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Rozhledna — bude nebo nebude
Ve 20. aā 30. letech minulého století pøišel
Klub èeských turistù poprvé s myšlenkou postavit na severozápadním okraji Strakonic, na
nejvyšším vrchu mìsta – Kuøidle – rozhlednu,
která by nabízela výhled na mìsto i široké okolí.
Kuøidlo bylo v minulosti pravdìpodobnì kultovním místem pohanských rituálù. Získalo svùj
název díky dýmu, který stoupal z obìtních ohòù
starých Keltù a Slovanù. Mohlo však jít také
o kouø z bukových milíøù na výrobu døevìného
uhlí. Severní svah je pokryt smrkovým porostem, jiāní nabízí pravý pøírodní poklad. Zachoval
se zde zbytek listnatého lesa, s pøevahou dubù
a lip. Dalo by se øíci, āe má podobu pùvodního
lesa ze slovanských dob. Díky vápencovému
podloāí se zde nachází mnoho vzácných a chránìných rostlin, jako je okrotice èervená, okrotice bílá, orchideje v našich národních barvách,
sasanka lesní nebo lilie zlatohlavá. Díky tìmto
klenotùm byla v roce 1985 lokalita o výmìøe
9 ha vyhlášena za zvláštì chránìné území.
Vrch Kuøidlo s nadmoøskou výškou 546 metrù se nabízel pro výstavbu rozhledny i díky
tomu, āe sem smìøují kroky mnoha Strakonických, ale i proto, āe tudy vede 11 km Nauèná
stezka Švandy dudáka, která zaèíná a konèí
u strakonického hradu. Stezka je vyznaèená ālutým turistickým znaèením a vede místy, kudy
chodil, hrál a rozdával radost bájný dudák Švanda. Po cestì je sedm zastavení, na kterých jsou
osazeny informaèní tabule. Tabule zmiòují øadu
zajímavostí z historie dudáctví na Strakonicku.
Informace jsou doplnìny dobovými i souèasný-

Pohled na Šibenièní vrch s vysílaèem.

mi fotografiemi, popìvky z písní èi vyprávìním
legend a báchorek o dudách a dudácích.
V roce 2008 se strakonická radnice vrátila
k iniciativì pøedkù a rozhodla realizovat jejich
myšlenku. V lednu téhoā roku zadala vypracování studie. Plánovaná rozhledna mìla být
vzdušná, jednoduchá, nijak ohromující. Byla
koncipovaná jako ocelová nosná konstrukce
s døevìným pláštìm o ètvercovém pùdorysu.
Její celková výška nad terénem mìla být 31,5 m.
Mìla navrāeny dvì vyhlídkové plošiny v úrovních 21 a 30 m. O rok pozdìji zapoèaly práce
na projektové dokumentaci. Náklady na studii
a projektovou dokumentaci byly 160 560 Kè.
Dne 21. 1. 2010 naše mìsto podalo āádost
o vydání územního rozhodnutí o umístìní stavby a stavební úøad zahájil územní øízení dne
27. 1. 2010. Avšak územní øízení bylo pøerušeno. Bylo nutné doloāit udìlení výjimek, a to
výjimky ze základních ochranných podmínek
zvláštì chránìných území a výjimky z ochranných podmínek zvláštì chránìných rostlin.
Vzhledem k tomu, āe rozhledna mìla být umístìna v pøírodní rezervaci, vydává výjimky odbor āivotního prostøedí Krajského úøadu Jihoèeského kraje. Stìāejním problémem pøi udìlení
výjimky nebyla stavba samotná, jak by se mohlo
zdát, ale zpùsob dopravy materiálu na její místo.
Bylo to právì z dùvodu zde rostoucích chránìných rostlin, konkrétnì okrotice bílé, okrotice
èervené a lilie zlatohlavé. Mìsto nabídlo nìkolik moāností, jak stavební materiál na místo dopravovat. Jednou z nich byla výstavba rozhled-

ny v zimì. V tomto èasovém období jsou rostliny zataāeny, a tak by je stavba nejménì ohrozila. Dne 2. 2. 2010 probìhlo na krajském úøadì
jednání vztahující se k udìlení výjimky. Mìsto
na jednání navrhlo jako kompenzaèní opatøení
postupnou pøemìnu smrkových porostù na porosty pøirozeného sloāení. O dvacet dní pozdìji
bylo vydáno rozhodnutí o povolení výjimky.
V zákonné lhùtì se odvolal jeden z úèastníkù
øízení a celá problematika rozhledny byla pøedána na ministerstvo āivotního prostøedí, které
ji posoudilo, rozhodnutí krajského úøadu zmìnilo a výjimku nepovolilo.
Nyní mìsto hledá další vhodné místo pro
vybudování rozhledny. Nabízí se moānost
vyuāití vysílaèe postaveného necelé dva kilometry od Kuøidla, na Šibenièním vrchu.
Šibenièní vrch se nachází na severním okraji
Strakonic s nadmoøskou výškou 510 metrù.
Svùj název získal díky šibenici, která zde byla
postavena a na které skonèil svoji pouB ten, kdo
nemìl èisté svìdomí. Šibenice byla kamenná,
obdélníkového tvaru o rozmìrech asi 7 x 5 m.
Mìla zøejmì ètyøi sloupy, které byly spojeny
trámy. To proto, aby bylo moāné povìsit najednou i nìkolik odsouzených. Dnes se zde nacházejí pozùstatky do výšky 0,5 m, které byly
v roce 2006 prohlášeny za kulturní památku
a byly zapsány do Státního seznamu nemovitých kulturních památek. V souèasné dobì probíhají jednání o moānosti stavebních úprav za
úèelem vyuāití vysílaèe i jako rozhledny.
Redakce Zpravodaje

Foto: Archiv MìÚ
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informace z radnice

RADA MĚSTA STRAKONICE
10. jednání dne 9. 2. 2011

Příspěvky pro sport
Rada mìsta souhlasila s rozdìlením èástky
urèené pro pøíspìvky pro tìlovýchovu, sport
a ostatní volnoèasové aktivity, a to následovnì:
na sportovní èinnost āactva a dorostu a volnoèasovou èinnost mládeāe do 19 let 150 000 Kè,
na jednorázové sportovní a volnoèasové akce
100 000 Kè a na ocenìní mimoøádných sportovních úspìchù kolektivù a jednotlivcù a na
reprezentaci mìsta 50 000 Kè.
Dále souhlasila s poskytnutím pøíspìvkù ve výši:
6 000 Kè oddílu házené pøi TJ ÈZ Strakonice na
soubor turnajù v házené v házenkáøské hale
v I. ètvrtletí 2011; 3 000 Kè Tenis klubu Strakonice, o. s., na uspoøádání celostátního turnaje
mladších a starších āákù v tenisové hale ve
dnech 5.–6. 2. 2011 a 19.–20. 2. 2011; 1 000 Kè
SK Basketbal Strakonice na ceny pøi náborové
basketbalové akci – Koš umí dát kaādý; 1 000
Kè Fokusu Písek, o. s., poboèce Strakonice na
bowlingový turnaj dne 15. 3. 2011; 10 000 Kè
OS ÈSTV Strakonice na vyhlášení Sportovcù
okresu Strakonice za rok 2010 v domì kultury
dne 26. 1. 2011; 1 500 Kè TJ Sokol Strakonice
na zajištìní pøehlídky pódiových skladeb v Praze
dne 19. 3. 2011; 3 000 Kè Okresnímu fotbalovému svazu na uspoøádání halových turnajù
O pohár KM OFS Strakonice pro mladší a starší
pøípravky a āáky v hale STARZ ve dnech 12. 2.,
19. 2. a 5. 3. 2011.

územním plánem urèeny jako pozemky pro veøejná prostranství.
Jedná se o následující pozemky:
1) Støela – okolí kaplièky, špýcharu – p.è. 598/5,
p.è. 606/4 k.ú. Støela
2) Hajská – klubovna – p.è. 117/1 k.ú. Hajská
3) Prostor u náhonu p.è. 100/1, p.è. 100/3 k.ú.
Strakonice
4) U Pìtikolského jezu – obì strany – p.è. 7/2,
p.è. 79/9 k.ú. Nové Strakonice, p.è.st. 383, p.è.
209/2 v k.ú. Strakonice
5) Parèík (zelený pás) u ÈZ a.s. – p.è. 601/4 k.ú.
Nové Strakonice

Umístění pamětní desky
Rada mìsta souhlasila s umístìním pamìtní desky pana Aloise Køešnièky do prostoru kulturního
zaøízení U Mravenèí skály.
Alois Køešnièka byl zakladatelem loutkaøského
souboru Radost, autorem mnoha loutkových her
a básníkem.
V záøí v letošním roce uplyne sto let od jeho
narození a právì pøi této události bude do prostoru
mezi vstupem do malého loutkového sálu a oknem
nalevo od vstupu v kulturním zaøízení U Mravenèí
skály umístìna a slavnostnì odhalena pamìtní deska. Bude z umìlého pískovce o rozmìrech 80 x
55 cm. Investorem bude vnuk pana Køešnièky.
Právì do kulturního zaøízení na sídlišti Mír je
pøesunuta loutková scéna, která bude nabízet pravidelná loutková pøedstavení minimálnì do doby
rekonstrukce domu kultury.

11. jednání dne 16. 2. 2011

12. jednání dne 23. 2. 2011

Změna velitele jednotky

Nový sběrný dvůr

Rada mìsta souhlasila se zmìnou velitele jednotky Sboru dobrovolných hasièù Draāejov
a jmenovala do této funkce Josefa Šteflíèka.

Okolí kapličky na Virtě
Rada mìsta rozhodla zaslat výzvu k podání nabídky na úpravu okolí kaplièky na Virtì.
V okolí kaplièky na Virtì dojde k sadovým
úpravám parku, bude poloāen chodník ze zámkové
dlaāby, vybudovaná døevìná pergola s posezením
a nová pøípojka veøejného osvìtlení. Byla získána
dotace ve výši 670 000 Kè z prog. LEADER ÈR.

Připomínky k novému
územnímu plánu
Rada mìsta souhlasila s uplatnìním pøipomínek
k novému územnímu plánu.
V souèasné dobì probíhá dopracovávání návrhu
nového územního plánu, který by dle pøedpokladù
mìl být schválen na podzim tohoto roku. S ohledem na ust. § 101 stavebního zákona, které øeší
pøedkupní právo obce k pozemkùm urèeným
územním plánem pro veøejná prostranství, je vhodné, aby k pozemkùm, které jiā fakticky slouāí jako
veøejná prostranství a které nejsou ve vlastnictví
mìsta Strakonice, mìlo mìsto Strakonice pøedkupní právo.
Na základì uvedených skuteèností probìhla
jednání mezi majetkovým odborem a odborem
rozvoje MÚ Strakonice, jejichā výstupem bylo
vytipování konkrétních území, které by mìly být
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Rada mìsta rozhodla zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci nového sbìrného dvora.
Nový sbìrný dvùr bude vybudován v lokalitì
Kání Vrch v blízkosti psího útulku. Bude urèen
pro obèany s trvalým pobytem na území mìsta
Strakonic. Do sbìrného dvora se budou moci pøedávat nebezpeèné odpady vytøídìné z komunálního odpadu (obaly od barev, sprejù, dezinfekèních
prostøedkù, rozpouštìdla, fotochemikálie, pesticidy, olej a tuk), veškeré velkoobjemové odpady
(koberce, nábytek, matrace, koèárky) a dále komunální odpady, které neobsahují škodliviny
(papír, sklo, plast, kovy, textil, biologicky rozloāitelný odpad). Sbìrný dvùr bude slouāit i pro
zpìtný odbìr elektrozaøízení pocházející z domácnosti (velké a malé domácí spotøebièe, zaøízení
pro informaèní technologii, osvìtlovací zaøízení,
elektrické a elektronické pøístroje).

Oprava komunikace V Ráji
Rada mìsta rozhodla zaslat výzvu k podání nabídky na opravu komunikace V Ráji.
Novým asfaltem bude pokryta komunikace
V Ráji. I v tomto pøípadì získalo mìsto dotaci
z ministerstva pro místní rozvoj ve výši 100 %.

13. jednání dne 2. 3. 2011

Kanalizační sběrač Za Rájem
Rada mìsta rozhodla zaslat výzvu k podání nabídky na kanalizaèní sbìraè Za Rájem – II. etapa,
I. èást.

Jedná se o výstavbu kanalizaèního sbìraèe dimenze 700 v délce 105 m. Pøedmìtná stavba zlepší
odtokové pomìry kanalizace z lokality Habeš
a dále umoāní napojení dešBových i splaškových
vod z budované lokality Mezi Lesy. Stavba bude
probíhat v úseku ulice Blatenská jako posílení
stávající kanalizace dle projektové dokumentace
Kanalizaèního sbìraèe Za Rájem II. etapa.

Dřevní hmota
z městských lesů
Rada mìsta rozhodla zaslat výzvu k podání
nabídky na odkup døevní hmoty z lesù mìsta za
podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvì.

Cesta do Modlešovic
Na základì vyhodnocení nabídek souhlasila rada
mìsta s uzavøením smlouvy se spoleèností
STRABAG, a. s., oblast støed, Písek, za cenu
4 078 838,51 Kè (vèetnì DPH) na opravu komunikace z Hajské do Modlešovic.
Komunikace vedoucí z Hajské do Modlešovic
získá nový asfaltový povrch. Na její opravu získalo mìsto 100 % dotaci z Ministerstva pro místní
rozvoj ÈR.

14. jednání dne 9. 3. 2011

Finanční příspěvky
Rada mìsta souhlasila s poskytnutím pøíspìvkù
ve výši: 3 000 Kè VOŠ a SPŠ Strakonice na
celosvìtový studentský vzdìlávací projekt Formule 1 ve školách; 20 000 Kè Gymnáziu Strakonice na mistrovství svìta ISF Basketbal 2011
v Èínì ve dnech 22. 4.–2. 5. 2011; 5 000 Kè
ASK Strakonice, o. s., na dopravu na mezinárodní turnaj mladších āákù ve fotbale Cambonudum Cup v nìmeckém Kemptenu ve dnech
10.–13. 6. 2011.

Pravidla pro petice
Rada mìsta schválila pravidla pro pøijímání
a vyøizování petic.
Petice pøijímá podatelna MìÚ Strakonice a jejich projednávání a vyøizování zajišBuje Rada mìsta Strakonice. Následnì s nimi seznamuje Zastupitelstvo mìsta Strakonice. Do pravidel je moāné
nahlédnout v mìstském informaèním centru.
Usnesení z jednání RM naleznete na internetových
stránkách www.strakonice.eu.

Přihlášky
na Václavskou pouŅ
Tiskopisy pøihlášek na Václavskou pouB,
která se v letošním roce uskuteèní ve dnech
24.–25. 9., si mohou zájemci vyzvednout
osobnì na finanèním odboru MìÚ, domluvit
si jeho zaslání na telefonu 383 700 520 nebo e-mailu petra.smolikova@mu-st.cz, dále
jsou k dispozici na internetových stránkách
www.strakonice.eu.
Pøihlášky je nutné øádnì vyplnit, pøiloāit
kopii āivnostenského oprávnìní a podat do
31. 5. 2011.

sdělení

Kontakty
na zastupitele města

Váāení obèané, pøinášíme vám kontakty na èleny zastupitelstva našeho mìsta pro pøípad, āe
byste chtìli øešit své námìty a pøipomínky se zástupci politických stran, kteøí obhájili své
mandáty v podzimních komunálních volbách.

E-mail:
Slušnost a jistoty pro Strakonice
Ing. Pavel Vondrys
starosta@mu-st.cz
Ing. Pavel Pavel
pavel.pavel@mu-st.cz
Ing. Jiøí Treybal
treybal.st@seznam.cz
Mgr. Ivana Parkosová
iparkosova@seznam.cz
Eva Rabová
Èeská strana sociálnì demokratická
Mgr. Josef Samec
josef.samec@ds-celakovsky.cz
Mgr. Jaroslava Cháberová
zs_povazska@quick.cz
Mgr. Emanuel Pavelka
pavelka@ssrsstrakonice.cz
Ing. Ludìk Joza
joza@protom.cz
TOP 09
PhDr. Ivana Øíhová
ivana.rihova@mu-st.cz
Mgr. Miroslav Hlava
reditel@gymstr.cz
MUDr. Michal Pelíšek
pelisek.michal@gmail.com

Tel. èíslo
724 182 261
383 700 102
602 811 600
383 331 176

E-mail:
Obèanská demokratická strana
RNDr. Ladislav Havel
ladislav.havel@ciao.cz
Ing. Ludvík Nìmejc
ludvik.nemejc@tsst.cz
Radek Chvosta
radek.chvosta@linet.cz
Komunistická strana Èech a Moravy
Milada Vlasáková

950 162 300
603 861 866
602 949 363
383 313 921
603 161 876
731 174 908
728 242 666

Václav Šrámek
Volba pro mìsto
MUDr. Josef Vávra
Josef Štrébl
Strakonická Veøejnost
Mgr. Bøetislav Hrdlièka
Milan Jungvirt

Jarní setkání nad otázkami kolem Velkého náměstí
Kolem padesátky strakonických obèanù debatovalo s vedením mìsta na IV. jarním setkání.
Tradièní diskuze nad aktuálním dìním ve Strakonicích se letos uskuteènila v polovinì bøezna
v Rytíøském sále na strakonickém hradì. Hlavním
tématem byla rekonstrukce Velkého námìstí.
V úvodní prezentaci projektový manaāer MìÚ
Michal Novotný pøipomnìl, jakými stavebními
úpravami jiā námìstí prošlo a co nás èeká v blízké
i vzdálenìjší budoucnosti. Starosta Pavel Vondrys
i oba místostarostové Ivana Øíhová a Pavel Pavel
poté odpovídali na otázky z publika. Spoleènì
s nimi zde byli pro doplnìní èi vysvìtlení nìkterých komplikovanìjších záleāitostí pøipraveni
kompetentní pracovníci dotèených odborù mìstského úøadu a stavební firmy Eurovia.
Debatu otevøel dotaz ohlednì parkování na jiā
opravené èásti Velkého námìstí, kde podle tazatele
„místo slibované oázy klidu vzniklo jedno velké
parkovištì“. Starosta Vondrys ujistil zúèastnìné,
āe souèasný stav není definitivní. Podobnì se vedení mìsta staví také k otázce mìstské hromadné
dopravy. Zvláštì starší obèané by pøivítali, kdyby
na námìstí opìt mohla být autobusová zastávka.
V rámci diskuze se však ozvali i odpùrci autobusù
projíādìjících zrenovovaným centrem mìsta.
Nìkolik dotazù se týkalo zelenì na námìstí, která podle dalšího z debatujících musela ustoupit
„kamenné poušti, kde v zimì mrazí a v létì pálí“.
Zatím neolistìné a subtilní mladé javory jsou totiā
témìø neviditelné. Jiná situace jistì nastane, aā se
zazelenají a trochu povyrostou a zesílí. Jaroslav
Brùāek, vedoucí odboru āivotního prostøedí, pøipomnìl, āe je tøeba vidìt rozdíl mezi tím, kdyā

zakládáme park a kdyā hledáme vhodnou zeleò
pro funkèní námìstí s bìāným provozem.
Debatovalo se také ohlednì III. etapy rekonstrukce Velkého námìstí a „ohroāené dotace“. Jak vedení mìsta vysvìtlilo, pøíprava projektu a zajištìní
jeho financování je velmi zdlouhavý a nároèný
proces, zvláštì pak u tak sloāitého a nákladného
projektu, jako je promìna námìstí. Rozfázování
pøestavby na jednotlivé etapy dávalo vìtší šanci
na postupné získávání dotací z aktuálnì vypisovaných titulù. Pøedevším však dva roky probíhala
nìkolikerá jednání s majiteli nemovitostí a hledala se cesta, jak v rámci projektu a platných
norem vyhovìt poāadavkùm a pøipomínkám všech
zúèastnìných. Pokud mìsto z jakéhokoliv dùvodu
dotaci nedostane, bude hledat další cesty, jak rekonstrukci námìstí úspìšnì dokonèit.
K bronzové soše dudáka, která bude jiā v letošním roce stát na dalším zrekonstruovaném úseku
námìstí, se ozvala námitka „abychom nemìli ve
Strakonicích pøedudákováno“. V dudácké tradici
je velká deviza Strakonic a mìsto ji hodlá podporovat tímto i jinými zpùsoby.
„Pøíjemnì mì pøekvapilo, kolik lidí na ètvrté
jarní setkání pøišlo,“ øíká starosta Pavel Vondrys.
„Je potìšující, āe stoupá poèet obèanù, kteøí se
zajímají, co se ve mìstì pøipravuje a dìje a mají
zájem o to, za jakých podmínek se to dìje.“
Úèastníkùm jarního setkání patøí dík, āe si našli
èas, aby se podìlili o své pocity, starosti i podnìty,
které jsou pro dobré øízení a fungování mìsta dùleāité. Aby mohly zaznívat v prùbìhu celého roku,
k tomu slouāí nejen tato, ale i další aktivity Zdravého
mìsta a místní Agendy 21. Irena Malotová, PR

Speciální ochranná deratizace
ádáme obèany mìsta Strakonice a všechny
soukromé osoby a majitele, kteøí vlastní na území
mìsta nemovitost, o souèinnost pøi speciální
ochranné deratizaci. Speciální ochrannou deratizaci je nutno provést v termínu urèeném vyhláškou
mìsta, a to od 15. 4. 2011 do 15. 5. 2011. Nedodrāením termínu deratizace se populace hlodavcù,
zejména potkanù, mùāe pøemístit do lokalit nebo
objektù, kde nebude provádìna, a tudíā nebude dosaāeno poāadovaného úèinku (co nejvìtší sníāení
populace). Majitelé nemovitostí, kteøí deratizaci
ještì neprovádìli, mohou kontaktovat firmu, která
zvítìzí v poptávkovém øízení mìsta Strakonice,
popøípadì mohou oslovit jinou firmu podnikající
v oboru deratizace. Dle § 57 zákona è. 258/2000
Sb., o ochranì veøejného zdraví a o zmìnì nìkte-

rých souvisejících zákonù, v platném znìní, speciální ochranou deratizaci je podle potøeby ve své
provozovnì zajistit kaādá fyzická osoba, která je
podnikatelem, právnická osoba a kaādá osoba pøi
likvidaci pùvodcù nákaz, pøi zvýšeném výskytu škodlivých a epidemiologicky významných
èlenovcù, hlodavcù a dalších āivoèichù. Jde-li
o obytné místnosti, pobytové místnosti a nebytové
prostory neslouāící k podnikání, má povinnost
podle vìty první vlastník nemovitosti nebo spoleèenství vlastníkù a u nemovitosti v majetku Èeské republiky organizaèní sloāka státu nebo pøíspìvková organizace, které pøísluší hospodaøení
s ní.
Zároveò āádáme obèany, aby nevyhazovali zbylé tekuté potraviny do toalet a do odpadních drtièù

vlasami@centrum.cz

Tel. èíslo
383 323 400
380 420 440

383 387 056
(po 17 hodinì)
603 892 985

vavra1234@seznam.cz
josefstrebl@seznam.cz
hrdlickab@gmail.com
rybarske-potreby@mybox.cz

608 118 646
604 272 584

NABÍDKA BYTOVÝCH
JEDNOTEK K PŘÍMÉMU
PRODEJI
Rada mìsta na svém jednání dne 23. 2. 2011
a 2. 3. 2011 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. 001 o velikosti 1+1 v èp. 427,
ul. Chelèického, Strakonice I, o výmìøe
65,30 m2, minimální cenová nabídka:
650 000 Kè
– byt è. 006 o velikosti 2+1 v èp. 789,
ul. Mikoláše Alše, Strakonice I, o výmìøe
57,10 m2, minimální cenová nabídka:
700 000 Kè
– byt è. 011 o velikosti 1+1 v èp. 1232,
ul. Kosmonautù, Strakonice I, o výmìøe
50,60 m2, minimální cenová nabídka:
650 000 Kè
– byt è. 002 o velikosti 2+1 v èp. 432, ul.
Bezdìkovská, Strakonice II, o výmìøe
55,30 m2, minimální cenová nabídka:
700 000 Kè
Vyhodnocení nabídek se uskuteèní v pondìlí 2. kvìtna 2011 od 15.00 do 15.15 hodin
v malé zasedací místnosti MìÚ Strakonice.
Bliāší informace na tel.: 383 700 303 nebo
na úøední desce MìÚ.
v kuchyòských linkách, které se pak v kanalizaci
stávají ideálním krmením pro nepøíjemné hlodavce. Zbylé potraviny, pokud je nezkrmíte, prozatím
vhazujte do kontejnerù na smìsný komunální odpad. Mìsto Strakonice pøipravuje projekt výstavby
kompostárny Strakonice, jehoā souèástí bude i rozmístìní speciálních nádob na bioodpady po mìstì
a do tìchto nádob se budou pak ukládat i rostlinné
zbytky potravin.
Dìkujeme za pochopení a spolupráci.
Bliāší informace mùāete získat:
Ing. Jaroslav Brùāek, vedoucí odboru P MìÚ
Strakonice, e-mail: jaroslav.bruzek@mu-st.cz, tel.:
383 700 317
Ing. Petr Š>astný, odpovìdný pracovník na úseku
veterinární péèe za odbor P pøi MìÚ Strakonice,
e-mail: petr.stastny@mu-st.cz, tel.: 383 700 336
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Městská policie Strakonice
Pøestoāe se o pohybu psù na veøejném prostranství ve Strakonicích
a povinnostech jejich majitelù jiā
napsala celá øada èlánkù, stále se setkáváme s tím,
āe pøestupky èi jen preventivní kontroly, jsou
v podstatì na denním poøádku stráāníkù mìstské
policie. Bìhem prvních dvou mìsícù jsme provedli
kontrolu poplatku (psích známek) u více neā
šedesáti majitelù psù. Obecnì závazná vyhláška
mìsta Strakonice è. 5/2010 o místním poplatku ze
psa stanovuje stáøí psa, kdy jiā tento podléhá
poplatku, a to psi starší 3 mìsícù.
Pravidla stanovující pohyb psù na veøejném
prostranství jsou stanovena v èlánku è. 4 Obecnì
závazné vyhlášky mìsta Strakonice è. 9/2006 o veøejném poøádku, ochranì āivotního prostøedí
a vzhledu mìsta. Na veøejném prostranství se psi
mohou pohybovat pouze v doprovodu osoby.
V pøípadì, āe se pes pohybuje po Strakonicích
sám, bez majitele, je hlídkou mìstské policie odchycen a umístìn do útulku pro opuštìné psy. Za
leden a únor bylo takto pøevezeno do útulku tøicet
pìt psù. V pøípadì, āe je odchycen pes se známkou,
èipem, èi jiným identifikátorem, je pøedán pøímo
majiteli. Tøi psi byli od poèátku roku vzhledem
k okamāité moānosti identifikace ušetøeni stresu
z útulku a ihned po odchycení mohli být pøedáni
majitelùm. V této vyhlášce jsou téā stanovena
místa veøejného prostranství, kde se psi mohou
pohybovat pouze na vodítku v doprovodu osoby –
Velké námìstí, Palackého námìstí, Podskalí, hradní areál, prostor pøed letním kinem, areál autobusového a vlakového nádraāí, Sídlištì 1. máje, sídlištì Mír, sídlištì Stavbaøù, sídlištì Šumavská,
Rennerovy sady. Šest majitelù psù bylo øešeno
v blokovém øízení za porušení pøedcházejícího
ustanovení. Zøejmì nejkurióznìjší pøípad øešili
stráāníci mìstské policie v odpoledních hodinách
dne 27. 1. 2011, kdy pes, kterého jeho majitel
nemìl na vodítku v prostorách hradu, pøeskoèil
zídku do hradního pøíkopu, kde jsou umístìna zvíøata. Hlídkou byl kontaktován správce hradního
safari a pes byl následnì odchycen. V blokovém
øízení byl øešen i majitel amerického bulteriéra,
který vedl svého psa bez náhubku. V pøíloze této
vyhlášky jsou vyjmenované rasy psù a jejich
køíāenci, které jejich majitelé mohou venèit jen
s náhubkem.
A co ještì upravuje tato vyhláška mìsta? Zakazuje drāitelùm psy pøinášet nebo pøivádìt na plochy
urèené k hraní dìtí, která jsou veøejným prostranstvím a na další prostranství, která jsou oznaèena
piktogramem s pøeškrtnutým psem, jakoā i na dìtská høištì, pískovištì a sportovištì.

Mìstská policie Strakonice
poøádá kurz:

ZÁKLADY
SEBEOBRANY PRO ENY
kurz probìhne v mìsíci kvìtnu nebo
èervnu
l je nutné se pøedem pøihlásit (nejpozdìji
do konce mìsíce dubna)
l celkové trvání kurzu cca 2 hodiny
l

Kurzem vás provede zkušený lektor
a zároveò stráāník MP Roman Domín
(trenér II. tøídy karate, 1. dan)
Pro bliāší informace nebo pøihlášení nás
mùāete kontaktovat od pondìlí do pátku na
tel. èíslech 383 700 194 nebo 777 23 13 19
v dobì od 13.00 do 14.00 hodin.
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Úklid psích exkrementù je øešen pøestupkovým zákonem è. 200/1990 Sb., a to ve svém
paragrafu 47, odst. 1, písm. d), podle kterého je
øešen majitel, který zanedbá povinnost úklidu
veøejného prostranství (tedy úklidu po svém
psu). V blokovém øízení byl napøíklad vyøešen za
porušení výše uvedeného paragrafu majitel, který
po svém psu neuklidil exkrementy v dopoledních hodinách dne 28. 1. 2011 v parèíku proti

hotelu Švandy dudáka èi majitel psa v noèních hodinách následujícího dne na Velkém námìstí.
Zatoulá-li se Vám váš pejsek, neváhejte a zavolejte na naši linku tísòového volání (156) a pøedejte
nám základní informace o vašem mazlíèkovi tak,
abychom jej po pøípadném odchycení mohli pøedat
následnì domù, èi Vás budeme informovat o pøípadném umístìní do útulku.
Milan Michálek
velitel stráāníkù MP Strakonice

Časový harmonogram strojního
čištění města 2011
Nasazení strojního èištìní je naplánováno do
18. kvìtna 2011. Celkový úklid mìsta je rozdìlen
na 34 pracovních dnù – do 34 pracovních úsekù.
Ulice, které nejsou uvedeny, byly èištìny jiā
v bøeznu 2011.
Datum Den

S dotazy, námìty a pøipomínkami se obracejte na Technické sluāby Strakonice, s. r. o.,
Raisova 274, 386 01 Strakonice. Kontakt: tel.:
380 420 420 nebo 400 (spojovatelka), e-mail:
info@tsst.cz.

Pracovní úsek

1. 4

PÁ

Parkovištì Švandy dudáka, Bezdìkovská aā k JÈE, Školní, Dukelská ke škole,
vnitroblok „Podkova“

4. 4

PO

Stavbaøù, Druāstevní, Klostermannova, Dukelská

5. 4.

ÚT

Dopravní, Textilákù, Heydukova k VAK, Heydukova slepá + sídlištì

6. 4.

ST

Palackého námìstí, sídlištì Trāní, chodník kolem plaveckého stadionu, Køemelka

7. 4.

ÈT

Tovární + viadukt, Prácheòská k mostu Mutìnice, Jeronýmova, Zeyerovo nábøeāí

8. 4.

PÁ

Sídlištì 1. máje, MUDr. Hradeckého

11. 4.

PO

Arch. Dubského, Šmidingerova, Svojsíkova, Erbenova, Dr. Fifky

12. 4.

ÚT

Zvolenská, parkovištì Zvolenská u Ráje, Havlíèkova, Zahradní

13. 4.

ST

Chelèického, Mírová, Boāeny Nìmcové, Bavorova

14. 4.

ÈT

Smetanova, Sv. Èecha, elivského, iākova, Plánkova, Tylova, Bezruèova

15. 4.

PÁ

Rezerva

18. 4.

PO

Jiøího z Podìbrad, Máchova, Jiráskova, Mánesova, Vrchlického, Baarova

19. 4.

ÚT

Skupova, Švandy dudáka, toèna MHD

20. 4.

ST

Mikoláše Alše, Rybnièní, Jezerní, Vodní – Jezárky

21. 4.

ÈT

Lesní ulice od Ptákovické na konec lesa, Ptákovická, Strojaøù, U Zahrádek,
Hranièní – horní èást po ulici Pováāská, U Studánky, Na Muškách

22. 4.

PÁ

Pováāská po ulici Hranièní, Pohranièní stráāe, Šumavská po ulici Hranièní,
Boubínská

26. 4.

ÚT

Nad Školou, Na Stráni, Pováāská od ulice Hranièní, Bohumila Havlasy

27. 4.

ST

Hallova, Šumavská – stará èást, Václavská, Èeských lesù, Hranièní – dolní èást

28. 4.

ÈT

Pøední Ptákovice, Lesní (zastavìná èást), Trachtova, Buèkova, Karla Dvoøáka

29. 4.

PÁ

Hrad, Dubovec, špýchar, pivovar, Lázeòská

2. 5.

PO

Sídlištì Mír – Obráncù míru, Kosmonautù, Mládeānická

3. 5.

ÚT

Sídlištì Mír – Spojaøù, parkovištì u Telecomu, Rennerovy sady

4. 5.

ST

Høbitov – parkovištì + ke garáāím, Nádraāní – dvùr èp. 400

5. 5.

ÈT

Starý Draāejov, Virtova Ves, Støela

6. 5.

PÁ

Rezerva

9. 5.

PO

Nový Draāejov

10. 5.

ÚT

Borová, Jedlová, Tisová, Vodárenská, Pod Hájovnou, Buková, Bøezová,
Pod Hliniènou

11. 5.

ST

Borová, Jedlová, Tisová, Vodárenská, Pod Hájovnou, Buková, Bøezová,
Pod Hliniènou

12. 5.

ÈT

Hajská

13. 5.

PÁ

Hajská, Modlešovice

16. 5.

PO

Písecká podél firmy Protom, JÈE, podjezd k velkoobchodu firmy Pecha,
jatka Hradský

17. 5.

ÚT

Budovatelská, Raisova, Nerudova

18. 5.

ST

Rezerva

kulturní akce

Program na duben 2011
Sobota 2. dubna
9. roèník TATTOO JAM
Celostátní pøehlídka tetovacích studií z Èech a zahranièí, v odpoledním
programu máte moānost zhlédnout exhibici Hell Praha, kapelu Zputnik
(punk Praha) a fakírskou show, ve veèerním programu vystoupí kapely
Gauneøi (punkrock Plzeò), N.V.Ú. (punk Hradec Králové) a Hentai
Corporation (thrash–rock’n’roll Praha). Dùm kultury – 10.00 hod.
Nedìle 3. dubna
Dìtské pohádkové pøedplatné
Jihoèeské divadlo Èeské Budìjovice: ÈERVENÁ KARKULKA
Pohádkový pøíbìh plný vlkù pronásledujících v modrém lese Èervenou
karkulku. Pohádka o nenasytných zloduších, kteøí budou po právu
potrestání. Dùm kultury – 14.30 hod.
Úterý 5. dubna
Krajská postupová pøehlídka školních dìtských pìveckých sborù
Dùm kultury – 10.00 hod.
Ètvrtek 7. dubna
Veèer s 20 nejpopulárnìjšími skladbami z repertoáru
LOUISE ARMSTRONGA
Sólistou je známý praāský kornetista a trumpetista Jiøí Kotrè, doprovází
Dr. Vojtìch Eckert na el. piano a Petr Dvorský na kontrabas.
Rytíøský sál – 19.30 hod.
Sobota 9. dubna
MISS DÌTSKÝCH DOMOVÙ
Dùm kultury – 13.00 hod.
Pondìlí 11. dubna
Divadelní pøedplatné – Divadlo Ungelt
Sam Shepard: LÁSKOU POSEDLÍ
Strhující drama o silném milostném vztahu dvou nevlastních sourozencù,
který je pro oba osudovou láskou na celý āivot a zároveò znièujícím
prokletím, z nìhoā není úniku. Dìj se odehrává bìhem jednoho podveèera
v motelu v Mojavské poušti. Pøed diváky se rozkrývá osudový
milostný vztah plný tajemství, zvratù a mnohoznaèností.
Pøedstavení není vhodné pro dìti.
Hrají: Vilma Cibulková, Miroslav Etzler, Ladislav Mrkvièka
a Vilém Udatný. Reāie: Janusz Klimsza. Pøeklad: Jaroslav Koøán
Dùm kultury – 19.30 hod.
Ètvrtek 14. dubna
KPH – SOUZNÌNÍ – Veèer duetù
Úèinkují: Pavla Bøínková a Pavel Jeāek
Na programu zazní dueta ze slavných svìtových muzikálù.
Dùm kultury – 19.30 hod.
Pátek 15. dubna
TØI DESETILETÍ S PRÁCHEÒÁÈKEM
Dìtský folklorní soubor Prácheòáèek, slavící v tomto roce své
30. narozeniny, a spolu s ním ŠVANDOVA DUDÁCKÁ MUZIKA
si vás dovolují co nejsrdeènìji pozvat na své výroèní vystoupení.
Dùm kultury – 18.00 hod.

VÝSTAVY:
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 se moāná zastavíme v Chorvatsku
a pøes ostrov bohynì Afrodity (Kypr) se vydáme do Egypta.
Zde navštívíme Bílou a Èernou poušB spolu s nekoneènými dunami
písku pouštì Sahara. Maltézský sál – strakonický hrad.

Nedìle 17. dubna
TANEÈNÍ ODPOLEDNE
K poslechu a tanci hraje Antonín Talafous z Protivína.
Hudební vstup – paní Yvetta Simonová.
Dùm kultury – 15.00 hod.
Pondìlí 18. dubna
Divadélko Andromeda – HURÁ JARO JE TADY
aneb Velikonoce jsou za dveømi.
Pohádka pro dìti MŠ. Rytíøský sál – 8.30 a 10.00 hod.
Úterý 19. dubna
Pøednáška Ing. arch. Jana Rampicha na téma
21 LET SVOBODY A RODINNÝ DÙM
Rytíøský sál – 19.30 hod.
Úterý 19. dubna
SETKÁNÍ TANEÈNÍCH OBORÙ ZUŠ STRAKONICE
Dùm kultury – 18.00 hod.
Støeda 27. – pátek 29. dubna
SALVE CARITAS – SALVE VITA
Mezinárodní festival zdravotnì postiāených hudebníkù.
Ètvrtek 28. dubna
VEÈER S VÁCLAVEM VYDROU
Vyprávìní známého herce Václava Vydry
o své umìlecké práci pøed televizní a filmovou kamerou.
Druhá èást poøadu je vìnována dotazùm divákù.
Rytíøský sál – 19.30 hod.
Sobota 30. dubna
Koncert slovenské punkrockové kapely HORKÝE SLÍE
s pøedkapelou Cocotte Minute v rámci jejich turné po Èechách.
V této velkolepé hudební a svìtelné show jsou pro fanoušky pøipraveny
soutìāe o zajímavé ceny.
Dùm kultury – 20.00 hod.

Mìstské kulturní støedisko Strakonice
pod záštitou
místopøedsedy vlády a ministra zahranièních vìcí
Èeské republiky Karla Schwarzenberga
poøádá

X. roèník
mezinárodního festivalu zdravotnì postiāených hudebníkù

SALVE CARITAS – SALVE VITA
PROGRAM:
Støeda 27. 4. 2011

9.00 hod.
Zahájení a veøejné vystoupení v Domì kultury ve Strakonicích
20.00 hod.
Slavnostní galaveèer
– hudební vstup známé zpìvaèky Petry Èernocké
– k poslechu i tanci zahraje kapela Oseèanka
– diskotéka Miloše Zemena
– ukázky šermu v podání šermíøské skupiny VENDETTA Strakonice
Ètvrtek 28. 4. 2011
9.00 hod.
Veøejné vystoupení v Domì kultury ve Strakonicích
20.00 hod.
Spoleèenský veèer k poslechu a tanci zahrají kapely Vega – DSP
Skalice a Šafáøanka – ÚSP Køiāanov. V rámci veèera āonglérské
a kejklíøské vystoupení Vojty Vrtka.
Pátek 29. 4. 2011
8.30 a 10.00 hod.
Vystoupení úèastníkù festivalu v Blatné a Horaāïovicích
9.00 hod.
Vystoupení úèastníkù festivalu ve Volyni a ve Vodòanech
20.00 hod.
Spoleèenský veèer k poslechu a tanci zahraje skupina Fér plej.
Vystoupí maāoretková skupina Otavanky a šermíøská skupina Vendetta Strakonice.
Všechna vystoupení jsou pøístupná veøejnosti.
Informace na tel.: 383 311 537, 383 311 535
nebo na www.kultura.strakonice.cz
Souèástí festivalu bude výstava výrobkù klientù Domova Petra Maèkov.
Probìhne ve dnech 26. 4. – 6. 5. 2011 (foyer Domu kultury Strakonice).
Festival se koná za podpory Jihoèeského kraje a za odborné
spolupráce Domova Petra Maèkov.
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KINO OKO STRAKONICE
Pátek 1. – nedìle 3. dubna
USA, romantická komedie, titulky, 107, 2D

HLAVNÌ NEZÁVAZNÌ

od 17.30 a 20.00 hod.
doporuèená pøístupnost: od 12 let
vstupné: 80 Kè

Patøí kamarádství do postele?
Reāie: Ivan Reitman
Hrají: Natalie Portman, Ashton Kutcher, Kevin Kline,
Hrají: Lake Bell, Cary Elwes
Pondìlí 4. – úterý 5. dubna
USA, fantasy/akèní, titulky, 120, 2D

Bontonfilm

od 17.30 a 20.00 hod.
doporuèená pøístupnost: od 12 let

SUCKER PUNCH
Zavøete oèi a otevøete mysl, budete nepøipraveni.
Reāie: Zack Snyder
Hrají: Emily Browning, Abbie Cornish, Jena Malone,
Hrají: Vanessa Hudgens, Jamie Chung
Støeda 6. – ètvrtek 7. dubna
USA, drama, titulky, 108, 2D

ÈERNÁ LABU

Warner Bros

od 17.30 a 20.00 hod.
doporuèená pøístupnost: od 15 let
vstupné: 80 Kè

Co všechno byste obìtovali pro sen?
Reāie: Darren Aronofsky
Hrají: Natalie Portman, Vincent Cassel, Mila Kunis,
Hrají: Winona Ryder, Barbara Hershey

Bontonfilm

Pátek 8. – nedìle 10. dubna
USA, komedie, è. dabing, 2D

POZOR!!! jen od 17.30 hod.
doporuèená pøístupnost: všem
vstupné: 80 Kè

HOP
Cukrátka, kuøátka a poøádnej náøez.
Reāie: Tim Hill
Pátek 8. – nedìle 10. dubna
USA, krimi, romantický, titulky, 103

LONDÝNSKÝ GANGSTER

Bontonfilm
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
doporuèená pøístupnost: od 15 let
vstupné: 75 Kè

Ne kaādý kriminálník chce být gangsterem...
Reāie: William Monahan
Hrají: Colin Farrell, Keira Knightley, Anna Friel,
Hrají: David Thewlis, Ray Winstone, Ben Chaplin
Pondìlí 11. – støeda 13. dubna
VB, drama, titulky, 118, 2D

KRÁLOVA ØEÈ

Europe film
od 17.30 a 20.00 hod.
doporuèená pøístupnost: od 12 let
vstupné: 80 Kè

Ètvrtek 14. – nedìle 17. dubna
USA, animovaná komedie, è. dabing

RIO 3D

Bontonfilm
POZOR!!! pouze od 20.00 hod.
doporuèená pøístupnost: od 15 let
vstupné: 80 Kè

„Nové desetiletí. Nová pravidla“.
Reāie: Wes Craven
Hrají: Neve Campbell, David Arquette,
Hrají: Courteney Cox Arquette, Emma Roberts ad.
Pondìlí 18. – støeda 20. dubna
USA, romantická komedie, titulky, 112, 2D

LÁSKA A JINÉ ZÁVISLOSTI

Bontonfilm

POZOR!!! pouze od 17.30 hod.
doporuèená pøístupnost: všem
vstupné 130 Kè

Animovaná komedie o papouškovi
z Minnesoty v Brazílii.
Reāie: Carlos Saldanha

VØÍSKOT

Europe film
od 17.30 a 20.00 hod.
doporuèená pøístupnost: od 12 let
vstupné: 80 Kè

Romantická komedie o prodeji viagry.
Reāie: Edward Zwick
Hrají: Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway, Hank Azaria

Bontonfilm

Ètvrtek 21. – pátek 22. dubna
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
USA, animovaný, hudební, komedie, rodinný, è. dabing, 92
doporuè. pøíst.: všem
NA VLÁSKU 3D
vstupné: 130 Kè
Na vlásku je animovaná hudební komedie
plná efektù a dobrodruāství o dívce,
která má kouzelné vlasy zlaté barvy dlouhé víc neā 70 stop.
Tato komedie je pøevyprávìním klasické pohádky bratøí Grimmù.
Reāie: Nathan Greno, Byron Howard
Falcon film
Ètvrtek 21. – nedìle 24. dubna
USA, komedie, titulky, 116, 2D

ZKUS MÌ ROZESMÁT

POZOR!!! èt–pá jen od 20.00,
so–ne jen od 17.30 hod.
doporuèená pøístupnost: všem
vstupné: 110 Kè

Bez holky se holka tìāko hledá.
Reāie: Dennis Dugan
Hrají: Adam Sandler, Jennifer Aniston, Nick Swardson, Brooklyn Decker,
Hrají: Dave Matthews, Bailee Madison, Kevin Nealon
Falcon film
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POZOR!!! jen od 20.00 hod.
doporuèená pøístupnost: od 15 let
VEM SI MOU DUŠI 3D
vstupné: 120 Kè
V den, kdy zemøel, pøísahal, āe se vrátí, aby zavraādil sedm dìtí,
které se v noci téhoā dne narodily (øíká se jim Rivertonská sedma).
Patnáct let to byla jen povídaèka pro dìti…
Reāie: Wes Craven
Hrají: Max Thieriot, John Magaro, Denzel Whitaker
HCE
Pondìlí 25. – støeda 27. dubna
USA, akèní/scifi, titulky, 112, 2D

SVÌTOVÁ INVAZE

od 17.30 a 20.00 hod.
doporuèená pøístupnost: od 12 let
vstupné: 80 Kè

V roce 2011 se to, co kdysi bylo jen pozorováním,
stane hroznou realitou. Zemì je napadena neznámými silami.
Reāie: Jonathan Liebesman
Hrají: Michelle Rodriguez, Aaron Eckhart, Bridget Moynahan,
Hrají: Ne–Yo, Ramon Rodriguez, Michael Pen
Ètvrtek 28. dubna – støeda 4. kvìtna
ÈR, pohádka, 2D

ÈERTOVA NEVÌSTA

Klasická komediální pohádka.
Reāie: Zdenìk Troška
Hrají: František Nìmec, Sabina Laurinová, Jana Andresíková,
Hrají: Antonín Hardt, Eva Josefíková, Václav Šanda, Karel Zima,
Hrají: Bára Munzarová, David Suchaøípa
Ètvrtek 28. dubna – støeda 4. kvìtna
ÈR, èerná komedie, 85, 2D

CZECH MADE MAN

Falcon film

POZOR!!! jen od 17.30 hod.
doporuèená pøístupnost: všem
vstupné: 80 Kè

Bontonfilm

POZOR!!! jen od 20.00 hod.
doporuèená pøístupnost: od 15 let
vstupné: 110 Kè

S poctivostí leda pojdeš.
Reāie: Tomáš Øehoøek
Hrají: Jan Budaø, Kateøina Broāová, Martin Písaøík, Milan Šteindler,
Hrají: Pedja Bjelac, Zdenìk Srstka, Ester Koèièková, Antonín Duchoslav,
Hrají: Jana Krausová, Petr Ètvrtníèek ad.
Falcon film

SENIORSKÉ STØEDY

Vystrašená zemì potøebuje pravého vùdce.
Vystrašený èlovìk potøebuje pravého pøítele.
Reāie: Tom Hooper
Hrají: Colin Firth, Geoffrey Rush, Helena Bonham Carter,
Hrají: Guy Pearce, Jennifer Ehle ad.

Ètvrtek 14. – nedìle 17. dubna
USA, horor/mysteriózní/thriller, titulky, 2D

Sobota 23. – nedìle 24. dubna
USA, horor/thriller, titulky, 107

Støeda 6. dubna
ÈR, drama, 98, 2D

POZOR!!! od 9.30 hod.
promítání pro seniory a handicapované
vstupné: 50 Kè

NEVINNOST

Lásky se nikdy nezbavíš.
Reāie: Jan Høebejk
Hrají: Ondøej Vetchý, Zita Morávková, Aòa Geislerová, Hynek Èermák,
Hrají: Anna Linhartová, Alena Mihulová, Rebeka Lizlerová,
Hrají: Miroslav Hanuš, Ludìk Munzar, Daniel Czeizel.

Bontonfilm

Støeda 20. dubna
SR, drama, pùvodní znìní, 96, 2D

POZOR!!! od 9.30 hod.
promítání pro seniory a handicapované
NICKYHO RODINA
vstupné: 40 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

Zmìna programu vyhrazena.

PØIPRAVUJEME NA KVÌTEN:
3. 5. – Jarní rozezpívání
Úèinkují: Pìvecký sbor Gymnázia Strakonice, DPS Fere Angeli
ZUŠ Strakonice, host DPS Carmina, Èeské Budìjovice
5. 5. – Koncert skupiny ARCUS Chomutov, hrající gotickou hudbu.
7. 5. – CHINASKI AMAROK TOUR 2011. Koncert skupiny
Chinaski s hostem Katkou KNECHTOVOU. Letní kino
11. 5. – Kytarový recitál v podání Libora JANEÈKA
Na koncertì zazní španìlská a jihoamerická hudba.
15. 5. – Taneèní odpoledne
18. 5. – Divadlo Continuo – pøedstavení Finis – Terrae
Poulièní pøedstavení kombinující prvky fyzického divadla
se zpìvem, tancem a snovými obrazy, vytváøených za pomoci
loutek a masek komedie dell arte. III. hradní nádvoøí – 20.30 hod.
19. 5. – Mimoøádné divadelní pøedstavení – Divadlo Na Jezerce,
Divadelní spoleènost Jana Hrušínského – Yasmina Reza: KUMŠT
Hrají: Jan Tøíska, Jan Kaèer, Jan Hrušínský
21. 5. – Koncert STREETMACHINE a DEMAJA
23. 5. – Koncert IVY BITTOVÉ
25. 5. – Pøednáška DUŠANA VÁVRY
27. – 28. 5. – JAMBOREE 2011
4. 5. – 28. 5. – Výstava prací ZUŠ Strakonice – Maltézský sál

anketa a informace

Jste (ne)spokojeni se Zpravodajem?
Zpravodaj mìsta Strakonice je vydáván naším mìstem v nákladu 10 200 kusù a zdarma distribuován do všech zdejších domácností i firem.
Jedná se o mìsíèník, který vychází jiā tøináctým rokem a je plnì financován z mìstského rozpoètu.
Váāení ètenáøi,
dovolujeme si Vás poāádat o úèast v našem nejnovìjším anketním šetøení.
Získané údaje budou slouāit k celkovému zlepšení Zpravodaje mìsta Strakonice, jehoā hlavním cílem je informovat o dìní ve mìstì a na mìstském úøadì.
Vyuāijte této pøíleāitosti a vyjádøete svùj názor prostøednictvím anonymního

dotazníku. Vìnujte nám pìt minut a vystavte nám spravedlivé vysvìdèení!
S výsledky budete seznámeni v pøíštím èísle.
Pokyny k vyplnìní dotazníku:
Svùj postoj vyjádøete výbìrem ze stupnice 1 – 5 jako ve škole. Svoji volbu
oznaète jednoduše køíākem (X).

Jakou známkou hodnotíte Zpravodaj v níāe uvedených oblastech?
známka
1

známka
2

známka
3

známka
4

známka
5

Apolitiènost a nestrannost èlánkù
Pøehlednost a orientace v textu
Grafická úprava a celkové zpracování
Obsah a struktura jednotlivých stran
Aktuálnost uveøejòovaných informací
Barevnost a kvalita tisku
Srozumitelnost èlánkù
Kvalita poskytovaných informací

Co navrhujete zlepšit?
Napište své doporuèení
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Velice Vám dìkujeme za Váš èas, který jste strávili vyplòováním dotazníku.

"

Vyplnìný dotazník laskavì odevzdejte do 29. dubna 2011 na níāe uvedených místech:
Podatelna
Mìstské informaèní centrum
Šmidingerova knihovna
Mìstský úøad Strakonice
Mìstský úøad Strakonice
Strakonice
Velké námìstí 2
Velké námìstí 2
Zámek 1

Staré kotle nahradí moderní
zařízení
Ve strakonické teplárnì byla v uplynulém mìsíci zahájena pøestavba kotlù K1 a K2. Cílem této témìø pùlmiliardové investice je
nahradit zastaralé zaøízení moderním s vyšší úèinností. Vyslouāilé
kotle vyrábìly teplo jiā od roku 1954.
Postupná demontáā starého a zprovoznìní nového zaøízení potrvá
dva roky. Moderní kotle budou uvádìny do provozu v roce 2012
a 2013. Zaøízení na vysoké technologické úrovni bude disponovat
vyšším výkonem a niāší spotøebou paliva, èímā by mìlo být zajištìno také sníāení emisí oxidu uhlièitého. Další výhodou je, āe kromì
mosteckého uhlí mohou nové kotle spalovat také biomasu.
Výmìna zaøízení pøijde na 476 milionù korun. Z toho 171 milionù získá teplárna z dotací z evropských fondù a od státu. Vìtší
èást pokryje tøísetmilionový úvìr, který bude splacen do roku 2022.
Cena tepla by se pro strakonické spotøebitele mìla roènì zvyšovat
zhruba o pìt aā sedm procent.
(PR)

Společný grant 2011 je vyhlášen
Mìsto Strakonice a Komunitní nadace Blanicko – Otavská podruhé
zopakují spoleèný grant.
Pro letošní rok byla vyhlášena tato témata:
A. Realizace aktivit reagujících na potøeby a problémy identifikované Plánem zdraví
a kvality āivota Zdravého mìsta Strakonice.
B. Podpora komunitních akcí neziskových organizací a partnerù zdravého mìsta,
pøedevším podpora zapojování obèanù do komunitního rozvoje a podpora dobrovolnictví.
C. Podpora kapacit místních neziskových organizací.
Maximální výše grantu je 30 000 Kè a uzávìrka podání āádostí je 2. kvìtna 2011.
Pokud tedy chcete øešit napøíklad nìkteré téma, které zaznìlo na podzimním Fóru
zdravého mìsta nebo uspoøádat s rodièi sportovní odpoledne pro celé rodiny èi vaše
nezisková organizace nutnì potøebuje udìlat webové stránky, hledejte více informací
na stránkách nadace www.konabo.cz nebo na stránkách Zdravého mìsta Strakonice www.zdravemesto.strakonice.eu. Konzultace k āádostem po domluvì poskytne
Mgr. Michal Novotný, tel.: 383 700 116.
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akce
Mìsto Strakonice ve spolupráci s Muzeem støedního Pootaví a STARZem Strakonice
vás srdeènì zve na

ZA HÁ J ENÍ LETNÍ TUR IS TIC KÉ S EZON Y
PÁTEK 29. DUBNA – SOBOTA 30. DUBNA 2011

Aprílové bruslení městem

l

29. dubna 2011 – pátek

l

od 15.30 hodin na in–line dráze ve sportovním areálu Na Sídlišti
JÍZDA NA IN–LINE BRUSLÍCH pro malé i velké
AKROBACIE SE SKÁKACÍMI BOTAMI NA ZEMI I VE
VZDUCHU – ÚTÌK Z VÌZENÍ – ukázky, jak je moāné se vyrovnat s pøekáākami, které nám āivot klade do cesty…
l SLOSOVÁNÍ úèastníkù o zajímavé ceny
l pøilby a ochranné pomùcky pro úèastníky do 15 let povinné, u ostatních
doporuèené
l
l

l

l

l

l
l

l
l
l

12.00 Ukázky støedovìkého
stolování v kapitulní síni
13.00 OTEVØENÍ MUZEA
STØEDNÍHO POOTAVÍ –
Bavor pøedá èást hradu johanitùm (po celý den sníāené
vstupné do expozic muzea)
13.30 Odpolední program
na nádvoøí strakonického
hradu
hravé odpoledne pro malé
i velké (soutìāe, hry, malování na oblièej)
start pohádkového Pochodu
kapra Jakuba – start i cíl na
hradním nádvoøí – slosování
herních karet o ceny
13.45 RM dance – ukázky
rùzných taneèních stylù
14.15 Divadelní pøedstavení
pro dìti KUBA A ÈARO- Malování na oblièej.
Foto: Archiv Agentury MaJa
DÌJNICE (Divadélko Kos)
15.00 Vylosování cen cyklo–výletu, nordic walking a Pochodu kapra
Jakuba
15.30 Jana Rychterová a Hana Strnadová – interaktivní zábava pro dìti
ÈARODÌJNÁ ŠKOLA KOUZEL
17.00 Vylosování cen Pochodu kapra Jakuba

Doprovodný program:
III. hradní nádvoøí – Hitrádio Faktor – zábava pro dìti
l Maltézský sál – Toulky Støedomoøím – výstava Miroslava Deneše
(9 – 12 hod.)
l

Show na skákacích botách.

Foto: Archiv SK Bounce Clan

Okamāik z loòského Aprílového bruslení.

Foto: Archiv MìÚ
Ukázka bojovné formace Johanitù. Foto: Archiv Sdruāení Pro Fide Johanite

Strakonické vítání léta,
Johanitský den

Slavnostní otevøení výstavy k Roāmberskému roku dne 7. kvìtna 2011
Roāmberkové, øád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko v Muzeu støedního Pootaví

30. dubna 2011 – sobota

Pøijïte si s námi zasportovat a pobavit se!

CYKLISTICKÝ VÝLET Strakonickem a TURISTICKÝ VÝLET
Nauènou stezkou Švandy dudáka pod vedením PhDr. Ivany Øíhové (nordic
walking hole s sebou). Start i cíl na II. hradním nádvoøí strakonického
hradu. Registrace úèastníkù od 9.00 hod. (cyklotrasy 10, 23 a 47 km).
Kaādý sportovec obdrāí slosovatelný kupon o ceny.
l 10.00 ZAHÁJENÍ – start cyklistù, otevøení støedovìkého johanitského tábora v hradním pøíkopu (ukázky výzbroje, cvièení, šikování, bojové
formace)

V pøípadì nepøíznivého poèasí se divadelní pøedstavení Kuba a èarodìjnice
a Èarodìjná škola kouzel uskuteèní v Rytíøském sále strakonického hradu.

l
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Startovné a vstupné se po oba dva dny nevybírá. Zmìna programu vyhrazena.
Informace na tel.: 383 700 700/701 • www.strakonice.eu

pozvánky a info

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

Duben 2011
l

l

l

l

l

l

l

5. 4. – 2. 5. – Promìny.
Výstava prací āákù pí uè. Vìry Bìlochové, z výtvarného oboru ZUŠ Strakonice. ŠK, vstupní
hala.
11. 4. – Páni ze Strakonic. Pøednáška Miroslava Svobody, autora knihy Páni ze Strakonic,
bude vìnována rodu Bavorù ze Strakonic od
nejstarších zmínek aā do vymøení rodu na poèátku 15. století, se zamìøením na jejich pùsobení ve Strakonicích. Zmínìna bude pozvolná
pøemìna menších vsí v mìsto na pøelomu
13. a 14. století a také provázanost Bavorù s øádem johanitù. ŠK, spoleèenský sál, 17.00 hodin.
12. 4. – Školení poèítaèové gramotnosti –
Kouzlo digitální fotografie. Jednoduché úpravy digitálních fotografií za pomoci bìānì dostupných poèítaèových programù. Z dùvodu
omezené kapacity āádáme zájemce, aby se na
vybrané termíny (dopolední èi odpolední kurz)
pøihlašovali – osobnì, na telefonu 380 422 700
nebo mailem knihovna@knih-st.cz. Dìkujeme
za váš zájem a vìøíme, āe osobní pøístup zvýší
kvalitu kurzù. ŠK, studovna, 9.30, 15.30 hodin.
13. 4. – Zelený veèer aneb Louèíme se. Projekt
Zelených veèerù po šesti letech konèí. Srdeènì
zveme všechny jeho pøíznivce na neformální
rozlouèení s organizátory i prostøedím èajovny
Inspirace. Èajovna Inspirace, 18.00 hodin.
20. 4. – O zcela bìāných vìcech. O všem
a pøedevším o nièem je název setkání se známým básníkem, pøekladatelem a nakladatelským redaktorem Ivo Šmoldasem. Besedu
z cyklu Akademie volného èasu moderuje Petr
Záleský. Rytíøský sál na hradì, 17.00 hodin.
20. 4. – ŠK se opìt pøipojuje k akci Celonárodní ètení Bible (od 13 do 17 hodin prostranství u mostu Jana Palacha), v jejímā rámci se uskuteèní pøednáška Prof. Jana Sokola,
charismatického èeského filosofa, pøekladatele,
vysokoškolského pedagoga a publicisty, jenā
v souèasnosti pøednáší na èetných èeských
i zahranièních univerzitách filozofická témata.
Téma pøednášky je Bible oèima Jana Sokola.
ŠK, spoleèenský sál, 17.30 hodin.
Dále nabízíme na 6.–7. 5. víkendový hudebnì–
tvoøivý kurz výroby kantel Dlabej a hrej.
Materiál bude pøipraven, s sebou si pøineste
vhodný pracovní odìv a svaèinu. Cenu nástroje
ovlivòuje jeho velikost, pouāitý materiál a poèet
strun (od 1 300 do 1 650 Kè). Vzhledem k omezenému poètu úèastníkù (min. 10, max. 20)
je nutné se pøedem pøihlásit – e-mailem na

jan.juras@knih-st.cz, telefonicky na èísle
380 422 721, nebo osobnì v ekoporadnì v poboèce knihovny za parkem v Husovì ulici (ve
všední dny zpravidla mezi 7.30 a 16.00 hodin).
Kurz se koná ve spoleèenském sále ŠK. Zaèátek
6. 5. v 17.00, konec 7. 5. v 18.00 hodin.

ŠK a ÈSOP
zvou dospìlé i dìti
po celý mìsíc na prùbìānì obmìòovanou výstavku jarních kvìtin v pùjèovnì pro dìti
a dospìlé v poboèce ŠK za parkem (Husova 380). Otevírací doba v poboèce: PO a ÈT
13–18, ST 8–12. Pøi poznávání druhù si lze
vypùjèit pøíslušnou literaturu nebo si i nechat
poradit.
l v pondìlí 4. 4. mezi 17.00–19.00 hod. do
poboèky ŠK na Tvoøivý podveèer s Dagmar
Paterovou na téma Øezaný patchwork. Polystyrénová vejce (menší velikost), špendlíky,
odstøiāky rùzných látek, uāší barevné stuāky,
nùāky a ostrý noāík na vyzkoušení postupu
budou pøipraveny na místì, na vlastní výrobu
je potøeba si s sebou pøinést svoje.
l

ZKUSTE KNIHY, KTERÉ SE ÈTOU SAMY
Nabídka audioknih ve Šmidingerovì knihovnì
Pøeèíst knihu není nìkdy tak jednoduché. Musíte
na to mít èas, klidné místo a také dobrý zrak. Kdyā
vám nìco z toho chybí, mùāe být pro vás dobrou
alternativou audiokniha. Do audioknihy se nezaètete, ale ZAPOSLOUCHÁTE.
Audioknihy (zvukové knihy) jsou celé nezkrácené texty knih namluvené známými herci a nahrané na CD, pøeváānì ve formátu MP3. Mezi
zatím nejoblíbenìjší a nejèastìji pùjèované tituly
v naší knihovnì patøí Saturnin, Malý princ, Deset
malých èernouškù, Alchymista, Andìlé a démoni,
Bájeèná léta pod psa, Devatero pohádek, Obèanský
prùkaz, Obsluhoval jsem anglického krále, Škola
malého stromu. Zastoupena je i povinná èetba
jako Povídky malostranské, Smìšné lásky, Staøec
a moøe, Jáma a kyvadlo a další. Studenti, které
doporuèená èetba pøíliš nebaví, moānost „mluvící
knihy“ oceòují a vyuāívají. Dále je tato forma ètení vhodná pro lidi, kteøí mají slabý zrak, nebo
ty, jiā tráví delší dobu pøi jízdì autem a nakonec
i pro ty, kteøí mají rádi pøíbìhy a èíst se jim moc
nechce.
Zde je malé audiokniāní desatero:
1. Audioknihy šetøí náš èas (mùāeme èíst pøi vaøení, úklidu, jízdì autem, práci na zahradì…).

MUZEUM STØEDNÍHO POOTAVÍ
V STRAKONICÍCH
30. 4.

Strakonické vítání léta a otevøení muzea
Zahájení sezony ve spolupráci s mìstem Strakonice, více viz
strana 8.

Støedovìký vodní mlýn Hoslovice:
Míšeòské jablíèko
Zahájení sezony, peèení chleba, ukázky ovocných stromù a keøù,
jablek a ovocných moštù, odborné poradenství, sázení pùvodních
odrùd ovocných stromù za úèasti zástupcù Freilichtmusea Finsterau.
16. – 17. 4. Jaro pøichází
Jarní zvyky – barvení vajíèek, pletení pomlázek a košíkù, velikonoèní pokrmy – puèálka, bylinky a èaje v lidovém léèitelství,
9. 4.

ve støedu 6. 4. na pøednášku Vermikompostéry v pøírodním hospodaøení aneb
Kalifornská āíāala zahradnicí. Doplnìno
promítáním a ukázkami. Pøednáší Jan Šimáèek. Koná se od 17.00 hodin v promítacím sále
strakonického gymnázia.
l v sobotu 9. 4. na pøírodovìdný výlet (15 km).
Sraz v 6.55 hodin pøed nádraāím ÈD, v 7.07
jede vlak do Bavorova (s pøesedáním). Po zpevnìných cestách pùjdeme do Dubu u Prachatic
(zámek, výstava malíøù Šumavy a velikonoèních perníèkù) a pøes les do Strunkovic nad
Blanicí. Vlak odtud jede kaādé 2 hodiny, napø.
v 15.50.
l na páteèní schùzky krouāku MOPíkù a jejich pøátel (chodit mùāe kdokoliv, i bez dítìte,
protoāe program je pøizpùsoben jak dìtem,
tak dospìlým). 1. 4., 15. 4. a 29. 4. (v liché
týdny) bude sraz v 16.00 hodin pøed hradem u CIAO, 8. 4. u altánu v parku.
1. 4. pùjdeme ke Švandovì lípì, povíme si
nejznámìjší strakonické povìsti a ukáāeme
si pletení pomlázek, 8. 4. se podíváme ke
gymnáziu na zajímavý strom – oskeruši (vysazenou èleny ÈSOP) a nauèíme se nové jarní básnièky, 15. 4. budeme zdobit kraslice
rozehøátým voskem, 29. 4. pùjdeme na Podskalí hrát kulièky a vyèistit studánku Sklenìnku.
Více na www.csop-strakonice.net
l

ŠMIDING EROV A KNIHOV NA

2. Audioknihy šetøí naše oèi.
3. Audioknihy vylepšují naše vnímání, soustøedìní a pozornost.
4. Audioknihy mùāeme sdílet (mùāeme je poslouchat s nìkým jiným zároveò).
5. Audioknihy se nám vejdou do kapsy (ve formátu MP3 na našem pøehrávaèi).
6. Audioknihy nás vracejí do dìtských let (kdy
nám pøedèítali naši rodièe).
7. Audioknihy mohou poslouchat všichni (i nevidomí a negramotní).
8. Audioknihy mùāeme poslouchat všude
(v posteli, v autì, na zahradì, ve vlaku, v kuchyni…).
9. Audioknihy nám pøinášejí umìlecký záāitek.
10. Audioknihy jsou jediné knihy, které umìjí
mluvit (a ètou se samy).
Šmidingerova knihovna nabízí ètenáøùm výpùjèky audioknih od roku 2010. V souèasnosti si
mohou vybrat ze 70 titulù, ale vzhledem k velkému
ohlasu se nabídka bude rozšiøovat. Audioknihy se
stejnì jako knihy pùjèují na 1 mìsíc a k dispozici
jsou u výpùjèního pultu v oddìlení pro dospìlé
ŠK. Pøijïte si to zkusit.
Iva Formánková, knihovnice ŠK

dìtské hry, harmonikáø, lidová muzika, vše za úèasti zástupcù
z Freilichtmusea ve Finsterau.

Pøipravujeme:
7. 5.
4. 5.
18. 5.
21. 5.

Roāmberkové, øád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko
Slavnostní otevøení výstavy k roku Roāmberkù.
Tanec barev
Teodor Buzu – obrazy, akvarely, obrazy na hedvábí.
Den otevøených dveøí muzea u pøíleāitosti Mezinárodního dne
muzeí (vstup zdarma)
Pohled do muzejní knihovny, badatelny, èerné kuchynì apod.
Krajáè plný mléka
Zpracování mléka, výroba sýrù, tvarohu a peèení chleba v Hoslovicích.
Informace o akcích:
www.muzeum-strakonice.cz • 383 321 537, 380 422 608
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Červené kontejnery ukazují, že třídit umíme

Foto: Archiv MìÚ
Podìkováním za výbornou reprezentaci
a zápisem do pamìtní knihy ocenilo vedení
mìsta mimoøádný úspìch strakonických basketbalistek. V Èeském poháru vybojovaly tøetí místo.

Strakoniètí opìt potvrdili, āe umí tøídit odpad.
Podle informací firmy Asekol, která se stará o devìt èervených kontejnerù na zpìtný odbìr drobných elektrospotøebièù a baterií, po dvoumìsíèním
provozu byly nádoby naplnìny ze dvou tøetin
a obsahovaly vesmìs odpad, který do nich skuteènì patøil.
Èervené kontejnery byly ve Strakonicích instalovány v prosinci loòského roku. Sluāba má
ulehèit obyvatelùm mìsta tøídìní elekroodpadu
a zvýšit objem sbìru vyslouāilých menších spotøebièù tak, aby nekonèily v popelnicích. Tam se
totiā pro své malé rozmìry vìtšinou také ocitaly.
Pokud jste dosud tìchto nádob nevyuāili, je
dobré si pøipomenout, co do nich vlastnì patøí.

Zprávy Strakonické televize uvidíte
i v digitálním vysílání UPC
Vysílání Strakonické televize je od bøezna dostupnìjší širšímu okruhu divákù. Zpravodajství
STTV mùāete novì sledovat i v digitálním vysílání UPC direct a digitálním kabelovém vysílání
UPC na území mìsta Strakonice, a to v rámci
programu Public TV. Od bøezna 2011 totiā právì
Public TV v programovém balíku UPC nahradila
zaniklou televizi Z1.
Zpravodajství Strakonické televize stejnì jako
dosud mùāete vidìt i v DVB–T pozemním vysílání Public TV a signál Public TV je šíøen satelitnì
po celém území
Strakonická televize
Èeské republiky
na Public TV:
v rámci paketu
CS link.
Premiéra: ST 16.45 hod.
Ve všech uveOpakování:
dených
pøípaSt 23.45 hod.,
dech platí násleÈt 6.45 hod., Pá 1.00 hod.,
dující èasy vyPá 16.45 hod.,
sílání: Premiéra
dále další týden
nového týdeníku
Po 6.45 hod., Út 1.00 hod.
je vādy ve støedu

v 16.45 hodin. Zprávy ze Strakonicka mùāete vidìt
ještì ve støedu 15 minut pøed pùlnocí, ve ètvrtek
v 6.45, ze ètvrtka na pátek v jednu hodinu v noci
a dále v pátek v 16.45 hodin. Následující pondìlí
pak zprávy ze Strakonicka Public TV odvysílá ve
tøi ètvrtì na sedm a v úterý hodinu po pùlnoci.
Upozoròujeme, āe èasy skuteèného vysílání se od
uvedených údajù mohou lišit i o nìkolik minut,
záleāí na aktuálním vysílacím schématu Public TV
pro daný den, který Strakonická televize nemùāe
ovlivnit. Strakonická televize stále vysílá i v analogové podobì prostøednictvím kabelové televize
v síti UPC na území mìsta Strakonice šestkrát
dennì a sedm dní v týdnu vèetnì nepøetrāitého textového zpravodajství. Nadále mùāete zpravodajství
Strakonické televize sledovat i na našich internetových stránkách http://www.tv.strakonice.eu.
Strakonickou televizi rovnìā uvidíte v Mìstském informaèním centru Strakonice a v kinì Oko
pøed filmovým pøedstavením.
Robert Malota
šéfredaktor Strakonické televize

„Kromì kalkulaèek, rádií, drobného poèítaèového vybavení, také diskmany, telefony a elektronické hraèky. Nejsou však urèeny pro sbìr televizorù èi monitorù, záøivek a úsporných āárovek
ani velkých domácích spotøebièù. Ty patøí do
sbìrného dvora, pøípadnì je mùāete odevzdat
v prodejnách nebo opravnách elektrospotøebièù,“
shrnuje Lucie Klimešová z odboru āivotního prostøedí MìÚ Strakonice.
Sbìrné nádoby na elekroodpad naleznete v ulici
Hranièní, Hejdukova, na Sídlišti 1. máje, v ulici
Radomyšlská, Dr. Jiøího Fifky, Rybnièní, na
sídlišti Mír v ulicích Kosmonautù a Spojaøù
a ve Starém Draāejovì.
(PR)

Informace ze zápisů
do základních škol pro
školní rok 2011/2012
V termínu od 10. do 11. února 2011 probìhly
zápisy k povinné školní docházce pro školní rok
2011/2012. Dodateèný zápis pro dìti, které se nemohly dostavit k zápisu napø. pro nemoc, se uskuteènil v pátek 25. února 2011.
K zápisu se dostavilo 289 dìtí, z nichā 236 dìtí
nastoupí v záøí do 1. tøídy a 53 bude mít odloāenou
školní docházku na pøíští rok.
Celkem bude otevøeno 11 prvních tøíd, a to v ZŠ
F. L. Èelakovského tøi tøídy, v ZŠ Jiøího z Podìbrad
tøídy dvì, v ZŠ Dukelská ètyøi a v ZŠ Pováāská dvì.
K zápisu se nedostavilo 16 dìtí. Zákonní zástupci tìchto dìtí budou vyzváni dopisem ke sdìlení
dùvodu nedodrāení povinnosti pøihlásit dítì k povinnému zápisu.
Poèet dìtí, které nastoupí 1. záøí do školních
lavic, není zdaleka ještì koneèný vzhledem k moānosti poāádat o odklad povinné školní docházky
do 31. 5. 2011 a k pøípadné migraci obyvatel.
Dagmar Havlanová, odbor školství a CR

PROVOZ PLAVECKÉHO STADIONU V DUBNU 2011
KRYTÝ BAZÉN
PONDÌLÍ

6.00 – 8.00
(kondièní plavání)

ÚTERÝ
STØEDA
(sudý týden)
STØEDA
(lichý týden)
ÈTVRTEK
PÁTEK

6.00 – 8.00
(kondièní plavání)
6.00 – 8.00
(kondièní plavání)
6.00 – 7.30
(kondièní plavání)

17.00 – 20.00x
14.30 – 15.30
12.30 – 13.30*
12.30 – 13.30*

13.30 – 18.00
(16.00 – 17.00x)
13.30 – 16.00
17.00 – 18.00

13.30 – 16.30
12.00 – 14.30

20.00 – 22.00
20.00 – 22.00
20.00 – 22.00
20.00 – 22.00
15.30 – 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

VÝJIMKY:
PLAVECKÝ STADION
PO 25. 4. zavøeno

FITNESS
PO 25. 4. zavøeno
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KURZY
PRO NEPLAVCE
Pondìlí, ètvrtek: 15.30 – 16.30 hod.
Pro dìti od 5 let.

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

STARZ Strakonice • Na Køemelce 512, 386 11 Strakonice • e-mail: starz-st@quick.cz
www.starz.cz • Zmìny programù vyhrazeny!

pozvánky a info

Florbalisté ze ZŠ F. L. Čelakovského
jsou čtvrtí v republice
16.–17. 2. 2011 se konalo v Plzni republikové
finále Orion Florbal Cupu 2011 také s úèastí ZŠ
F. L. Èelakovského ze Strakonic, kam se probojovali kluci postupnì jako vítìzové z kol okresu,
kraje a kvalifikace o republiku bez jediné poráāky.
I první den mistrovství pokraèovali v podobném
bojovném duchu a bez poráāky postoupili do semifinále. Druhý den ráno hráli o postup do finále
proti ambicióznímu týmu z Jemnice. Zápas byl vyrovnaný, pøesto Strakonice mìly více ze hry a ještì
2 minuty pøed koncem vedly nad budoucím mistrem 2:1. Kluci mìli smùlu v koncovce a na místo
potvrzení vedení soupeø srovnal a nakonec zvítìzil.
Strakoniètí hráli následnì o 3. místo. V zápase
ještì bylo znát zklamání ze smolnì prohraného
utkání a absence ve finále. Nekoncentrovanost
a únava úzkého kádru vedla k rychlému vedení
protihráèù z Èerveného Kostelce. Stav po 2. tøetinì

Naše ptactvo

vypadal uā hrozivì 0:4. V tu chvíli nešlo nic a kluky provázela neuvìøitelná smùla. Kdyā si vytvoøili
šance, nastøelili tyèku nebo se pøedvedl fantastickým zákrokem brankáø soupeøe. Trenér Strakonic
reagoval timeoutem, po nìmā se muāstvo hernì
zvedlo a pøedvádìlo hru, která je zdobila po celou
dobu turnaje. 3. tøetinu uzamkli svého soupeøe na
jeho polovinì a zaèal hon za vyrovnáním. Smùla
se stále lepila na hole strakonickým klukùm. Nastøelili opìt nìkolik tyèek, pøesto se podaøilo sníāit
na 3:4, ale ani následné power play nepøineslo
vytouāené vyrovnání.
ZŠ F. L. Èelakovského se rozlouèila na krásném
4. místì v Orion Florbal Cupu 2011, který hrálo
pøes 1000 škol v celé ÈR. Kdyby druāstvo poslední
den neprovázela smùla, mohlo stanout na samém
vrcholu soutìāe.
Gratuluji klukùm k úspìchu!
Jan Pòáèek

Kontaktní centrum pokračuje
poskytováním služeb i v roce 2011
Certifikované a registrované sociální sluāby
Kontaktní centrum Prevent Strakonice a Prachatice (dále jen KC) patøí mezi tzv. nízkoprahová zaøízení. Pracují zejména s uāivateli drog a jejich rodinami, popøípadì známými. Jelikoā se jedná
o tzv. nízkoprahová zaøízení, mohou sluāby poskytovat anonymnì, bezplatnì a v rámci provozní
doby kdykoli bez nutnosti pøedchozího objednání.
Cílem sluāeb je minimalizovat rizika spojená
s uāíváním drog tak, aby nás všechna øešení této
problematické oblasti nestála vìtší finanèní prostøedky, neā je bezpodmíneènì nutné. Díky sluābám
KC se napø. zabraòuje šíøení nebezpeèných infekèních onemocnìní mezi klienty, ale i mezi drogami
nezasaāenou populaci, dále pak motivují klienty
ke zmìnì jejich rizikového chování vèetnì nástupu
do léèebných zaøízení atp. Více informací naleznete na www.os-prevent.cz.
V roce 2010 se zaøízení potýkala s drastickým
poklesem finanèních prostøedkù nutných na zajištìní sluāeb – po mnoha letech fungování hrozilo
dokonce jejich zrušení. Na tuto situaci proto vedení zastøešující organizace OS Prevent muselo
pruānì zareagovat. Obì kontaktní centra proto pro-

Víte, kdo je nejlepší
v AutoCADu v ČR?
Studenti Støední prùmyslové školy Strakonice
Robert Turinský a Martin Vojík se 5. bøezna 2011
zúèastnili soutìāe Autodesk Academia Design,
která se tentokrát konala ve Frýdku–Místku. Studenti z èeských a slovenských støedních škol mìøili své dovednosti v kreslení v AutoCADu a 3D
modelování v programu Inventor.
Svými výkony oba studenti udìlali velkou
radost. Robert Turinský, student 3. roèníku, tuto
soutìā vyhrál a navázal tak na své úspìchy
z 1. roèníku, kdy jeho model vodní elektrárny byl
ocenìn na soutìāi CADFEST.
Za VOŠ a SPŠ Strakonice Dana Šejvlová

šla øadou významných zmìn. Mezi ty nejdùleāitìjší
patøí:
l od ledna 2010 se nerealizuje pod KC terénní
program – terénní práci na Strakonicku a Prachaticku zajišPuje jiný projekt OS Prevent
l spojení týmù KC Prevent Prachatice a KC Prevent Strakonice
l zmìna provozní doby – zkrácení dostupnosti
sluāeb pro klienty
l zmìny v nastavení poskytování nìkterých sluāeb KC
Díky zavedeným úsporným opatøením a celkové
restrukturalizaci projektu se podaøilo zachovat dostupná nízkoprahová zaøízení zamìøená na drogovou problematiku v obou regionech. Zaøízení jsou
tak pøipravena na další fungování pøi dodrāování
standardù kvality poskytovaných sluāeb. Vzhledem k celkové situaci financování sociálních
a drogových sluāeb se tak OS Prevent a všem zainteresovaným povedl husarský kousek. Dìkuji
všem za podporu a tìšíme na spolupráci i v roce
2011 – tým pracovníkù KC Prevent.
Daniel Randák
Vedoucí KCP Strakonice a Prachatice

V bøeznu 2010 jsem ve
Zpravodaji uvádìl zimního
hosta morèáka velkého
(Mergus merganser) a jeho
vzácné hnízdìní na øece
Odøe a také na Otavì u Støelských Hoštic a Poøíèí.
V té dobì jsem fotografoval osamìlý pár morèákù u slanického jezu. Koncem kvìtna jsem
objevil na øece u Køemelky samici morèáka velkého s pìti mladými a vyfotografoval jsem je.
Mladí byli ve vìku asi jednoho mìsíce.
Morèák velký hnízdí v dutinách stromù
aā 15 m vysoko. Samice snáší postupnì do
hnízda vejce, ale zasedne aā na úplnou
snùšku, aby se mladí vylíhli v jeden den. Samice
je zaène vábit ven z hnízda a mláïata musí vyskakovat z vysoké dutiny na tvrdou zem. Pak je samice odvede na vodu, kde si zaènou sama hledat
korýše, èervy, vodní hmyz a jeho larvy. Pozdìji
pak pøevládají ryby nejrùznìjších druhù. Koøist
loví pod vodou, potápí se do hloubky aā 4 m.
Samec se hnízdìní a péèe o mladé nezúèastòuje.
Místo vyhnízdìní tohoto páru odhaduji na Køemelku, Starou øeku nebo slanický jez. Všude zde
jsou vhodné stromy. Letos se snad znovu doèkáme
opìtovného vyhnízdìní tìchto kachen.
Morèák velký je zaøazen do skupiny kriticky
ohroāených druhù. Je celoroènì hájen. Jeho výskyt
na našich øekách je minimální a ztráty na zarybnìní
jím pùsobené také. Proto si tìchto krásných severských kachen vaāme.
Text a foto Ivan Jana
JIHOÈESKÁ
HOSPODÁØSKÁ KOMORA
OBLASTNÍ KANCELÁØ
STRAKONICE
si vás dovoluje pozvat na
konzultaèní den

l Aktuální programy podpor

malého a støedního podnikání
prostøednictvím Èeskomoravské
záruèní a rozvojové banky
Termín: úterý 5. dubna 2011
od 9.00 do 12.00 hodin
Pøednáší: Ing. Miroslav Plojhar
– ÈMZRB, a. s., Èeské Budìjovice
Místo konání: Zasedací místnost JHK
Strakonice – Palackého nám. 106, budova
ÈSOB
Více informací:
Andrea Šmerdová, tel.: 383 326 429,
fax: 383 323 079, mobil: 724 613 943,
e-mail: smerdova@jhk.cz, www.jhk.cz

BURZA SBÌRATELÙ
Klub filatelistù Strakonice poøádá v sobotu
23. dubna 2011 ve strakonické sokolovnì od
7.30 do 12.00 hodin velkou výmìnnou burzu
sbìratelù: pohlednic, známek, mincí, odznakù,
nálepek na sirky a fezy, pivních etiket, láhví
a další vìci sbìratelského zájmu. Je zajištìn
dostatek stolù, a tak si pøijïte doplnit své sbírky
nebo se zbavit pøebytkù.

ZÁKLADNÍ A MATEØSKÁ ŠKOLA STRAKONICE, PLÁNKOVA 430
zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Mateøské školy speciální a Speciálnì pedagogického centra
dne 28. dubna 2011 od 9 do 14 hod. v prostorách MŠ Plánkova 430 a SPC Sv. Èecha 1324

Centrum pro osoby ohrožené domácím násilím
I ve Strakonicích se mohou osoby ohroāené domácím násilím obrátit na specializované sociální
zaøízení, které poskytuje radu èi pomoc v oblasti
domácího násilí. Jedná se o Intervenèní centrum,
které funguje pøi Diecézní charitì Èeské Budìjovice, ve Smetanovì ulici èp. 533 (v budovì býva-

lého okresu), 2. patro, èíslo dveøí 43, a to ve støedu
od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin. Jeho
èinnost je zamìøena na pøechodnou odbornou
pomoc a nehmotnou podporu. Více informací
získáte na e-mailu: icstrakonice@charitacb.cz, na
tel.: 731 619 844 nebo na www.dchcb.cz.
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pozvánky

GYMNÁZIUM STRAKONICE

Hasièský záchranný sbor
Strakonice
Sdruāení hasièù ÈMS okresu
Strakonice
Policie ÈR Strakonice

si vás dovoluje pozvat na cyklus geografických pøednášek a promítání:

S GYMNÁZIEM NA CESTÁCH
Program na duben – PØEDNÁŠKY S PROMÍTÁNÍM

vás srdeènì zvou na

l Pondìlí 11. 4. 2011 od 17.00 hodin v sále
strakonického gymnázia

l Støeda 27. 4. 2011 od 17.00 hodin v sále
strakonického gymnázia

KEÒA

JAK SE IJE V USA

Výzkumná cesta Martina Bláhy k jezeru Turkana, dále do parku Masai Mara a k jezeru Baringo
se silnou populací hrochù a krokodýlù.

Zkušenosti a postøehy Jiøího Votruby z návštìv
u syna ve Spojených státech, doplnìné fotodokumentací.

Motto: Zmìna je moāná!
Kaādý den od 18. do 22. dubna 2011
Pondìlí aā pátek od 15.00 do 18.00 hodin si mùāeš vybrat z následujících aktivit na rùzných místech
ve mìstì l STREET DANCE, HRA NA BUBNY, ZPÌV… Klub Mana, Zvolenská 918
l STREET ART, VÝROBA ŠPERKÙ… Høištì u ZŠ Podìbradovy, sídl. Mír…
l RÙZNÉ SPORTY, HRY A SOUTÌE… Høištì u ZŠ Podìbradovy, sídl. Mír…
Ètvrtek a pátek od 10.00 do 12.00 hodin dìtský program na høištích.
Pátek od 17.00 do 20.00 hodin celomìstská hra pro mládeā.
Pondìlí aā pátek od 19.00 do 22.00 hodin v Klubu Mana, Zvolenská 918, Strakonice:
ÈAJOVNA PROMÍTÁNÍ
Ètvrtek 21. dubna od 20.00 hodin v Music Baru Køemelka:
l KONCERT kapely RUNAWAY MY SON
(christian post hardcore)
Celý program je zdarma. Více na http://mladez-strakonice.webnode.cz.
V rámci akce probíhají na základních a støedních školách pøednášky
a programy z oblasti primární prevence a osvìtového vzdìlávání následné veèerní besedy se zkušenými lektory v Klubu Mana.

V programu plném zpìvu, her a tancù bude
moāno zhlédnout nejúspìšnìjší pásma od
dob zaloāení souboru aā po jeho souèasnost
a ještì nìco navíc. Jako host tohoto poøadu
vystoupí Mladá dudácká muzika ze Strakonic.
Vystoupení se uskuteèní v pátek dne
15. dubna 2011 od 18.00 hod.
v Mìstském domì kultury Strakonice.
Vstupné 60 Kè.
Obèanské sdruāení SPONA zve do spoleèenského sálu ve Šmidingerovì knihovnì
(III. nádvoøí) v sobotu 9. dubna od 17.00 hod.
na pøednášku Jana Janského Meditace o povaze vìdomí aneb Zamyšlení inspirované porovnáním fenomenologie Edmunda Husserla
a myšlenkového realismu Rudofa Steinera.
www.spona-os.cz.
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V soutìāi se pøedstaví kolektivy mladých
hasièù (3 – 15 let)
v tradièní hasièské disciplínì Poāární útok

pod areálem Hvìzda ve Strakonicích

RE–START

TØI DESETILETÍ
S PRÁCHEÒÁÈKEM

OTAVSKÝ PLAMÍNEK
7. kvìtna 2011 od 13.00 hodin

Volnoèasový klub pro mládeā Strakonice ve spolupráci
s týmem mladých z celé ÈR
poøádá akèní týden pro dìti a mládeā

DÌTSKÝ FOLKLORNÍ
SOUBOR PRÁCHEÒÁÈEK
slavící v tomto roce své 30. narozeniny
a spolu s ním
ŠVANDOVA DUDÁCKÁ MUZIKA
si vás dovolují co nejsrdeènìji pozvat
na své výroèní vystoupení s názvem

IV. roèník soutìāe v poāárním sportu

HLAVNÍ PROGRAM:
13.00 – 13.10 Zahájení programu.
13.10 – 13.20 MiniOtavanky – vystoupení
strakonických maāoretek.
13.20 – 13.45 Ukázka èinnosti HZS
Strakonice.
14.00 – 17.00 Soutìā dìtských kolektivù
Otavský Plamínek.
DOPROVODNÝ PROGRAM
(v prùbìhu celého odpoledne):
l Zdravotníci v zeleném – 25. PLRB Strakonice.
l Maluj, jak umíš – výtvarná soutìā pro dìti.
l Raiffeisen stavební spoøitelna – prezentace, skákací hrad.
l V prùbìhu celého odpoledne bude na místì
k prohlédnutí zásahová mobilní technika
HZS, cisternové støíkaèky, automobilový
āebøík, vozidlo rychlé technické pomoci, vozidla Policie
ÈR a mnohé další.
Akce je realizována za finanèní
úèasti mìsta Strakonice.

Novinkami v nabídce mìstského informaèního centra jsou publikace tematicky propagující projekt Roāmberský rok 2011, který pøipomíná 400. výroèí smrti posledního z rodu – Petra Voka. Jednou z publikací je cestovní prùvodce Roāmberkové a druhou Jan III. z Roāmberka,
1484–1532, generální pøevor johanitského øádu v Èechách a vladaø
roāmberského domu autorky Simony Kotlárové. Zajímavé je i historické
putování s knihou Miroslava Svobody: Páni ze Strakonic, vládci
Prácheòska a dobrodinci johanitù.
Více informací o celoroèním projektu Roāmberský rok vám poskytneme pøímo v informaèním
centru, kde mùāete získat prùvodce po 24 místech spjatých s Roāmberky i speciální turistický pas.

Základní umìlecká škola, Strakonice, Kochana z Prachové 263
tel./fax: 383 332 166 • e-mail: zus-strakonice@cmail.cz

DUBNOVÉ AKCE
1. – 3. 4.
2. 4.
5. 4.
5. 4. – 2. 5.
7. 4.
8. 4.
14. 4.
14. – 15. 4.
16. – 17. 4.
19. 4.
20. 4.
26. 4.
27. 4.
27. – 30. 4.

Vystoupení divadelního souboru ZUŠ na krajské soutìāní pøehlídce Dìtská scéna
v Bechyni
Reprezentace āákù taneèního oboru na krajské pøehlídce scénického tance v Èeských
Budìjovicích
Úèast dìtského pìveckého soboru Fere Angeli na krajské postupové pøehlídce
pìveckých sborù ve Strakonicích
Výtvarná výstava „Promìny“ āákù V. Bìlochové ve Šmidingerovì knihovnì
Reprezentace houslistù na krajském kolo soutìāe ZUŠ v Písku
Reprezentace na krajském kole soutìāe violoncell v Èeských Budìjovicích
Krajské kolo soutìāe ZUŠ v Èeských Budìjovicích – kytary
Úèast āákù na krajské postupové pøehlídce dìtských recitátorù Dìtská scéna 2011
Reprezentace v Mezinárodní houslové soutìāi Mistra Josefa Muziky v Nové Pace
„Putování za tancem“ v MìDK od 18 hodin (okresní setkání āákù taneèních
oborù ZUŠ)
ZUŠ Strakonice organizuje vzdìlávací semináø pro uèitele smyècových nástrojù
od 11.30 do 16 hodin v zámeckém sálku. ákovský koncert od 17.30 hodin.
1. absolventský koncert od 17.30 hodin v zámeckém sálku
2. absolventský koncert od 17.30 hodin v zámeckém sálku
Reprezentace āákù LDO na mezinárodní pøehlídce divadelních souborù „Soukání“
v Ostrovì nad Ohøí.

pozvánky

Mateøské centrum Beruška

Plán akcí
na duben 2011
Kurz orientálních tancù – pod odborným vedením Lucie
Slanaøové, absolventky školy Orientálních tancù v ÈB
(v DDM Vodòany, od 16 hod., cena 400 Kè, èasová dotace 10 hodin, pøihlášky do 28. 3. u I. Bartošové 383 382 372)
5. 4.
OK Biologické olympiády, kategorie C
(od 8.00 hodin v DDM Na Ohradì)
6. 4.
OK Matematické olympiády pro 6., 7. a 8. tøídy ZŠ
(od 8.00 hodin v DDM (6.), (7.), v ZŠ Dukelská (8.)
8. 4.
Velká velikonoèní dílna – velikonoèní dekorace a kraslice,
s sebou vyfouklá vajíèka
(v DDM Vodòany, od 14.00 do 17.00 hodin, cena 70 Kè,
pøihlášky do 4. 4. u I. Bartošové 383 382 372)
11. 4.
Velikonoèní dekorace – DDM Na Ohradì, cena 80 Kè
(s sebou: korpus na vìnec, šest vyfoukaných vajec), pøihlášky
do 7. 4. 383 322 216, hrdlickova@ddmstrakonice.cz
12. 4.
OK Biologické olympiády, kategorie D
(od 8.00 hodin v DDM Na Ohradì)
12. 4.
Keramický kurz pro MC Duha
(DDM Vodòany, 10–11 hodin)
14. 4.
KK v recitaci – I. a II. kategorie
(od 9.00 hodin v sále DDM Na Ohradì)
15. 4.
KK v recitaci – III. a IV. kategorie
(od 9.00 hodin v sále DDM Na Ohradì)
15. 4.
Kurz zdobení perníèkù
(v DDM Vodòany, 14.00 – 16.30 hodin, cena 20 Kè, odborné
vedení, vše v cenì, pøihlášky do 11. 4. u I. Bartošové
383 382 372)
19. 4.
Jihoèeský zvonek – pìvecká soutìā pro ZŠ
(od 8.30 hodin v sále DDM Strakonice)
20. 4.
DEN ZEMÌ – pøírodovìdná ekologická soutìā pro āáky
6. tøíd ZŠ, DDM Vodòany, úèastnický poplatek 15 Kè
18. 4.
DEN ZEMÌ – pøírodovìdná ekologická soutìā dvouèlenných hlídek āákù ZŠ (od 14.00 hodin v CEV na
Podskalí; startovné 15 Kè/osoba, prezence od 13.30 hodin). Pøihlášky do 15. 4., hadravova@ddmstrakonice.cz,
724 318 643, 383 332 956.
Realizováno za podpory Zdravého mìsta Strakonice.
21. 4.
Velikonoèní hrátky na Podskalí – hry, krmení, kvízy,
velikonoèní tvoøivá dílna
(13.00–16.00 hodin v CEV na Podskalí, cena 30 Kè)
21. 4.
Odpoledne v sedle na Ranèi Apollo
(cena 100 Kè, jízda na koních, cesta vlakem)
21. 4.
Výlet ke koním do Štìtic – sraz 8.45 pøed budovou ÈD,
pøíjezd v 14.50, cena 200 Kè. Pøihlášky do 19. 4., tel.:
383 322 216, 604 104 890, hrdlickova@ddmstrakonice.cz
22. 4.
Otevøené dopoledne v DDM Vodòany – volné spontánní
aktivity dìtí
27. 4.
OK Dopravní soutìāe mladých cyklistù – pro ètyøèlenná
druāstva ZŠ (od 8.00 hodin na dopravním høišti u ZŠ Podìbradova ve Strakonicích)
DDM nabízí pro dìti a mládeā pøímìstské tábory ve Vodòanech,
ve Volyni a ve Strakonicích na Podskalí.
Dále nabízíme táborový pobyt v Chorvatsku v termínu od 24. 6. do
2. 7. 2011 pro rodièe, dìti od 10 let a pro mládeā.
Informace a pøihlášky v DDM Strakonice 383 322 216 a Vodòany
383 382 372.
www.ddmstrakonice.cz

Bezdìkovská èp. 216, Strakonice, naproti poliklinice
DUBEN 2011
Otevøeno je od pondìlí do pátku od 9.00 do 12.00 hod.

5. 4.

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 – 16.00 hod. • Úterý 9.00 – 16.00 hod.
Støeda zavøeno • Ètvrtek 9.00 – 16.00 hod. • Pátek 9.00 – 13.00 hod.
Ukázka programu na duben
Kaādé pondìlí od 10.00 do 13.30 Vaøení,
14.00 – 16.00 PC kurz po individuální domluvì
1. 4. pátek 9.00 – 12.00 Aromaterapie s relaxací
12. 4. úterý 9.00 – 13.00 Dovedné ruce – zdobení vyfouklých vajíèek
(pøineste si je s sebou)
21. 4. ètvrtek 10.00 – 14.00 Artyèokové zdobení Velikonoc
Další informace o našem programu mùāete nalézt na www.fokus-pisek.cz

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. 26. 4.)
16.30
Vaøeníèko – krouāek vaøení pro rodièe s dìtmi od 3 let
(3. úterý v mìsíci tj. 19. 4. 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. 6. 4.
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. 7. 4.)
16.00
Tanyny – tancování pro celou rodinu
Pá 9.30
Hajánci – prográmky pro rodièe s dìtmi do 12 mìsícù
l Hlídání dìtí – po dohodì s koordinátorkou, tel.: 739 618 617,
èlenky 50 Kè/hod., neèlenky 60 Kè/hod.
Mimo pravidelný program:
l Od 4. 4. probíhá SLUNÍÈKOVÝ TÝDEN – vìnovaný na podporu
prodeje magnetek pro pìstounské rodiny a opuštìné dìti. K zakoupené
magnetce dostanete marcipánové sluníèko.
Úterý 12. 4. od 10.00 hodin
NÁVŠTÌVA SLUEBNY MÌSTSKÉ POLICIE
Sraz zájemcù v 9.45 hodin pøed Beruškou nebo v 9.55 pøed sluāebnou
v Komenského ulici.
Ètvrtek 14. 4. od 17.00 hodin
ZDRAVÌ A LEVNÌ
Beseda s praktickými radami o zdravém āivotním stylu.
Støeda 20. 4. od 17.00 hodin
VELIKONOÈNÍ DÍLNIÈKA PRO DOSPÌLÉ
Pøijïte si vyrobit velikonoèní dekorace, ozdobit vajíèka, uplést pomlázku.
Ètvrtek 21. 4. 8.00–12.00 hodin
VELIKONOÈNÍ TVOØENÍ – i pro dìti školního vìku se zajištìným
hlídáním 15 Kè/hod. Pøihlašování zájemcù do 19. 4.
Pátek 22. 4. od 10.00 hodin
OLYMPIÁDA STOLNÍCH HER – i pro dìti školního vìku se zajištìným hlídáním 15 Kè/hod. Pøihlašování zájemcù do 19. 4.
Pátek 29. 4. od 16.00 hodin
PÁLENÍ ÈARODÌJNIC
Kaādoroèní øádìní èarodìjnic v Berušce bude zakonèeno ohnìm a opékáním vuøtù.
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
Po

9.30

KLUB MANA – ul. Zvolenská 918
Strakonice
DUBNOVÉ AKCE
Dìti i mládeā zveme v týdnu od 18. do 22. 4. – Více viz info str. 12.
POZOR – v tomto týdnu odpadají všechny pravidelné aktivity klubu!
l BOHOSLUBY – 3. 4. v 9.00 hod. a Velikonoèní 17. 4. v 10.00 hod.
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.
Cvièení na uvolnìní dolní èásti páteøe, posílení bøíška a protaāení svalù
na zadní i pøední stranì nohou. Cvièení vede a informace podává Hana
Mièková tel.: 383 376 323, 731 571 973.
l BIBLICKÉ VEÈERY – ètvrtek od 17.00 hod.
l TVÙRÈÍ DÍLNA – pondìlí 11. 4. od 17.00 hod.
Uèíme se háèkovat, pøíspìvek na lekci je 35 Kè a dílnu vede Anna
Spanyo (mobil 724 571 097).
l KLUB PRO MLÁDE – pátek od 16.00 hod.
Pøijï se podívat do klubu pro mládeā a uāij si skvìlou zábavu!
Více informací najdete na: www.klubmana.cz, klubmana@centrum.cz

13

pohled do historie

Historie strakonických kin
Minule jsem se zmínil o vedoucím kina, který
je dùleāitou osobou, ovšem nenahraditelným èlovìkem pøi pøedstavení je promítaè. V dobì mých
klukovských let byla známá jména Karel Bárta,
Stanislav Uhlík, Zdenìk Šulc a Karel Toman. To
bylo období po pøestavbì kina Oka na širokoúhlé,
to znamená konec padesátých let. Jak jsem jiā
uvedl, na této rekonstrukci se podílely strakonické
podniky Fezko, ÈZ, Sítos a Prùmysl mléèné výāivy, jejichā znaky byly vyvìšeny po stìnách hledištì
aā do povodní v roce 2002. Elektrikáøùm, kteøí se
podíleli na rekonstrukci kina, byla nabídnuta moānost absolvovat školení a promítaèskou zkoušku.
Toho vyuāili z Fezka pánové Karel Toman a Stanislav Uhlík. Karel Toman hlavnì zajišPoval promítání v kinì Svìt a pánové Uhlík, Šulc a Bárta

v kinì Oko. Pan Karel Bárta, povoláním pracovník
elektroúdrāby nemocnice, zastával ve strakonických kinech funkci hlavního promítaèe. Pokud
vím, tak jediným promítaèem, který nepracoval
jako elektrikáø, byl Zdenìk Šulc, technický úøedník
ÈZ. Karel Bárta mìl v té dobì nejvyšší promítaèskou kvalifikaci, tzv. mistrovskou zkoušku, která
ho opravòovala k pøípravì a promítání širokoúhlých kopií s prostorovým magnetickým záznamem
zvuku. Jelikoā v té dobì museli být bìhem promítání v kabinì dva promítaèi, tak v kinì Oko, které
bylo vybaveno diaprojektorem, diváci vidìli pøed
zaèátkem pøedstavení promítnutý diapozitiv
s nápisem „Dnešní pøedstavení vám promítá...“
a doplnìna byla jména promítaèù.
Promítaèi byli tehdy rozdìleni do tøí kvalifikaèních kategorií. Po sloāení zkoušek dostal
promítaè tzv. základní kvalifikaci, která
jej opravòovala k promítání 16 mm a 35
mm filmù s výjimkou širokoúhlého formátu. Po urèité dobì mohl promítaè absolvovat další zkoušku, která jej jiā opravòovala i k promítání širokoúhlých filmù.
Tato kvalifikace nesla název „Promítaè –
mechanik nových technologií“. Nejvyšší
kvalifikací, kterou mìl Karel Bárta, byla
„Promítaè – mechanik nových technologií – mistr“.
Pro pøiblíāení tehdejší atmosféry v hledišti kina Oko pøipomenu: pùl hodiny pøed
zaèátkem pøedstavení hrála reprodukovaná hudba, asi pìt minut pøed promítáním
se otevøela opona, svìtla mírnì pohasla
Kino Oko na zaèátku rekonstrukce v roce 2004.
Foto: Archiv autora a na plátnì se objevil nápis „Vítáme vás“.

Souèasná podoba kina Svìt. Foto: Archiv autora
Následovalo „Uvidíte v našem kinì“ a upoutávky
na pøipravované filmy. Poslední diapozitiv uvádìl
jména promítaèù. Potom zaznìl gong a zatímco
hledištì pozvolna zhasínalo aā do úplné tmy, na
plátnì se objevila obrazová znìlka „Týdeníku“
nebo jeho slovenská verze nazvaná „Týādeò vo
filme“. Po Týdeníku se nìkdy dìlala kratší
pøestávka a následoval samotný film.
Souèástí obou strakonických kin v té dobì byl
rovnìā bufet. Sortiment tvoøilo mnoāství cukrovinek a v kinì Oko ještì mraāené krémy Eskymo
a Míša. Oblíbenými cukrovinkami té doby byly
arašídy v cukru a italská smìs. Zajímavostí tehdy
bylo, āe výrobci cukrovinek pro kina pouāívali
nešustivé obaly, aby nebyl rušen prùbìh pøedstavení. Bufet v kinì Oko byl ve vstupním vestibulu,
kde byla rovnìā pokladna a šatna. Ve Svìtì byl
bufet v prvním poschodí proti dveøím do pøedsálí
kina.
Jaroslav Landsinger

I ke konci dvacátého století se držíme mezi špičkou v ČR
Milan Janda se svými āaèkami pøivezl bronzové
medaile z pøeboru ÈR, o které se zaslouāily hráèky
– Andrea Tesaøová, Martina Plechatá, Veronika
Divišová, Veronika Machalitzká, Alena Lišková,
Pavla Musilová, Jana Meèíøová, Hana Nìmcová,
Zuzana Sochùrková, Lucie Èadková, Lucie Nárovcová, Lucie Prekopová a Pavla Hlubúèková.
Milan Janda je trenérem juniorek ÈR, ale jako
vedoucí jede s nimi na ME do Turecka Zdenìk
Tesaø.
Letní pøíprava ve Volyni byla velmi nároèná,
soutìāilo se ve všech disciplínách basketbalových
i atletických, ale hlavní soutìā vyhlásil Jan Kraml
o miss kempu. Vyhrála Tereza Chalupová.
Vstup do roku 1999 se vydaøil āenám v první
lize, kdyā za sebou vyhrály tøi zápasy a byl pøedpoklad k udrāení. Oporami byly Drahomíra Vondøièková, Martina Hùlková, Bohumila Štveráková,
Jaroslava Bernasová, Andrea Tesaøová. eny ligu
udrāely, i kdyā to byla nejsloāitìjší situace od
vstupu do první ligy. Muselo se bojovat v baráāi
s Libercem. Úspìšnì, i kdyā to nebylo lehké,
rozhodlo jen lepší skóre ze vzájemných zápasù.
Naopak se nedaøí muāùm a sestupují z 3. ligy,
i kdyā i oni mají své støelecké opory – Petr Martínek, Libor a Radek Valentovi, Jiøí Brabec a také
Stanislav Køiváèek.
aèky vyhrály pøebor ÈR v Humpolci a jako
odmìnu je poslala federace na ME dívek roèníku
95 do italského Milána. Sestava Darina Johnová,
Lucie Hanzlíková, Radka Hùlková, Eva Capúrková, Lenka Divišová, Michaela Egerová, Lenka
Dušková, Štìpánka Turnerová, Eva Šindeláøová,
Lucie Flanderová (miss pøeboru), Eliška Vìtrov-

cová. Dívky byly technické a také umìly døít. Trenérem byl Vondøièka, v minikategoriích tým zaloāil Jindøich Frèek. Jiā pøed pøeborem na sebe
upozornila Darina Johnová, kdyā v Touāimi stanovila zatím nepøekonatelný rekord sedmi trojek
v jednom utkání.
Do reprezentaèního týmu kadetek se nominuje
za své výkony Jitka Musilová a startuje na mistrovství Evropy, i kdyā tam tým pøíliš neuspìl,
Jitka patøila mezi opory.
Spolu s reprezentaèními povinnostmi se pustil
s maximálním úsilím Milan Janda do pøípravy miniāákù, a to pøineslo jednak úspìch, jednak se tím
podaøilo navázat na úspìšnou generaci roèník 60–
62, kde Milan hrál.
Vrcholem jejich snahy byl pøebor ÈR v Mohelnici, kdyā Jandovi chlapci pøivezli první strakonické chlapecké zlaté medaile. Po støíbrné medaili
z pøedcházející sezony to byl další výrazný úspìch
a také potvrdil nutnost soustavné pøípravy. Jelikoā
Milan Janda byl v dobì pøeboru na pøípravì juniorek ÈR, zaskoèila jej v bojích o titul v roli kauèe
jeho āena Ivana, jinak také bývalá hráèka. Její výrok, āe proto jsme ten titul vyhráli, je nezapomenutelný, i kdyā je otázkou, jak váānì jej myslela.
Sestava chlapcù Martin Janda, Oldøich Slováèek,
Radan Tesaø, Jiøí Jeøábek, Jan Èech, Lukáš Sobolèík, Lukáš Pokorný, Oldøich a Zdenìk Melicharovi, Jaroslav Pojar, Lukáš Kovaøík, Jiøí Trojan
a Richard Joza. V nejlepší pìtce byl Martin Janda
a Jiøí Jeøábek. Radost chlapcù po návratu do
Strakonic zùstala nezapomenutelným dojmem.
Pro dnešní fanoušky pøipomínka, āe tento tým je
základem souèasného úspìšného týmu muāù.

Milan Janda pøekvapuje ještì na svìtovém šampionátu juniorek, kam ÈR postoupila díky ètvrtému místu v Evropì. Hrálo se na Slovensku a juniorky skonèily druhé, èili lepší neā na loòské
Evropì. V týmu hrála také Andrea Tesaøová.
Ještì pøed startem do mistrovské sezony pøivezly
āaèky z Milána støíbrné medaile.
Do vlastní sezony na pøelomu století 1999/2000
vstupují āeny s cílem vyhnout se baráāi o udrāení.
Tým posiluje vysoká Eva Fortuníková (bývalá reprezentantka, jako juniorka zlatá na ME). Dorostenky vybojovaly extraligu v obou kategoriích.
Muāi i dorostenci hrají oblastní pøebor, obìma týmùm zaèátek vyšel. Nejvìtším úspìchem však byl
návrat Petry Gerstnerové do týmu āen, která potvrdila, āe maminky hrají po návratu z mateøské
lépe. Do āákovské ligy míøí také āaèky.
Do kroniky se zapisuje velmi nadìjná Štìpánka
Turnerová, která jako nejmladší jela se staršími
āaèkami hlavnì pro zkušenosti na turnaj do Hesenska.
Ligové týmy jsou úspìšné, āeny jsou šesté (hlavní støelci – Eva Fortuníková, Petra Gerstnerová,
Bohumila Štveráková, Jaroslava Bernasová), stejnì tak starší dorostenky (støelci – Jitka Musilová,
Barbora Kociánová), mladší dokonce druhé (støelci – Jitka Musilová, Eliška Vìtrovcová, Darina
Johnová, Lenka Dušková), muāi v pøeboru jsou
ètvrtí (Radek Valenta, Miloš Hùda, Roman Beneš,
Jiøí Brabec) a dorostenci druzí (støelci – Tomáš
Prokopec, Jan Kraml, Pavel Huspeka).
Na konci roku je uspoøádán tradièní vánoèní
turnaj – pro miniāactvo i mladší dorostenky.
Miroslav Vondøièka
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