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TEPLO JE ŽIVOT
PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI
Teplárna Strakonice, a. s., se zabývá výrobou elektrické a tepelné
energie v kombinovaném cyklu.
Touto technologií přispívá ke
snížení imisního zatížení v lokalitě města Strakonice a je jedním
z nejlepších způsobů využití paliva.
Společnost dodává teplo pro bytový a průmyslový sektor v regionu
města Strakonice. Zajišťuje odběratelům komplexní služby v dodávkách tepla až na paty objektů.
Jako v jedné z mála teplárenských
soustav jsou výměníkové stanice
a parní primární rozvody provozovány bez přerušení dodávek tepelné energie. Teplárna Strakonice,
a. s., neustále pracuje na navazování kontaktů s novými zákazníky
a odběrateli, kterým nabízí možnost vytápění ze sítí TST, a. s. Významnou aktivitou společnosti je
poskytování poradenské činnosti.
Vedle tepelné energie společnost
vyrábí elektrickou energii, jejímž
hlavním odběratelem je společnost E.ON Energie, a. s.
Kromě trhu s elektrickou a tepelnou energií působí společnost také na trhu s vedlejšími energetickými produkty (popílkem, škvárou
a produktem z odsíření).
Společnost vlastní licence pro výrobu a rozvod tepelné energie a výrobu elektřiny. Od roku 2005 má
společnost zaveden certifikovaný
systém řízení v oblasti jakosti, životního prostředí a bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci. V listopadu letošního roku bude společnosti udělen certifikát Držitel
TOP CZECH QUALITY 1. stupně
na základě dosaženého koeficientu kvality.

HISTORIE SPOLEČNOSTI
Vznik teplárny se datuje do roku
1946, kdy bylo rozhodnuto o jejím vybudování. Úvahy o postavení teplárny vycházely především
z plánované bytové výstavby a zvyšování výroby v továrnách po

skončení druhé světové války. Pro
postavení bylo zvoleno místo mezi dvěma největšími průmyslovými areály (ČZ a. s., Fezko, a. s.).
Stavba teplárny začala v roce 1948
a její provoz byl zahájen v roce
1954. Během této doby došlo k výstavbě vlečky, kotelny, strojovny,
úpravny vod, zauhlování, skládky
paliva, elektrické rozvodny, parovodů a komína s průměrem 3,5
metru a výškou 60 metrů. V roce
1954 byly do provozu uvedeny dva
uhelné kotle K1 a K2 o výkonu
36t/hod. a turbogenerátory TG1
a TG2. V dalších letech dochází
k vybudování parovodních a teplo-

Odsiřovací zařízení.
Foto: Archiv TST, a. s.
vodních rozvodů, jejichž délka se
neustále rozšiřuje. V roce 1958 se
Teplárna Strakonice stala součástí majetku Jihočeské energetické
závody, s. p., České Budějovice.
Na základě neustálého rozvoje
a zvyšujících se potřeb obyvatel
města na dodávky tepla došlo v roce 1964 k postavení třetího uhelného kotle K3. Z důvodu rozšiřování dodávek byly v roce 1985
postaveny dva mazutové kotle K4
a K5, každý o výkonu 80 t/hod.
V důsledku těchto změn byl zbourán starý komín a byl vybudován
nový komín z monolitického betonu do výšky 147,5 m, jehož mon-
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SLAVNOSTNÍ AKCE VA VELKÉM NÁMĚSTÍ
SPORTOVIŠTĚ NA SÍDLIŠTI
ČEKÁ REGENERACE
KLOSTERMANN OBHÁJIL ZLATO

táž a výstavba probíhala v letech
1983–1986. V roce 1993 byla založena akciová společnost Fondem národního majetku České republiky a do obchodního rejstříku
zapsána 1. 1. 1994.
Teplárna věnuje značnou pozornost ekologii. Rozsáhlými investicemi dbá na okolní krajinu, čistotu vzduchu a vody. Na základě
nových povinností stanovených
zákonem o ochraně ovzduší, vod,
o odpadech a hluku musela teplárna investovat do obnovy a modernizace zařízení. Aby naše společnost splňovala stanovené limity
zákonem a přispěla ke zlepšení životního prostřední bylo nezbytné
nechat vybudovat odsiřovací zařízení, které bylo nejnákladnější investicí v dějinách teplárny. Dále
byla provedena denitrifikace kotlů
K1 a K2 a modernizace turbogenerátorů TG1 a TG2. Velký důraz
je také kladen na využívání vedlejších energetických produktů (popílku, škváry a produktu z odsíření). Škvára se používá např. při
zimní údržbě silnic, popílek a produkt odsíření jsou spotřebovány
při rekultivaci skládek odpadů,
odkališť atd. Nově bude popílek
využíván pro výrobu moderních
a efektivních stavebních materiálů.
Na přelomu 20. a 21. století došlo
ve společnosti k modernizaci technologických a informačních procesů. Na začátku července 2010
bylo uvedeno do provozu Školicí
středisko, které bylo financováno za spoluúčasti Evropské unie
a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Cílem tohoto projektu je
vytvořit kvalitní zázemí pro vzdělávání zaměstnanců a lepší podmínky pro rozvoj jejich znalostí
a profesních dovedností s využitím nejmodernější audiovizuální
a výpočetní techniky.
S dalším rozvojem Strakonic, nárůstem nových bytů, domů a firem, se zvyšuje i rozsah působnosti strakonické teplárny. Došlo
k teplofikaci strakonického hradu
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a vybudování teplovodů na nových
stavebních lokalitách – Na Muškách, Jezárky a Za Stínadly. Vedle
teplofikace pokračuje i modernizace stávajících rozvodů a zařízení.

Pokračování na straně 2.
Už více než půl století město Strakonice využívá služeb své teplárny.
Postupem času z původní pouhé
„místní výtopny“ vznikl moderní
energetický zdroj splňující stále
přísnější ekologické limity. Uznání patří dnešnímu vedení i jejich předchůdcům. Vždyť záhy po
spuštění závodu v šedesátých letech začali budovat další parovodní rozvody, moderní úpravnu
napájecí vody a hlavně prosadili výstavbu stopadesátimetrového
komína. Ten původní padesátimetrový se ukázal jako silně nedostačující. Následovala výstavba
výkonnějších elektrofiltrů a před
nedávnem přišlo na řadu i moderní odsíření zplodin. Dnes je většinovým vlastníkem teplárny město.
To umožňuje společnou koordinaci nesčetných investičních akcí,
kontrolu ceny tepla, ale například
i podporu sportovních či společenských akcí. Město a teplárna se
úspěšně spojily i při získávání dotačních titulů. Vzájemná podpora
přinesla městu přes dvě stě milionů pro Integrovaný plán rozvoje města na rekonstrukci bytových domů, veřejných prostranství
a opravu Velkého náměstí. Teplárna naopak získala třetinovou
dotaci na výměnu původních kotlů. Jejich návrhy vznikaly na prknech konstruktérů ještě v době
druhé světové války. Jen za cenu
maximálního úsilí celých generací „teplárníků“ byly plněny stále
náročnější provozní i emisní požadavky.
Za vedení města i za jeho obyvatele přeji Teplárně Strakonice,
a. s., aby společnost byla spolehlivým a bezpečným dodavatelem
tepla a elektřiny i na příštích
mnoho desítek let.
Pavel Pavel, místostarosta
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ZPRÁVY

TEPLO JE ŽIVOT
Pokračování ze strany 1.

SOUČASNOST A BUDOUCNOST
Společnost plánuje ve svém vývoji
pokračovat i do budoucnosti, jelikož se musí připravit na složité období let 2011–2020. Teplárna bude čelit povinnostem plynoucích
ze směrnice o průmyslových emisích a rozhodnutí komise o nákupu povolenek. Na základě těchto
opatření dojde ke zpřísnění emisních limitů (CO, SO2, NOx, prach)
a povolenky budou nakupovány
v aukcích. Vedle legislativních
změn bude společnost postavena
i před mimořádné daně, sjednocenou sazbu DPH, těžební limity
a stále nejasnou státní energetickou koncepci. Aby společnost
obstála na trhu i v budoucnosti
a plnila strategický plán rozvoje
společnosti, bylo nutné realizovat
řadu akcí, jejichž účelem je zvýšit účinnost kotlů, spoluspalovat
biomasu, snížit ztráty rozvodných
zařízení, zvýšit spolehlivost výrobního zařízení a snížit náklady
na ukládání zbytku po spalování.
V současnosti se realizuje řada
investic. Nejrozsáhlejší investiční
akcí v historii teplárny je projekt „Rekonstrukce a modernizace kotlů K1, K2 s využitím
prvků fluidní techniky“ za přislíbené 30% dotace z Fondu životního prostředí. Zbylá část finančních zdrojů bude čerpána
z vlastních zdrojů a investičního
úvěru. Cílem je zvýšit účinnost
kotlů o 8 %, snížit tvorbu škodlivin (NOx, SO2) a umožnit spalování biomasy v těchto kotlích.
Modernizace kotlů bude ukončena v roce 2013.
Významnou investicí je také projekt „Rekonstrukce parovodů na
území města“ za přislíbené 30%
dotace z Evropského fondu pro
regionální rozvoj a Evropské unie.
Cílem této akce je snížit tepelné ztráty a zvýšit spolehlivost
a bezpečnost dodávek tepla v severní části města a na Velkém
náměstí. Původní parovody budou nahrazeny teplovodními rozvody a zásobované objekty osazeny novými předávacími stanicemi.
Projekt bude ukončen v roce 2012.
Další důležitý technologický projekt je – Vybudování mobilní technologie na zpracování jemných
anorganických odpadních materiálů pro výrobu lehkého umělého kameniva – za přislíbené
40% dotace z Evropského fondu
pro regionální rozvoj a Evropské
unie. Cílem tohoto projektu je
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zpracovávat popílek do formy
umělého kameniva s potenciálem
využití ve stavebnictví. Přínosem
pro společnost je snížení nákladů na ukládání popílku a využití vedlejšího energetického
produktu např. na stavby – povodňová opatření. V říjnu proběhlo kolaudační řízení a byla
zahájena výroba.

Teplárna Strakonice, a. s., se na
začátku června dlouhodobě angažuje v oblasti podpory charitativních, kulturních a sportovních aktivit ve strakonickém
regionu a jeho blízkém okolí. Vedle těchto aktivit společnost každoročně pořádá na začátku června
pro děti ze strakonických mateřských a speciálních školek Dětský
den na parkovišti teplárny.
Jolana Keyzlarová a František
Kutheil

STRAKONICKÁ MOZAIKA
Dne 27. 9. 2011 proběhly tři slavnostní obřady Vítání občánků
v obřadní síni Městského úřadu ve
Strakonicích. Celkem bylo pozváno 31 dětí. Letos je to po šesté, kdy
místostarostka Ivana Říhová vítala nejmenší občánky spolu s dětmi
z MŠ Holečkova, které mají vždy
připravené kulturní vystoupení.
V letošním roce bylo již pozváno
na vítání 198 občánků Strakonic.
–––
Magického data 11. 11. 2011 chtějí využít dva páry, které si podaly
žádost o svatební obřad v prostorách strakonické radnice. V tento
den si rovněž připomene jeden pár
výročí zlaté svatby.
–––
V měsíci říjnu 2011 byly zahájeny
stavební práce na kostele sv. Václava na hřbitově ve Strakonicích.
Jedná se o obnovu střechy a krovů
hlavní lodi a věže. Práce by měly
být skončeny do konce letošního
roku. Na tyto práce byla poskytnuta finanční podpora ministerstva
kultury z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v částce cca 1 615 000 Kč.
–––
V rámci protipovodňových opatření proběhne v období vegetačního
klidu kácení vytypovaných stromů
v úseku od zimního stadionu po
most v Písecké ulici, které jsou
v kolizi s uvedenou stavbou. Za
poražené stromy budou vysazeny
stromy nové.
–––
V zahradě ZŠ Čelakovského byl
osazen nový herní prvek včetně
dopadové plochy. Bude sloužit jak
žákům školy, tak široké veřejnosti.
Je bez omezené nosnosti. V okolí
netradiční průlezky byly umístěny
také lavičky.

PRÁZDNOU BUDOVU NAPLNIL
ŽIVOT
Budova bývalé Základní školy Lidická ožila novými nájemci s různorodými aktivitami. Své zázemí
zde může najít Občanské sdružení
Přátelé mateřského centra Beruška, Klub Mana, Společnost pro
podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o. s., okresní výbor,
Meditační centrum buddhismu
diamantové cesty, pohybové aktivity Štěpánky Halamové, Taneční
klub Čtyřlístek, Občanské sdružení Taneční skupina Rozálie a CTS
Sluníčko, o. s.

Netradiční herní prvek.
Foto: Archiv MěÚ
–––
V souvislosti s rekonstrukcí a modernizací ZŠ F. L. Čelakovského
již byly ukončeny práce na rekonstrukci a zateplení střechy, byla
rekonstruována elektroinstalace.
Nyní probíhají práce na odvlhčení
obvodového zdiva a na opravě
venkovní omítky.

V říjnu byly dokončeny vnější
opravy Brušákovic kaple stojící
na křižovatce Radomyšlské a Šmidingerovy ulice.
–––
Rekonstrukce ZŠ Poděbradova se
chýlí ke konci. Proběhlo zateplení
střech a obvodového zdiva včetně
fasády a připojení školy na teplovod. Osazena byla také nová okna.
Starý pavilon je již hotový a na novém budou probíhat práce, které
nebudou bránit provozu školy.
Jedná se o izolace, zateplení obvodu pod úrovní terénu a obsypání
obvodového zdiva štěrkem.
–––
V měsíci říjnu dále
– již je po rekonstrukci gloriet
v Rennerových sadech.
– probíhala úprava okolí kapličky
na Virtě (chodník ze zámkové
dlažby, dřevěná pergola s posezením, sadové úpravy a nová
přípojka veřejného osvětlení).
– byla opravena ulice U Sv. Markéty. Její povrch v úseku od křižovatky s ulicí Kochana z Prachové ke křižovatce s ulicí
Podskalská byl sjednocen a předlážděn, byly vyrovnány obruby
a komunikace byla odvodněna.
–––

Stánek na Jihočeském kompasu.
Foto: Archiv MěÚ
V říjnu se město Strakonice prezentovalo výstavním stánkem na
dvoudenním veletrhu cestovního
ruchu Jihočeský kompas v Českých Budějovicích uskutečněném
od 7. do 8. října a v termínu 20.–
22. října na veletrhu cestovního
ruchu Plzeňského kraje ITEP
2011 v Plzni.
–––
Úspěšnou likvidací simulovaných
požárů obstály jednotky dobrovolných hasičů ze Strakonic, Dražejova, Modlešovic a Předních
Ptákovic při pátém prověřovacím
cvičení. Akci, která se uskutečnila
v pátek 30. září 2011 na levém
břehu Otavy mezi mostem na Písecké a železničním Blatenským
mostem, svou účastí zaštítil starosta města Pavel Vondrys a nechyběli ani pracovníci krizového
řízení MěÚ Strakonice.
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Z RADNICE

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
5. zasedání dne 14. 9. 2011
Zastupitelstvo města schválilo:

NÁZEV NOVÉ ULICE
Pojmenování nově vzniklé ulice
v lokalitě Za Rájem. Ulice ponese
název Mezi Lesy.
Nově vzniklá ulice se nachází
východně od Habeše u ulice Blatenská.

Strakonice ve společnosti Odpady
Písek, s. r. o.
Obchodní společnost Recyklace
odpadů a skládky prodává svůj
10 % obchodní podíl ve společnosti
Odpady Písek, s. r. o. Město Strakonice s městem Písek jako vlastníci
90 % podílu (každý po 45 % procentech) mají zájem o jeho odkup.

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

Ve výši 1 000 000 Kč na stavební
úpravy a prodloužení pěší komunikace – Střela.

Ve výši 500 000 Kč na odkoupení
obchodního podílu společnosti Recyklace odpadů a skládky, a. s.,

Nová osvětlená pěší komunikace
povede od autobusové zastávky
Strakonice – Střela k zastávce

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
34. jednání dne 21. 9. 2011
Rada města souhlasila:

PŘÍSPĚVEK NA FILM
S poskytnutím příspěvku Domovu
Petra, Mačkov ve výši 5 000 Kč na
realizaci filmového snímku na téma Švanda dudák.

35. jednání dne 5. 10. 2011
Rada města schválila:

DOTACE PRO MĚSTO
Rozpočtová opatření ve výši
86 200 Kč jako příspěvek Jihočeského kraje na hospodaření v lesích
na obnovu a zajištění lesních
porostů, 189 000 Kč jako dotaci
v rámci programu prevence kriminality na zajištění projektu Navazující intervenční program prevence kriminality města Strakonice,
1 060 757 Kč jako dotaci z Evropského fondu regionálního rozvoje
a Státního fondu životního prostředí na revitalizaci Rennerových sadů, 148 301 Kč jako dotaci z Jihočeského kraje pro ZŠ Povážská na
projekt Rovné příležitosti pro každého, šance pro všechny.
Rada města souhlasila:

PŘÍSPĚVKY PRO SPORT
S poskytnutím příspěvku ve výši
2 000 Kč TJ Fezko Strakonice – oddílu otužování na dopravu a technické zajištění při ukázce zimního
plavání otužilců v rámci novoročních oslav u lávky u měšťanského
pivovaru dne 1. 1. 2012, 10 000 Kč
SKI klubu Strakonice na uspořádání Běhu okolo Kuřidla jako
XI. ročník Memoriálu Františka
Kováře v Habeši dne 8. 10. 2011,
1 500 Kč HC Strakonice, o. s., na
hudbu a odměny při III. ročníku
maškarního karnevalu na ledě na

zimním stadionu v termínu 26.–
31. 12. 2011 a 2 000 Kč na ceny
a rozhodčí při III. ročníku vánočních závodů v krasobruslení na
zimním stadionu v termínu od 26.–
31. 12. 2011, 1 000 Kč Duze Husot
na ceny při hokejbalovém turnaji
na hřišti ZŠ F. L. Čelakovského
a ZŠ ul. J. z Poděbrad ve dnech 5.–
6. 11. 2011, 2 500 Kč TJ ČZ Strakonice – oddílu házené na ceny
a rozhodčí při souboru turnajů
v házené pro mládež v házenkářské
hale v listopadu a prosinci 2011,
2 000 Kč atletickému oddílu při TJ
ČZ Strakonice na mezioddílové závody v kategorii přípravka mladší
žactvo v základních atletických disciplínách na stadionu Na Sídlišti
v říjnu 2011, 2 500 Kč SK Basketbal Strakonice na tradiční mezinárodní vánoční turnaj minižactva
v basketbalu ve sportovní hale
STARZ ve dnech 26.–29. 12.
2011, 1 000 Kč Fokusu Písek, o. s.,
pobočce Strakonice na nájemné
a kurzovné při dvouhodinové lekci
jógy dne 24. 11. 2011, 6 000 Kč Jaroslavu Walterovi na uspořádání
terénních závodů pionýrů (malé
motocykly Jawa 50), 2 000 Kč TJ
ČZ Strakonice – oddílu orientačního běhu na uspořádání třináctého
závodu jihočeské oblasti v orientačním běhu ve Strakonicích – Srpská dne 22. 10. 2011 a s poskytnutím příspěvku na nájemné ve
sportovních zařízeních města Strakonice pro kategorie žactva a dorostu TJ ČZ Strakonice – oddílu
volejbalu.

REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ MÍR
S vyhodnocením otevřeného řízení
na dodavatele stavby Revitalizace
sídliště Mír – I. etapa se společností Silnice Klatovy, a. s., za cenu
3 221 615, 96 Kč (včetně DPH).

MHD na opačné straně obce směrem od Katovic. Chodník je navržen
na straně Střelského rybníka a na
obou stranách bude zakončen bezbariérovou úpravou. Bude zrealizován firmou Lesostavby Třeboň, a. s.
Příspěvek ve výši 100 000 Kč kuželkářskému oddílu při TJ Fezko
Strakonice na technologii – stavěče kuželek v kuželkárně ve Strakonicích.
Zastupitelstvo města souhlasilo:

SEVERNÍ DOPRAVNÍ
PŮLOBLOUK
S výkupem pozemků potřebných
pro stavební objekty (zpevněné ploPodrobné informace o I. etapě revitalizace naleznete v srpnovém
Zpravodaji 2011 na straně 3.

SBĚRNÝ DVŮR
S uzavřením smlouvy na dodavatele stavby sběrného dvora se společností Protom, s. r. o., Strakoni-

Stavba cyklostezky.

chy – parkoviště, chodníky, místní
komunikace apod.), které jsou součástí stavby I/22 Strakonice a jejich investorem je město Strakonice. Výkupy budou realizovány
podle platné projektové dokumentace za cenu stanovenou znaleckým
posudkem v souladu s platnými cenovými předpisy, ke dni podpisu
kupních smluv. Tato cena bude
shodná s cenou, za kterou bude vykupovat dotčené pozemky Ředitelství silnic a dálnic ČR.
V případě dotazů kontaktujte
Ing. Šamankovou, majetkový odbor, tel.: 383 700 310.
Usnesení z jednání zastupitelstva
města je na www.strakonice.eu.
ce za cenu 14 160 018 Kč (včetně
DPH).
Sběrný dvůr bude v lokalitě Kání
vrch. Stavba započala v říjnu a práce by měly být hotovy koncem května příštího roku.
Usnesení z jednání rady města naleznete na www.strakonice.eu.

Foto: Archiv MěÚ

CYKLOSTEZKA POVEDE PO TERASE A MÍSTY PO HRÁZI
Protipovodňová ochrana města
Strakonice, významný projekt
státního podniku Povodí Vltavy,
pokračuje terénními úpravami
a stavbou hrází. Na téměř stomilionové investici se město Strakonice podílí 14 miliony korun. Práce
by měly být hotovy do konce příštího roku. Současná výstavba protipovodňových hrází zohledňuje
skutečnost, že v budoucnu po březích obou řek povede páteřní cyklostezka, která propojí Otavskou
cyklocestu s Volyňskou.
Cyklisté by podle projektu měli mít
k dispozici obousměrnou tři metry
širokou osvětlenou cestu, která bude napojena na stávající cyklostezku z Radošovic. Od lávky na Barvínkově se pojede po hrázi až
k teplárně, kde bude sjezd pod železniční most dolů k řece a podél
teplárenské zdi cesta povede při řece pod most Jana Palacha a dále po
bermě (terasa podél břehu řeky) až
k mostu v Ellerově ulici. Za ním se

vyjede na hráz a tato „horní“ cesta
bude pokračovat za plavecký stadion až k mostu na Písecké, kde opět
bude sjezd dolů na bermu řeky
a tudy dále k Blatenskému mostu.
Horní část hráze mezi mosty Jana
Palacha a Ellerova budou sloužit
jako chodník pro pěší.
Stavební práce na protipovodňových opatřeních částečně změní
i tvář levého břehu Otavy v centru
města, po kterém bude v budoucnu možné v prostoru mezi Palachovým mostem a mostem v Ellerově ulici po celé délce projít, resp.
projet na kole. Cyklostezka by odtud vedla k Sídlišti 1. máje a pak
dále k Řepici.
Pokud se podaří získat všechna
potřebná povolení a dostatečné finanční prostředky, realizace páteřní cyklostezky se předpokládá
v roce 2013 s tím, že výstavba některého z úseků by mohla začít už
v příštím roce.
(PR)
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ČAJ O PÁTÉ
Rozvoj strakonické lokality Jezárky a přilehlého sídliště rodinných
domů byl hlavním tématem dalšího neformálního setkání občanů
s vedením města při Čaji o páté.
Koncem září ve škole v Jezerní ulici diskutovala se starostou a jeho
zástupci desítka obyvatel této části Strakonic.

Foto: Archiv MěÚ
Účastníci debaty poukazovali na
chybějící dětská a sportovní hřiště
v nové čtvrti na Jezárkách i na problémy s neudržovanými pozemky.
Stížnosti byly také na nebezpečně
rychlou jízdu některých řidičů
a nárůst vandalismu. Ten se projevuje ničením veřejného osvětlení,

LINKA DŮVĚRY STRAKONICE
Doba provozu: každý všední den
kromě letních prázdnin od 15 do
22 hodin.

laviček i dalšího mobiliáře. Obyvatele ulic Profesora Skupy, Švandy
dudáka a Mikoláše Alše trápí především rozbité chodníky, stejně jako nedostatek parkovacích míst.
Téměř dvouhodinová diskuze pomohla oběma stranám vyjasnit si
některé problematické záležitosti
a starosta i místostarostové si odnášeli řadu informací i námětů
k řešení. „Získali jsme tady celou
řadu podnětů, které určitě do budoucna zužitkujeme a které bude
možné naplnit,“ vyjádřil se starosta Pavel Vondrys po skončení
akce. Současně připomněl skutečnost, že zde například ještě do
konce roku v blízkosti DPS vznikne nové dětské hřiště, prozatím
s šesti herními prvky. Možnost
setkat se s vedením města a seznámit je s problémy, se kterými
se jejich čtvrť potýká, případně
přednést své nápady na zlepšení,
vnímali jako smysluplné a oboustranně prospěšné také zúčastnění
občané.
(PR)
Tel.: 722 050 013.
Linka je placená dle tarifu operátora, zřizuje Dyscentrum Strakonice
za podpory města Strakonice.

NOVÁ DOČASNÁ PARKOVACÍ MÍSTA
Práce na revitalizaci Velkého náměstí a přilehlých prostor míří do
finále. V souvislosti s otevřením
okružní křižovatky v centru města
a novým režimem parkování na
zrekonstruované části náměstí
vznikla dočasně nová místa pro
odstavení vozů pod rampou před
městským úřadem. V prostoru,
kde bývala autobusová zastávka,
je umožněno placené parkování
pro jedenáct aut. Na opravené
ploše východní části náměstí řidiči zaparkují až za čtvrtým

stromem, respektive prolukou
u Rodinky. Město Strakonice tak
reagovalo na náměty občanů, aby
se nová část centrálního náměstí
více otevřela chodcům a současně
došlo k celkovému zklidnění dopravy. Na místě zrušených parkovacích míst budou dekorativní
květináče. Kvůli omezení transportní dopravy z centra města dochází po otevření okružní křižovatky ke zjednosměrnění provozu
na náměstí i v přilehlých ulicích.
(PR)

SLAVNOSTNÍ AKCE NA VELKÉM NÁMĚSTÍ
Dvě slavnostní akce jsou přichystány na Velkém náměstí. Dne
31. října 2011 v 16.00 hodin se
uskuteční otevření nové okružní
křižovatky a tím i oficiální dočasné
zakončení rekonstrukčních prací

Pohled na rekonstrukci Velkého náměstí.
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Foto: Archiv MěÚ

Foto: Archiv MěÚ

SPORTOVIŠTĚ NA SÍDLIŠTI ČEKÁ REGENERACE
V podzimních měsících začnou
práce na regeneraci zeleně v areálu sportoviště Na Sídlišti ve Strakonicích. Za cenu 317 tisíc korun
je provede pražská firma O. K.
Garden. Většinu nákladů pokryje
dotace z Operačního programu
životní prostředí. Hotovo by mělo
být do konce roku.

Sportoviště z ptačí perspektivy.

Parkovací místa pod rampou.

na hlavním strakonickém náměstí. O dva týdny později, 15. listopadu v 15.00 hodin, dětští zastupitelé odhalí plastiku Dudáka
na ostrůvku centrální křižovatky.
Na obě akce jste srdečně zváni.

„V období vegetačního klidu budou vykáceny břízy poblíž tribuny
u in–line dráhy. Tyto stromy již
nejsou v dobré kondici,“ vysvětluje
Ondřej Feit z odboru životního
prostředí MěÚ. Problematický je
také jejich opad, kvůli kterému
jsou pro sportoviště nevhodné.
Jak dále uvedl O. Feit, bude vysá-

zeno stromořadí ginko biloba tremonia, což je subtilní úzkokorunná odrůda jinanu dvoulaločného
a dále sakury, které kvetou v předjaří bílorůžovými květy bez tvorby
plodů. Zajištění a ozelenění čeká
rovněž svah za sportovní halou.
Ten bude osázen skalníkem a třezalkou.

Foto: Archiv MěÚ
Stromořadí jinanu dvoulaločného
bude vysázeno naproti tribunám,
u vstupu z Máchovy ulice a podél severní části plotu, který odděluje areál od domova mládeže. Stávající
smrčky zde však také zůstanou a mezi nimi a novou výsadnou bude vytvořen asi dva metry široký koridor.
(PR)
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CIBULOVINY A TRVALKY VE VEŘEJNÉ ZELENI

STRAKONICKÁ HÁZENÁ LETOS SLAVÍ 90 LET

Ve dnech 20. a 21. září letošního
roku proběhl v nově rekonstruovaných prostorách strakonického
hradu odborný seminář na téma
Využití cibulovin a trvalek ve veřejné zeleni.
Seminář pořádal odbor životního prostředí ve spolupráci s holandskou firmou JUB, která se již
dlouhá léta zabývá pěstováním
cibulovin v Holandsku.

výsadby cibulovin do travnatých
ploch. Město Strakonice bylo prvním městem v České republice, kde
byla tato technologie uplatněna.
Vzhledem ke skutečnosti, že se
jednalo o předváděcí akci, byla
strojová výsadba cibulovin v režii firmy JUB. Město Strakonice zaplatilo pouze cenu cibulí.
V okruhu centrální části města
v travnatých plochách byly vysáze-

Strojová výsadba cibulovin.
Semináře se zúčastnili jednak zástupci správců zeleně z městských
úřadů v rámci celé republiky, ale
i zástupci školkařů, realizátorů
zeleně a zahradních architektů, a to
včetně zástupců z Magistrátu
hlavního města Prahy a pražských
obvodů, zahradníci ze zahrad
UNESCO v Kroměříži, zástupci
správy zeleně města Plzně, kteří
i prezentovali své zkušenosti, zástupce VÚKOZ v Průhonicích,
skupina zahradních architektů
z Olomouce a celá řada dalších.
Seminář se zabýval především využítím cibulovin ve veřejné zeleni,
jejich sortimentem a zkušenostmi
jednotlivých odborníků z řad pěstitelů a realizátorů zeleně.
V rámci tohoto semináře byly
Strakonice několikrát vyzdviženy
za velký pokrok na úseku veřejné
zeleně za posledních 10 let.
Vyvrcholením celého semináře
pak byla předváděcí akce strojové

Foto: Archiv MěÚ
ny na několika místech atraktivní směsi narcisů a krokusů, jejichž pestré barvy na jaře rozzáří
naše město. Jedná se zhruba asi
o 50 000 ks cibulí za necelých
200 tis. Kč.
Samotný seminář měl u účastníků velmi dobrý ohlas, což potvrzují i dopisy zasílané v různých
podobách na městský úřad.
Odborný seminář na téma Využití
cibulovin a trvalek ve veřejné zeleni byl již v pořadí druhým seminářem pořádaným odborem
životního prostředí v těchto reprezentativních prostorách strakonického hradu. V loňském roce proběhl rovněž celostátní seminář na
téma ekologické výchovy. Závěrem bych chtěl podotknout, že
v těchto dnech se již rodí myšlenky na seminář, který proběhne
v příštím roce.
Jaroslav Brůžek, odbor životního
prostředí

Pátrání po minulosti házené ve
Strakonicích přineslo zjištění, že
v SK Strakonice 1908 vznikla házená již v roce 1921. A dokladem
je snímek ženského družstva z tohoto roku. A o rok později se zakládá házená i v tehdejších strakonických tělocvičných jednotách,
nejprve v DTJ a na podzim i v Sokole.
90 let je opravdu dlouhá doba.
V roce 2011 je ve Strakonicích respektovaný oddíl házené se silnou
členskou základnou a se sportovními úspěchy, který má jméno v celé republice. A to stojí za zastavení,
za zhodnocení, ale i za oslavení.
Navzdory hlasům pochybovačů
a díky podpoře města byl již na
počátku letošního roku určen den,
sobota 26. listopadu, kdy oslavy
vyvrcholí společenským večerem
pro pozvané v domě kultury.
Očekáváme účast 400 současných
i bývalých vyznavačů házenkářského sportu. A bude se vzpomínat na úspěchy i neúspěchy, které
lemovaly tu dlouhou cestu.
Bylo jich hodně, ale podstatné
je, že házená ve Strakonicích
v současnosti patří k nejrozvinutějším sportům s širokou mládežnickou základnou, a s úspěchy,
které dávají o Strakonicích slyšet
ve všech koutech republiky. Po-

SPORTOVNÍ UDÁLOSTI ZA ROK 2010
Město Strakonice společně s komisí pro sport vydalo v pořadí již
sedmý díl publikace Ohlédnutí za

sportem Strakonice. Tentokrát je
zachycen sportovní život roku
2010. Publikace připomíná sportovní události a dění ve sportovních sdruženích a klubech působících na území města Strakonice.
I v tomto díle čtenář nalezne kontakty na jednotlivé kluby, novinky
z oblasti sportovišť, výsledky ankety o nejlepší sportovce a přehled
umístění vybraných mužstev.
Publikaci je možné získat zdarma
v městském informačním centru.
Město Strakonice děkuje všem,
kteří se podíleli na její tvorbě.
Lucie Šnajdrová, odbor školství
a CR

tvrzují to výsledky nedávné i současné.
Za všemi úspěchy je skryta
poctivá, pravidelná a především odborná trenérská péče.
Dostatek lidí kvalifikovaných
a ochotných se o mládež starat
je základním předpokladem pro
úspěšný chod každého sportovního oddílu.
Veškerá sportovní činnost vyžaduje nemalé finanční náklady.
Prvním předpokladem je ochota
a možnosti rodičů, finanční požadavky na příspěvky z rodiny se
s věkem dítěte a sportovními úspěchy kolektivu zvyšují.
Pokud chcete i vy tvořit další historii, přidejte se k nám. Pravidelné
cvičení pro chlapce a děvčata
z 1. a 2. tříd probíhá každou
středu od 16 do 17 hodin, pro děti ze 3. tříd každé pondělí od 15.30
do 17 hodin, ve čtvrtek od 15 do
16 hodin v tělocvičně TJ ČZ Strakonice, Máchova 108.
Příznivci házené se mohou také těšit na ohlédnutí za tímto sportem,
které bude vycházet pravidelně
od lednového vydání Zpravodaje
2012. Zavzpomínáme na doby minulé, připomeneme si časy nedávné a podíváme se také na události
ze současnosti.
Jiří Dobeš, předseda oddílu házené

STRAKONICKÝ FICHTL CUP
Je neděle 9. října a na „cirkus
place“ pod Hvězdou je přesně po
roce opět rušno. Sjela se sem více než padesátka nadšenců závodících na legendárních malých
motocyklech zn. Pionýr, aby změřili
své síly při 2. ročníku strakonické
Velké ceny Stonehenge.
Závodilo se tradičně ve dvou kategoriích – Klasik (stroje s minimálními úpravami) a Speciál (stroje
s maximálními úpravami).
Výraznou stopu zanechali i domácí
strakoničtí závodníci. V kategorii
Klasik obsadil pěkné čtvrté místo
z devětatřiceti startujících Pavel
Herda a ve Speciálech byli nejvíce vidět bratři Walterové, Martin
obsadil druhé a Lukáš i přes technické problémy čtvrté místo.
I přes nevlídné počasí si na tyto
stále populárnější závody našlo
cestu přes čtyři stovky fanoušků.
O tom, že závodit může opravdu
každý, kdo má doma nějakého toho fichtla, svědčí i věkové rozpětí
účastníků. Závodil zde jedenáctiletý Roman Votava z Radomyšle
s Václavem Knapem, rok narození
1946, z Volyně.

Poděkování patří všem pořadatelům, sponzorům a městu Strakonice.

Okamžik ze závodů.
Foto: Robert Malota
Výsledky závodů:
Speciál:
1. Jiří Lovětínský, Dačice
2. Martin Walter, Strakonice
3. Martin Hándl, Lišov
4. Lukáš Walter, Strakonice
5. Jaroslav Šťastný, Slabčice
Klasik:
1. Pavel Hozman, Sušice
2. Radek Krebs, Dačice
3. Dominik Chmel, Lišov
4. Pavel Herda, Strakonice
5. Milan Daňa, Nihošovice
Jaroslav Walter
5
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ZAJÍMAVOSTI

STRAKONICKÝ RODÁK JINDŘICH JINDRÁK, PĚVEC NÁRODNÍHO
DIVADLA
Jindřich Jindrák se narodil 4. listopadu 1931 ve Strakonicích.
Otec stejného jména byl školený
zpěvák, v letech 1942–1946 byl
sbormistrem pěveckého spolku
Zvon v Strakonicích. Matka Vlasta Jindráková (rozená Šklíbová) byla amatérskou zpěvačkou.
Krátce působila po boku svého
manžela ve spolku Zvon. Se
strakonickými ochotníky hrála
divadlo.
Jindřich Jindrák již během studia
na gymnáziu zpíval v žákovském
sboru, recitoval a ochotničil. Byl
členem Divadelního spolku Čelakovský. Na počátku 50. let 20. století se stal členem nově založeného Prácheňského souboru písní
a tanců. S mnohaletým vedoucím
Prácheňského souboru Josefem
Režným vytvořil nejen výborné
dudácké duo, ale i nerozlučnou
přátelskou dvojici.

roky později začal vyučovat na
Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze.
Ani po svém odchodu do Prahy
Jindrák nezapomínal na rodné
město, hru na dudy a zpěv lidových písní, se kterými kdysi ve
Strakonicích začínal. Často se do
svého rodného kraje vracel a na
jeho četná vystoupení vzpomínají pamětníci v Blatné, Hošticích,
Volyni, Chrášťovicích a samozřejmě i na Mezinárodních dudáckých festivalech ve Strakonicích.
V roce 1967 se účastnil oslav 600
let povýšení Strakonic na město.
Na večeru rodáků zahrál spolu
s Josefem Režným a Zdeňkem
Podskalským na dudy. V září
1969 zahájil s bratry Riedlbauchovými první ročník strakonických nokturn. V roce 1973
si Jindrákovi koupili chalupu

NABÍDKA BYTOVÝCH JEDNOTEK K PŘÍMÉMU PRODEJI
Rada města na svém jednání dne
5. 10. 2011 rozhodla obsadit níže
uvedené bytové jednotky přímým
prodejem do osobního vlastnictví
dle zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, na základě nejvyšší
nabídky:
– byt č. 001 o velikosti 2+1 v čp.
405, ul. Nádražní, Strakonice
II o výměře 78,80 m2, minimální cenová nabídka: 600 000 Kč.
– byt č. 043 o velikosti 1+1 v čp.
988, ul. Ellerova, Strakonice
I o výměře 54,30 m2, minimální
cenová nabídka: 300 000 Kč.
– byt č. 015 o velikosti 3+1 v čp.
1255, ul. Obránců míru, Stra-

konice I o výměře 69,40 m2,
minimální cenová nabídka:
600 000 Kč.
– byt č. 001 o velikosti 1+1 v čp.
427, ul. Chelčického, Strakonice I o výměře 65,30 m2, minimální cenová nabídka: 350 000 Kč.
– byt č. 002 o velikosti 3+1 v čp.
433, ul. Nádražní, Strakonice
II o výměře 72,10 m2, minimální cenová nabídka: 600 000 Kč.
Vyhodnocení nabídek se uskuteční v pondělí 21. listopadu 2011 od
15.00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice.
Bližší informace na tel.: 383 700
303 nebo na úřední desce MěÚ.

NOVÁ VÝZDOBA NA VELKÉM
NÁMĚSTÍ
Nové dekorativními světelné
prvky ozdobí v období adventu
a Vánoc zrekonstruovanou část
Velkého náměstí a přilehlé ulice. Ornamentální výzdoba bude
umístěna na sloupech veřejného
osvětlení, které jsou k tomuto
účelu již předem vybaveny. Po
schválení Radou města Strakonice a posléze i zastupitelstvem dodá vánoční světelnou výzdobu
v celkové hodnotě 471 tisíc korun
plzeňský Ateliér Maur.
(PR)
Ornamentální výzdoba.
Vizualizace Ateliér Maur.

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V ČÍSLECH
V letošním školním roce 2011/
2012 nastoupilo do prvních tříd
základních škol zřizovaných
městem Strakonice 239 žáků.
Oproti předchozímu školnímu
roku, kdy do školních lavic usedlo 262 žáků, je to o 23 žáků
méně.
Jindřich Jindrák.
V letech 1942–1950 navštěvoval
Reálné gymnasium ve Strakonicích. Po maturitě odešel studovat
do Prahy. V roce 1955 úspěšně absolvoval pražskou Akademii múzických umění. V listopadu 1958
se stal členem opery Národního
divadla. Na jeho jevišti ztvárnil více než 110 rolí v devadesáti operách českých i zahraničních skladatelů. Proslavil se především jako znamenitý představitel postav
Bedřicha Smetany. Na scéně ND
vystupoval 35 let.
Od roku 1966 působil jako pedagog na pražské konzervatoři, o tři
6

Do prvních ročníků základních škol
ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Strakonice nastoupilo v letošním školním roce celkem
399 žáků, což je o 15 žáků méně
než v minulém školním roce.
Stanislava Broulimová, odbor školství a CR

Foto: Archiv MSP
v Chrášťovicích a celá rodina zde
trávila prázdniny.
Jindřich Jindrák zemřel předčasně
26. listopadu 1993 v Ústí nad Labem.
Muzeum středního Pootaví připomnělo výročí tohoto významného
rodáka výstavou v kapitulní síni
strakonického hradu. Výstava potrvá do 4. listopadu 2011.
Zároveň MSP vydalo brožurku
s názvem Jindřich Jindrák. Publikace je v prodeji v MSP Strakonice, ve Šmidingerově knihovně
a v informačním centru MěÚ.
Ludmila Vilánková, MSP

Prvňáčkové zasedli do školních lavic.

Foto: Archiv MěÚ
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SDĚLENÍ

Během měsíce září proběhla ve
Strakonicích celá řada společenských akcí, na jejich zdárném
průběhu se podíleli i strážníci
městské policie. Tou největší je
strakonická pouť. Vzhledem k počasí, které letos opravdu přálo
podobným akcím, se v místech
pouťových atrakcí a stánků vystřídalo během víkendu několik tisícovek návštěvníků. Z našeho pohledu proběhla celá pouť bez
vážnějších problémů či konfliktů.
– Během celého měsíce jsme řešili na sedm set padesát událostí. Na
OO PČR jsme předali dva případy
podezření ze spáchání trestného
činu, byly řešeny více než čtyři
stovky přestupků. Do útulku jsme
předali jedenáct nových „nájemníků“. V jednom případě strážníci
poskytovali první pomoc na ulici,
jedenkrát museli dotyčného předat na záchytnou stanici v Českých Budějovicích.
– Poděkování patří oznamovatelce, která nás v poledne dne 1. 9.
upozornila na muže, který leze
v ulici Ellerova po balkonu v prvním patře do vedlejšího bytu. Zaslechla řinčení skla a poté muž
zřejmě vlezl do bytu. Strážníci,
kteří se na místo záhy dostavili,
zjistili, že balkonové dveře jsou
rozbité. Současně s hlídkou se
k bytu dostavil i jeho uživatel.
V bytě v té době nikdo nebyl, nenechavec se nejspíše zalekl velkého
psa, kterého měl jeho majitel v bytě. Celá událost byla následně předána hlídce Policie ČR.
– Hodinu po půlnoci dne 6. 9.
zastavili strážníci městské policie v ulici Písecká neosvětlené
vozidlo. Na tento nedostatek upozornili řidiče. Když však od něho
chtěli doklad k řízení motorového vozidla, odpověděl, že žádný
nevlastní. Řidič i se spolujezdcem byli předáni hlídce Policie
ČR.
– Pouta musela být nasazena
mladíkovi, který se ve večerních
hodinách rozhodl skočit z nadchodu v ulici Katovická. Na mladého
muže, který seděl na zábradlí s nohama nad vozovkou, nás upozornila kolemjdoucí. Patří jí naše
poděkování. Když se na místo dostavili strážníci městské policie,
jeden z nich jej chytil kolem pasu

a stáhl na chodník. Muž se však
neustále vzpouzel a opakoval, že
musí dokončit svůj úmysl skoncovat se životem a skočit z nadchodu. Poté, co byl strážníky
zpacifikován, byla na místo přivolána RZS a Policie ČR.
– V odpoledních hodinách dne
16. 9. odvezla hlídka městské policie mladého muže ze Strakonic
do protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice do Českých Budějovic. Mladík, u kterého
bylo orientační dechovou zkouškou naměřeno 3,07 promile alkoholu, se nejdříve válel po zemi.
Poté, co jej přišli strážníci „umravnit“, jednoho z nich fyzicky napadl. Napadení strážníka bude
dále řešit Policie ČR jako podezření z trestného činu napadení
úřední osoby.
– V ranních hodinách dne 20. 9.
bylo strážníky městské policie
rozhodnuto o odtahu vozidla v ulici Blatenská, které zde tvořilo
překážku silničního provozu.
Vozidlo tovární značky Ford je
v současné době odstaveno na
parkovišti areálu firmy Verold
Strakonice.
– Fyzické napadání mezi dvěma
děvčaty řešili strážníci městské
policie ve večerních hodinách
dne 21. 9. v prostoru pouťových
atrakcí. Napadenou dívku odvezli
strážníci k lékařskému ošetření,
„útočnice“ putovala na obvodní
oddělení Policie ČR.
– Mladíka, který odcizil tašku,
kterou zapomněl její majitel na
střeše svého vozu, dopadli krátce
poté v dopoledních hodinách dne
23. 9. strážníci městské policie.
Jakmile zkontrolovali několik heren a restaurací, nalezli mladého
muže v předzahrádce jedné ze
strakonických osvěžoven. Muž
měl u sebe peněženku z tašky, které se krátce před tím zbavil. Následně byl mladík ze středních
Čech předán Policii ČR.
– Krátce po půlnoci dne 24. 9. došlo v prostoru mezi pouťovými
stánky ke strkanici mezi několika
mladíky. Za přítomnosti hlídky
městské policie si „kohouti“ vše
vysvětlili a rozešli se.
– Na oddělení cizinecké policie
byl hlídkou městské policie předveden v ranních hodinách dne
26. 9. muž, který nezaplatil útratu
v jednom z barů a na místě nemohl hodnověrně prokázat svou
totožnost. Poté, co bylo zjištěno,
že se jedná o polského státního
příslušníka, byla jeho totožnost
předána obsluze baru.
Milan Michálek, velitel strážníků
MP Strakonice
\

NÁZORY ZASTUPITELŮ MĚSTA
K tématu propagace města se nikdo ze zastupitelů města nevyjádřil.
Téma příštího čísla – Čistota města.

INDIČTÍ BĚŽCI CHRÁNÍ PŘILEHLÝ PARČÍK
Návštěvníci safari si možná již
okrasné rostliny, které ve velkém
povšimli nových nenápadných
likvidují. Kachny z hradního safaobyvatel hradního příkopu. Meri tak nepřímo ochraňují i přilehlý
zi sudo i lichokopytníky přibyly
parčík mezi příkopem a letním
kachny. Vedle dvou kačerů, pekinem.
(PR)
kingského a ruánského, je tu několik indických běžců. Právě ti
mohou být velmi užitečnými pomocníky.
„Výhodou tohoto druhu kachen je,
že požírá slimáky,“ říká chovatel
František Lebeda. Běžci si totiž
pochutnají i na plzáku španělském, oranžovém – nepříteli
všech majitelů zahrad. Tento
škůdce se u nás začal invazivně šířit na počátku 90. let a nemá přirozeného nepřítele. Většina drůbeže ho nechává bez povšimnutí.
Katastrofou nejsou tito slimáci jen Noví obyvatelé safari.
pro zeleninové záhonky, ale i pro
Foto: Archiv MěÚ

KLOSTERMANN OBHÁJIL ZLATO
Město Žatec pořádalo ve dnech
2. a 3. září 2011 největší oslavy
chmele a piva v České republice
DOČESNÁ 2011. V jejich průběhu se konala degustační soutěž
českých piv, kterých se účastnila
i piva z produkce společnosti
DUDÁK – Měšťanský pivovar
Strakonice, a. s.

Polotmavý ležák KLOSTERMANN z produkce strakonického pivovaru potvrdil své kvality,
získal zlato v kategorii polotmavá
piva. Tímto umístěním obhájil
zlatou příčku z loňského roku.
„Strakonický KLOSTERMANN zraje jako víno,“ řekl o tomto výrobku
ředitel pivovaru Jaroslav Tůma

a dodal: „Jsem rád, že naše piva
bodují a jejich obliba vzrůstá. Na
polotmavého KLOSTERMANNA
jsme patřičně hrdi, stejně jako v minulosti.“
Sládek pivovaru Dagmar Vlková
k dosaženému úspěchu uvedla:
„Účelem této degustační soutěže je
poukázat na přednosti českých piv
a zhodnotit kvalitu zejména nepasterovaných piv. Při degustaci
se hodnotí zejména chuť, vůně,
příjemná hořkost a celkový dojem
po napití.“
Degustační soutěže, kterou každoročně organizuje Chmelařský
institut, s. r. o., Žatec se pravidelně účastní kolem 20 pivovarů s cca
50 vzorky svých výrobků. Soutěž
se koná ve Chmelařském institutu
pod vedením odborné poroty složené z odborníků na pivo a chmel.
Vzorky jsou hodnoceny 120 degustátory z řad laické i odborné
veřejnosti.
Oceněný polotmavý ležák KLOSTERMANN je charakteristický
vyváženou hořkostí, kterou převyšuje jemné zakončení, způsobené použitím žateckých chmelů.
Pivo je plné chuti s přídavkem
speciálních sladů. Stupňovitost
tohoto ležáku dosahuje 12,80 %
a obsah alkoholu 5,1 % objemového. Oblibu si získal u žen
i u mužů.
7
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SOCIÁLNÍ OBLAST

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NAŠEM MĚSTĚ
Na dnešní tematické stránce vás chceme seznámit s možností využití
sociálních služeb v našem městě.
V některém z dalších čísel budeme na toto téma pokračovat a seznámíme vás s komunitním plánováním.
Městský ústav sociálních služeb
Strakonice je samostatná příspěvková organizace, která poskytuje
sociální služby s cílem pomáhat osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost
a umožnit jim v nejvyšší možné
míře zapojení do běžného života
společnosti a v případech, kdy to
vyžaduje zdravotní stav, zajistit
jim důstojné prostředí a zacházení.
Do Městského ústavu sociálních
služeb jsou začleněna tato zařízení:
POBYTOVÉ SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍ
l Domov pro seniory, Lidická
189 – s kapacitou 70 lůžek,
z toho 32 jednolůžkových a 19
dvoulůžkových pokojů se sociálním zařízením (sprchový
kout, umyvadlo a WC). Objekt
je situován v centru města, je
komplexně opravený a nově
vybavený účelově vyrobeným
nábytkem.
l Domov pro seniory, Rybniční
1282 – s kapacitou 104 lůžek
v moderním dvoupodlažním
objektu na Jezárkách.
l Domov se zvláštním režimem,
Rybniční 1282 – nově otevřen
1. 7. 2011 v prostorách objektu na Jezárkách. Jeho kapacita 16 lůžek v jedno a dvoulůžkových pokojích. Prostory
v domovech jsou bezbariérově propojeny výtahy, na vysoké
úrovni je zde řešena možnost
rehabilitace a fyzioterapie uživatelů.
CÍLOVÉ SKUPINY
Sociální služby v domově pro seniory jsou poskytovány občanům:
l kteří dosáhli věku pro přiznání
starobního důchodu nebo kterým byl přiznán invalidní důchod a
– jejich zdravotní stav nevyžaduje léčení a odborné ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení
– netrpí žádným infekčním,
přenosným onemocněním
a nepotřebují individuálně
stanovené hygienické či jiné
opatření
– nejsou schopni zajišťovat své
základní životní potřeby ve
vlastní domácnosti, neboť
pro trvalé změny zdravotní8

ho stavu potřebují komplexní péči, tedy soustavnou
podporu druhé osoby ve většině či všech životních úkonech a tuto pomoc nelze zajistit za podpory rodiny ani
terénními sociálními službami
– z jiných vážných důvodů, nemajících původ v jejich zdravotním stavu např. sociální
osamělost, sociálně krizová
situace
– jsou způsobilí soužití s ostatními uživateli domova pro
seniory
– starší 50 let věku
Sociální služby v domově se zvláštním režimem jsou poskytovány
občanům:
l kteří dosáhli věku pro přiznání
starobního důchodu nebo kterým byl přiznán invalidní důchod a
– mají diagnózu stařecké Alzheimerovy demence nebo jiného typu demence
– jejich zdravotní stav nevyžaduje léčení a odborné ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení
– nejsou schopni zajišťovat
své základní životní potřeby, neboť pro trvalou změnu
zdravotního stavu potřebují
komplexní podporu
– netrpí žádným infekčním,
přenosným onemocněním
a nepotřebují individuálně
stanovené hygienické či jiné
opatření
– starší 50 let věku
TERÉNNÍ SLUŽBY
Pečovatelská služba se sídlem
v ul. Rybniční 1283.
Pečovatelská služba je terénní sociální služba, která na území města Strakonice působí již od roku
1975. Služby jsou poskytovány
v domácnostech uživatelů, kteří žijí na území města Strakonice nebo
v přilehlých obcích (Střela, Starý
a Nový Dražejov, Modlešovice,
Milíkovice, Kapsova Lhota, Radošovice a Svaryšov). Obecní úřady
v přilehlých obcích mají uzavřenou smlouvu o poskytování sociálních služeb s městem Strakonice.
Uživatelům v přilehlých obcích je
zajišťována pouze služba dovozu
stravy.

Mezi základní činnosti poskytované pečovatelskou službou patří:
l Pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu
l Pomoc při osobní hygieně
l Poskytnutí stravy nebo pomoc
při zajištění stravy – dovoz, donáška z nejbližší vývařovny od
bydliště uživatele a pomoc při
přípravě stravy.
l Pomoc při zajištění chodu domácnosti – běžný a velký úklid
domácnosti, nákupy, pochůzky k lékaři, na úřad, k vyřízení
záležitostí uživatele a úkon praní a žehlení prádla.
l Zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím – doprovázení k lékaři, na úřad, na
procházky nebo za jiným účelem.
V současné době je služba poskytována 375 uživatelům. K nejčastěji poskytovaným úkonům patří
dovoz stravy, běžné nákupy a pochůzky, úklid domácnosti a dohled nad klientem.
Pečovatelská služba zajišťuje také
služby v domech s pečovatelskou
službou. Dům s pečovatelskou
službou Rybniční 1283 má kapacitu 54 bytových jednotek a v ul.
Jezerní 1281 s kapacitou 22 bytových jednotek. Oba domy se nacházejí v lokalitě „Jezárky“. Žádost o přidělení bytové jednotky
v domě s pečovatelskou službou je
v kompetenci města Strakonice.
Zájemci o poskytování pečovatelské služby se mohou informovat
u vedoucí pečovatelské služby
Marie Komanové, Rybniční 1283,
tel.: 383 321 785, 739 155 856.
AMBULANTNÍ SLUŽBY
Denní stacionář pro mentálně
postižené děti, mládež a dospělé
v Ellerově 160 je zařízení s celoročním provozem s kapacitou 30
míst. Posláním stacionáře je poskytování ambulantní služby klientům s mentální retardací i více
vadami v duchu komplexní péče
sociální rehabilitace, tj. výchova
a vzdělání k dosažení základních,
sociálních, zdravotních, kulturních a společenských návyků, které vedou k soběstačnosti a samostatnosti v sociálním a pracovním
začlenění. Vedoucí stacionáře
Mgr. Petr Martínek, tel.: 383 322
241, 739 155 370.
SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE
Azylový dům v Budovatelské
613 je zařízení s účelovým zaměřením k poskytování sociálních
služeb osamělým matkám a otcům
s dětmi, osamělým ženám a mužům, kteří se ocitli v mimořádně krizové situaci bez přístřeší

a v nouzi. Služba zajišťuje okamžité přechodné ubytování, výchovnou a poradenskou péči, pomoc
při umisťování dětí do předškolních a školních zařízení. Kapacita
35 lůžek je v současné době plněna na 31. Vedoucí Azylového domu pí Helena Bartáčková, tel.:
383 323 639, 731 285 547.
FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB V MĚÚSS STRAKONICE
Pro rok 2011 je plánován vyrovnaný rozpočet ve výši cca 72 576 000
Kč, z toho dotace Ministerstva
práce a sociálních věcí České republiky je 18 709 000 Kč, příspěvek od zřizovatele – města Strakonice činí 10 000 000 Kč, zbylou
částkou jsou vlastní příjmy.
Výše uvedené sociální služby jsou
zajišťovány 170 pracovníky různých profesí (od úklidu, praní
prádla, kuchařů, přímé obslužné
péče, sociálních pracovníků, zdravotních a rehabilitačních pracovníků, vychovatelů až po vedoucí
pracovníky). Všichni pracovníci
tvoří kompaktní tým, který tyto
služby zajišťuje ke spokojenosti
všech uživatelů.
Další podrobnější informace a potřebné kontakty o MěÚSS Strakonice naleznete na našich stránkách www.muss.strakonice.eu.
MěÚSS je součástí Komunitního
plánování sociálních služeb ORP,
které v našem městě probíhá od
roku 2010.
Karel Seknička, ředitel MěÚSS
Strakonice
SOCIÁLNÍ KOMISE
Rada města zřídila sociální komisi, která má devět členů. Úkolem
sociální komise je zařazování do
pořadníku čekatelů na byt v domě
s pečovatelskou službou, rozdělování finančních prostředků z rozpočtu města organizacím se sociálním zaměřením (v roce 2011
bylo rozděleno 200 000 Kč). Komise doporučuje radě města žadatele na přidělení uvolněného bytu
v domě s pečovatelskou službou.
V letošním roce sociální komise
připravila a předala radě města ke
schválení nová Pravidla pronajímání bytů pro seniory a osoby se
zdravotním omezením v domech
s pečovatelskou službou v majetku
města. Tato pravidla jsou schválená s platností od 1. 6. 2011. Do
konce tohoto roku ještě sociální
komise předloží radě města ke
schválení nová Pravidla přidělování finančních prostředků z rozpočtu města do sociální oblasti.
Šárka Vávrová, sociální odbor
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KULTURNÍ AKCE
22. 11.
Koncert Maranatha Gospel
Choir
Dům kultury – 19.30 hod.
Gospel je hudební styl vycházející
z duchovní hudby amerických černochů, základem gospelu se staly
tzv. spirituály, ve kterých černošští otroci reflektovali svoji
životní situaci.
2. 11.
Koncert Idy Kelarové a Jazz Famelija
Dům kultury – 19.30 hod.
Spojení romské hudby s jazzem
a s latinsko–americkou hudbou
s emočním zpěvem Idy Kelarové,
která je nepřehlédnutelnou osobností současné evropské hudební
scény.
5. 11.
O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku
Dům kultury – 14.30 hod.
Výpravná pohádka pro děti v podání Divadelního souboru MS
Ústí nad Labem.
Princ Vladan, který v nepřítomnosti rodičů provdá své tři sestry
za krále Slunce, Měsíce a větru, se
zamiluje do jejich sestry – hvězdy
Večernice. Jeho láska prochází
zkouškou, ve které ale neobstojí
a přes varování Večernice otevře
dveře třinácté komnaty a osvobodí
zlého krále ohně. Ten unáší Večernici do své ohnivé sopky a jen princovi švagři – Slunečník, Měsíčník
a Větrník – vědí, kde ji hledat. S jejich pomocí princ získá v ledové
říši po těžkých zkouškách od královny ledu kouzelný meč, jehož ledové ostří mu otevře cestu skrz
plameny do jícnu sopky za králem ohně. Po divokém souboji je
Ohnivec poražen a osvobozená
Večernice konečně může padnout
princi do náruče. Její bratři, kteří
celou dobu vší silou pomáhali
princi v jeho nelehkém úkolu, milence kouzlem přenášejí k princovým rodičům. Ti je s radostí vítají
a chystají velkou svatbu pro svého
syna a jeho vyvolenou – nejkrásnější hvězdu na nebi.
6. 11.
O Jakubovi a bílé labuti
Kulturní zařízení U Mravenčí skály – 14.30 a 16.30 hod.
Pohádka v podání Loutkového
souboru Radost.

9. 11.
Kytarový recitál v podání Libora
Janečka
Rytířský sál – 19.30 hod.
Repertoár Libora Janečka zahrnuje především skladby období
baroka a klasicismu, jihoamerickou a španělskou hudbu i hudbu
českých skladatelů.
14. 11.
KPH – William SHAKESPEARE versus Alessandro SCARLATTI
Dům kultury – 19.30 hod.
Komponovaný pořad pro sólový
soprán, trubku, recitaci a continuo.
Propojení Scarlattiho barokních
árií a Shakespearových monologů
či sonetů nabízí jedinečný pohled
na raně barokní umění, které oslovuje posluchače svou nadčasovostí, moudrostí, humorem i ukázkou
nevšedního skladatelského a literárně – dramatického umění.
Účinkují:
soprán – Štěpánka Heřmánková
trubka – Miroslav Laštovka
komorní smyčcový orchestr Consortium Pragense
umělecký přednes – Alfred Strejček
15. 11.
Přednáška MUDr. Kateřiny Cajthamlové
Dům kultury – 19.30 hod.
Známá dietoložka a moderátorka
pořadu Jste to, co jíte hovoří na
téma Jíst či nejíst aneb Psychologické aspekty obezity.
18.–20. 11.
Divadelní přehlídka Setkání
5. ročník přehlídky amatérských
divadelních souborů. Více informací na samostatných plakátech.
20. 11.
O vodníčku Slzínkovi a vodnické
panence Veselušce
Kulturní zařízení U Mravenčí skály – 14.30 a 16.30 hod.
Pohádka v podání Loutkového
souboru Radost.

POZOR, ZMĚNA V REZERVACÍCH VSTUPENEK
MěKS STRAKONICE
REZERVOVANÉ VSTUPENKY JE NUTNO VYZVEDNOUT
24 HODIN PŘED ZAČÁTKEM PŘEDSTAVENÍ,
JINAK SE REZERVACE RUŠÍ.

24. 11.
Divadelní předplatné – Geraldine Aron: Můj báječný rozvod
Dům kultury – 19.30 hod.
Filmová a Divadelní Agentura
Laskavá komedie věnovaná všem,
kteří ne vlastní vinou zůstali sami.
Všechny postavy ve hře ztvárnila
ELIŠKA BALZEROVÁ.
Diváckou a zároveň kultivovanou
inscenaci, v níž Balzerová ohromuje svou proměnlivostí, temperamentem, smyslem pro humor
i nevtíravou vroucností. Je až neuvěřitelné, jak jí role Angely, ženy
ve středních letech, kterou opustí
manžel, sedne, jako by ji autorka
Balzerové psala na tělo. Hrdinčiny
životní peripetie jsou zde vylíčeny
s osvobozujícím nadhledem, její
boj se samotou a hledání nového smyslu života překvapivě nesklouznou do citového vydírání diváků. Stejně mistrovsky Balzerová
ovládá přechody z různých postav, hraje svou suverénní dceru,
je vlastní matkou, která se na stará kolena zhlédla v rockové hudbě,
snobskou přítelkyní. A samozřejmě i bývalým chotěm, plejádou bizarních nápadníků, psychiatrem.
25. 11.
Koncert irské kapely The Hogs
a harmonikáře Václava Koubka
Rytířský sál – 19.30 hod.
Pravý irský folklor a neutuchající
energie valící se z pódia nabídne
posluchačům ojedinělý zážitek.
27. 11.
Taneční odpoledne s písničkou
Dům kultury – 15.00 hod.
K poslechu a tanci hraje Antonín
Talafous z Protivína.
Hudební vstup – pan Josef Zíma.
28. 11.
Memento mori – Pocta životu
Petra Voka z Rožmberka
Dům kultury, začátek 19.30 hod.
Účinkují:
Petr Vok – Zdeněk Krajíček
Václav Březan – Rostislav Riško
Vokálně – instrumentální soubor
dobových nástrojů Chairé Příbram (umělecký vedoucí: Josef
Krček, hrají: Dagmar Krčková,
Jitka Romanutti, Eva Káčerková,
Dominika Pilecká, Jitka Šimánko-

VÝSTAVY:
30. 10.–24. 11.
Výstava obrazů malíře Antonína Ševíta
29. 10. v 15.00 hodin vernisáž
k výstavě v Maltézském sále.
1.–18. 11.
Příroda zblízka
Dům kultury, foyer
Výstava fotografií Michala Pilnáčka.
vá, Karel Brynda, Vladimír Matějka, Josef Krček).
Soubor historických tanců Fioretto z Českého Krumlova (umělecký
vedoucí: Roman Cifreud).

PŘIPRAVUJEME
NA PROSINEC
2.–4.12.
Adventní trhy pod Rumpálem
4. 12.
Jak se čerti ženili – pohádka LS
Radost
5. 12.
Divadelní předplatné – J. B.
Thomas – Charleyova teta
Divadlo Na Jezerce – Divadelní
společnost Jana Hrušínského
6. 12.
Koncert skupiny Fešáci
9. 12.
Koncert skupin Mandrage a 12°
Bagpipers
11. 12.
Taneční odpoledne s písničkou
12. 12.
Přednáška Pavla Váni – Život
s bylinkami
14. 12.
KPH – Společný koncert Jihočeské komorní filharmonie a folkové skupiny Nezmaři.
Dirigent: Jan Talich
18. 12.
Sněhová královna – pohádka LS
Radost
21. 12.
Velryba Lízinka aneb Dobrodružství v českých řekách.
Divadlo Krapet, školní představení
3. 12. 2011 – 22. 1. 2012
XIII. Mezinárodní bienále Žena
Strakonice 2011
Výstava vítězných vybraných fotografií od autorů z téměř 40 zemí
světa. Výstava se koná pod patronací mezinárodní organizace
FIAP a ve spolupráci s významnými českými a zahraničními fotografy.
3. 12. v 14.00 hodin vernisáž k výstavě v Maltézském sále
9
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PROGRAM KIN

KINO OKO STRAKONICE
Úterý 1. – středa 2. listopadu
od 17.30 a 20.00 hod.
USA, romantická komedie, titulky, 98, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
MOJE KRÁSNÁ UČITELKA
Vstupné: 80 Kč
Larry Crowne, chlapík ve středním věku,
který ztratí svou dlouholetou práci v hypermarketu zjišťuje, že se svým dosaženým vzděláním může zastávat pouze podřadné pracovní pozice. Proto se vrátí do
školních lavic, aby získal lepší kvalifikaci
pro své budoucí povolání.
Režie: Tom Hanks
Hrají: Tom Hanks, Julia Roberts, Sarah
Mahoney ad.
Bioscop
Čtvrtek 3. – úterý 8. listopadu
od 17.30 a 20.00 hod.
ČR, komedie, 107, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
PERFECT DAYS – I ŽENY MAJÍ SVÉ
DNY
Vstupné: 100 Kč
Originální komedie, jejíž hlavní hrdinka
nestihla dospět.
Režie: Alice Nellis
Hrají: Ivana Chýlková, Vojta Kotek, Ondřej Sokol, Bob Klepl, Zuzana Bydžovská, Zuzana Kronerová, Igor Chmela,
Martha Issová, Jan Vondráček, Linda
Nývltová
Bontonfilm
Středa 9. – čtvrtek 10. listopadu
od 17.30 a 20.00 hod.
ČR/SR, drama, 97, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
DŮM
Vstupné: 80 Kč
Otec Imrich má svoje sny. Dcera Eva má
svoje vlastní. Ale život je to, co se děje někde mezitím.
Režie: Zuzana Liová
Hrají: Miroslav Krobot, Taťjana Medvecká, Ester Geislerová, Marek Geišberg ad.
Falcon film
Pátek 11. – neděle 13. listopadu
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
Francie, rodinný, animovaný, dabing,
101, 2D
Doporučená přístupnost: všem
ARTHUR A SOUBOJ DVOU SVĚTŮ
Vstupné: 80 Kč
Pomoci lsti se Maltazard dostal do světa lidí. Má jasný cíl: sestavit armádu obřích seidů a převzít nadvládu nad celým světem.
Vypadá to, že plány mu může zmařit jenom Arthur…
Režie: Luc Besson
Hrají: Selena Gomez, Freddie Highmore,
Mia Farrow a další
Pátek 11. – sobota 12. listopadu
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
USA, akční/sci-fi/thriller, titulky, 105, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
NÁKAZA
Panika se šíří. „Nákaza“ sleduje rychlý
postup smrtícího viru, který se přenáší
vzduchem a zabíjí do několika dnů.
Režie: Steven Soderbergh
Hrají: Matt Damon, Marion Cotillardová,
Bryan Cranston, Kate Winsletová, Jude
Law ad.
Neděle 13. – pondělí 14. listopadu
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
VB/Něm, drama, titulky, 130, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
ANONYM
Vstupné: 110 Kč
Je celý Shakespeare podvod? Spiknutí
konečně odhaleno.
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Režie: Roland Emmerich
Hrají: Jamie Campbell Bower, Rhys
Ifans, David Thewlis, Joely Richardsonová, Vanessa Redgraveová
Falcon film
Pondělí 14. – středa 16. listopadu
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
USA, akční/dobrodružný/komedie, dabing, 89
Doporučená přístupnost: všem
SPY KIDS 4: STROJ ČASU 3D
Rebecca a Cecil, slavná dvojice malých
superšpionů, se vrací s novým dobrodružstvím ve čtvrtém pokračování filmové série.
Režie: Robert Rodriguez
Hrají: Jessica Alba, Antonio Banderas,
Daryl Sabara, Alexa Vega, Joel McHale,
Danny Trejo, Jeremy Piven
HCE
Úterý 15. – středa 16. listopadu
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
ČR, drama, animovaný, 87, 2D
Doporučená přístupnost: všem
ALOIS NEBEL
Vstupné: 60 Kč
Dlouho očekávaná adaptace kultovního
komiksu Alois Nebel autorů Jaroslava
Rudiše a Jaromíra 99 přináší temný příběh s atmosférou podobnou filmům jako
Scanner Darkly, Sin City nebo Valčík
s Bašírem, k jehož realizaci použil režisér
Tomáš Luňák poprvé v české kinematografii rotoscoping, unikátní technologii
kombinující kreslený a hraný film.
Režie: Tomáš Luňák
Animace: Noro Držiak
Hrají: Miroslav Krobot, Karel Roden,
Ondřej Malý, Tereza Voříšková, Marie
Ludvíková, Leoš Noha, Alois Švehlík
Čtvrtek 17. – neděle 20. listopadu
od 17.30 a 20.00 hod.
USA, romantické drama, 135, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK
– 1. část
Vstupné: 90 Kč
Film o lásce bez lásky, o válce bez války
a magii bez kouzel.
Režie: Bill Condon
Hrají: Kristen Stewart, Robert Pattinson,
Taylor Lautner, Dakota Fanning, Anna
Kendrick, Ashley Greene, Michael Sheen
Bontonfilm
Pondělí 21. – úterý 22. listopadu
od 17.30 a 20.00 hod.
USA, akční krimi komedie, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
MISTROVSKÝ PLÁN
Vstupné: 90 Kč
Obyčejní lidé. Neobyčejná loupež.
Režie: Brett Ratner
Hrají: Ben Stiller, Casey Affleck, Eddie
Murphy, Matthew Broderick, Alan Alda
Bontonfilm
Středa 23. – čtvrtek 24. listopadu
od 17.30 a 20.00 hod.
USA, komedie, titulky, 89, 2D
Doporučená přístupnost: všem
NECHÁPU, JAK TO DOKÁŽE
Milující matka, starostlivá manželka,
skvělá hospodyně i úspěšná manažerka –
divíte se, jak to vše mohou některé ženy
zvládat? Nový film v hlavní roli se Sarah
Jessicou Parker, hvězdou seriálu Sex ve
městě, vám pomůže nalézt odpověď.
Režie: Douglas McGrath
Hrají: Sarah Jessica Parker, Pierce Brosnan, Kelsey Grammer
HCE
Pátek 25. – neděle 27. listopadu
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
Malajsie, animovaný/komedie, dabing, 2D

Doporučená přístupnost: všem
ŽRALOCI NA S(O)UŠI
Animovaný film Žraloci na s(o)uši vypráví o dvou žraločích bratrech – malém Pupovi a velkém Juliovi.
Režie: Aun Hoe Gou
HCE

Smolíček, Dorotka a papoušek, Krtek
a zápalky, Krtek a muzika, Opojení zvukem, Mikeš hrdina, Mikeš – O detektivu
Sultánovi, Jak Žofka pořádala sportovní
den, Jak Skoka a Kuka překvapila povodeň
KFP

Pátek 25. – neděle 27. listopadu
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
USA, akční/drama/fantasy, titulky
Doporučená přístupnost: od 10 let
VÁLKA BOHŮ 3D
Moderní zpracování legend starého Řecka ve formátu 3D od režiséra Tarsema
Singha s hvězdami jako Mickey Rourke,
John Hurt, Freida Pinto nebo Stehen
Dorff.
Režie: Tarsem Singh
Hrají: Henry Cavill, Mickey Rourke, John
Hurt
HCE

SENIORSKÉ STŘEDY

Pondělí 28. a středa 30. listopadu
od 17.30 a 20.00 hod.
ČR, thriller, 90, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
VENDETA
Vstupné: 90 Kč
Nelítostný střet Ondřeje Vetchého a Oldřicha Kaisera v novém českém thrilleru.
Režie: Miroslav Ondruš
Hrají: Ondřej Vetchý, Oldřich Kaiser,
Igor Chmela, Marek Taclík,Lucie Šteflová, Ondřej Havel, Václav Vostárek, Daniel Novák, Václav Neužil, Leoš Noha
Bontonfilm

Středa 16. listopadu
POZOR!!! od 9.30 hod.
ČR, komedie/hudební/rodinný, 103, 2D
promítání pro seniory a handicapované
V PEŘINĚ
Vstupné: 40 Kč
Na své sny už nejste sami!
Hudební komedie F. A. Brabce V peřině
je první český film připravovaný kompletně ve 3D.
Režie: F. A. Brabec
Hrají: Lucie Bílá, Karel Roden, Amálie
Pokorná, Matěj Převrátil, Bolek Polívka, Eliška Balzerová, Nina Divíšková,
Arnošt Goldflam, Jiří Mádl, Anna Stropnická, Nikol Moravcová a další
HCE

Úterý 29. listopadu
od 17.30 a 20.00 hod. /FK/
ČR, dokument, 73, 2D
Doporučená přístupnost: všem
MŮJ OTEC GEORGE VOSKOVEC
Vstupné: 80 Kč
Dokumentární film přibližuje osobní
život a uměleckou kariéru Jiřího Voskovce od jeho příchodu do Spojených států v roce 1950 až po jeho úmrtí v roce
1981. Film je vyprávěn z pohledu jeho
mladší dcery Gigi, která po letech zjišťuje, kdo byl její otec Jiří–George Voskovec.
Režie: Libuše Rudinská
Herci: Gigi Voskovec–Gotfried, Vicki
Voskovec–Cebek, Christine Voskovec,
Václav Havel, Miloš Forman
DĚTSKÉ SOBOTY
Sobota 5. listopadu
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 70
Doporučená přístupnost: všem
BROUČCI A BYLA ZIMA
Vstupné: 30 Kč
Zvířátka a Petrovští, Krtek o Vánocích,
Broučci – Byl podzim, Jak křeček snědl
dědu Mráze, Broučci – Loučení
KFP
Sobota 12. listopadu
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 68
Doporučená přístupnost: všem
KYTICE POHÁDEK II.
Vstupné: 30 Kč
Konzerva, Velryba Sbydlev, Krtek a televizor, Jak sluníčko vrátilo štěňátku vodu,
Člověk neandrtálský, Cvrček a basa, Jak
jeli k vodě, Krtek a zelená hvězda, Jak
Žofka pořádala maškarní bál
KFP
Sobota 19. listopadu
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 65
Doporučená přístupnost: všem
SMOLÍČEK
Vstupné: 30 Kč

Středa 2. listopadu
POZOR!!! od 9.30 hod.
USA, komedie, titulky, 107, 2D
promítání pro seniory a handicapované
HEZKÉ VSTÁVÁNÍ
Vstupné: 50 Kč
Komedie s Harrisonem Fordem.
Režie: Roger Michell
Hrají: Rachel McAdams, Patrick Wilson,
Harrison Ford, Jeff Goldblum, Diane
Keaton ad.
Bontonfilm

FILMOVÝ KLUB – KINO OKO
Úterý 15. listopadu
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
ČR, drama, animovaný, 87, 2D
Doporučená přístupnost: všem
ALOIS NEBEL
Vstupné: 60 a 45 Kč
Dlouho očekávaná adaptace kultovního
komiksu Alois Nebel autorů Jaroslava
Rudiše a Jaromíra 99 přináší temný příběh s atmosférou podobnou filmům jako
Scanner Darkly, Sin City nebo Valčík
s Bašírem, k jehož realizaci použil režisér
Tomáš Luňák poprvé v české kinematografii rotoscoping, unikátní technologii
kombinující kreslený a hraný film.
Režie: Tomáš Luňák
Animace: Noro Držiak
Hrají: Miroslav Krobot, Karel Roden,
Ondřej Malý, Tereza Voříšková, Marie
Ludvíková, Leoš Noha, Alois Švehlík
Úterý 29. listopadu
od 20.00 hod.
ČR, dokument, 73, 2D
Doporučená přístupnost: všem
MŮJ OTEC GEORGE VOSKOVEC
Vstupné: 80 a 65 Kč
Dokumentární film přibližuje osobní život a uměleckou kariéru Jiřího Voskovce
od jeho příchodu do Spojených států v roce 1950 až po jeho úmrtí v roce 1981.
Film je vyprávěn z pohledu jeho mladší
dcery Gigi, která po letech zjišťuje, kdo
byl její otec Jiří–George Voskovec.
Režie: Libuše Rudinská
Herci: Gigi Voskovec–Gotfried, Vicki
Voskovec–Cebek, Christine Voskovec,
Václav Havel, Miloš Forman
Změna programu vyhrazena.

Předprodej a rezervace
vstupenek kino OKO
tel.: 383 322 625, otevřeno:
PO–NE 16.30–20.00 hod.
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POZVÁNKY
l 8. 11. – Tykáme si se Shake-

ŠMIDINGEROVA
KNIHOVNA
l 29. 9.–7. 11. – Osudové roky

l

l

l

l

české státnosti. Výstava věnovaná tématice nejdůležitějších
události formování a vzniku
samostatného českého státu ve
20. století. ŠK, vstupní hala.
9. 11.–5. 12. – 2 x 20 let. Zn.
OF. Strakonický básník, antikvář a nakladatel Ondřej Fibich
se představuje. ŠK, vstupní hala.
3. 11. – Večer s Idou Kelarovou. Zpěvačka, producentka
a manažerka hudebních projektů a festivalů představí občanské sdružení Miret – ojedinělý
pokus změnit svět opovrhovaných na svět akceptovaných
a vítaných. Literární kavárna
Quo vadis (bývalá čajovna Inspirace), 18.00 hod.
5. 11. – Československé legie
1914–1945. Pásmo vzpomínek k 93. výročí vzniku Československé republiky a ke
Dni válečných veteránů. Přednáška, promítnutí dokumentu
Cesta domů a beseda s válečným veteránem kpt. Břetislavem Kašparem. ŠK, společenský sál, 9.30 hod.
8. 11. – Školení počítačové
gramotnosti – Posíláme první e-mail. Psaní, úprava, tisk
a třídění elektronických dopisů. ŠK, studovna, 9.30 hod.

OD CECILKY PO KOLEDU
Tradiční vánoční výstava nazvaná
Od Cecilky po koledu přiblíží návštěvníkům tradice a zvyky udržované od poslední taneční zábavy
na sv. Cecílii (22. listopadu) až po
Tři krále (6. ledna). Za pomoci
jednotlivých diorámat znázorní,
jak naši předkové prožívali vánoční čas – období adventu, Vánoc
a koledy.
Část věnovaná postnímu adventnímu období představí mytické
postavy, které obcházely stavení,
dotazovaly se na minulost, trestaly hříšníky a hodným dětem nadělovaly drobné pamlsky – barborky,
sv. Mikuláš s čertem a andělem.
Jejich kolegyně lucky pak symbolicky čistily příbytky od staré nečistoty. Docházelo tak k zhodnocení uplynulého roku a k přípravě
na rok budoucí.
Období Vánoc začínající Štědrým
dnem (24. prosince) a vrcholící
Božím hodem vánočním (25. prosince) přiblíží obyčeje, které vykonávali hospodáři, hospodyně, dív-

l

l

l

l

spearem. Neklasické povídání
o jednom z největších klasiků.
Beseda s Vladimírem T. Gottwaldem v rámci AVČ, vítáme
i širokou veřejnost. ŠK, společenský sál, 17.00 hod.
9. 11. – Šlo na Šumavě opravdu o kůrovce? Pořadem z nového cyklu Zelené otazníky
vás provede pan Karol Lesný
a hovořit bude o aktuální situaci na Šumavě. Literární kavárna Quo vadis (bývalá čajovna
Inspirace), 18.00 hod.
15. 11. – začínáme kurz zdravého veg(etari)ánského vaření, 1x měsíčně do dubna
2012, je možné se hlásit na
každý termín zvlášť. Info na
jan.juras@knih-st.cz. Pořádá
Ekoporadna ŠK v Bylinkárně U Lva (Velké náměstí 219),
18.00 hod.
29. 11. – Jak na fundraising.
Lektorka Jana Ledvinová povede kurz primárně určený
pro vedoucí pracovníky NNO
poskytujících sociální služby, či pro další humanitárně zaměřené organizace, poskytovatele sociálních služeb
a pracovníky těchto organizací. Organizuje o. s. Prevent.
Účastnický poplatek 200 Kč.
ŠK, společenský sál, 10–17 hod.
30. 11. – Spisovatel, terapeut,
konstelář a guru Jan Bílý představí svou novou knihu Skryté poselství českých pověstí.
Řeč bude také o krizi naší civi-

ky, děti a chlapci. Hospodáři
a hospodyně se skrze jednotlivé
úkony snažili předpovědět či zajistit úrodu v nadcházejícím roce.
Chlapci a děvčata si předpovídali
budoucnost se zaměřením na
otázky zdraví, cest, vdávání i případné smrti. Štědrý večer byl spojen s oslavou narození Ježíše Krista – se stavěním betlémů. Teprve
později přibyla štědrovečerní nadílka a vánoční stromek.
Po postní adventní době a vánočních svátcích přicházela doba veselí obecně zvaná koleda začínající na sv. Štěpána (26. prosince)
a končící na Tři krále (6. ledna).
Koledování původně probíhalo
v podobě štědrovečerní obchůzky
s betlémem či děťátkem. Koledníci
odříkávali rýmované koledy či zpívali. Chodili sami nebo ve skupině.
Výstava bude zahájena slavnostní
vernisáží dne 22. listopadu 2011
v kapitulní síni strakonického
hradu v 16.00 hodin a potrvá do
26. prosince 2011.
Blanka Jirsová

lizace i rodinných a městských
konstelacích. Uvádí Ondřej
Fibich. ŠK, společenský sál,
18.00 hod.

l v sobotu 26. 11. na příro-

prof. Ing. Hany Šantrůčkové,
CSc. Co vyprávějí šumavské
smrčiny. Od 17.00 hodin v sále gymnázia.
l v neděli 13. 11. na přírodovědnou procházku (10 km). Sraz
v 10.55 hodin před nádražím
ČD. V 11.09 jede vlak do Radomyšle. Odtud se půjde pěšky
po zpevněných cestách.
l v pondělí 14. 11. mezi 17.00–
19.00 hodin do pobočky ŠK
za parkem v Husově ul. 380 na
Tvořivý podvečer: Drobné vitráže – ukázky techniky Tiffany s Evou Lánovou.

dovědný výlet vlakem. Sraz
v 8.55 hodin před nádražím.
Jde se z Ražic do Písku (asi
10 km) na jarmark waldorfské ZŠ. Návrat např. v 16.26.
l v neděli 27. 11. na hraní na
kantely (vyrobené při akcích
ŠK) od 18.00 hodin v pobočce
za parkem v Husově ul. 380.
Ve spolupráci s o. s. Spona.
K poslechu zveme i veřejnost.
l na páteční schůzky MOPíků.
Sraz vždy v 16.00 hodin před
hradem u kanceláře CIAO.
4. 11. půjdeme na hřbitov.
11. 11. ke gymnáziu podívat se
na oskeruši vysazenou MOPíky. 18. 11. a 25. 11. vyrobíme
dárky pro charitní jarmark.
Více na www.csop-strakonice.net,
nebo 383 323 021.

FOKUS PÍSEK,
POBOČKA STRAKONICE
SDRUŽENÍ PRO PÉČI
O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ.
Bezděkovská 216,
386 01 Strakonice
Tel.: 608 271 800,
E-mail: krejsova@fokus-pisek.cz
Otevírací doba:
pondělí: 9.00–16.00
úterý: 9.00–16.00
středa: 13.00–17.00
čtvrtek: 9.00–16.00
pátek: 9.00–12.00

Ukázka programu na listopad
1. 11. úterý 10.00–15.00 Zpívání
2. 11. středa 13.00–17.00 Vycházka
7. 11. pondělí 10.00–13.30
Vařečka, 13.30–14.00 Úklid
14.00–16.00 PC kurz
po individuální domluvě
Týdny duševního zdraví 7.–18. 11.
2011 vždy od 9.00 do 13.00
výstava obrázků a výrobků
klientů ze Strakonic
Další informace
o našem programu můžete nalézt
na www.fokus-pisek.cz

ŠK A ČSOP ZVOU
l v pátek 11. 11. na přednášku

Slavnostní vernisáž výstavy 22.
11. v 16 hodin.
Kapitulní síň strakonického hradu
(Další informace o výstavě jsou v samostatném článku na této straně.)

MUZEUM
STŘEDNÍHO POOTAVÍ
Stálé expozice muzea uzavřeny
VÝSTAVY:
11. 10.–4. 11. 2011
Jindřich Jindrák –
Výstava k nedožitým 80. narozeninám strakonického rodáka, dudáka Prácheňského souboru, člena
Národního divadla, barytonisty
Jindřicha Jindráka. V úterý 1. listopadu se přímo na výstavě v kapitulní síni bude od 17.00 hodin
konat beseda s paní Janou Jindrákovou, manželkou operního pěvce.
Kapitulní síň strakonického hradu
(Více o Jindřichu Jindrákovi naleznete na straně 6.)
23. 11.–26. 12. 2011
Od Cecilky po koledu –
Tradiční vánoční výstava, zvyky
a tradice udržované od poslední
taneční zábavy na sv. Cecílii až po
Tři krále.

Otevírací doba:
Po–pá 9–12 a 13–16 hodin
So, ne, svátky 13–16 hodin
27. 11. od 16 hodin
Vánoce v Zámecké galerii
Výstava loutek A. Křešničky, zakladatele LS Radost Strakonice,
doplněná prodejem drobných
vánočních předmětů, potrvá do
24. 12. 2011.

Středověký vodní mlýn Hoslovice:
Expozice vodního mlýna
uzavřeny
Připravujeme na prosinec:
2.–4. 12. 2011
Adventní řemeslné trhy pod
Rumpálem
Tradiční vánoční jarmark s kulturním programem na nádvoří
strakonického hradu.
Informace o sezoně 2011:
www.muzeum-strakonice.cz
383 321 537, 380 422 608
11
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INFO A SPORTOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI

MATEŘSKÉ CENTRUM BERUŠKA
Lidická 194, Strakonice, 1. patro
v bývalé ZŠ proti nemocnici
Otevřeno: po–pá 9.00–13.00 hodin
Hlídání dětí – po telefonické či
e-mailové dohodě, členky 50 Kč/
hod., nečlenky 60 Kč/hod.
Zveme širokou veřejnost
Úterý 1. 11. od 20.00 hod.
Meditační večer II.
Přijďte se uvolnit, zharmonizovat
si čakry. Pohodlný oděv, deku
(polštářek) s sebou. Vstupné:
60 Kč (členi 40 Kč).
Pondělí 7. 11. od 10.00 hod.
Cvičení na páteř a klouby dle Borise Tichanovského.
Úvodní přednáška s praktickou
ukázkou. Zdarma.
Úterý 8. 11. od 18.00 hod.
Cvičení na páteř a klouby dle Borise Tichanovského.
Úvodní přednáška s praktickou
ukázkou pro ty, co se v pondělí nemohli zúčastnit. Zdarma.
Středa 9. 11. od 20.00 hod.
Dílnička pro dospělé.

Výroba vánočních zvonečků skládáním stuhy na polystyrenový korpus pomocí špendlíků. Vstupné:
40 Kč (členi 20 Kč) + spotřebovaný materiál, který zajistíme.
Pátek 11. 11. od 15.30 hod.
Drakiáda s opékáním
Přijďte si pustit draka na prostranství pod Hvězdou a opéct vuřtíky
(vuřty a draky s sebou). Dle počasí.
Pondělí 21. 11. od 10.00 hod.
Počítačový kurz.
Informační schůzka k projektu Jak
se neztratit.
Pravidelné dopolední programy
PO 10.00 hod.
Volná herna, Pohybové hrátky
ÚT 10.00 hod.
Pohádkové úterky
Výtvarný program – (poslední út.
v měsíci, tj. 29. 11).
ÚT 16.00–17.00 hod.
Kašpárek – (v liché úterky, tj.
8. 11., 22. 11.)
ST 10.00 hod.
Sportík (sudý) a Zpívánky (lichý), Šátkování – (1. středa v měsíci, tj. 2. 11.)
ST 16.00–18.00 hod. Kutílci
ČT 10.00 hod. Hrátky s batolátky
ČT 16.00–16.45 hod. Flétnička
PÁ 10.00 hod. Hajánci

Více informací na www.mcberuska.cz,
mcberuska.strakonice@seznam.cz, tel.: 773 165 696, 605 284 553
UPOZORNĚNÍ – Cvičení pro seniory v tělocvičně TJ ČZ je v pondělí
od 14.30 hodin a ve čtvrtek od 14.00 hodin.

JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA STRAKONICE
ve spolupráci s Úřadem práce ČR si vás dovoluje pozvat na akci
– Prezentace středních škol a firem
Termín konání: středa 9. 11. 2011 od 9 do 15.30 hodin
Místo konání: Dům kultury Strakonice
Srdečně zveme žáky 7. až 9. tříd, jejich rodiče i širokou veřejnost!
Téměř čtyřicet vzdělávacích institucí z celého Jihočeského kraje vám
představí studijní programy! Pro návštěvníky výstavy připravena soutěž
o atraktivní ceny! Vstup zdarma!
– Seminář DPH v příkladech
Termín: úterý 15. listopadu 2011 od 9 do 13 hod.
Přednáší: Ing. Václav Dvořák – FINVEST Příbram
Místo konání: Zasedací místnost FÚ Strakonice, Na Ohradě 1067
Další připravované semináře:
6. 12. 2011 Praktické provádění Intrastatu – přednáší JUDr. Otakar
Krátký
13. 12. 2011 Daňové aktuality – přednáší Ing. Václav Dvořák
Více informací: JHK, 1. patro, tel.: 383 326 429, e-mail smerdova@jhk.cz
nebo na www.jhk.cz

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA POUZE JEDEN DEN
V pondělí 28. listopadu 2011 od 7 do 17 hodin bude probíhat humanitární sbírka letního a zimního oblečení, lůžkovin, prostěradel, ručníků,
utěrek, záclon, látek (minimálně 1 m2), domácích potřeb (nádobí, skleničky), peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů, dek, obuvi (nepoškozené), školních a sportovních potřeb, hraček, jakéhokoliv čistého
potrhaného textilu, kabelek, batohů, školních brašen, koženého i koženkového oblečení, bund pravé i umělé kožichy, prací a čisticí prostředky,
hygienické a toaletní potřeby.
Věci zabalené do igelitových pytlů či krabic (aby se nepoškodily transportem) přinášejte na nádraží ČD vlevo na slepou kolej přímo do vagonu.
Je možný i finanční příspěvek na zajištění dopravy. Věci, které nebude
možné vzít: ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace,
koberce, nábytek, jízdní kola, lyže, dětské kočárky, znečištěný a vlhký
textil. Více na www.diakoniebroumov.org.

PROVOZ PLAVECKÉHO STADIONU V LISTOPADU 2011
Jumping je ideálním sportem pro formování postavy. Nyní si můžete tento léty prověření aerobní program vyzkoušet na patentovaných trampolínách ve sportovní hale STARZ, Máchova 1113, a to pondělky 17.00–18.00, úterky 18.00–19.00 a čtvrtky 19.00–20.00. Bližší informace na tel.: +420 724 040 340
nebo niky-jumping@seznam.cz, www.niky-jumping.cz.

KRYTÝ BAZÉN

SAUNA

PONDĚLÍ 6.00–8.00
(kondiční plavání)

17.00–20.00x

ÚTERÝ

20.00–22.00
20.00–22.00

STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
SOBOTA

14.30–15.30 (lichý týden)
13.30–15.30 (sudý týden)

6.00–8.00 12.30–13.30* 13.30–17.00 20.00–22.00
(kondiční plavání)
13.30–16.30
6.00–8.00 12.00–14.30
(kondiční plavání)

20.00–22.00
15.30–22.00
(15.30–19.00x)

13.00–20.00

NEDĚLE
13.00–20.00
Vysvětlivky: x – polovina bazénu, * – plavání pro důchodce
STARZ Strakonice
Na Křemelce 512,
386 11 Strakonice
e-mail: starz-st@quick.cz
www.starz.cz
12

AKTUÁLNÍ PROGRAM
v pátečním Strakonickém deníku,
na tel.: 383 321 792, na infolince 383 324 209 nebo na webu:
www.starz.cz.

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

FITNESS
zavřeno
10.00–22.00: ženy
10.00–22.00: muži
10.00–22.00: společná
10.00–22.00: ženy
10.00–17.00: muži
zavřeno

VÝJIMKY
Sauna
Čtvrtek

Plavecký stadion
Pondělí
9.00–12.00
Úterý–pátek
9.00–12.00
Sobota
Neděle

14.00–19.00
14.00–21.00
15.00–19.30
15.00–19.30

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

Úterý 1., 8., 15., 22., 29. 11.
16.15–17.15: rodiče+děti do 10 let
17.30–18.30: společné
Plavecký stadion
Vstupné:
Čtvrtek 17. 11. 13.00–20.00
děti do
6 let zdarma
Pátek
18. 11. 9.00–22.00
děti do
15 let 20 Kč/os.
(15.30–20.00x)
dospělí od 15 let 30 Kč/os.
Fitness na plaveckém stadionu
Soboty a neděle dle aktuálních
Čtvrtek 17. 11. 15.00–19.30
možností.
Změny programů vyhrazeny!
17. 11. 10.00–17.00
společná

ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE 11/2011

ANKETA
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AKCE
www.ddmstrakonice.cz
ZATOČÍME S NUDOU!

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
ADVENTU
ZVONKOVÝ PRŮVOD
Neděle 27. 11. 2011
Přijďte s námi rozsvítit vánoční strom a zapálit první svíci na adventním
věnci. Nezapomeňte s sebou vzít zvonky, zvonečky, rolničky, světýlka,
lampiony, lucerničky nebo nás překvapte kostýmem.
Program:
VELKÉ NÁMĚSTÍ
15.15
Prohlídka prací vánoční soutěže Andělé a čerti v městském
informačním centru
15.45
Vyhlášení vítězů vánoční soutěže
16.15
Rozsvícení vánočního stromu na Velkém náměstí za zvuku koled
16.30
Zvonkový průvod městem na strakonický hrad – průvod
povedou andělé – Velké náměstí – U Sv. Markéty – na hradě se s anděly rozloučíme vánočními písněmi
STRAKONICKÝ HRAD
Kostel sv. Prokopa
17.00
Zapálení první adventní svíce starostou města
17.15
Adventní koncert – Pěvecký sbor Gymnázia Strakonice,
varhany – Mgr. Adam Viktora
Rytířský sál
17.00
Čertoviny čertice Berty Puberty a čertovy babičky –
interaktivní zábava pro děti
Doprovodný program
13.00–18.00 Kapitulní síň – vánoční výstava Od Cecilky po koledu –
zvyky a tradice od poslední taneční zábavy na sv. Cecílii
až po Tři krále, pohyblivý betlém F. Malého
16.00–19.00 Vánoce v Zámecké galerii – výstava loutek A. Křešničky, zakladatele LS Radost Strakonice, prodej drobných
vánočních předmětů
Změna programu vyhrazena.
Všechna díla z vánoční soutěže si můžete prohlédnout do konce roku
v Městském informačním centru na Velkém náměstí a zároveň se ve
dnech 15.–18. 11. 2011 můžete zúčastnit hlasování o nejlepší práce.
Všichni jste srdečně zváni.
MIC Strakonice, tel.: 383 700 700/701, www.strakonice.eu
Lucie Šerlová, MIC
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ
ŠKOLA, STRAKONICE,

Kochana z Prachové 263
tel./fax: 383 332 166
e-mail: zus-strakonice@cmail.cz
http://zus.strakonice.cz

9.–12. 11.

Reprezentace divadelního souboru ZUŠ na opavském
studentském divadelním festivalu Na cestě.
16. 11.
Vzdělávací seminář pro jihočeské a západočeské učitele
houslí: Setkání s paní Magdalenou Mickovou II od 10.30
do 16 hodin v zámeckém sálku.
Zájezd hudebního oboru na pořad BIG CHES BAND do
Národního domu na Vinohradech a Po stopách Antonína
Dvořáka (170. výročí) do Nelahozevsi a Zlonic.
Žákovský koncert v zámeckém sálku od 17.30 hodin.
20. 11.
Vystoupení divadelního souboru žáků ZUŠ v Činoherním klubu v Praze.
26. 11.
Vystoupení L Bandu na slavnostním programu k 90. výročí strakonické házené.
29. 11.
Divadelní představení souboru ZUŠ pro žáky strakonického gymnázia v Rytířském sále.
Srdečně zveme 1. 12. v 17 hod. na Adventní koncert žáků do domu kultury.
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5. 11. Florbal starší žáci – turnaj, házenkářská hala 8–13 hod.
6. 11. HŘIŠTĚ BEZ BOT – výlet pro děti a ostatní zájemce, sraz
v 8.15 hodin v DDM Vodňany, cena 240 Kč, přihlášky do 1. 11.
2011. Informace: vodnany@ddmstrakonice.cz, 383 382 372
(Krausová, Hanusová).
7. 11. Hrátky s barevným podzimem – CEV Podskalí 15–17 hod.,
prohlídka zvířat, deskové hry, tvořivá dílna – podzimní dekorace, cena 30 Kč.
25. 11. ADVENTNÍ VĚNCE – tvůrčí dílna v DDM Na Ohradě od 15.30
hod. (s sebou slaměný věnec – korpus, svíčky, vstupné 80 Kč).
Informace: hrdlickova@ddmstrakonice.cz, 383 322 216.
28. 11. NAMALUJ SI SKLENĚNÝ ŠPERK – tvůrčí dílna v DDM
Na Ohradě od 16.30 hod. (výroba originálního módního doplňku, vstupné 80 Kč). Informace: hrdlickova@ddmstrakonice.cz,
383 322 216.
Připravujeme na prosinec:
5. 12. Mikulášská nadílka pro veřejnost (sál DDM Na Ohradě, od
16 hod.).
Nabízíme nový kroužek: výpravy za poklady. Některé z kroužků je možné ještě doplnit: country tance, ruský jazyk, anglický jazyk, latinskoamerické tance, deskové hry, šachy, včelaři, muškaři, automodeláři, tvůrčí
dílna ve Volyni. Podrobnější informace v DDM Na Ohradě (383 322 216)
a v CEV Podskalí (383 332 956).
GYMNÁZIUM STRAKONICE
si vás dovoluje pozvat na cyklus geografických přednášek a promítání:

S GYMNÁZIEM NA CESTÁCH
Úterý 15. 11. 2011 od 18 hodin v promítacím sále strakonického gymnázia
ZA PŘÍRODNÍMI
ZAJÍMAVOSTMI POBALTÍ
Během prvního promítání tohoto
cyklu nás geologicky starou krajinou, modelovanou především ledovcem a mořem, provede paní
Libuše Leischnerová. Zavítáme především do národních parků, čekají
nás ale i jiné zajímavosti, jako je naFoto: Libuše Leischnerová
příklad nejvyšší hora této oblasti.
Úterý 29. 11. 2011 od 18 hodin
v promítacím sále strakonického
gymnázia
SEVERNÍ INDIE
Během druhého cyklu promítání se
podíváme na řadu zajímavých míst
severní Indie. Posvátným městem
Varanásí, velkolepým Taj Mahalem, pouští Thár či indickými Himalájemi nás tentokrát provedou DaFoto: Daniel Šimeček niel Šimeček a Veronika Kovářová.
Od 1. 11. KLUB MANA najdete na
nové adrese: Lidická 194 (bývalá
ZŠ), Strakonice, I. patro.
JÓGA V NAŠÍ KULTUŘE – úterý 15. 11. od 17.30 hodin v literární kavárně Quo vadis, Na Ohradě 31, Strakonice. Přednášku povedou manželé Ing. Jaroslav a Irena Jírovi, kteří se zabývali jógou jako cvičitelé
15 let. Více informací na našich nových stránkách www.klubmana.cz
BOHOSLUŽBY – neděle 6. 11. a 20. 11. od 9.00 hodin
TANČÍME PRO RADOST I PRO ZDRAVÍ – úterý od 16.30 hodin
VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH – středa od 18.00 hodin
ZAMYŠLENÍ NAD BIBLÍ – čtvrtek od 17.00 hodin
KLUB PRO MLÁDEŽ – pátek od 16.00 hodin
Zapoj se do diskuze na zajímavá témata, biblická zamyšlení, sport, pohoda a vždy skvělá ZÁBAVA! www.mladez-strakonice.webnode.cz
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ZÁBAVA

KŘÍŽOVKA
1/ předložka, zatít
2/ duchovní, ženské jméno
3/ počítačové paměti, bůh lásky,
SPZ Belgie
4/ křik vrány, panovník, zkratka
jména Alphonse
5/ nosovka, karetní hra, část obličeje
6/ knižní velkoobchod, cizí ženské
jméno, cestovní průkaz
7/ tělo, SPZ Norska, rychlý pohyb
8/ společenská karetní hra, Slovensko
9/ výtažek z bylin, list z kartonu
10/ opak malého, projev psa, české město
a/ ruská řeka, poloměr, část svíčky, pohyb kyvadla
b/ SPZ Německa, kříženec velblouda, chem. zn. síry, domácí zvíře
c/ lidově zimní stadion, citoslovce
bolesti, slovenská firma (plastové
poklopy)
d/ povzdech, ypsilon, nečistota, dětský pozdrav, technická kontrola

RECEPTY

UDÁLOSTI A ŽIVOTNÍ
VÝROČÍ OSOBNOSTÍ
V LISTOPADU
2. 11. 1911 – zemřel Miloš Jiránek, malíř, výtvarný kritik a spisovatel (100. výročí úmrtí)
7. 11. 1811 – narodil se Karel
Jaromír Erben, básník a sběratel
lidové slovesnosti (200. výročí
narození)
7. 11. 1891 – americký inženýr
Whitcomb Judson získal patent
na první zip, neboli zdrhovadlo
(120. výročí)

Řešení z minulého čísla – Nevytvoří velké věci
e/ značka tuny, tajenka
f/ dávat prádlo do vody, tavenina
g/ španělsky zlato, nemoc, iniciály spisovatele Rollanda

h/ chemické značka uranu, popěvek, jméno psa
i/ soubor fotografií, usazenina
pomůcka: Nal

Na posvícení kromě husy (kachny) se zelím a knedlíky musí být i koláče a hnětynky.
Mladým kuchařkám můžeme poskytnout některé vyzkoušené recepty.

Koláče
1 kg polohrubé mouky, 1/4 kg másla (může být půlka sádla), 20 dkg
cukru, 2 vejce, 1/4 l mléka, 7 dkg
kvasnic, trochu soli, vejce na potření.
Nejprve si připravíme kvásek –
5 lžic vlažného mléka, kvasnice,
trochu cukru a necháme na teplém místě vzejít.
Všechny přísady (pozor na teplotu, udržovat vše teplejší) vysype-

me do mísy, přidáme kvásek a zaděláme na dobře provzdušněné
těsto. Necháme vykynout, vyválíme malé kuličky a opět necháme
vykynout. Vymáčkneme střed, potřeme rozšlehaným vejcem, naplníme různými náplněmi a posypeme drobenkou.
Pečeme 10 min. na 180 stupňů.
Náplně:
oříšková – 30 dkg strouhaných
oříšků, 30 dkg cukru, voda, citronová šťáva

tvarohová – 1 tvaroh, 1 vejce, 5 dkg
cukru, vanilkový pudink a cukr
maková – 20 dkg mletého máku,
10 dkg rozdrcených piškotů, 8 dkg
cukru vmícháme do 1/4 l svařeného mléka
Hnětynky
1/2 kg másla, 1/2 kg cukru, 80 dkg
polohrubé mouky, 6 žloutků, mléko
(smetana) podle potřeby, vanilkový cukr, trochu prášku do pečiva,
trochu rumu, sníh.

10. 11. 1891 – zemřel Jean
Arthur Rimbaud, francouzský
básník, jeden z nejvýznamnějších
tzv. prokletých básníků (120. výročí úmrtí)
24. 11. 1991 – zemřel britský
zpěvák skupiny Queen Freddie
Mercury (20. výročí úmrtí)
Vše smícháme, nakonec vmícháme
sníh z bílků a vylijeme do tukem vymazaných a moukou vysypaných
formiček. Zdobíme čokoládovou,
citronovou apod. polevou a barevnými ozdobami (popř. bonbony).
Hnětynky vykrajované
25 dkg polohrubé mouky, 16 dkg
másla, 1 lžíce rumu, 2 lžíce cukru,
2 prolisované vařené žloutky.
Zpracujeme placku 1/2 – 3/4 cm
vysokou a vykrajujeme hnětynky.
Po upečení zdobíme polevou
a drobnými ozdobami.

PRANOSTIKY NA LISTOPAD
„Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.“
„Na svatého Martina bývá husa pečená.“

Šimon Hos, 9 let

Miroslav Matěj Císař, 7 let
Matěj Lexa, 10 let

Jan Hrdina, 10 let

Pranostiky nakreslili žáci výtvarného oboru ZUŠ Strakonice pod vedením Mgr. Ivany Schwarzové.
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POHLED DO HISTORIE
bě byl již pionýr zrušen, a tak objekt převzalo do péče též MěKS se
záměrem vybudovat zde kulturní
zařízení pro potřeby obyvatel sídliště včetně druhého kina.
Součástí objektu byl již tehdy kinosál, ale připravený na promítání 16 mm filmu, což bylo v obdobných zařízeních běžné. Rovněž
součástí objektu byly různé prostory určené k provozu všemožných dětských kroužků od fotokomory, modelářské dílny, klubovny
a tanečního sálku – tělocvičny.
Pokud kinosál měl sloužit jako
druhé městské kino, bylo jej nutné

vybavit k promítání 35 mm filmů.
To po stránce vybavení bylo vcelku jednoduché a levné. Ještě před
revolucí byla již zakoupena kompletní nová výbava promítací technologie 35 mm filmu pro rekonstruování kina Svět, kde byla též
uložena. Po nezbytných úpravách v promítací kabině původně
16 mm příležitostného kina Domu
pionýrů se nainstalovala 35 mm
technologie. Na jaře roku 1993
byl objekt kina dokončen a vybaven. V březnu 1993 byl slavnostně
otevřen koncertem JUDr. Ivo Jahelky a přešel do pravidelného

užívání. Začala zde pravidelná
představení Klubu přátel filmového umění, dětská představení
a promítání pro školy. Rovněž
zde byly pořádány i koncerty
jednotlivců a menších skupin,
přednášky…
Zajímavé je též, jak toto nové kulturní zařízení přišlo ke svému názvu. Ing. arch. Jan Rampich, který
v té době sám na sídlišti bydlel, inicioval vyhlášení ankety o název
tohoto objektu. Pokud vím, tak
dětmi byl vybrán název Mravenčí
skála.
Jaroslav Landsinger

SEZONA 2009/10 JE VÍC SOUČASNOSTÍ, ALE K HISTORII PATŘÍ

ré pomáhá Jaroslava Bernasová.
Byly také založeny kroužky na Povážské (vedla jej Lucie Babková)
a ve Volyni (vede Lenka Dušková).
Výborné výkony podává také
Béčko žen, pod taktovkou Lenky
Pichlerové a v průběhu sezony se
již netají svým tajným plánem vyhrát oblast a postoupit do II. ligy.
To se jim podařilo, postoupily bez
jediné prohry! Podobně jako muži
i tato děvčata v Béčku hrají líbivou
hru, přesně podle přísloví – co se
v mládí naučíš, můžeš ve stáří dě-

Nový tým starších žaček je také
bronzový a mladší žačky jsou „jen
páté“ v ČR. Obě družstva vedla Alena Maršánová, syn Jakub
Maršán a pomáhal Miroslav
Vondřička.
Minidívkám unikl postup na přebor o pouhé tři body. Na závěr
sezony pořádáme festival pro dívky ročník 1999 a sklízíme pochvalu od účastníků (14 týmů z celé
ČR). Zejména si přivážíme uznání z Horažďovic, když jedna
plzeňská dívka vykládala své
babičce, jak to v těch Strakonicích bylo pěkné. Naše mladice
byly desáté.
Navíc Pavel Kamaryt svolal do Katovic za vydatné podpory Marie
Kochové všechny generace mužů
i žen. Sešlo se téměř 200 bývalých
hráčů i hráček a setkání bylo po
všech stránkách radostné.
Byl založen také nový tým veteránek (do 30 let – jak říkají), který
je složen z děvčat ročníků 1955 až
1962, který se zúčastňuje celostátních turnajů a i ten úspěšně reprezentuje naše Strakonice. Jsou to
hráčky Jana Dražanová, Jitka
Hromádková, Ilona Jílková, Jitka
Kochová, Andrea Kollerová, Eva
Machartová, Hanka Němcová,
Lenka Renčová, Ivana Řezanková, Jaroslava Stará, Jitka Šímová,
Alenka Vávrová (všechny uváděny
dívčím jménem).
Optimismus i víru pro pokračování historie v dalších sezonách nám
všem přinesly minidívky, i když
v poločase prohrávaly s Pískem
70:2, přiběhla uspěchaně malá
Aneta Šípová plná nadšení, že potřebuje rychle tužku, neboť mají
heslo a chtějí si ho zapsat a klubko
děvčat volalo: ….. „Co jsme, straky,…jaký straky …BK straky,….
straky, straky, straky!“
Miroslav Vondřička

HISTORIE KINA SVĚT
Nyní se dostáváme do období po
sametové revoluci. V této době
jsem stále pracoval u Městského
kulturního střediska ve Strakonicích jako zvukař. Po dohodě jsem
přešel do funkce hlavního promítače a technika kin.
V popisované době bylo tedy kino
Svět mimo provoz, provozovalo se
kino Oko, bylo před dokončením
letní kino a téměř dokončený objekt (dnes Mravenčí skála) na sídlišti Mír. Tento objekt měl sloužit
jako tzv. Dům pionýrů. V této do-

A začala šokem. Úspěšná trenérka
Marcela Krämer z rodinných důvodů končí. Na její místo po přemlouvání usedá bývaly trenér žen
Jiří Johanes.
Zatímco ženy nabírají kondici na
Zadově, mladší dívky v průběhu
prázdnin běhají dobrovolně na plaveckém stadionu v Písku, pak pokračují ve své tradiční Volyni, protože kondice bez umění hrát jim
zlepšení nepřinese. Ženy začaly velmi dobře a muži ještě lépe, jsou
v čele II. ligy a hlavně hrají nadšený basketbal. Opírají se o skvělého
dirigenta Martina Jandu, dříče
v obraně a vůdce týmového ducha
Jana Kramla, pod košem doslova
září Jakub Diviš a svou zlatou ruku
potvrzuje Radan Tesař. Ženy se
opírají o výkony Petry Reisingerové, která je určitě nejlepší českou
podkošovou hráčkou. K ní se střídavě přidávají Darina Johnová, Jitka Musilová a Alena Podskalská.
Nepříjemností číslo jedna v ženském týmu je však zranění Michaely Staré, loňské výrazné opory,
která navíc hrála ve skvělé formě
a pro kterou prakticky sezona skončila. To bylo nečekané oslabení. Po
dobrém úvodu se ztrácí v týmu žen
nadšení i bojový duch, a tak se zklamaný Jiří Johanes rozhodne v polovině ukončit své prvoligové snažení. Na lavičku usedá Eduard
Gaisler, ale nevýrazné výkony pokračují. Složitě se hledají viníci, je
plno kritiky i různých rad. Ženy
končí osmé, je to bráno jako neúspěch, ale na druhé straně je otázka, zda je osmé místo v ČR špatné,
vždyť jsou mezi elitou. Malé Strakonice konkurují daleko větším městům, propagují nás mezi Prahou či
Brnem. Musí se s námi počítat.
Mladší dorostenky jsou mezi nejlepšími v extralize, ale musí hrát

také ve starší kategorii, kde logicky nemohou být již tak úspěšné.
Protože postavení dorostenek ve
starší i mladší kategorii je dlouhodobě mezi nejlepšími pěti, tak nejsme docela nespravedlivě spokojeni. V týmech žaček jsou velké
výkonnostní rozdíly, takže tým
mladších drží Jolana Krejčová,
Hana Kuncipálová, Dana Maršíková a začíná se objevovat Julie
Reisingerová.

Opora Jaroslava Bernasová vždy dokázala bojovat proti přesile, jak ukazuje snímek z ligy žen.
Foto: archiv autora
Naproti tomu doslova září tým mužů, neprohrál 11 zápasů za sebou,
po dlouhodobé části je první a po
sehrání nadstavby je již dva zápasy
před koncem jasné, že bude první
a může přemýšlet o postupu. Radost mužů i diváků je zasloužená
a Jan Kraml diriguje tým k zazpívání jejich oblíbených králíků.
I když dorostenci sestupují z ligy, rodina Jandů nic nezanedbává
a stará se o další generaci.
Nejstarší i mladší minižačky vede
společně Kateřina Konvičková, Jakub Mužík a mezi nimi se objevují
výsledky pilné Radky Drnkové, kte-

lat. Sestavu tvoří Eva Šindelářová,
Kristýna Tomanová, Radka a Lucie Babkovy, Nikola Filková, Kateřina Kramlová, Kateřina Konvičková (po zranění a roční pauze
se vrací), Pavla Brücklerová, Klára Votavová, Eva Čížková, Pavla
Křišťanová, Věra Reisingerová,
Marie Sýkorová.
Mladší dorostenky ročník 93 pokračují v tradici a přivážejí z přeboru ČR bronzovou medaili a tím
navazují na svou úspěšnou žákovskou tradici. Tým vedli Petr
Martínek, Jiří Johanes a pomáhal
Jakub Mužík.
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