEO A JULIE 3D
vstupné: 120,- Kè
Nový animovaný komediálnì–dobrodruāný snímek
o trpaslících Gnomeo a Julie dává nejslavnìjšímu
pøíbìhu lásky na svìtì Williama Shakespeara další rozmìr.
Reāie: Kelly Asbury
HCE
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Ètvrtek 24. – nedìle 27. února
USA, drama, kriminální, thriller, titulky, 122

POZOR!!! jen od 20.00 hod.
doporuèená pøístupnost: od 15 let
TØI DNY KE SVOBODÌ
vstupné: 80,- Kè
Má 72 hodin, aby zachránil to nejcennìjší ve svém āivotì.
Reāie: Paul Haggis
Hrají: Russell Crowe, Liam Neeson, Olivia Wilde,
Hrají: Elizabeth Banks, Brian Dennehy ad.
Bioscop
Pondìlí 28. února – støeda 2. bøezna
od 17.30 a 20.00 hod.
USA, komedie, titulky, 107, 2D
doporuèená pøístupnost: od 12 let
HEZKÉ VSTÁVÁNÍ
vstupné: 80,- Kè
Komedie s Harrisonem Fordem.
Reāie: Roger Michell
Hrají: Rachel McAdams, Patrick Wilson,
Hrají: Harrison Ford, Jeff Goldblum, Diane Keaton ad.
Bontonfilm

DÌTSKÉ SOBOTY
Sobota 19. února
ÈR, pásmo pohádek pro nejmenší, 65

POZOR!!! od 15.30 hod.
doporuèená pøístupnost: všem
KAMARÁDI Z TELEVIZE I.
vstupné: 30,- Kè
Z deníku opièáka Maka 1. – útìk, Velryba Decimálka 6. – jak rejnok upekl koláèe,
Kosí bratøi 2. – jak chodili pøes les, Kosí bratøi 3. – jak to bylo se sametovými køídly,
Snìāný muā Hugo 5. – u ledu, O Sazínkovi 12. – Venda kazisvìt, O hajném Robátkovi
1. – jak Robátko odešel z lesa do lesa, O hajném Robátkovi 3. – jak pan Kotrè poslal
krtky, Jája a Pája 13. – jak koupili kouzelný mlýnek.
KFP
Sobota 26. února
POZOR!!! od 15.30 hod.
ÈR, pásmo pohádek pro nejmenší, 66
doporuèená pøístupnost: všem
ÈARODÌJNÉ POHÁDKY III.
vstupné: 30,- Kè
Mikeš u cirkusu, Král a skøítek, Zasadil dìdek øepu, Èarodìjné pohádky è. 8 – Zálesák,
è. 9 – Jablka, è. 10 – Rohatá, Jak ofka odhalila zlodìje, Krtek a āvýkaèka.
KFP

SENIORSKÉ STØEDY
Støeda 9. února
ÈR, tragikomedie, 137, 2D

POZOR!!! od 9.30 hod.
doporuèená pøístupnost: všem
OBÈANSKÝ PRÙKAZ
vstupné: 50,- Kè
Hoøká komedie reāiséra Ondøeje Trojana Obèanský prùkaz na motivy stejnojmenné knihy
Petra Šabacha sleduje osudy ètveøice dospívajících mladíkù, jejich pøátel, lásek a rodièù.
Reāie: Ondøej Trojan
Hrají: Libor Kováø, Matouš Vrba, Jan Vlèek, Jakub Šárka, Anna Geislerová,
Hrají: Martin Myšièka, Marek Taclík, Kristýna Liška–Boková, Magdalena Sidonová,
Hrají: Jana Šulcová, Jaromír Dulava, Jiøí Macháèek ad.
Falcon film
Støeda 23. února
POZOR!!! od 9.30 hod.
ÈR, rodinná komedie, 90, 2D
doporuèená pøístupnost: všem
RODINKA
vstupné: 40,- Kè
Volné pokraèování kultovního seriálu Taková normální rodinka, která se vrací ke svým
divákùm po více neā tøiceti letech.
Reāie: Dušan Klein
Hrají: Jana Štìpánková, Daniela Koláøová, Jaromír Hanzlík, Petr Forman,
Hrají: Lucie Vondráèková, Lenka Vlasáková, Josef Poláèek, Naïa Konvalinková,
Hrají: Tereza Kostková, Petr Kostka ad.
Falcon film
+ BONUS: Svìt mýdlových bublinek, Pavlásková, 1986,
+ BONUS: 21 min – kritický pohled na mládeā.

Zmìna programu vyhrazena.

PØIPRAVUJEME NA BØEZEN:
8. bøezna – Koncert JIØÍHO ZMOKA – Uā mi lásko není 20 let
11. bøezna – KONCERT SABOT(USA)
13. bøezna – TANEÈNÍ ODPOLEDNE S PÍSNIÈKOU
14. bøezna – SPIRITUÁL KVINTET
16. bøezna – Divadelní pøedplatné
WILLY RUSSELL – SHIRLEY VALENTINE
Pøeklad: Pavel Dominik
THEATRE – Filmová a Divadelní Agentura
17. bøezna – PØEDNÁŠKA MIROSLAVA DENEŠE – školní poøad
22. bøezna – KPH – EDITA RANDOVÁ
24. aā 26. bøezna – 46. roèník krajské loutkáøské pøehlídky
SKUPOVY STRAKONICE – Rytíøský sál
26. bøezna – IRSKÁ TANEÈNÍ SHOW
30. bøezna – KONCERT SKUPINY OLYMPIC
Výstava:
19. bøezna aā 28. dubna – TOULKY STØEDOMOØÍM
Putovní výstava cestovatelských fotografií Miroslava Deneše z oblasti
Støedozemního moøe. Navštívíme italské souostroví Lipary vèetnì
vulkanické erupce na sopce Stromboli, pøírodní a technické památky
ze seznamu Unesco. Dále navštívíme skvosty na souostroví Malta, ostrov
Sardinii a Korsiku. Ve Francii navštívíme nejhlubší kaòon Evropy
a budeme pokraèovat aā do slunné Andalusie na jihu Španìlska. Cestou
na jihovýchod moāná zastavíme v Chorvatsku a pøes ostrov bohynì
Afrodity (Kypr) se vydáme do Egypta. Zde navštívíme Bílou a Èernou
poušM spolu s nekoneènými dunami písku pouštì Sahara. Maltézský sál.

pozvánky a info
Š MIDINGERO VA KNIHO VNA
Zámek 1, 386 11 Strakonice II • www.knih-st.cz • tel.: 383 322 219, 380 422 700
øeditelka: 383 331 836, 380 422 703 • poboèka za parkem: 380 422 720
inf. centrum NO a EU: 380 422 721 • e-mail: knihovna@knih-st.cz

ÚNOR 2011
l 2. 2. – 28. 2. Naše duše promlouvají. Výstava

prací klientù obèanského sdruāení pro duševnì nemocné Fokus Písek. ŠK, vstupní hala
l 8. 2. Školení poèítaèové gramotnosti. Blíāe
vás seznámíme s fenoménem Facebook,
rozsáhlým spoleèenským webovým systémem slouāícím hlavnì k tvorbì sociálních
sítí, komunikaci mezi uāivateli, ke sdílení
multimediálních dat, k udrāování vztahù
a k zábavì. Z dùvodu omezené kapacity āádáme zájemce, aby se na vybrané termíny
(dopolední èi odpolední kurz) pøihlašovali,
a to buï osobnì u výpùjèního pultu oddìlení
pro dospìlé nebo na telefonu 380 422 700.
Dìkujeme za váš zájem a vìøíme, āe osobní
pøístup zvýší kvalitu kurzù. Studovna ŠK,
9.30 a 15.30 hod.
l 10. 2. Beseda v rámci Akademie volného
èasu se známým novináøem, publicistou
a spisovatelem Stanislavem Motlem. Tématem bude Sláva a prokletí Lídy Baarové. Pøijïte si poslechnout pøíbìh èeské hereèky, která se svého èasu stala evropskou
hvìzdou. S Lídou Baarovou se Stanislav
Motl pravidelnì stýkal od roku 1990 aā do
její smrti. Souèástí promítání je i dokumentární film o Lídì Baarové. ŠK, spoleèenský
sál, 17.00 hod.
l 16. 2. Zelený veèer na téma Kvalitní strava
jako cesta ke zdraví. Hostem bude odborník na výāivu pan Jaroslav Škvaøil z Èeské
spoleènosti pro výāivu a vegetariánství. Povídat se bude mimo jiné o tom, kterak se
zdravì stravovat a zároveò neomezit svobodu výbìru, jak správnì sestavovat jídlo, vybírat potraviny, apod. Jiā Hippokrates doporuèoval: „NechK tvá strava je tvým lékem,
a ne tvùj lék tvojí stravou.“ Èajovna Inspirace, 18.00 hod.

ŠK a ÈSOP zvou dospìlé i dìti:
l po celý únor na výstavku fotografií

p. Zdeòka Kozla Vzpomínání na dudácké
festivaly (v pùjèovnì pro dìti a dospìlé

v poboèce ŠK za parkem v Husovì ul. èp.
380). Otevírací doba v poboèce: PO a ÈT
13–18, ST 8–12.
l po celý únor na zimní výstavu vìtvièek
v knihovnì za parkem (k urèování døevin
podle pupenù a borky).
l ve ètvrtek 17. 2. mezi 17.00–19.00 hod. do
poboèky ŠK na Tvoøivý podveèer s pí
Blankou Cvrèkovou na téma Trojrozmìrné drátkování (figurky, ptáèci). Drátky a kleštièky budou k dispozici na místì,
ale mùāete si pøinést i vlastní.
l ve støedu 23. 2. na pøednášku s promítáním
Konì – co o nich ještì nevíte. Pøednáší
Tereza Tøeštíková. Koná se od 17.00 hod.
v promítacím sále strakonického gymnázia.
l v sobotu 26. 2. na pøírodovìdný výlet.
Sraz v 10.55 hod. pøed nádraāím ÈD,
v 11.09 hod. jede vlak do stanice Radomyšl. Pùjdeme kolem kostela sv. Jana a pøes
āidovský høbitov po polní cestì do Oseka,
kde máme slíbenou i návštìvu parku, jinak
nepøístupného. Odtud pùjdeme podle poèasí
a zájmu napø. pøes Petrovice do Velké
Turné na vlak, nebo k Rovné (pøípadnì
k Brusùm) na autobus.
l na páteèní schùzky krouāku MOPíkù a jejich dospìlých pøátel (chodit mùāe kdokoliv,
i nepravidelnì). V pátek 4. 2. o pololetních
prázdninách si chceme udìlat celodenní
výlet vlakem (podrobnosti v poboèce za
parkem, na hrdlickova@knih-st.cz nebo na
383 323 021). V pátek 11. 2. bude sraz
v 16.00 hod. u altánu v parku. Pùjdeme do
lesa doplnit krmítka, nebo do poboèky vyzkoušet si výtvarnou techniku pergamano.
V sobotu 12. 2. se sejdeme ve 12.30 hod.
u psího útulku a navštívíme pejsky. 18. 2.
se sejdeme v 16.00 hod. pøed hradem
u CIAO a pùjdeme buï mikroskopovat
a hrát nové pøírodovìdné Pexeso do klubovny na hradì, nebo si ukáāeme ptaèí budky
na Podskalí a loòská hnízda. Bude-li sníh,
budeme stopovat a bobovat. Poslední pátek
(pøed prázdninami) schùzku vynecháme.
Více na www.csop-strakonice.net.

GYMNÁZIUM STRAKONICE
si vás dovoluje pozvat na cyklus geografických pøednášek a promítání:

S GYMNÁZIEM NA CESTÁCH
Program na únor
PØEDNÁŠKA S PROMÍTÁNÍM
Pondìlí 7. 2. 2011 od 17 hodin
v promítacím sále strakonického gymnázia

Cestování po Keni a Tanzánii
Bìhem tohoto promítání vystoupíme s panem
Martinem Vysokým na nejvyšší hory Afriky –
Mt. Keòu a Kilimandāáro. Poté se podíváme do
národních parkù Serengheti a Ngorongoro. Dalšími zastávkami na cestì budou zapadlé vesnice
východní Afriky a ostrovy Indického oceánu.

Mt. Keòa.

Foto: Archiv M. Vysokého

Fokus Písek, poboèka Strakonice
Sdruāení pro péèi o duševnì nemocné.
Bezdìkovská 216, 386 01 Strakonice
tel.: 608 271 800, e-mail:
krejsova@fokus-pisek.cz
Otevírací doba:
Pondìlí 9.00 – 17.00 hod.
Úterý 9.00 – 16.00 hod.
Støeda 13.00 – 17.00 hod.
Ètvrtek 9.00 – 16.00 hod.
Pátek 9.00 – 13.00 hod.
Ukázka programu na únor
Kaādé pondìlí od 10.00 do 13.30 hod.
Vaøení, 14.00 – 16.30 hod. PC kurz
po individuální domluvì
1. 2. úterý 9.00 – 13.00 hod.
Dovedné ruce
2. 2. støeda 13.00 – 17.00 hod.
Vycházka – pùjdeme do èajovny
17. 2. ètvrtek 14.15 – 16.00 hod.
Plavání
18. 2. pátek 9.00 – 12.00 hod.
Arteterapie
Další informace o našem programu mùāete
nalézt na www.fokus-pisek.cz

Jak bylo v roce 2010
Za minulý rok navštívilo mìstské informaèní
centrum pøibliānì 8500 návštìvníkù, pøeváānì
z Èeské republiky. Ze zahranièí k nám zavítalo
nejvíce turistù z Nìmecka, dále pak Anglie, ale
také i Francie. Minulou sezonu jsme pøivítali
jako kaādoroènì akcí Aprílové bruslení mìstem
a Strakonické vítání léta. Pro návštìvníky jsme
pøipravili nové propagaèní materiály. Jedním
jsou pøírodní atraktivity mìsta a druhým je gastronomická pozvánka do Strakonic, kde se dozvíte recept, jak uvaøit pravou strakonickou pivní polévku a získáte pøehled o stravovacích
a ubytovacích zaøízeních. Pro váš velký zájem
jsme doplnili naši nabídku o informaèní listy
wellness sluāeb, nauèných a turistických stezek
i záāitkové turistiky na Strakonicku. Nejprodávanìjší publikací za pøedchozí rok byla urèitì
kniha bývalého strakonického kriminalisty Jaroslava Andrlíka – Pøirozená plachost, která je
plná záāitkù a zkušeností z jeho bohaté policejní praxe. V závìru roku pak DVD se záznamem
mezinárodního dudáckého festivalu a novým
filmem o našem mìstì Strakonice dnes. Sezonu
jsme úspìšnì zakonèili slavnostním zahájením
adventu, tradièním zvonkovým prùvodem a vánoèní výstavou výtvarných dìl na téma Snìhuláci. Ve foyer mìstského úøadu jste tak mohli
zhlédnout pøibliānì 300 snìhulákù všelijakých
podob a velikostí.
Olga Maroušková
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sportovní příležitosti

STARZ STRAKONICE
ÚNOR 2011
V dobì od 5. 2. 2011 do 12. 3. 2011 se koná jiā 4. roèník zimního turnaje Strakonice 2011 na ÚMT ve sportovním
areálu Na Sídlišti. Úèast potvrdili TJ Osek, SK Otava Katovice, SK Vacov, SK 1908 st. dorost, Šumavan Vimperk,
SK Èkynì. V pátek 4. 2. jsou pololetní prázdniny a od 28. 2. do 6. 3. mají dìti jarní prázdniny.
Tìšíme se na Vaši návštìvu.
Martin Walter, vedoucí plaveckého stadionu
Miroslav Štefka, vedoucí fotbalových stadionù

PROVOZ PLAVECKÉHO STADIONU V ÚNORU 2011
KRYTÝ BAZÉN
PONDÌLÍ

6.00 – 8.00
(kondièní plavání)

17.00 – 20.00x

ÚTERÝ

14.30 – 15.30x

14.30 – 15.30xo

20.00 – 22.00

STØEDA
(sudý týden)

6.00 – 8.00
(kondièní plavání)

12.30 – 13.30*

13.30 – 18.00
(16.00 – 17.00x)

20.00 – 22.00

STØEDA
(lichý týden)

6.00 – 8.00
(kondièní plavání)

12.30 – 13.30*

13.30 – 16.00
17.00 – 18.00

20.00 – 22.00

ÈTVRTEK
PÁTEK

13.30 – 16.30
6.00 – 8.00
(kondièní plavání)

12.00 – 22.00
(15.30 – 19.00x)

SOBOTA

13.00 – 20.00

NEDÌLE

13.00 – 20.00

Vysvìtlivky: x – polovina bazénu
o – plavání pro tìhotné
* – plavání pro dùchodce

FITNESS:
PLAVECKÝ STADION
PO

8.00 – 12.00 13.00 – 19.00

ÚT

8.00 – 12.00 13.00 – 21.00

ST

8.00 – 12.00 13.00 – 21.00

ÈT

8.00 – 12.00 13.00 – 21.00

PÁ

8.00 – 12.00 13.00 – 21.00

SO

15.00 – 19.30

NE

15.00 – 19.30

Aktuální program v páteèním Strakonickém deníku,
na tel.: 383 321 792, na infolince 383 324 209
nebo na webu: www.starz.cz.

VEØEJNÉ BRUSLENÍ

VÝJIMKY:

ÚT 1., 8., 15., 22. 2. 2011
16.15 – 17.15 hod.:
rodièe + dìti do 10 let
17.30 – 18.30 hod.:
spoleèné

PLAVECKÝ STADION

VSTUPNÉ:
dìti do 6 let – zdarma
dìti do 15 let – 20,- Kè/os.
dospìlí od 15 let – 30,- Kè/os.

PÁ 4. 2.
6.00 – 8.00 hod. kondièní plavání
9.00 – 22.00 hod.
(17.00 – 22.00 hod. polovina bazénu)
PO 28. 2.
6.00 – 8.00 hod. kondièní plavání
9.00 – 13.30, 14.30 – 20.00 hod.

Soboty a nedìle
dle aktuálních moāností.

KURZY
PRO NEPLAVCE
Pondìlí, ètvrtek: 15.30 – 16.30 hod.
Pro dìti od 5 let.

STARZ Strakonice
Na Køemelce 512
386 11 Strakonice
e-mail: starz-st@quick.cz
www.starz.cz

Zmìny programù vyhrazeny!
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20.00 – 22.00

SAUNA
PO
ÚT
ST
ÈT
PÁ
SO
NE

zavøeno
10.00 – 22.00
10.00 – 22.00
10.00 – 22.00
10.00 – 22.00
10.00 – 17.00
zavøeno

āeny
muāi
spoleèná
āeny
muāi

zprávy z města

Město Strakonice je se svými občany
v jejich významných chvílích
Lidé si svým vztahem k tradicím odjakāiva
vytváøeli āebøíky hodnotových systémù, z nichā
právì ty nejvýznamnìjší a nejdùleāitìjší se stávaly obsahem obèansko–spoleèenských aktù, obøadù
a slavností.
Dùleāitým āivotním okamāikem pro rodièe je
narození dítìte. Mìsto Strakonice se o tuto radost
podílí s rodièi pøivítáním nového obèánka a u této
pøíleāitosti pøedává rodièùm spolu s pamìtním listem poukázku na 5 000 Kè. Další významnou akcí
je rozlouèení s mateøskou školou.
I pøedání maturitních vysvìdèení se stalo na
strakonické radnici jiā tradicí.
Jako jednu z dalších tradic mìsto Strakonice zaøadilo i oslavu støíbrné svatby, která je spojená

s podpisem do pamìtní knihy a pøedáním pamìtního listu.
Zlatou a diamantovou svatbu mohou oslavit
strakoniètí obèané v obøadní síni, nebo je navštíví
zástupci mìsta s malým dárkem pøímo v soukromí domova.
Mìsto nezapomíná ani na obèany, kteøí dovršili
významného jubilea. Obèanùm mìsta, kteøí dovrší
v daném roce 70 let āivota popøeje písemnì starosta spolu s obìma místostarosty.
Pøi dovršení 75 let, 80 let a pak pøi výroèí kaādých dalších následujících narozenin navštíví
osobnì povìøená osoba jubilanty a pøedá blahopøání s dárkovým balíèkem v hodnotì 300 Kè.
Aneāka Lukešová, vedoucí oddìlení matrik

Jakým zpùsobem oznámit Mìstskému úøadu Strakonice oslavu
støíbrné, zlaté a diamantové svatby
Mìsto Strakonice nabízí obèanùm s trvalým
pobytem ve Strakonicích oslavu støíbrné, zlaté
a diamantové svatby v prostorách obøadní sínì
Mìstského úøadu Strakonice.
Jednou z podmínek pro tuto oslavu je pøedloāení
oddacího listu a dohodnutí termínu oslavy.
Pokud strakoniètí obèané oslaví v letošním roce
zlatou a diamantovou svatbu a tuto slavnost si

Poděkování za dárky
pro pejsky
Sklad plný piškotù, konzerv a dalších pamlskù
pro psy, tak to po Vánocích vypadá ve strakonickém útulku. „Rádi bychom podìkovali všem dárcùm, kteøí nezapomnìli na pejsky,“ øíká vedoucí
Alexandra Auterská. Kromì „jedlých dárkù“ smìøovala ke ètyønohým obyvatelùm útulku ještì finanèní èástka 6,5 tisíce korun vybraná na Zumba
párty. Dík patøí také desítce lidí, kteøí sem pøicházejí po celý rok a pøinášejí pamlsky nebo jdou
pejsky vyvenèit.
PR

Vede
rychlé občerstvení
V uplynulém mìsíci jste nám odpovídali na dotaz, co postrádáte na Velkém námìstí a jaké sluāby
byste uvítali v budovì Majáku. Ze zaslaných odpovìdí vyplynulo, āe nìkterým obyvatelùm – zejména tìm mladším, chybí na námìstí rychlé
obèerstvení typu Mc Donald’s nebo KFC. Mezi
vašimi námìty byla také mezinárodní gastronomie, vegetariánská restaurace èi jídelna zamìøující
se na zdravou výāivu. Na námìstí postrádáte obchody s èeským obleèením, prodejnu CD a DVD
èi sortiment biopotravin. Uvítali byste rovnìā
cukrárnu s domácími výrobky a venkovním posezením, své pøíznivce by našla
i èajovna. Zmínìna
byla také videopùjèovna a opravna
obuvi.
Za vaše tipy, které by mohly být
inspirací pro strakonické podnikatele, vám dìku- Obchodní dùm Maják.
jeme.
PR
Foto: Archiv MìÚ

chtìjí pøipomenout pouze ve svém soukromí, navštíví je zástupci mìsta s dárkovým balíèkem
v hodnotì 600 Kè a oslavenci se podepíší do pamìtní knihy.
Oslavenci se nemusí hlásit na našem úøadì osobnì, tuto pøíjemnou povinnost mohou vyuāít i jejich
dìti, sousedé, kamarádi a ostatní pøíbuzní.
Aneāka Lukešová, vedoucí oddìlení matrik

Pracovníci městského
úřadu „adoptovali“
školáka
Jmenuje se Cliford Mwiinde. Je
mu sedm let a āije
se svými prarodièi
v jedné chudé zambijské vesnici. Kromì vlastní rodiny
má i jednu adoptivCliford Mwiinde
ní ve Strakonicích.
Šestnáct pracovníkù mìstského úøadu se zapojilo
do projektu Adopce na dálku. Malý Cliford díky
jejich finanèní podpoøe mùāe chodit do školy.
Cílem programu Adopce na dálku, který
v Èesku funguje od první poloviny devadesátých
let, je zlepšovat situaci nejchudších dìtí v rozvojových zemích tak, aby díky vzdìlání získaly kvalifikaci i schopnost postarat se o sebe ve svém
pøirozeném kulturním prostøedí. Roèní pøíspìvek
èiní osm tisíc korun, za které chlapec dostaneškolní uniformu, uèební pomùcky a svaèiny. Souèasnì jsou zde zahrnuty i všechny další poplatky,
nutné k tomu, aby Cliford mohl chodit do školy.
Rozvojový projekt, díky kterému pracovníci
strakonického mìstského úøadu adoptovali na
dálku zambijského školáka, øídí Arcidiecézní
charita Praha.
PR

Bezpečné pneumatiky — základ bezpečné jízdy
Akce je souèástí projektu – Strakonice – moPenìāní poukázky na nákup zboāí v prodejnì
firmy Moira byly odmìnou pro zodpovìdné øidièe,
je mìsto, který se mimo jiné zamìøuje právì
kteøí na zimu obuli svá auta do správných pneuna bezpeènou dopravu ve Strakonicích. „Pro
matik. Preventivní akce Zdravého mìsta Strakonikontrolu pneumatik jsme vybrali parkovištì
ce a Policie ÈR zamìøená na bezpeènost dopravy
v obchodní zónì s velkou koncentrací aut,“ doplse uskuteènila koncem prosince v obchodní zónì
òuje Novotný. „Øidièùm jsme rozdávali inforna Katovické. Ceny byly pìti vylosovaným øidimaèní letáèky – dìkovné nebo varovné, podle toho,
èùm pøedány 5. ledna v malé zasedací místnosti
zda obutí jejich vozu splòovalo èi nesplòovalo
strakonické radnice.
podmínky bezpeèného provozu.“ Dìkovné letáèky
Policisté na parkovišti u supermarketu zkontrobyly dále slosovatelné.
lovali celkem 350 vozù. Vyhovující zimní obutí,
Správné pneumatiky na svých vozech a štìstí
tedy s hloubkou dezénu minimálnì 4 mm mìlo
pøi losování letos mìli Miroslav Bouèek, Václav
302 z nich. „Porovnáme-li loòské výsledky, kdy
Kolín, Jiøí Švehla, Eva Chodová a Ilona Matašovzcela nevyhovující obutí (tj. letní pneumatiky,
ská.
èi sjeté zimní pneumatiky) mìlo témìø patnáct
Preventivní akci podpoøil Revolvingový fond
procent kontrolovaných vozù, je letošních 5,4 proMP ÈR.
centa výrazným zlepšením,“ øíká projektový maIrena Malotová, PR
naāer Mìstského úøadu ve Strakonicích Michal
Novotný.
Význam preventivní zimní
akce „Bezpeèné pneumatiky –
základ bezpeèné jízdy“ vysvìtluje Jaromíra Nováková, tisková mluvèí územního odboru Policie ÈR: „Ještì je stále dost øidièù, kteøí se domnívají, āe
pokud jezdí bezpeènì, vystaèí
s letními pneumatikami i v zimì. Pøitom je prokázáno, āe pøi
brzdìní na snìhu z rychlosti
50 kilometrù v hodinì potøebuje osobní vùz na letních pneumatikách o osm metrù více
k zastavení, neā vùz se zimním
obutím. To znamená, āe tam,
kde øidiè na zimních pneumatikách zastaví bezpeènì, tøeba
pøed dítìtem, které nenadále
vbìhlo do vozovky, auto bez Ocenìní øidièi, resp. jejich zástupci Eva Chodová, Miroslav Bouèek,
zimní výbavy je v takové chvíli Ilona Matašovská a Eva Švehlová s místostarostou Pavlem Pavlem.
Foto: Archiv MìÚ
bez šancí.“
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informace

Provozní řád strakonického hradu

Naše ptactvo

Klíèe od zásuvných sloupkù jsou zapùjèeny
A) Provoz sociálních zaøízení:
následujícím subjektùm:
a) prùbìānou správu svìøuje do péèe TS Strakonice, s. r. o.
l Šmidingerova knihovna Strakonice
b) provozní doba:
l Muzeum støedního Pootaví Strakonice
ba) v dobì letních prázdnin – èervenec aā
l MìÚ Strakonice, odbor vnitø. vìcí, odd. matrik
srpen 9,00 – 18,00 hod. stálá obsluha
l MìÚ Strakonice, odbor kanceláø tajemníka,
(pondìlí – nedìle)
správce hradu
bb) v turistické sezonì mimo prázdnin – kvìl Mìstské kulturní støedisko Strakonice
ten aā èerven, záøí 9,00 – 17,00 hod. stálá
l Øímskokatolická farnost Strakonice
obsluha (pondìlí – nedìle)
l Technické sluāby Strakonice, s. r. o.
bc) v dobì konání kulturních èi jiných akcí prol Mìstská policie Strakonice
voz zajistí poøadatel pronájmem dle podmíl Ing. Veronika a Tomáš Oberpfalzerovi
nek provozovatele (TS Strakonice, s. r. o.)
l Rùāena Kùsová
l Hasièský záchranný sbor ÈR
bd) mimo turistickou sezonu poskytne sluāby
l CIAO…, s. r. o.
sociálního zaøízení ve svých prostorách
l Antikvariát, nakladatelství, foto – Ondøej Fibich
knihovna a muzeum.
V pøípadì, āe nìkterý ze subjektù bude mít na
B) Reāim vjezdu do areálu hradu:
objektu vìtší opravu a vozidlo zde bude muset para) I. nádvoøí – pouze zásobování, údrāba v míøe
kovat z provozních dùvodù delší dobu, bude muset
nezbytnì nutné
mít toto vozidlo na základì āádosti povolení MìÚ
b) II. nádvoøí – pouze zásobování, údrāba v míøe
podepsané starostou nebo místostarosty mìsta. Dále
nezbytnì nutné
se povolení bude týkat vozidel pøi poøádání rùzných
c) III. nádvoøí – pouze zásobování, údrāba, vjezd
spoleèenských akcí, které se budou v prostorách
a výjezd vozidel z garáāí na III. nádvoøí (na
hradu konat. Ze zadní èásti budou mít povolen vjezd
povolení MìÚ Strakonice) a svatby
ještì vozidla svateb. V areálu hradu platí zákaz volÚklid snìhu v areálu hradu zajiš\ují Technické
ného pobíhání psù. Parkování v areálu hradu zakásluāby Strakonice, s. r. o., ve spolupráci se správzáno. Platnost provozního øádu od 1. 12. 2010.
cem hradu.
Upozornìní: Mìstská policie bude dodrāování provozního øádu pøísnì kontrolovat.

Zaèal rok 2011, a proto
se rozhlédnìme po naší pøírodì, jaký je její stav
a hlavnì jaký je zájem
o naše ptactvo. Nejdøíve se
podíváme, jaký byl zájem o naše ptáky døíve.
Velmi rád si listuji v knize Ptactvo èeské od
Dr. Vladislava Šíra vydané v Praze r. 1980. Cituji:
„Autor r. 1877 rozeslal jménem èeského spolku
pro ochranu ptactva v Praze všem obecným èeským
i nìmeckým školám v Èechách tabulky s pøíslušnými otázkami a seznamem všech ptákù v Èechách
pozorovaných s prosbou co o kaādém ptáku, který
v místì je, z urèitostí a z vlastního pøesvìdèení
vìdí a øíci mohou.“
Zajímavé je mnoāství odpovìdí, které získal,
z nich pak vznikla kniha Ptactvo èeské. Odpovìdìlo: 3721 uèitelù, 274 lesníkù, 53 lesních pøíruèích, 58 hajných, 13 ptáèníkù, 176 obèanù, 29 duchovních, 37 jiných milovníkù honby a ptactva.
Ohromné mnoāství odpovìdí znaèí o velkém zájmu o naše zpìvné ptactvo. Zkuste dnes zopakovat
takovouto akci a asi budete pøekvapeni výsledkem.
Souèasný stav našeho ptactva nejlépe zjistíme
ze zprávy Èeské spoleènosti ornitologické Stav
ptactva Èeské republiky 2009, kde v záhlaví je
zmínìno, āe: „Úmluva o biologické rozmanitosti
je nejvýznamnìjší celosvìtovou konvencí, týkající
se ochrany āivotního prostøedí.“
Její èlenské státy, mezi které patøí i Èeská republika, se v roce 2002 zavázaly významnì zpomalit pokles druhové rozmanitosti do roku 2010.
Dnes je jiā jisté, āe se uvedený závazek splnit
nepodaøí. V úsilí smìøujícím k dosaāení hlavního
cíle však nelze polevit. ÈSO k nìmu pøispívá podrobným zhodnocením stavu ptákù v ÈR. Ve ètyøech kapitolách upozoròuje na problémy našeho
ptactva a navrhuje moāná øešení. O tìchto øešeních
si mùāeme zase popovídat nìkdy pøíštì.
Nezapomeòte, āe je zima a naše ptactvo zde ve
mìstì strádá nedostatkem potravy. Proto jim pomozme.
Ivan Jana

Foto: Archiv MìÚ

Jména narozených dětí ve strakonické porodnici v roce 2010
V roce 2010 bylo zapsáno v matrice narození Strakonice 785 dìtí.
Strakonická porodnice je velice
oblíbená a rodí zde maminky jak z našeho okresu,
tak i maminky z jiných okresù a cizinky.
V loòském roce vyhráli svoji bitvu v poètu narozených dìtí ve Strakonicích chlapci. Narodilo se
jich 406 a dívek 379. Strakonická porodnice vykazuje poèet narozených dìtí za loòský rok 786
z dùvodu, āe jedno dítì se narodilo v Sedlišti, a je
zapsáno v matrièní knize Štìkeò, ale porod byl
ukonèen ve Strakonicích.
Narození dítìte je pro všechny rodièe radostnou
událostí, a proto výbìru jmen vìnují znaènou pozornost. Jako návod jim slouāí kniha, kterou vydala PhDr. Miloslava Knappová, CSc. Kniha jiā
vyšla v 5. aktualizovaném a podstatnì rozšíøeném vydání o obsahu více neā 14 000 podob jmen
èeských i cizojazyèných. Jindy se rodièe inspirují
pøi výbìru jmen médii.
Pùvod jmen osobních v èeských zemích vznikl
tehdy, kdyā se objevila potøeba jedince pojmenovat, individualizovat, zvláštním oznaèením jej odlišit od ostatních. Dìti pak spíše dìdily svá jména
po rodièích, prarodièích a pøíbuzných. Zpoèátku
pøevládala jednojmennost, teprve pozdìji se postupnì zaèala objevovat dvojmennost.
V naší zemi se uāívají jména nejrùznìjšího pùvodu. Pøedevším jsou to jména slovanská a dále
jména cizojazyèná, pùvodu hebrejského (biblická),
øeckého, latinského a nìmeckého. V menší míøe
jména germánská a románská, dále keltská, orientální (tj. asijská a africká) a jiná.
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K zápisu do matrièní knihy mùāe být zvoleno
pouze jméno povolené. Pokud si rodièe zvolí jméno, které není uvedené v knize Jak se bude vaše
dítì jmenovat, od PhDr. Knappové, CSc., musí
volbu jména schválit autorka knihy.
Muāské jméno Jan se stalo v loòském roce v naší porodnici nejoblíbenìjší. Rodièe ho zvolili pro
svoje syny 29 krát. Dalším oblíbeným jménem,
které rodièe volili byl Tomáš a Jakub. Jméno
Lukáš je zapsáno v loòských matrièních knihách
narození 21 krát. Dalšími oblíbenými muāskými
jmény se stalo jméno Petr, Adam, David, Filip,
Matìj, Matyáš a Vojtìch. Tato jména se v matrièních knihách objevila více neā 10 krát.
Rodièe si volili pro své muāské potomky také
dvì jména, jako napøíklad Nicolas Andrej nebo Vít
Maria.
U zápisu do matrièních knih se objevují i muāská jména cizího pùvodu, která si volí vìtšinou
cizí státní pøíslušníci, nebo rodièe, z nichā je jeden
cizinec, ale i naši obèané. V loòské roce to byla
napøíklad jména Michael Siegfried, Mihai, Kevin
a Ilja, nebo se jedná o vietnamská jména jako
Trung Quan nebo Van Nhat.
Pro zajímavost lze uvést, āe jméno Kevin je
anglické jméno irského pùvodu a lze je vyloāit
jako „urozený, líbezný, pùvabný, krasavec“.
Jméno Ilja je ruské jméno hebrejského pùvodu
a znamená „mùj pán je bùh“.
Pøi volbì jmen pro své dcery projevují rodièe
daleko vìtší fantazii, neā pøi volbì chlapeckých
jmen, coā dokazuje i ta skuteènost, āe v loòském
roce bylo vybráno pro dìvèata 117 rùzných jmen.

Prvenství mezi dívèími jmény získalo v loòském
roce jméno Eliška, kterou si rodièe zvolili 23 krát.
Zvítìzilo tìsnì pøed Terezou, kterou rodièe vybrali
20 krát. Další místo v oblíbenosti získala Natálie,
Adéla, Kristýna, Lucie, Veronika a Barbora. Tato
jména se v matrièní knize narození objevila více
neā 10 krát.
U svých dcer rodièe vyuāili také moānosti pojmenovat je dvìma jmény, napøíklad Adéla Stanislava, Barbora Anna, Jennifer Libuše, Kristýna
Ema a Natálie Anna.
Mezi dívèími jmény cizojazyèného pùvodu se
v loòském roce objevilo jméno Lea, varianta jména Lia, jedná se o biblické jméno hebrejského pùvodu a nejasného významu. Nejèastìji se vykládá
jako „gazela, antilopa“. Jméno Scarlett je anglickou podobou jména Skarlet a znamená „zrzka,
zrzavá“ (výklad podle PhDr. Knappové, CSc.).
I jména jsou svìdectvím doby. Móda a obliba
jednotlivých jmen má samozøejmì svùj protipól
v ústupu jmen jiných, která zastarávají, pøestávají
se uāívat. Stìāí bychom našli u nás dnes malé dìti
pojmenované Kunhuta nebo Metodìj. Ve výbìru
jmen se odráāí āivot soukromý i āivot spoleènosti
s celou svou mnohostranností a pestrostí. Ale jsou
i jména, která módním výstøelkùm odolávají
a jsou stále oblíbená. Podle statistik se k tìmto
jménùm øadí hlavnì Jan, Jaroslav, Jiøí nebo Anna
a Marie.
Ve strakonické porodnici se narodilo i nìkolik
dìtí cizím státním obèanùm. Jména pro tyto dìti
si vìtšinou volí rodièe podle tradic svého státu.
Aneāka Lukešová, vedoucí oddìlení matrik

zdravé město

Strakonice — moje město
Slogan „Strakonice – moje
mìsto“ byl od dubna 2009 znaèkou, pod kterou se schovávaly, èi
s kterou se prezentovaly jednotlivé aktivity projektu, který realizovalo Zdravé mìsto Strakonice s podporou Revolvingového fondu Ministerstva āivotního prostøedí. Nyní v únoru tento
projekt konèí a je moāné bilancovat, nicménì ještì zajímavìjší je podívat se, kam by se mìl
program Zdravého mìsta Strakonice posunout do
budoucna.

Co jsou to zdravá mìsta?
Èleny Národní sítì zdravých mìst jsou mìsta, která programovì realizují takzvanou místní
Agendu 21. Pod tímto tajemným názvem se ukrývá
cílená snaha o podporu kvality āivota (a zdraví)
ve mìstì a o uplatòování principù udrāitelného
rozvoje. Jinak øeèeno snahy o rozvoj, který bere
ohled na sociální souvislosti a potøeby, ekonomické moānosti, a to vše s maximálním ohledem
na āivotní prostøedí. V praxi to potom vypadá tak,
āe zdravá mìsta se snaāí o plánovaný rozvoj
a o systematické zapojování veøejnosti. Proto
zdravá mìsta realizují celou øadu setkání s obèany,
mnoāství anket, výzkumù a veøejná fóra. Samozøejmostí jsou kampanì jako Den Zemì, Dny bez
úrazù, Dny zdraví a Týden mobility. Strakonice
jsou èlenem Národní sítì zdravých mìst od roku
2006.

Grant z Revolvingového fondu MP
Pøíprava projektu v roce 2009 byla motivována
snahou o zintenzivnìní do té doby spíše izolovaných aktivit a jejich pøemìnu do ucelených kampaní. Výsledkem byl projekt, který mìl celkem pìt
prioritních oblastí:
P1. Plánovací procesy a vyhodnocování indikátorù udrāitelného rozvoje
P2. Kampaò zamìøená na tøídìní odpadù
P3. Kampaò za bezpeènìjší a udrāitelnìjší dopravu
P4. Prevence kouøení
P5. Systematická podpora neziskového sektoru
a pøenos dobré praxe
A co se v jednotlivých oblastech podaøilo:
P1. Plánovací procesy
Byl proveden sociologický prùzkum „Spokojenosti s místním spoleèenstvím“, který bude kaādé
2 roky slouāit k mìøení spokojenosti veøejnosti
s kvalitou āivota ve Strakonicích. Dále byla zpracována analýza podnikatelského prostøedí, která
bude slouāit k aktualizaci strategického plánu mìsta. Posledním dokumentem je analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel mìsta Strakonice
– z údajù, které pøináší, jsou nyní pøipravovány
preventivní aktivity, které budou reagovat na výsledky, v nichā nedopadáme nejlépe.
P2. Kampaò zamìøená na tøídìní odpadù
O výsledcích této kampanì jsme obsáhle informovali v záøijovém Zpravodaji z roku 2010. Jen
pro pøipomenutí uveïme, āe v rámci kampanì probìhl Pilotní projekt systému nakládání s bioodpady. Byly pøipraveny Pracovní listy o tøídìní
odpadù pro základní školy, soutìāe a probìhla
i exkurze do dotøiïovací linky ve Vydlabech.

P3. Kampaò za bezpeènìjší a udrāitelnìjší
dopravu
Tato kampaò zahrnula dva roèníky Evropského
týdne mobility a dále preventivní akce Vidíš mì!
(akce zamìøená na propagaci pouāívání reflexních
prvkù dìtmi), Na kole jen s pøilbou! a pouāívání Bezpeèných pneumatik (o ní informujeme na
11. stranì Zpravodaje).
P4. Prevence kouøení
V rámci této priority probìhlo nìkolik akcí
pro dospìlou populaci, ale cílovou skupinou
byli pøedevším rodièe āáèkù mateøských škol
a snaha o prevenci pasivního kouøení dìtí.
Z tohoto dùvodu byly proškoleny uèitelky ze
strakonických mateøských škol a pak s dìtmi
realizovaly projekt „My nechceme kouøit ani
pasivnì!“
P5. Systematická podpora neziskového sektoru
a pøenos dobré praxe
Díky projektu bylo uspoøádáno pìt semináøù
pro místní neziskové organizace (napøíklad
o tom, jak dobøe uspoøádat benefièní akci)
a k pátému výroèí realizace ekologického projektu
Rok stromu Strakonice 2005 uspoøádal odbor
āivotního prostøedí MÚ Strakonice v øíjnu 2010
konferenci Ekologická (enviromentální) výchova
v praxi.
Za nejvìtší pøínos realizace projektu povaāujeme vìtší zapojení partnerù Zdravého mìsta –
podíleli se výraznì napøíklad na Dnech zdraví, Evropském týdnu mobility, na preventivních akcích (Vidíš mì!, Odpadová olympiáda
a další).

Bez jejich stále vìtšího zapojení si nelze pokraèování programu Zdravé mìsto Strakonice
pøedstavit.

Kudy dál ve zdravém mìstì?
V letošním roce vstupujeme jiā do 5. roku
realizace programu Zdravé mìsto Strakonice.
Proto jsme se obrátili na veøejnost a partnery s anketním šetøením s názvem Kudy dál ve zdravém
mìstì? Toto šetøení by mìlo pøinést podklady
pro další smìøování zdravého mìsta a pro jeho
pøípadné úpravy. Výstupy šetøení budou shrnuty
v diskusním kulatém stole s partnery zdravého
mìsta, který se uskuteèní v úterý 22. února 2011
od 15.00 hodin v zasedací místnosti MìÚ Na
Stráāi (bývalá budova KB). Kulatý stùl je otevøen i dalším subjektùm a jednotlivcùm, kteøí
mají zájem se aktivnì do aktivit zdravého mìsta zapojit.

Na co se letos mùāete tìšit?
Uskuteèní se všechny tradièní kampanì v obvyklých termínech:
Den Zemì (duben)
Den bez tabáku (kvìten)
Evropský týden mobility (záøí)
Dny zdraví (øíjen)
Plánujeme opakování oblíbené akce Louèení
s prázdninami a navázaní na letošní kampanì zamìøené na bezpeènost dopravy.
Novými preventivními aktivitami budeme reagovat na výsledky Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel mìsta Strakonice.
Zdravé mìsto Strakonice se zapojí i do aktivit
Evropského roku dobrovolníkù 2011 – díky mezinárodní spolupráci v programu Grundtvig se zamìøíme na propagaci a podporu dobrovolnictví,
a to pøedevším seniorù.

Co by občané změnili v našem městě?
Prioritní námìty z fóra ovìøila anketa
O výsledcích IV. fóra zdravého mìsta jsme Vás
jiā ve Zpravodaji informovali. Prioritní námìty
(problémy), které byly na tomto fóru nalezeny,
prošly jiā tradiènì anketou, do které jste se také
mohli zapojit.

K èemu tato anketa slouāí?
Jejím cílem je potvrzení nebo vyvrácení prioritních námìtù vzešlých z hlasování na fóru. Nejedná
se o nároèný a nákladný prùzkum, ale o jednoduchou metodu zpìtné vazby od veøejnosti, která nám
napoví, zda námìty z fóra skuteènì odráāejí pohled
široké veøejnosti. Jak se tedy stanoví výsledný seznam prioritních námìtù èi problémù? V tomto
seznamu zùstanou pouze námìty, které se v obou
hlasováních (na fóru i v anketì) dostaly mezi prvních deset. Jde tedy o prùnik obou āebøíèkù. Námìty na fóru nejsou a nemohou být shromáādìny
od reprezentativního vzorku obèanù a stejnì tak
anketa není sociologickým prùzkumem. Proto se
za vypovídající dá povaāovat právì prùnik témat
v obou zjiš\ováních.
V letošním roèníku se úèastníci fóra shodli
s respondenty ankety nejvíce na dvou námìtech,
a to na: omezení parkování na Velkém námìstí
(na fóru první poøadí, v anketì druhé) a dovybudování cyklostezky Strakonice – Nový Draāejov

– Katovice (na fóru 2.–3. poøadí, námìt v anketì
první). V jiných námìtech dokonce dvakrát zaznìl poāadavek pøemìnit Velké námìstí na pìší
zónu.

Celkové poøadí ovìøených prioritních
námìtù:
1. Omezení parkování na Velkém námìstí
2. Cyklostezka Strakonice – Nový Draāejov–
Katovice – dobudování cyklostezky
3. Finanèní podpora osobní asistence
4. Chránìné bydlení pro zdravotnì postiāené
5. Zvýšení kapacity parkovacích míst ve mìstì
6. Více kulturních akcí v areálu hradu, pøedevším
v turistické sezonì
7. Øešení psích exkrementù
8. Pøístavba divadelního sálu v domì kultury
9. Nové prostory pro Èeský èervený køíā a podpora nájmu tìchto prostor
V anketì mìli obèané moānost uvést i další podnìty k zlepšení āivota ve mìstì – nejèastìji zazníval tradièní problém dopravy, konkrétnì vybudování Severního dopravního pùloblouku (11x).
Všechny námìty vzešlé z fóra zdravého mìsta
(výše uvedené i ty, které nebyly oznaèeny za prioritní) nyní procházejí komisemi mìsta a je k nim
hledáno odpovídající øešení.
Michal Novotný, projektový manaāer
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pozvánky a info

Ocenění pro Městský úřad Strakonice

Strakonice v číslech

Støíbrný stupeò Ceny ministerstva vnitra za kvalitu ve veøejné správì získal
za rok 2010 Mìstský úøad Strakonice. Informovala od tom Štìpánka Cvejnová,
øeditelka odboru efektivní veøejné správy. Návrh na ocenìní strakonického úøadu podala Odborná sekce kvality. Ceny budou pøedány ministrem vnitra ÈR
Radkem Johnem v úterý 8. února 2011.
„Udìlení ceny nás velmi potìšilo a je dùkazem toho, āe v naší práci jdeme
správnou cestou,“ komentuje rozhodnutí ministra vnitra tajemník MìÚ Strakonice Jan Tùma. Mìstský úøad se podle Tùmy systematicky zabývá zefektivòováním své práce a veøejné sluāby jiā od roku 2006. Dlouhodobì se také
v kaādoroèních prùzkumech týdeníku Ekonom Mìsto pro Byznys øadí ve své
kategorii mezi tøi nejlépe hodnocené úøady v kraji. „Naší prací je veøejná
sluāba. Èím lépe bude fungovat úøad, tím spokojenìjší budou také naši klienti,“
dodává tajemník. Strakonický mìstský úøad byl jedním z prvních, které zavedly Czechpoint a jako první v kraji se zapojil do programu Zdravé mìsto.
Letošní ocenìní získal za zavádìní modelu CAF, který je ve svìtì jiā ovìøenou metodikou ke zvýšení úèinnosti vnitøního chodu úøadu a zkvalitnìní
poskytovaných sluāeb.
„Jde o systematicky zpracovanou metodu sebehodnocení, která vyuāívá
zpìtné vazby od zamìstnancù, vèetnì sbìru námìtù a realizace novinek pro
zlepšení chodu a práce úøadu,“ vysvìtluje projektový manaāer MìÚ Michal
Novotný. Výsledkem zavedení této metodiky v minulých letech byl napøíklad
jednotný orientaèní systém v budovách mìstského úøadu, adaptaèní program
pro nové zamìstnance, èi letos poprvé výroèní zpráva za uplynulý rok 2010,
která bude veøejnì pøístupná na webových stránkách mìsta.
Slavnostní ceremoniál pøedávání cen se uskuteèní v Divadle Karla Pippicha
v Chrudimi jako souèást VII. Národní konference kvality ve veøejné správì.
Ta bude pod záštitou ministra vnitra poøádána ve dnech 8.–10. února 2011
v Chrudimi.
Irena Malotová, PR

Evidence obyvatel k 31. 12. 2010
Poèet obyvatel celkem
z toho
Prùmìrný vìk celkem
muāi
āeny
Poèet obyvatel do 15 let (vèetnì)
Poèet obyvatel nad 65 let
narození
zemøelí
Rok 2010
pøistìhovaní z jiné obce
stìhování v rámci obce
odstìhovaní
Strakonice I
Strakonice II
Draāejov
Poèet obyvatel podle
Hajská
èástí mìsta
Modlešovice
Pøední Ptákovice
Støela
Virt
z toho

KLUB MANA – ul. Zvolenská 918
Strakonice
BOHOSLUBY – 6. 2. a 20. 2. v 9.00 hod.
HOST – 19. 2. v 16.00 a 20. 2. v 9.00 hod. – Mae Baak, australská
misionáøka nás jiā po nìkolikáté poctí svou vzácnou návštìvou
l TANÈÍME PRO RADOST I PRO ZDRAVÍ – úterý od 16.30 hod.
Pro všechny vìkové i váhové kategorie, orientální, izraelské, romské
tance, latina, moderna, tanec s šátky, prapory…
Bliāší informace na mobilu: 774 151 868
l VE ZDRAVÉM TÌLE ZDRAVÝ DUCH – støeda od 18.00 hod.
Zdravotní cvièení pro muāe i āeny v prostorách klubu Mana.. Cvièení
na uvolnìní dolní èásti páteøe, posílení bøíška a protaāení svalù na
zadní i pøední stranì nohou. Cviky jsou spojeny se správným dýcháním. Doba trvání 60–75 min. Cvièení vede a informace podává
Hana Míèková, tel.: 383 376 323, 731 571 973
l BIBLICKÉ VEÈERY – ètvrtek od 17.00 hod.
l NOVÁ TVÙRÈÍ DÍLNA – pondìlí 14. 2. a 28. 2. od 17.00 hod.
První hodiny tvùrèí dílny vìnujeme základùm háèkování, pøíspìvek
na lekci je 35,- Kè a dílnu povede Anna Spanyo (mobil 724 571 097).
l KLUB PRO MLÁDE – pátek od 16.00 hod.
Pøijï se podívat do klubu pro mládeā a vyber si z tìchto aktivit:
Taneèní – rùzné taneèní styly, sestavy… Hudební – zpìv, hra na
kytaru, keyboard, bubny… Sportovní – spirobal, šipky, pingpong…
Tvùrèí – malování, vyrábìní, batika, filmování… Zábavné hry
a soutìāe, hlavolamy, polštáøové bitvy… Diskuze – zajímavá témata,
biblická zamyšlení… Vādy skvìlá ZÁBAVA!
Více informací najdete na: www.klubmana.cz, klubmana@centrum.cz

tel./fax: 383 332 166 • e-mail: zus-strakonice@cmail.cz
http://zus.strakonice.cz

ÚNOROVÉ AKCE

l

PØEHLED AKCÍ V SOKOLOVNÌ
ÚNOR – BØEZEN 2011
11.
12.
15.
17.
18.
20.
23.
25.
4.

14

2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
3.

Ples VOŠ a SPŠS Volynì 4. A, zaèátek 20.00 hod.
Hasièský ples, zaèátek 20.00 hod.
Travesti show – skupina Screamers, zaèátek 19.00 hod.
Koncert KREMATORY, zaèátek 19.00 hod.
Rybáøský ples, zaèátek 20.00 hod.
Dìtský karneval, zaèátek 14.00 hod.
Divadlo pro školy, zaèátek 8.30 hod.
Ples technických sluāeb, zaèátek 20.00 hod.
Ples netradièních sportù, zaèátek 20.00 hod.

23 473
11 441
12 032
41,34
39,98
42,64
3 436
3 535
262
237
474
657
544
14 146
5 070
1 318
49
166
2 581
68
75

Základní umìlecká škola, Strakonice,
Kochana z Prachové 263

vás v únoru zve na
l

muāù
āen

3. 2.

7. 2.
14.
15.
16.
17.

2.
2.
2.
2.

18. 2.
22. 2.
24. 2.

Školní kolo soutìāe ZUŠ ve høe na smyècové nástroje a kytaru
od 16.00 hod. v zámeckém sálku
Koncert dechové tøídy M. Lukeše od 15.30 hod. v pøízemní uèebnì Kochanky
Vystoupení Malé muziky ZUŠ na Dìtském plese v Cehnicích
Koncert pìvecké tøídy V. Urbanové od 15.00 hod. v zámeckém
sálku
Akordeonové odpoledne od 15.00 hod. v zámeckém sálku
Klavírní odpoledne od 15.00 hod. v zámeckém sálku
ákovský koncert od 17.30 hod. v zámeckém sálku
Koncert dechové tøídy P. Reitmaiera od 16.00 hod. v zámeckém
sálku
Reprezentace āákù literárnì dramatického oboru v krajském kole
soutìāe Kandrdásek, která bude probíhat od 16.00 hod. v Rytíøském sále na hradì
Reprezentace āákù školy v okresním kole soutìāe ZUŠ ve Volyni
(smyècové nástroje, kytara)
Poøádání okresního kola soutìāe ve høe na klavír a akordeon od
9.00 hod. v zámecké budovì

pozvánky a historie
Volnoèasový klub pro mládeā Strakonice poøádá

MÌSÍC STOLNÍCH HER
11. února od 16.00 hodin – Turnaj v šachu a dámì
Máš doma dobrou stolní hru a chybí ti soupeøi?
Vezmi ji s sebou v pátek do klubu mládeāe a zábava je jistá.
Klub, kde to āije! Kaādý pátek od 16.00 hodin,
prostory Klubu Mana, Zvolenská 918, Strakonice.
Více na www.mladez-strakonice.webnode.cz

Mateøské centrum Beruška
Bezdìkovská èp. 216, Strakonice, naproti poliklinice
ÚNOR 2011
Otevøeno je od pondìlí do pátku od 9.00 do 12.00 hod.

Pravidelný program:
Hrátky s batolátky – pro rodièe s jiā batolícími se dìtmi
(do 2 let)
Út
9.30
Pohádkové úterky – prográmky pro rodièe s dìtmi od 2 let
Výtvarný a hravý program – pro rodièe s dìtmi od 2 let
(poslední úterý v mìsíci tj. 22. 2.)
16.30
Valentýnské Vaøeníèko – krouāek vaøení pro rodièe
s dìtmi od 3 let (3. úterý v mìsíci tj. 15. 2. Úèast nahlásit
koordinátorce)
St
9.30
Hudební a pohybové hrátky – pro rodièe s dìtmi od 2 let
10.00
Šátkování – vādy první støeda v mìsíci – tj. 2. 2.
16.00
Barvínek – tvoøení pro rodièe s dìtmi od 3 let
Èt
9.30
Hrátky s batolátky – pro rodièe s dìtmi do 2 let
9.30
Dvojèátka (vādy první ètvrtek v mìsíci, tj. 3. 2.)
16.00
Tanyny – tancování pro celou rodinu
Pá 9.30
Hajánci – prográmky pro rodièe s dìtmi do 12 mìsícù
(18. 2. pøíkrmy a jejich vliv na zdraví dítìte)
Mateøské centrum nabízí maminkám nové sluāby!
l Internetový bazárek http://www.mcberuska.cz/bazarek/
l Hlídání dìtí – po dohodì s koordinátorkou, tel.: 739 618 617
Mimo pravidelný program:
Ètvrtek 17. 2. od 11.00 – 15.00 hodin
SEKÁÈ V BERUŠCE
Pátek 18. 2. od 10.00 hodin
PØÍKRMY A JEJICH VLIV NA ZDRAVÍ DÍTÌTE – pøednáška
Po

Plán akcí
na únor 2011
1.
2.
5.
8.
10.
15.
19.

22.

9.30

Tìšíme se na setkání s vámi!
MC Beruška, tel.: 773 165 696
Pøedsedkynì MC – Andrea Lišková • Vedoucí MC – Jitka Vápeníková
Koordinátorka MC – Michaela Horejšová, tel.: 739 618 617
Více informací na www.mcberuska.cz • mcberuska.strakonice@seznam.cz

Historie strakonických kin
Druhé kino, které jsem zaāil v provozu jako divák a následnì jako promítaè,
bylo dnes jiā zaniklé kino Svìt, sídlící v objektu Nový Svìt. Kdy se zde zaèalo
promítat, jsem nezjistil. Prostor, kde kino sídlilo, byl pùvodnì taneèní sál,
èemuā odpovídala jeho výška, která byla témìø 16 m. Zda jiā pøi stavbì tohoto
objektu, který byl postaven v roce 1928 proti zlobì mnohých, byla zahrnuta
promítací technologie, nebo tam byla dodána pozdìji, mnì není známo. Pokud
ano, jednalo se o nìmý film, nebo\ zvukový se zaèal rozšiøovat z USA, kde
firma Western Electric aā v roce 1929 zkonstruovala první aparaturu pro
záznam a reprodukci s obrazem synchronního optického zvukového záznamu.
Já si pamatuji toto kino od zaèátku druhé poloviny 50. let. To podlaha hledištì
byla rovná, ve støedu balkonu byla promítací kabina a po jejích stranách místa
pro diváky. Takto bylo kino provozováno aā do roku 1968. V tomto roce se
udìlala úprava hledištì tak, āe byla vybudována šikmá døevìná konstrukce
a na ni byla napevno namontovaná sedadla. Tehdy byl pro diváky uzavøen
balkon, prostory boènì od promítací kabiny byly vyzdìny, a tudíā došlo k rozšíøení prostor, které slouāily jako pøíslušenství promítací kabiny. Vzhledem
k rozmìrùm sálu a k tomu, āe promítací kabina byla na pùvodním vysoko
umístìním balkonì, bylo tudíā i promítací plátno pomìrnì vysoko a tím kino
nesplòovalo technické parametry pro promítání širokoúhlého filmu. Promítaly
se pouze dva obrazové formáty – klasický formát 1:1,37 a rozšíøený formát
1:1,66. Takto bylo kino provozováno pod názvem Svìt do 5. prosince 1989,
kdy bylo z technických dùvodù uzavøeno, mìla být rekonstruována elektroinstalace a vyøešeno vytápìní.
Ve Strakonicích se aā do roku 1989 provozovala dvì sálová kina, lepší
premiérové Oko a normální kino Svìt. Kapacitou hledištì bylo ale modernìjší

27.
28.
28.
1.
2.

28.
1.
2.
3.
4.

OK Dìjepisné olympiády pro ZŠ (od 8 hod. v DDM Strakonice)
OK Chemické olympiády pro SŠ (Gymnázium ST, D. Míková)
Ligový florbalový turnaj starších āákù (od 9 hod. házenk. hala)
OK Konverzaèní soutìāe v nìmeckém jazyce pro ZŠ (od 8.30
hod. v DDM ST)
2. OK Konverzaèní soutìāe v ruském jazyce (od 8.30 hod.
v DDM ST)
2. OK Konverzaèní soutìāe v angliètinì pro SŠ (od 8.45 hod.
v DDM ST)
2. Výlet do Plznì – TECHMANIA – pro dìti i rodièe, cena 300,a 350,- Kè. Sraz: 8.35 hod. vlakové nádraāí ST, návrat
v 17.07 hod. tamtéā. Pøihlášky: hadravova@ddmstrakonice.cz,
383 332 956, 724 318 643, do 14. 2.
2. OK Konverzaèní soutìāe v angliètinì pro ZŠ (od 8.30 hod.
v DDM ST)
Jarní prázdniny 28. 2. – 4. 3.:
2. – 5. 3. Lyāování v Orlických horách – lyāaøský pobyt pro dìti
a mládeā
2. Výlet ke koním do Štìtic, cena 200,- Kè, sraz 8.45 hod. vlakové nádraāí ST, návrat v 14.50 hod. tamtéā, 383 322 216,
604 104 890, hrdlickova@ddmstrakonice.cz, do 24. 2.
2. Odpoledne se zvíøátky s tvùrèí dílnou – prohlídka zvíøat, krmení,
hry a tvùrèí dílna v DDM Vodòany, od 13.00 do 16.00 hod., cena
30,- Kè
3. Tvùrèí dílna – netradièní výtvarná technika – plstìný pøívìsek
(DDM Na Ohradì ST od 9.00 hod., cena 20,- Kè)
3. Hrátky na Podskalí (12.00 – 16.00 hod. CEV na Podskalí) – pro
širokou veøejnost, deskové hry, tvùrèí dílna – hrátky s papírem
Jarní prázdniny protanèíme na sále DDM ST Na Ohradì
2. STREET–DANCE – (10.00 – 17.00 hod.) – soustøedìní i pro
nové zájemce
3. JUMPSTYLE – (10.00 – 17.00 hod.) – soustøedìní i pro nové
zájemce
3. HIP–HOP – (10.00 – 17.00 hod.) – soustøedìní a workshopy i pro
nové zájemce, vstupné 50 Kè
3. BREAK–DANCE – (10.00 – 17.00 hod.) – soustøedìní, akrobacie
a workshopy i pro nové zájemce, vstupné 50,- Kè
3. – 5. 3. HIP–HOP – taneèní soustøedìní pro èleny DDM Volynì
Podrobnìjší informace na www.ddmstrakonice.cz
HISTORICKÝ ŠERM – pøijme nové zájemce od 17 let,
tréninky v sobotu 14.00 – 17.00 hod., sál DDM ST Na Ohradì,
info: Tomáš Holý 602 962 192
% Strakonice 383 322 216, Vodòany 383 382 372 %
2.
2.
2.
2.

Oko menší neā Svìt. Oko mìlo kapacitu 264 divákù a Svìt tuším 328. Rovnìā mìly Strakonice aā do roku 1968 i letní kino. To se nacházelo v podstatì
tam, co je i dnes, v tzv. Panské zahradì. Letní kino bylo souèástí pøírodního
amfiteátru, který byl postaven v roce 1957 a otevøen Okresní doāínkovou
slavností. Tento areál tvoøilo betonové nezastøešené jevištì, jehoā souèástí
bylo v pøední èásti zapuštìné orchestøištì. Hledištì bylo na pozvolném pøírodním svahu, na nìmā byly pevnì namontovány døevìné lavice. Dispozice
byla stejná jako dnes, plátno ve smìru na hrad a kabina vedle souèasné
promítací kabiny. Tato ještì dnes stojí a je vyuāívána jako skladištì. Tento
areál plnil podmínky pro divadelní pøedstavení, byl vybaven svìtelným scénickým parkem a ozvuèením. Pracovištì zvukaøe a osvìtlovaèe bylo ve stejném objektu jako promítací kabina. Kino zahájilo svou èinnost 24. 8. 1958
sovìtským filmem Jeøábi táhnou, který byl souèástí filmového festivalu pracujících. Jinak vlastní areál ještì bez kinotechnologie byl zprovoznìn jiā v roce
1957 Okresní doāínkovou slavností, která probíhala v tomto areálu 7. – 8. 9.
1957. U pøíleāitosti této události byl ještì otevøen taneèní parket za špýcharem
a jeden taneèní parket byl pro tuto akci dokonce vystavìn pøímo na øece
Otavì. Tento parket byl souèástí pontonového mostu pøes Otavu v prostoru
souèasné visuté lávky. Po Otavì vojáci na motorových èlunech vozili zájemce
na vyhlídkové plavby, a to i veèer, kdy èluny byly osvìtleny lampiony. Na
parketech se tanèilo, takāe taková benátská noc. Zmínìný taneèní parket na
øece byl uprostøed pontonového mostu vyènívající proti proudu. Nastupovalo
se z nìho na motorové èluny. Došlo ovšem k nehodì, která spoèívala v tom,
āe toto molo i pontonový most byl pøeplnìn lidmi, èímā se molo potopilo
a most se pøevrátil. Pokud vím, nikdo se pøi tom neutopil, ale armádní potápìèi
lovili fotoaparáty a další propriety vykoupaných lidí. Jaroslav Landsinger
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pohled do historie

Vstup žen do první ligy je dominantou první poloviny devadesátých let
Podruhé v historii vstupují āeny do kvalifikace
o postup do první ligy. Hrálo se v Pardubicích,
nejāhavìjším favoritem byl Poprad, který jiā v minulých létech patøil mezi elitu. V úspìch se moc
vìøit nedalo. Trenér Miroslav Vondøièka odjel
s národním týmem na kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy a vedení týmu se ujal Milan Janda a Pavel Kamaryt. Neèekané se stalo skutkem,
nejen díky nadšení a bojovnosti, ale také basketbalové kvalitì všech hráèek.
Historický postup zaznamenaly tyto hráèky: Dana Kadlecová (podkošová opora, pùvodem z Ústí,
superstøelec a trojkaøka), Bohumila Štveráková
(podkošový obránce), Dagmara Divišová (pøíkladná bojovnice), Jaroslava Bernasová (hráèka s nejdelší prvoligovou kariérou u nás), další støelec, Jana Zborníková, Vìra Pauchová s Petrou Vondøièkovou, v dirigování týmu skvìle se doplòující
tandem, nejlépe doskakující hráèka a odváāný støelec, Jitka Šímová (objev ze školních atletických
závodù), nejskromnìjší a vādy velmi uāiteèná, jako støelec i rozehrávaè Radka Drnková, bojovnice
Petra Èapková, která dokázala zaskoèit, kde bylo
nutné, další obìtavý obránce pod košem Denisa
Parkosová. K neèekanému postupu pomohli nebasketbalisté Ladislav Jirsa (v letošním roce jeden z organizátorù MS) a Pavel Dušek (øeditel
STARZu), kteøí vytvoøili se Zdeòkem Tesaøem
okolo týmu nezapomenutelnou atmosféru a pøivezli do Pardubic i strakonické diváky.
Vondøièka jel témìø obratem na kvalifikaci o postup na OH v Barcelonì a týmu doma se ujal po
pøíkladné shodì Milan Janda. Výraznou pomocí byl
pøestup Jany Matìjkové z Pelhøimova, který zajistil
Pavel Kamaryt. Jana pak táhla tým øadu let a také
u nás dozrála a startovala za ÈR na ME (dala za
āeny 2.402 bodù, zatím pátá). eny nesestoupily
a tím udrāely naši tradici u jiných klubù velmi neobvyklou, po postupu nesestoupil āádný náš tým.
Zachráncem muāského basketbalu se stal Zdenìk Èech, i kdyā skoro proti své vùli se ujal

Doplòující rozehrávaèky (zleva) Petra Vondøièková a Vìra Pauchová, které pøivezly první zlatou
medaili z pøeboru ÈSSR v roce 1976.
Foto: Archiv autora

trenérské práce. Muāi skonèili v lize pátí,
āaèky a dorostenci vyhráli pøebor oblasti
a āaèky oplakaly, āe získaly jen ètvrté
místo v ÈR, bylo jim to málo.
Ještì pøed vstupem do další sezony se
v novém týmu āenské reprezentace objeví
také Jaroslava Bernasová, Pavla Pøibáòová, Jana Matìjková a spolu s trenérem
Vondøièkou absolvují turné v USA. Jelikoā se otevøely hranice, tak i naše týmy
za své dobré výkony jedou na turnaj do
Francie a āaèky díky Zdeòkovi Tesaøovi
a Milanovi Hùlkovi se pøi cestì podívají
do Paøíāe. Z dnešního pohledu to není
taková zvláštnost, ale pro dìvèata tenkrát Dorostenci skonèili na pøeboru ÈSSR pátí – zleva stojí trenéøi
to bylo vyznamenání.
Richard Bogusch, Pavel Kamaryt, Bohdan Franc, Zdenìk
Do podzimní soutìāe získávají muāi Prantl, Vít Krajèí, František Kovaøík, Roman Beneš, Ladiposily v Miroslavovi a Pøemkovi Janov- slav Dinuš; kleèí – Marek Vondøièka, Petr Novák, Radek
ských z Písku, role trenérù se ujímá Jan Vánì, Martin Šatra.
Foto: Archiv autora
Hošek (jeden ze zakládající generace roèJitka Musilová, Andrea Tesaøová. Starší minidívky
ník 44) a František Kraml. Do týmu dorostenek
nevyhrály sice oblastní pøebor, ale vše nahradily
pøichází Miroslava Vodráāková, Jana Piškulová
mladší, kde se jiā objevují budoucí opory dorostu
z Kralovic a Jana Petrová z Ostravy.
i āen – Barbora Kociánová, Lucie Dušková, HeTyto vysoké hráèky k nám zlákala povìst vynilena Regálová (dnes po vystudování medicíny
kající basketbalové školy.
hráèka Céèka) a Darina Johnová, dále hrály MoKonec sezony 93/94 je aā opojný, āeny páté
nika Plaèková, velmi šikovná Ivona Demetrová,
v l. lize, muāi pátí ve 2. lize, dorostenky vyhrály
Nikola Beèváøová, Tereza Chalupová, Zdena
potøetí pøebor ÈR, støíbro si pøevezly i āaèky. Zlatá
Vanìèková, Lucie Èadková, Michaela Hájková
sestava dorostenek hrála ve sloāení – Martina
(pøišla z Kaplice), Ivana Štroufová, Marcela
Hùlková, Jana Piškulová, Ladìna Jirsová, Jana
Hlaváèková, Eva Tisotová.
Petrová, Monika Krpálová, Zdena Faltusová, Jitka
Vzpruhou pro budoucí muāe byla nadìje, āe se
Tesaøová, Veronika Doubková, Petra Doulová,
chlapci zlepší, kdyā na trenérský post nastoupil
Olina Topinková, Miroslava Vodráāková.,Vendula
trenér Milan Janda a František Kraml k malým
Vojtová. Trénoval Miroslav Vondøièka za podchlapcùm. Nadìje byly v hráèích – Martin Janda,
pory obìtavého technického vedoucího Milana
Jiøí Jeøábek, Jan Kraml, Petr a Radek Bùākovi,
Hùlky.
a āe byly oprávnìné, potvrzuje souèasná hra muāù,
Støíbrné, vedené Milanem Jandou, hrály v sestadále hráli Lukáš Štrébl, Michal Pejchal, Martin
vì – Lucie Prekopová, Marie Urbanová, Veronika
Lojík, Martin Smejkal, Jan Kubeš.
Divišová, Veronika Machalitzká, Jana Meèíøová,
Gymnázium Strakonice (naše dorostenky) hrálo
Zuzana Sochùrková, Alena Lišková, Hana Nìmna svìtovém šampionátu støedních škol.
cová, Lucie Èadková, Martina Plechatá, Hana
Do sezony 95/96 vstupují týmy nesledovaným
Klímová, Pavla Hlubúèková.
rekordem, vyhrály 16 x za sebou. To se odráāí
Pøíprava mládeāe na sezonu 94/95 zaèala ve
v polovinì soutìāí výborným postavením všech týVolyni po vedením trenérù Milana Jandy, Karla
mù. Z pole funkcionáøù odchází Ladislav Jirsa
Svojšeho, Andrey Johnové, Jiøího Strejce a Michaa naopak se aktivnì zapojuje Jan Hošek.
la Pivovarského.
Loòské āaèky jiā hrají v dorostu a Vendula VojMuāi získají posily: Petra Martínka z Jindøichotová s Martinou Hùlkovou jsou na roztrhání, hrají
va Hradce (byl úspìšný støelec, dal celkem 1 172
úspìšnì v āenách i dorostenkách. Støelkyní mladbodù) a bratry Jana a Karla Hamplovy z Blatné.
ších dorostenek je Andrea Tesaøová. Starším se
V āenských týmech se zahájilo velmi dobøe, daøilo
podaøil na pøeboru ÈR husarský kousek, kdyā ve
se Aèku i Béèku āen, ve kterém hrály dorostenky.
finále porazily domácí a neporazitelný USK (jinak
V èele soutìāí jsou starší i mladší dorostenky, jen
prakticky výbìr Prahy a okolí) navíc po zajímamladí chlapci pokulhávali. Trenér Michal Pivovém prùbìhu. Kdyā náš tým vedl, hráèky USK
varský byl doslova na roztrhání, nebo\ byl na
zaèaly hrát velmi hrubì, coā nebylo trestáno. Slova
všechny chlapecké týmy sám, hrála i manāelka.
trenéra: „Tak a\ USK vyhraje, kdyā nic nevidíte,“
Muāe vedl František Linhart a jeho hlavní oporou
byla odmìnìna technickou chybou. Ale tím se tým
vzchopil, doslova se pomstil, trojky Tesaøové
byl Josef Jaroš ze Sezimova Ústí (zajistil jej traa Hùlkové daly prostor Vojtové a USK bylo bezdiènì Jindra Frèek), povedlo se mu v zápase
radné. Výhra o dva body a zlatá pro Strakonice
v Táboøe, kde zaèínal, nastøílet 48 bodù (celkem
byla nejlepší odmìnou.
v muāích 3.761, dodnes druhý). Ve støelbì jej doVendula Vojtová i Martina Hùlková si svou
plòoval další støelec Roman Beneš (celkovì dal
hrou øekly o reprezentaèní drez juniorek a z MEJ
4.241 bodù a je stále v muāích v èele støelcù).
pøivezly bronzové medaile a také startovaly na MS
eny skonèily šesté, to se bralo jako zklamání,
v Brazílii. Hru dorostenek potvrdilo šesté místo
ale odchod Petry Durbákové poznamenal výkonāaèek a ètvrté miniāaèek na pøeboru ÈR. Touto
nost týmu. Dorostenky pøivezly støíbrnou medaili
sezonou se potvrdila slova, āe Strakonice nejsou
z pøeboru ÈR, který se hrál v Bruntále. Za domácí
jen mìstem dudákù a motocyklù, ale také basketnastoupila jiā Hana Machová (dnešní støíbrná Hobalu.
Miroslav Vondøièka
ráková z MS). Tým z minulého roku doplnila
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