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PREVENCE KRIMINALITY MĚSTSKÉ POLICIE STRAKONICE
Do prevence kriminality náleží veškeré aktivity směřující
k předcházení páchání trestných činů či přestupků, ke snižování jejich výskytu cestou
zamezení páchání nebo neutralizací příčin a podmínek jejich
vzniku. Patří sem opatření,
jejichž cílem či důsledkem je
zmenšování rozsahu a závažnosti kriminality, ať již prostřednictvím omezení kriminogenních příležitostí nebo
působením na potenciální pachatele a oběti trestných činů
či přestupků. Prevence tedy
představuje pokus eliminovat
trestnou činnost ještě před
jejím započetím nebo před
jejím pokračováním. Všechny
vyspělé státy si uvědomují nutnost prevence jako prostřed-

domostí dětí a mládeže v oblasti bezpečnosti silničního
provozu a právním vědomí
– zajišťování ukázek a soutěží
pro děti a mládež
– práce s mládeží, která je zaměřena na rozvoj komunikace
a řešení konfliktních situací
– realizace preventivně zaměřených přednášek pro seniory a zdravotně handicapované občany
Nedílnou součástí prevence
kriminality je samozřejmě také
městský kamerový monitorovací systém, s jehož realizací jsme
začali v roce 2003. K 1. 1. 2003
vstoupila v platnost novela zákona č. 553/1991 Sb., o obecní
policii a dalších právních předpisů s tím souvisejících. Pro
nás nejvýznamnější změnou

Jeden z bodů kamerového systému.

Foto: Archiv MP

ku pozitivního působení na
veřejnost, proto je preventivně
–výchovná činnost i nedílnou
součástí práce strakonické
městské policie.
Mezi hlavní body prevence patří:
– příprava, organizace a realizace projektů v preventivně
výchovné oblasti
– organizace a realizace výchovných besed a přednášek
s cílem zvyšovat kvalitu vě-

v tomto zákoně je oprávnění
pořizovat zvukové, obrazové
nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných. Následně
byla MP Strakonice v roce
2003 vybrána ministerstvem
vnitra a zařazena do programu prevence kriminality „Partnerství“, díky kterému město
zahájilo I. etapu budování
městského kamerového monitorovacího systému (dále jen

MKMS). Na služebně MP
vzniklo monitorovací pracoviště, které ovládá vždy strážník
vykonávající dozorčí službu.
Dále pak vzniklo vyhodnocovací pracoviště, které v návaznosti na Směrnici pro práci
s MKMS podléhá zvláštnímu
režimu. Do tohoto prostoru
mají přístup pouze pověření zaměstnanci MP a PČR, aby nemohlo dojít ke zneužití jakýchkoliv dat. V I. etapě byly ve
městě nainstalovány čtyři kamerové body, které monitorují
zejména střed města a prostory
nádraží. Jedná se o místa, která
byla vyhodnocena jako místa,
kde dochází k největšímu počtu
událostí narušujících veřejný
pořádek a také jsou to místa,
kde dochází k největšímu pohybu obyvatelstva. Při výběru
těchto míst byl brán zřetel také
na vzájemnou návaznost jednotlivých kamerových bodů.
V dalších etapách budování
MKMS byly kamery přidány také na místa jednotlivých vjezdů do města a další kamerové
body směřovány tak, aby monitorovaly parkoviště před supermarkety, kde díky zvýšenému
pohybu obyvatel dochází často
k narušování veřejného pořádku, zejména ze strany drobných kapsářů apod.
V dnešní době je město Strakonice vybaveno šestnácti kamerami dvou typů a dvěma
„mobilními kamerami“, které
mohou být instalovány, kde je
právě potřeba.
Cílem MKMS je reagovat na
nárůst trestné činnosti, snížit
její míru a závažnost a znesnadnit podmínky pro páchání
trestné činnosti, zabezpečit majetek, zdraví občanů a tím zvýšit jejich pocit bezpečí. MKMS
slouží preventivně, a to přede-

vším v oblasti narušování veřejného pořádku. Je to jeden
z prostředků sloužící ke zvýšení
bezpečnosti občanů, k prevenci
a potírání kriminality. Kamery
jsou využívány i ke sledování
dopravní situace zejména na
„exponovaných“ místech města.
Pokračování na straně 9.

Vážení spoluobčané,
vstupujeme do nového roku
2012. V jeho průběhu můžeme
očekávat řadu důležitých událostí, které budou významně
ovlivňovat život nás všech.
Jednou z nich, a v oblasti
kultury tou nejvýznamnější na
území našeho města, bude
již XX. mezinárodní dudácký
festival. Všichni víme, že se
jedná o akci, která prezentuje
naše město v celém světě.
Obracím se na vás hned na
prahu roku s prosbou, abyste
náš strakonický a ve světě
nejznámější folklorní festival
každý vzal za své a podpořil jej
v průběhu roku jakoukoliv svou
aktivitou, např. hezkou květinovou výzdobou v oknech.
Do roku 2012 vám chci popřát
hodně zdraví, úspěchů v osobním i pracovním životě, setkání
jen se samými dobrými lidmi
a splnění všech plánů a přání,
se kterými do nového roku
vcházíte.
Pavel Vondrys, starosta
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ZPRÁVY

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

a obnovu herních prvků stávajících
dětských hřišť ve městě.

39. jednání dne 9. 11. 2011

Rada města rozhodla:

Rada města souhlasila:

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
s podáním žádosti o příspěvek
z nadace ČEZ na realizaci projektu Veřejné osvětlení ulice Lidická –
II. etapa v rámci grantového řízení
podpora regionů pro rok 2012.
II. etapa zahrnuje severní úsek
ulice Lidická, konkrétně lokalitu
od budovy ČSOB až k přechodu
pro chodce na Sídlišti 1. máje.
Cílem projektu je doplnit chybějící veřejné osvětlení v této oblasti,
zpřehlednit a zvýšit bezpečnost
dané zóny.

V případě zájmu obyvatel budou
ve městě budovaná další místa
tohoto charakteru.

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY
s poskytnutím příspěvku ve výši:
5 000 Kč DDM Strakonice na akce
pro veřejnost: tvořivá dílna – adventní věnce, skleněný šperk jako
vánoční dárek a mikulášská nadílka 2011; 12 270 Kč ZUŠ Strakonice na pronájem sálu v MěDK na
Adventní koncert ZUŠ Strakonice;
7 896 Kč na úhradu nákladů spojených s pronájmem sálu v MěKS
dne 26. 1. 2012 u příležitosti vyhlašování nejúspěšnějších sportovců okresu Strakonice za rok 2011.

FIT HŘIŠTĚ PRO SENIORY

41. jednání dne 23. 11. 2011

s podáním žádosti o nadační příspěvek z nadace ČEZ do grantového programu Podpora regionů
pro rok 2012 na fit hřiště pro seniory.

Rada města schválila:

Nové fit hřiště pro seniory bude
vybudováno ve Sportovním areálu
Na Sídlišti v místě, kde býval dřevěný přístřešek. Nyní je plocha
ozelenělá. V plánu je umístit šest
prvků jako např. rotopedy, protahovadla, posilovače na ruce a nohy a další, které mohou být využívány jak seniory, tak dalšími
občany. Jedná se o pilotní projekt.

NABÍDKA BYTOVÝCH
JEDNOTEK K PŘÍMÉMU
PRODEJI
Rada města na svém jednání dne
23. 11. 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, Strakonice I o výměře 69,40 m2, minimální cen. nabídka 600 000 Kč.

NOVÉ ATRAKCE PRO DĚTI
rozpočtové opatření ve výši 230 000
Kč. Finance jsou určeny na dovybavení dětských hřišť mobiliářem

Nové herní prvky na Podskalí.
Archiv MěÚ

NEBYTOVÝ PROSTOR
K PRONÁJMU
Rada města souhlasila s vyhlášením nového záměru na pronájem nebytového prostoru v přízemí objektu čp. 49 na Velkém
náměstí ve Strakonicích o výměře
22 m2.
Další informací na tel.: 383 700
311.

PRONÁJEM POZEMKŮ
ZA ÚČELEM ZŘÍZENÍ
LETNÍCH PŘEDZAHRÁDEK

Vyhodnocení nabídek se uskuteční v pondělí 23. ledna 2011 od
15.00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice.

Rada města dne 16. 11. 2011
souhlasila s vyhlášením záměru
na pronájem částí pozemků v lokalitě zrekonstruovaného Velkého
náměstí za účelem umístění letních předzahrádek s tím, že pro
rok 2012 bude cena 1 Kč. Pronájem se týká následujících pozemků: p. č. 1320/5, 1267/3, 1320/3,
1320/1, 1288/3, 1320/2 v k. ú.
Strakonice.

Bližší informace na tel.: 383 700
303 nebo na úřední desce MěÚ.

Více informací získáte na tel.:
383 700 312.
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LESY MĚSTA
zaslat výzvu k podání nabídky na
odkup dřevní hmoty z lesů města
Strakonice.

fičního utkání ve futsale ve
Sportovní hale Strakonice dne
17. 12. 2011.

VĚTŠÍ BEZPEČNOST
PRO MALÉ FOTBALISTY

s přijetím daru – dvou fotbalových
branek junior – v celkové hodnotě
45 600 Kč od ČSTV Jindřichův
42. jednání dne 30. 11. 2011
Hradec.
Rada města souhlasila:
Fotbalové branky jsou z kompozitních materiálů o rozměrech 5x
PODPORA BENEFIČNÍHO UTKÁNÍ 2 m a jsou umístěné na fotbas poskytnutím finančního přílovém hřišti Na Sídlišti. Nové
spěvku ve výši 2 000 Kč na nábranky zvýší bezpečnost dětí na
jemné při druhém ročníku benehřišti.
Usnesení z jednání rady města a zastupitelstva města naleznete na stránkách www.strakonice.eu.

STRAKONICKÁ MOZAIKA
V současné době předkládají rodiče k žádosti o cestovní pas dětí,
které jsou mladší 15 let, a k žádosti o první občanský průkaz
doklad o státním občanství České republiky. Doklad vystavuje
Krajský úřad Jihočeského kraje
v Českých Budějovicích.
Od roku 2012 budou občanství
České republiky posuzovat na základě předložených rodných listů
dětí a jednoho z rodičů přímo pracovnice, které nabírají žádosti
o cestovní doklady a občanské
průkazy. Pouze ve sporných případech, například kdy se jedná
o rodiče, kteří nejsou státními občany České republiky, bude tato
skutečnost opět posuzována krajským úřadem. Od tohoto roku

tedy rodiče ušetří 100 Kč za vyhotovení dokladu o státním občanství.
–––
Dětské zastupitelstvo si pro školní
rok 2011/2012 zvolilo jako hlavní
celoroční téma Bezbariérově nejen po památkách ve Strakonicích. Jako vedlejší témata – výsadba květinových záhonů ve městě
a úprava okolí u busty F. L. Čelakovského na Podskalí.
–––
V prosinci loňského roku proběhlo
kácení nemocných a poškozených
dřevin v Rennerových sadech.
–––
Byla dokončena II. etapa regenerace Sídliště 1. máje, která byla
realizována v průběhu roku 2011.

VÝZVA PRO OBYVATELE SÍDLIŠTĚ 1. MÁJE
Město Strakonice v současné době připravuje již 3. etapu regenerace Sídliště 1. máje. Rádi bychom znali Váš názor na dosud
provedené úpravy a zjistili, které
další problémy v tomto prostoru
považujete za zásadní.
Prosíme Vás tedy o vyplnění
krátkého dotazníku, který je k di-

spozici v papírové podobě v městském informačním centru a elektronicky na internetové adrese
www.strakonice.eu. Vyplněné dotazníky prosíme odevzdejte nejpozději do 31. ledna 2012 do
schránky připravené v Městském
informačním centru na Velkém
náměstí.

PŘÍSPĚVKY NA JEDNORÁZOVÉ AKCE
I v letošním roce budou podpořeny jednorázové sportovní a volnočasové akce. Žádosti na akce konané v termínu od 1. 1. do 31. 3.
2012 mohou podávat zájemci na
předepsaném formuláři nejpozději do 9. 1. 2012.
Předepsaný formulář je k dispozici na internetových stránkách
www.strakonice.eu, portál Občan, odkaz Příspěvky a granty
města - Sport a volný čas, kde je-

také možné nalézt zásady, kterými
se přidělování příspěvků řídí.
Své žádosti včetně příloh zasílejte na Městský úřad Strakonice,
Odbor školství a cestovního ruchu, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice.
V případě dotazů kontaktujte prosím Bc. Lucii Šnajdrovou, odbor
školství a CR MěÚ Strakonice,
tel.: 383 700 844, 725 596 443,
e-mail: lucie.snajdrova@mu-st.cz.
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DĚNÍ VE MĚSTĚ

2012  EVROPSKÝ ROK AKTIVNÍHO STÁRNUTÍ

Jedním z důsledků vysoké kvality
života v Evropě je i prodlužující se
střední délka života. Jinak řečeno
Evropa, Česká republika, ale konec konců i Strakonice stárnou. Je
zřejmé, že téma stárnutí Evropy
a změny její demografické skladby obyvatel se stávají náměty,
které před nás staví nové otázky,
obavy i výzvy.
Jistě i proto byl vyhlášen rok 2012
evropským rokem Aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity.
Po šedesátce život zdaleka nekončí
a s věkem je možné využít více nových příležitostí, které život přináší, ať už v práci, doma nebo například při studiu na univerzitě třetího
věku nebo v dobrovolnické oblasti.
Aktivní stárnutí pak není přínosné
pouze pro seniory samotné, nýbrž
i pro celou společnost a ta si začíná přínos seniorů postupně stále
více uvědomovat.
A co téma senioři a mezigenerační
solidarita ve Strakonicích?
Na straně jedné se již řada věcí daří. Strakonice jsou přímým zřizovatelem řady sociálních služeb pro
seniory, které zajišťuje Městský
ústav sociálních služeb Strakonice. Nově byl dokončen Komunitní
plán sociálních služeb. Úspěšně se
rozvíjí preventivní program městské policie, který zvyšuje bezpečí

seniorů montáží bezpečnostních
řetízků na dveře. Kladné body si
může přičíst Šmidingerova knihovna – zřizovatel Akademie volného
času, která je otevřena především
střední a seniorské generaci.
Jako zdravé město nemůže zůstávat příliš pozadu ani v oblasti aktivního stárnutí. Proto byl na posledním Fóru zdravého města
i speciální kulatý stůl s názvem
Aktivní věk 55+. Od toho stolu vzešel například námět vybudovat ve
Strakonicích fit hřiště pro seniory.
Již druhým rokem jsme též zapojeni do mezinárodního projektu
s názvem „Hledání vhodných nástrojů pro participaci seniorů –
místní komunity jako příležitosti
pro vzdělávání seniorů v oblasti
dobrovolnictví a aktivního občanství“, který spojuje loňský Evropský rok dobrovolníků s tématem
roku letošního. V rámci projektu
hrazeného ze 100 % z programu
Grundtvig se již uskutečnila tři
mezinárodní setkání.
Z tohoto projektu již získaly tři
místní neziskové organizace příspěvek na školení koordinátorů
dobrovolníků a sami se připravují
na využití dobrovolníků ve prospěch nejstarší generace či na získávání dobrovolníků z jejich řad.
A o jaké postřehy se s námi zahraniční partneři podělili?
Zajímavý je rakouský projekt,
v rámci kterého si senioři pomáhají navzájem – někdo zajistí
odvoz na nákupy, jiný nabídne

MĚSTO NEZAPOMÍNÁ ANI NA SVÉ OSADY

Pro zvýšení bezpečnosti občanů
Střely byl vybudován chodník za
1 milion korun.

Okolí kapličky na Virtě bylo zkrášleno.

Na Střele byla vyměněna světla
a jeden stožár.

Z Modlešovic do Hajské vede cesta
s novým povrchem.

pomoc při práci na zahradě. Projekt se jmenuje Zeitbank 55+.
A skutečně oba pojmy čas i banka
mají v tomto projektu své místo.
Ten, kdo pomáhá, věnuje svůj čas
a za to obdrží od této banky nikoliv peníze, ale šek, kde je uvedeno,
kolik hodin věnoval dobrovolnické pomoci. Tento šek může použít
hned nebo si je střádat a uhradit
jimi potom dobrovolnickou výpomoc jiného účastníka projektu,
kterou si vyžádá. V rámci projektu
se pořádají setkání, při kterých
probíhá živá burza nabídek a poptávek toho, co kdo potřebuje, či
nabízí.
Inspirativní byl i příklad z německého města Arnsberg, které
se rozhodlo řešit zhoršující se demografický vývoj přímým oslovením věkové skupiny obyvatel 50+.
V Arnsbergu se postupně posunuly od řešení problému stárnutí

města k faktu, že demografický
vývoj lze řešit jen zaměřením rozvoje města na všechny věkové kategorie. Nicméně na radnici mají
odbor, který se systematicky zabývá problematikou demografického vývoje Arnsbergu.
Všechny příklady dobré praxe
a zajímavé nápady ze všech zúčastněných zemí budou formou
brožury přístupné všem zájemcům a organizacím.
Mimo to je pro strakonické zájemce připravován ve spolupráci
s Akademií volného času podvečer
s názvem Život po padesátce
mě baví! Seminář se uskuteční
v březnu a seznání účastníky
s možnostmi aktivního trávení
volného času v rámci Evropy, především v oblasti dobrovolnictví
a neformálního vzdělávání.
Za tým projektu Michal Novotný,
projektový manažer

EKOLOGICKO OSVĚTOVÝ PROJEKT ROK STROMU
Ekologicko osvětový projekt Rok
stromu, který realizoval odbor
životního prostředí MěÚ Strakonice společně se svými partnery v roce 2004/2005, se dočkal řady ocenění a nabyl celostátního významu.
Byl oceněn jakožto zvlášť dobrý příklad programu Zdravých měst České republiky a město získalo za jeho
realizaci Cenu ministerstva vnitra
ČR za inovaci ve veřejné správě.
Po prezentaci Roku stromu na celostátní konferenci o stromech
v Liberci v roce 2005 a nabídce
o pokračování projektu i v jiných
městech se ozvali zájemci z řady
měst. Od roku 2006 spolupracují
město Strakonice společně s Nadací Partnerství na společném
projektu Město stromů. Město
stromů je soutěží pro česká města, která mají zájem realizovat
a svým posláním a obsahem navázat na strakonický projekt Rok
stromu. Cílem soutěže Město
stromů je zvyšování zájmu obyvatel o životní prostředí města, ve
kterém žijí. Prostřednictvím celoroční kampaně se vítězné město
snaží motivovat širokou veřejnost,
aby se aktivně zapojila do ochrany
přírody, zkvalitňování životního
prostředí a veřejného života. Neméně důležité je také zlepšování vztahů v místní komunitě a vytváření nových partnerství skrze
spolupráci na jednotlivých akcích,
jejichž ústředním motivem jsou
stromy a příroda.
Vítězné město, které vybírá odborná porota i za účasti zástupců
odboru životního prostředí Městského úřadu Strakonice, vedle

získání prestižního titulu Město
stromů, má možnost zúčastnit
se celoevropského klání Entente
Florale Europe (Evropská kvetoucí sídla), obdrží finanční prémii
50 000 Kč od společnosti Tetra
Pak, dar od města Strakonice
v podobě šeku na nákup stromu
a nárok na bezplatné poradenství
od Nadace Partnerství v průběhu
celého roku kampaně.
Prvním Městem stromů se v roce
2006 stala Kroměříž, následovaly
v roce 2007 Tachov, v roce 2008
Krnov, v roce 2009 Havířov a v roce 2010 Broumov.
Dne 14. listopadu 2011 pak na
půdě Senátu České republiky proběhlo předání slavnostního žezla
Města stromů (skleněný strom
z dílny Václava Vlasáka, Sklářská
huť Bělčice) zástupcům města
Uherského Hradiště. Akce se konala tradičně pod záštitou a osobní účastí senátorky Ing. Jany Juřenčákové a zúčastnili se jí kromě
měst, vyhlašovatelů soutěže a jejích partnerů i odborná veřejnost.
Spolupráce města Strakonice
a Nadace Partnerství na projektu
Město stromů je ošetřena smluvně a každé Město stromů má povinnost na všech propagačních
materiálech ke kampani uvádět
mj. i znak města Strakonice jako
spoluvyhlašovatele soutěže.
Naše město tedy i nadále, ačkoliv
od Roku stromu uběhlo již 6 let,
stále sklízí uznání práce a nadšení
všech, kteří na projektu Rok stromu spolupracovali.
Jaroslava Mrůzková, odbor životního prostředí
3
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Rok s rokem se sešel a před námi je rok 2012, rok 20. mezinárodního dudáckého festivalu, rok
dudáků. My však současně vyhodnocujeme měsíce roku předcházejícího.
Během měsíce listopadu jsme zaznamenali více než sto osmdesát
čísel jednacích. Na úseku veřejného pořádku jsme řešili osm
přestupků, na úseku dopravy pak
více než pět stovek.
– Dne 3. 11. v ranních hodinách
zaregistrovali strážníci městské
policie, kterak řidič nákladního
vozidla narazil do dopravní značky na Velkém náměstí a vyvrátil ji.
Vzhledem k tomu, že došlo ke
škodě na majetku cizí osobě, byla
na místo přivolána nehodová skupina Policie ČR.
– Ve večerních hodinách téhož
dne zjistil strážník, pracující s kamerovým systémem, muže v ulici Spojařů, který upadl z lavičky
na zem a zůstal zde ležet. Hlídka dotyčnému pomohla na nohy
a doprovodila ho do místa bydliště.
– Krátce po dvaadvacáté hodině
tatáž směna řešila oznámení od
zaměstnance českých drah, který
žádal o zákrok hlídky proti cestujícímu. Mladý muž cestoval vlakem se psem. Během cesty usnul
a pes pobíhal po vagonu a ostatní
spolucestující se jej báli. Strážníci
muže probudili, ten si vzal psa
a z vagonu vystoupil.
– Dne 7. 11. byl v dopoledních
hodinách odstraněn vrak vozidla
v ulici Plánkova, u něhož se nepodařilo sehnat majitele.
– Poděkování patří muži, který
v dopoledních hodinách dne 7. 11.
nalezl v ulici Povážská samotnou
dvouletou holčičku. Muž ji odvedl
do školky. Když na místo dojela
hlídka městské policie, byla již na
místě její maminka.
– Dne 8. 11. krátce po čtvrté hodině ranní zaregistroval strážník
městské policie s pomocí kamerového systému, kterak na parkovišti
v ulici Stavbařů řidič naboural do
jiného vozu. U tohoto byl rozbit
nárazník a blinkr. Vzhledem k tomu, že řidička z místa po zaparkování odcházela, byla zastavena přivolanou hlídkou a byla provedena
kontrola dokladů. Kontakt byl poté ponechán za stěračem nabouraného vozidla.
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– V blokovém řízení byl vyřešen
přestupce v ulici Havlíčkova v nočních hodinách dne 11. 11. Na
rušení nočního klidu jsme byli
upozorněni občany z nedalekých
domů.
– Krátce před třetí hodinou ranní
dne 13. 11. byla požádána městská policie o pomoc zaměstnankyni jednoho ze strakonických barů.
Když strážníci dorazili na místo,
zjistili, že do baru přišel podnapilý
muž, který personálu slovně nadával a poté i fyzicky napadal. Muž
měl krvácející zranění na hlavě,
proto mu byla přivolána RZS, která jej odvezla do nemocnice.
– V odpoledních hodinách dne
16. 11. jsme byli požádáni HZS
o asistenci při odchytu labutě ze
střechy na obchodu v ulici Smetanova. Labuť byla ze střechy snesena, a protože měla poraněné nohy, převezli ji strážníci městské
policie do útulku pro handicapovaná zvířata do Makova.
– Následující den prováděli strážníci opět odchyt labutě. Tentokrát
zavítala na zahradu jednoho z rodinných domků v ulici Radomyšlská. Jelikož tato nebyla poraněna,
putovala do řeky Otavy.
– Dne 17. 11. jsme byli požádáni
o zakročení v Rennerových sadech, kde partička dětí hází petardy. Na místě strážníci zjistili tři
hochy ve věku dvanácti a deseti
let. Vzhledem k tomu, že pyrotechnické prostředky, které měli chlapci u sebe, patří do rukou od 18 let,
byly dětem strážníky zabaveny.
– Soutěž o co nejlepší foto s dudákem. Tak lze charakterizovat
období od instalování sochy na
Velkém náměstí doposud. Socha
s kolemjdoucími tancuje, jindy
venčí psa apod. To vše zabírá kamera na Velkém náměstí téměř
čtyřiadvacet hodin. Hodinu po
půlnoci dne 20. 11. to však jeden
z mladíků přehnal, když dudákovi sedá za krk. To zaregistroval
strážník na kamerovém systému
a do míst vyslal hlídku. Ti u mladíka zkontrolovali totožnost a zároveň provedli kontrolu sochy.
– Kuriózní telefonát jsme přijali
v devět hodin ráno dne 27. 11. od
muže ze Střelských Hoštic. Ten
zřejmě usnul v rockovém klubu,
obsluha jej zde uzamkla a on se
nyní nemůže dostat ven. Strážníci
kontaktovali provozovatele klubu,
ten dotyčného vysvobodil a s hlídkou městské policie zároveň provedl kontrolu provozovny.
Všem Strakoňákům přejí zaměstnanci městské policie úspěšný
a klidný rok 2012.
Milan Michálek, velitel strážníků
MP Strakonice
\

HLEDÁ SE MAJITEL
Městská policie Strakonice žádá
majitele osobního automobilu
tzn. VW, červené barvy, registrační značky PTC-17-22 zaparkovaného v Sídlišti 1. máje, aby
se dostavil na služebnu policie.

Foto: Archiv MP

NÁZORY ZASTUPITELŮ MĚSTA
Redakční rada neobdržela žádné
příspěvky k avizovanému tématu
Prioritou města v roce 2012 by mě-

lo být… Téma příštího čísla Zpravodaje města Strakonice – rozpočet města.

ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

Podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní
rok 2012/2013
Ředitelky mateřských škol zřizovaných městem Strakonice po dohodě s městem Strakonice, odborem školství a cestovního ruchu,
oznamují, že ve dnech 13. února
2012 (pondělí) a 14. února 2012
(úterý) od 9.00 hodin do 16.00
hodin budou přijímány žádosti
o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání pro školní rok 2012/
2013, a to přímo v jednotlivých
mateřských školách:
l MŠ U Parku, Plánkova 353,
tel.: 380 422 800
l MŠ Čtyřlístek, Holečkova 410,
tel.: 380 422 860
l MŠ Strakonice, A. B. Svojsíka 892, tel.: 380 422 870
l MŠ Šumavská 264, tel.: 380
422 810, 380 422 815

MŠ Strakonice, Lidická 625,
tel.: 380 422 820
l MŠ Holečkova 413, tel.: 380
422 850 – odloučené pracoviště MŠ Strakonice, Lidická 625
l MŠ Školní 80, tel.: 380 422
880, 380 422 883 – odloučené pracoviště MŠ Strakonice,
Lidická 625
l MŠ Spojařů 1260, tel.: 380
422 830 – odloučené pracoviště MŠ Strakonice, Lidická 625
l MŠ Stavbařů 213, tel.: 380
422 840 – odloučené pracoviště MŠ Strakonice, Lidická 625
Rodiče, kteří se spolu s dětmi
dostaví na jednotlivé mateřské
školy, prosíme, aby s sebou přinesli občanský průkaz a rodný
list dítěte.
l

INFORMACE O PROJEKTU ZŠ POVÁŽSKÁ
Náš projekt Rovné příležitosti
pro každého, šance pro všechny
probíhá již třetím rokem. Za tuto
dobu prošlo diagnostickým vyšetřením či následně kontrolním
vyšetřením u školní psycholožky
celkem 130 dětí. 100 dětí z naší
školy navštěvovalo alespoň jeden
ze široké nabídky kroužků v rámci projektu – Logopedie, Arteterapie, Relaxace, Malý zvídatel,
Vědník, popř. individuálně pracovalo s pedagogickou asistent-

kou. Pedagogický sbor absolvoval
seminář na téma Nadané dítě
s PhDr. Evou Vondrákovou, předsedkyní STaN (Společnost pro talent a nadání). Bylo vytvořeno
25 nových souborů použitelných
jako pracovní listy pro žáky se
speciálně vzdělávacími potřebami. Projekt nabízí možnost diagnostiky rovněž budoucím prvňáčkům.
Jaroslava Cháberová, ředitelka základní školy

INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ
ZŠ Povážská zve všechny zájemce
o prohlídku nové školní budovy
19. 1. 2012 na Den otevřených
dveří od 14 do 17 hodin. Ve škole bude k dispozici psycholožka
PhDr. Vlasta Hořánková.
11. 1. 2012 se koná setkání rodičů s třídními učitelkami budoucích prvních tříd v MŠ Šumavská

od 15 hodin. 31. 1. 2012 zveme
zájemce o zeměpisné pořady do
hudebny ZŠ Povážská. Proběhne
zde přednáška Miloslava Martana
z cestovní kanceláře Ocean na
téma Americké národní parky.
Přednáška začíná v 17 hodin.
Jaroslava Cháberová, ředitelka základní školy
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KULTURNÍ AKCE

5. ledna
Divadelní předplatné
J. B. Thomas:
CHARLEYOVA TETA
Přeložené představení z prosince.
Dům kultury, 19.30 hod., 280 Kč
Divadlo Na Jezerce, Divadelní
společnost Jana Hrušínského
Láska mění člověka k nepoznání.
Hru napsal Jevan – Brandon Thomas na objednávku pro svého přítele, herce Penleyho. Když se ten
poprvé objevil na jevišti v převleku
v ženských šatech, zprvu šokovaní
diváci reagovali salvami smíchu.
Studenti Charley a Jack chtějí
požádat své vyvolené o ruku.
Shodou okolností má Charleyho
navštívit bohatá tetička z Brazílie.
Její příjezd se ale nečekaně opozdí, a tak studenti vezmou vše
do svých rukou. Charleyovu tetu
nouzově představuje v přestrojení
jejich spolužák Babs. Situaci
ovšem zkomplikuje příjezd skutečné tety a Babsovy milované
dívky Elly.
Režie: Jan Hrušínský
Hrají: Radek Holub, Lukáš Langmajer, Václav Jílek, Miluše Šplechtová / Valérie Zawadská, Hana Marie Maroušková / Anna
Schmidtmajerová, Kristýna Hrušínská, Tereza Němcová, Zdeněk
Maryška, Martin Sitta, Jan Hrušínský, Zdeněk Hruška, Lubomír
Lipský a další.

20. ledna
REPREZENTAČNÍ PLES
MĚSTA
Dům kultury, 20.00 hod., 250 Kč

15. ledna
TANEČNÍ ODPOLEDNE
S PÍSNIČKOU
Dům kultury, 15.00 hod., 50 Kč
K poslechu a tanci hraje Jan Vondrášek z Klatov.

26. ledna
SPORTOVEC ROKU 2011
Dům kultury, 18.00 hod.

16. ledna
KPH – JAPONSKÉ INSPIRACE
Dům kultury, 19.30 hod., 150 Kč
Netradiční koncert tria japonských umělkyň
Yasuko Tanaka – trumpetistka
Rie Michimura – klavíristka
Kaoru Nakayama – violoncellistka.
18. ledna
KONCERT JOSEFA FOUSKA
Rytířský sál, 19.30 hod., 150 Kč
Koncert známého písničkáře, básníka, spisovatele, textaře, humoristy, cestovatele a fotografa v jedné osobě.

22. ledna
JAGABABA A TŘI LOUPEŽNÍCI
Rytířský sál, 14.30 hod.
Pohádka o čarodějnici Jagababě, zakleté princezně Krasněnce,
o třech loupežnících, a také o nesobeckosti, přátelství a lásce, díky
nimž se jednomu z loupežníků nakonec podaří zlé kouzlo zlomit.
24. ledna
ZE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE
Dům kultury, 19.30 hod., 160 Kč
Zábavný program populárního
imitátora a baviče Zdeňka Izera
a zpěvačky Šárky Vaňkové. Pořad,
ve kterém se diváci budou moci
opět setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem Z. Izera.
Jako vždy přijdou na řadu oblíbené parodie televizních pořadů, zábavných soutěží a imitování celé
řady populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček, vystoupení je opět obohacené nejrůznějšími zábavnými kostýmy
a převleky.

B. Polívka: „Chtěl jsem udělat
představení, z něhož si – jak často
říkám – intelektuál odnese své
a dělníkovi nevadí. Hraji o lásce, životě, ale spíše o jeho temných
stránkách a spodních tónech. Připomíná mi to tajný deník Salvatora Dalího, který si hodně
vymýšlel, ale vše mělo reálný základ. Vzpomínaná dáma je ideál.
Láska, která nepřichází. Možná se
v ní mnoho mých přítelkyň pozná.“
Do 22. ledna
XIII. Mezinárodní fotografické
bienále ŽENA WOMAN STRAKONICE 2011
Pod záštitou města Strakonice,
Mezinárodní federace fotografického umění (FIAP) a Česká
federace fotografického umění
(ČFFU). Současně probíhá v sále
U Kata výstava fotografií rakouského fotografa Manfreda Bluma.

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR:
12. února
TANEČNÍ ODPOLEDNE
S PÍSNIČKOU

13. února
BESEDA O KRABIČKOVÉ
DIETĚ
16. února
KPH – GLORIA MUSICA!
Účinkuje Chlapecký sbor BONIFANTES
17. února
POSEZENÍ U SKLENKY VÍNA
Zveme Vás na prezentaci a ochutnávku vín z Templářských sklepů
Čejkovice. Po skončení degustace
bude možno prezentovaná vína zakoupit a posedět při hudbě.
21. února
Divadelní předplatné – Franco
D‘Alessandro: ŘÍMSKÉ NOCI
Divadlo v Řeznické
23. února
VŠECHNOPÁRTY
s Karlem Šípem a Josefem Aloisem Náhlovským
1.–26. února
Výstava keramických obrázků
Jitky Jarešové v Maltézském
sále

PLESOVÁ SEZONA V DK STRAKONICE
6. ledna
13. ledna
20. ledna
21. ledna
27. ledna
28. ledna

Maturitní ples SPŠ + VOŠ Strakonice, 4OT + 4SB
Maturitní ples EUROŠKOLY STRAKONICE, 4.A + 4.D
Reprezentační ples města Strakonice
Ples ZZN
Maturitní ples SPŠ + VOŠ Strakonice, 4TL
Maturitní ples Gymnázia Strakonice, 4.B

25. ledna
Beseda s kapitánem ČSA
Ing. Karlem Mündelem na téma
Z LETIŠTĚ V LIPKÁCH DO
FRANKFURTU A DÁL...
Rytířský sál, 19.30 hod., 60 Kč

29. ledna
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Dům kultury, 15.00 hod., dospělí
60 Kč, děti 40 Kč
Dětský maškarní karneval pořádaný ve spolupráci s Mateřským
centrem Beruška Strakonice.
Program plný soutěží, her a písniček spojený s diskotékou.
31. ledna
Divadelní předplatné
PRO DÁMU NA BALKONĚ
Divadlo Bolka Polívky
Dům kultury, 19.30 hod., 270 Kč
Námět a režie: Boleslav Polívka
Bolek Polívka jako věčný lovec
ženských srdcí ve svém autorském představení.
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PROGRAM KIN

KINO OKO STRAKONICE
Neděle 1. ledna
od 17.30 a 20.00 hod.
USA, romantická komedie, titulky, 80, 2D
Doporuč. přístupnost: přístupný
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
Vstupné: 70 Kč
Film oslavuje lásku, naději, odpuštění, druhé šance a nové začátky v příbězích párů i singlů, jež se
vzájemně proplétají a odehrávají
se uprostřed pulzujícího New
Yorku plného nadějí během nejkouzelnějšího večera roku.
Režie: Garry Marshall
Hrají: Jessica Biel, Jon Bon Jovi,
Abigail Breslin, Katherine Heigl,
Ashton Kutcher, Seth Meyers, Sarah Jessica Parker, Michelle Pfeiffer, Hector Elizondo, Zac Efron
Josh Duhamel ad.
Warner Bros
Pondělí 2.–středa 4. ledna od
17.30 a 20.00 hod.
USA, akční sci-fi horor, titulky,
89
Doporuč. přístupnost: od 12 let
ČERNÁ HODINA 3D
Vstupné: 130 Kč
Netradiční prostředí a Bekmambetova pověst trikového mága slibují, že Černá hodina bude mimořádný zážitek.
Režie: Chris Gorak
Hrají: Emile Hirsch, Rachael Taylor, Olivia Thirlby, Joel Kinnaman,
Max Minghella, Elena Caruso
Bontonfilm
Čtvrtek 5.–neděle 8. ledna od
17.30 a 20.00 hod.
USA, akční/dobrodružný/krimi/
mysteriózní/thriller, titulky, 2D
Doporuč. přístupnost: přístupný
SHERLOCK HOLMES:
HRA STÍNŮ
Vstupné: 80 Kč
Sherlock Holmes býval nejchytřejším mužem salonu... až dosud.
Na scéně je ovšem nový kriminalistický mozek – profesor Moriarty…
Režie: Guy Ritchie
Herci: Robert Downey Jr., Rachel
McAdamsová, Jude Law, Noomi
Norén, Stephen Fry ad.
Warner Bros
Pondělí 9.–středa 11. ledna
od 17.30 a 20.00 hod.
USA, drama, titulky, 133, 2D
Doporučená přístupnost: všem
6

MONEYBALL
Vstupné: 80 Kč
Snímek je natočen podle skutečného příběhu Billyho Beaneho
(Brad Pitt) – bývalého nadějného
hráče baseballu s vyhlídkami na
oslnivou kariéru, který se poté, co
nedokázal splnit nadějná očekávání, se svou soutěživou povahou
raději zaměřil na administrativní
stránku tohoto sportu.
Režie: Bennett Miller
Hrají: Brad Pitt, Jonah Hill, Philip
Seymour Hoffman, Robin Wright,
Kerris Dorsey
Falcon film
Čtvrtek 12.–neděle 15. ledna
POZOR!!! 17.30 a 20.00 hod.
SR/ČR, milostné drama, slovensky, 90, 2D
Doporuč. přístupnost: od 12 let
LÓVE
Vstupné: 110 Kč
Doteď jsi se vezl, dál musíš jít
sám.
Režie: Jakub Kroner
Hrají: Michal Nemtuda, Kristína
Svarinská, Jakub Gogál, Dušan
Cinkota, Tina, Samuel Spišák,
Zuzana Porubjaková, Roman
Luknár, Ady Hajdu, Ľuboš Kostelný
Falcon film
Pondělí 16.–středa 18. ledna
POZOR!!! od 17.30 a 20.00,
ÚT jen od 17.30 hod.
ČR, mystery thriller, 93, 2D
Doporuč. přístupnost: od 12 let
LABYRINT
Je nebezpečnější nepřesná mapa
nebo dávné tajemství?
Režie: Tomáš Houška
Hrají: Lucie Vondráčková, Jan
Zadražil, Mary Coronado, Martin
Zbrožek
Pinot film
Čtvrtek 19.–středa 25. ledna
od 17.30 a 20.00 hod.
ČR, romantická komedie, 2D
Doporuč. přístupnost: přístupný
LÁSKA JE LÁSKA
Nečekaným propletením osudů
všech hlavních hrdinů vznikne řada vtipných, absurdních, zapeklitých i dojemných situací okořeněných jemnou nadsázkou a ironií.
Přesně tak, jak se to stává i v životě.
Režie: Milan Cieslar
Hrají: Petr Nárožný, Simona Stašová, Eliška Balzerová, Ondřej
Vetchý, Aneta Krejčíková, Maciej
Cymorek, Rudolf Hrušínský ad.

Čtvrtek 26.–neděle 29. ledna
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
Austrálie, animovaný/komedie/rodinný, č. dabing, 3D
Doporučená přístupnost: všem
HAPPY FEET 2
Vstupné: 130 Kč
Pokračování animovaného hitu
a vítězného titulu cen akademie,
Happy Feet Two vrací diváky do
neuvěřitelné přírody Antarktidy
ve skvělém 3D.
Režie: George Miller
Warner Bros

O detektivu Sultánovi, Policejní
pes
KFP

Čtvrtek 26.–neděle 29. ledna
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
USA, krimi/mysteriózní/thriller,
titulky, 88
Doporuč. přístupnost: od 12 let
UNDERWORLD: PROBUZENÍ
3D
Vstupné: 160 Kč
„Na konci cesty... ožívají přízraky“
Režie: Mans Marlind, Björn Stein
Hrají: Kate Beckinsale, Michael
Ealy, India Eisley
Falcon film

Sobota 28. ledna
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 66
Doporučená přístupnost: všem
KAMARÁD KRTEČEK
Vstupné: 30 Kč
Jak Žofka pořádala maškarní bál,
Krtek malířem, Štaflík a Špagetka
namaluj si sám, Krtek a zápalky,
Psí kusy, Stavitelé pyramid, Krtek
a muzika, Krtek a tranzistor

Pondělí 30. ledna–středa 1. února
od 17.30 a 20.00 hod.
UK, romantická komedie, titulky,
100, 2D
Doporuč. přístupnost: od 15 let
VRTĚTI ŽENOU
Vstupné: 100 Kč
Pravdivý příběh o vzniku vibrátoru.
Režie: Tanya Wexler
Hrají: Maggie Gyllenhaal, Hugh
Dancy, Jonathan Pryce, Rupert
Everett ad.
Bioscop

Středa 18. ledna
POZOR!!! od 9.30 hod.
USA, muzikál (1961), titulky,
151, 2D
promítání pro seniory a handicapované
WEST SIDE STORY
Vstupné: 40 Kč
Muzikálová adaptace Romea a Julie získala 10 Oscarů a navždy
změnila dějiny žánru!
Režie: Jer. Robbins, Robert Wise
Hrají: Natalie Wood, Richard Beymer, Russ Tamblyn, Rita Moreno,
George Chakiris

DĚTSKÉ SOBOTY

FILMOVÝ KLUB – KINO OKO

Sobota 7. ledna
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 65
Doporučená přístupnost: všem
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
Vstupné: 30 Kč
Sněhová královna – 50 min!, Pokusníček, Malý tygr
KFP

Úterý 17. ledna
od 20.00 hod.
USA, muzikál (1961), titulky,
151, 2D
Doporuč. přístupnost: od 12 let
WEST SIDE STORY
Vstupné: 55 a 40 Kč
Muzikálová adaptace Romea a Julie získala 10 Oscarů a navždy
změnila dějiny žánru!
Režie: Jer. Robbins, Robert Wise
Hrají: Natalie Wood, Richard
Beymer, Russ Tamblyn, Rita Moreno, George Chakiris
Změna programu vyhrazena.

Sobota 14. ledna
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 60
Doporučená přístupnost: všem
PEJSKOVÉ V POHÁDCE
Vstupné: 30 Kč
Psí pohádka, Štaflík a Špagetka,
Proutkaři, Rybáři, Jak štěňátko...,

Sobota 21. ledna
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 66
Doporučená přístupnost: všem
KAMARÁDI Z TELEVIZE IV.
Vstupné: 30 Kč
Z deníku opičáka Maka, Velryba
Decimálka, Kosí bratři, O hajném
Robátkovi, Jája a Pája
KFP

SENIORSKÉ STŘEDY

Předprodej a rezervace
vstupenek kino OKO
tel.: 383 322 625, otevřeno:
PO–NE 16.30–20.00 hod.
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POZVÁNKY

ŠMIDINGEROVA
KNIHOVNA
tel.: 380 422 700
pobočka za parkem: 380 422 720
ředitelka: 380 422 703
inf. centrum NO a EU,
ekoporadna: 380 422 721
e-mail: knihovna@knih-st.cz
l

l

l

l

do 31. 1. – Šumava a Pošumaví. Prodejní výstava obrazů
Jana Čížka. ŠK, vstupní hala
17. 1. – pokračuje kurz zdravého veg(etari)ánského vaření, probíhat bude 1x měsíčně
do dubna, hlásit se je možné
na každý termín zvlášť. Více
info na jan.juras@knih-st.cz.
Pořádá Ekoporadna ŠK v Bylinkárně U Lva (Velké náměstí
219), 18.00 hod.
18. 1. – Neznámé osudy českého cestovatele, dobrodruha,
hudebního skladatele a autora trampské hymny Niagára Eduarda Ingriše představí
cestovatel Miroslav Náplava.
Beseda v rámci Akademie volného času, přístupná ale i nejširší veřejnosti. ŠK, společenský sál, 17.00 hod.
18. 1. – Je v útulcích útulno?
Hostem pořadu z cyklu Zelené
otazníky bude vedoucí strakonického útulku paní Alexandra Auterská a místopředsedkyně o.s. Cibela paní Petra
Šťástková. Řeč bude o situaci ve státních i nestátních
útulcích pro opuštěná zvířata,
způsobech financovaní a možnostech pomoci. Literární kavárna Quo vadis, 18.00 hod.

V rámci Akademie volného času
2012 pro vás dále chystáme:
Únor – Stanislav Motl a Akta X
po česku.
Březen – Koření proti choření.
Praktické rady, jak nám mohou
kořenky posloužit coby první pomoc nebo prevence. Ukázky koření, které mnohdy dokáže víc než
drahé preparáty, předvede paní
Hana Synková.
Život po padesátce nás baví –
Můžeme a chceme být ještě užiteční? Téma současnosti – dobrovolnictví.
Duben – Sám proti stresu a Jak
jsem je poznal. Psychiatr, básník,
spisovatel a překladatel z francouzštiny Jan Cimický bude vyprávět o vzácných lidech, kteří
vstoupili do jeho života v Čechách
i ve Francii.
Květen – Hrdelní příběhy z Prácheňska. Vyprávění ředitele mi-

levského muzea a spisovatele Vladimíra Šindeláře o zločinech,
zločincích a trestech v dobách
dávno minulých.
Červen – regionální autor Radek
Žitný představí pohnuté osudy
českého herce, režiséra a scenáristy Čeňka Šlégla, jenž se stal po
válce nezaslouženě obětí msty
českého národa.

ŠK A ČSOP ZVOU:
na výstavu větviček v pobočce
za parkem (Husova 380). Více
www.csop-strakonice.net.
l v úterý 10. 1. na přednášku
Jiřího Kupky Krásy historické krajiny. Od 17.00 hodin
v sále gymnázia.
l v sobotu 14. 1. na přírodovědnou procházku. Sraz v 10.55
před nádražím ČD. V 11.09 jede vlak do Radomyšle. Odtud
se půjde do Strakonic pěšky
po zpevněných cestách. Povídat se bude hlavně o přezimování zvířat, o stopách apod.
l ve čtvrtek 26. 1. mezi 17.00–
19.00 hod. do pobočky ŠK na
Tvořivý podvečer s Blankou
Cvrčkovou – dárky z barevné marcipánky. Domácí tvárná hmota bude připravena na
místě, ale je možné přinést si
i vlastní nebo kupovanou.
l v sobotu 28. 1. na přírodovědný výlet do Pačejova. Sraz je
v 8.40 před nádražím ČD.
Místní sadař Miloslav Šimek
slíbil zodpovědět naše dotazy
ohledně péče o stromy a ukázat nám v okolí obce příklady správných i chybných postupů. Bude možnost i ohřát
se pod střechou. Návrat např.
v 16.04. V případě změny jízdních řádů informace v pobočce
ŠK za parkem (383 323 021,
hrdlickova@knih-st.cz).
l v neděli 29. 1. na další společné hraní na kantely od 18.00
hodin v pobočce ŠK. Koná se
ve spolupráci s o. s. Spona.
K poslechu nebo i zpěvu zveme také veřejnost.
l na páteční schůzky kroužku
MOPíků. Sraz vždy v 16.00
hodin před hradem u kanceláře CIAO. 6. 1. se půjdeme podívat k Taschnerům
na hvězdářský dalekohled
a snad i na hvězdy, 13. 1. máme slíbenou návštěvu koziček
a dalších zvířat na hradě (budeme moci i přímo k nim za
ohradu). 20. 1. a 27. 1. budeme sáňkovat nebo v klubovně
něco vyrábět, můžeme stopovat a odlévat stopy, všechno podle počasí a chuti.
Více na www.csop-strakonice.net,
nebo 383 323 021.
l

JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA STRAKONICE
si vás dovoluje pozvat na semináře
– Daň z příjmu a další zákony 2012
Termín konání: čtvrtek 12. 1. 2012 od 9 do 13 hodin
Místo konání: Zasedací místnost FÚ Strakonice, Na Ohradě 1067
– DPH v roce 2012
Termín: úterý 31. ledna 2012 od 9 do 13 hod.
Přednáší: Ing. Václav Dvořák – FINVEST Příbram
Místo konání: Zasedací místnost FÚ Strakonice, Na Ohradě 1067
Další připravované semináře:
Leden 2012 – Seminář „Změny v nemocenském pojištění“
9. 2. 2012 – Seminář „Velká novela Zákoníku práce“
Více informací: Jihočeská hospodářská komora, Palackého náměstí 106,
386 01 Strakonice, e-mail: smerdova@jhk.cz, www.jhk.cz/st, tel.: 383
326 429, 724 613 943
GYMNÁZIUM STRAKONICE
si vás dovoluje pozvat na cyklus geografických přednášek a promítání:

S GYMNÁZIEM NA CESTÁCH

Úterý 17. 1. 2012 od 18 hod. v promítacím sále strakonického gymnázia
VIETNAM – Během této přednášky,
spolu s Danem Šimečkem a Veronikou
Kovářovou, procestujeme Vietnam od
delty Mekongu až po nejsevernější horFoto: Daniel Šimeček
ské oblasti obývané nejrůznějšími etniky. Cestou si odskočíme také do sousední Kambodži, podívat se na majestátní Angkor Wat a plovoucí vesnice na jezeře Tonlesap.
FOKUS PÍSEK, POBOČKA STRAKONICE
SDRUŽENÍ PRO PÉČI O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ.
Bezděkovská 216, 386 01 Strakonice
Tel.: 608 271 800, E-mail: abulancest@fokus-pisek.cz
Otevírací doba: pondělí, úterý: 9.00–16.00 • středa: 13.00–17.00
čtvrtek: 9.00–16.00 • pátek: 9.00–12.00 hod.
Ukázka programu na leden
2. 1. pondělí 10.00–13.30 Vařečka, 13.30–14.00 Úklid
3. 1. úterý 11.00–15.00 Zpívání • 4. 1. středa 13.00–16.00 Vycházka
6. 1. pátek 9.00–12.00 Šití skřítků • 13. 1. pátek 9.00–12.00 Asertivita
17. 1. úterý 13.00–16.00 Stolní tenis (odchod z Fokusu v 13.00)
18. 1. středa 13.00–17.00 Zpívání
Další informace o našem programu můžete nalézt na www.fokus-pisek.cz

MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ
Stálé expozice muzea uzavřeny. Leden–duben.
ZÁMECKÁ GALERIE
Prodejní galerie – prodej obrazů, uměleckých předmětů,
drobných dárků apod. Leden–duben: Po–pá 13–16 hodin
Připravujeme na únor:
KAPITULNÍ SÍŇ: OKUDŽAVA – MÍNUS PATNÁCT LET
Pořad k výročí úmrtí B. Okudžavy. Bude obsahovat koncert – Vondrák
zpívá Okudžavu (spolu s Vítkem Šujanem), projekci filmu Ste(s)zky
B. Okudžavy, menší výstavu – knih, plakátů, fotek, LP, CD atd. a prodej CD – Unikátní Koncert B. Okudžavy v brněnském Divadle Husa na
provázku z roku 1995 – jediný nahraný v ČR a CD „Vondrák zpívá Okudžavu“.
Středověký vodní mlýn Hoslovice
Expozice vodního mlýna uzavřeny. Leden–březen.
Těšíme se na setkání při zajímavých akcích, které jsme pro vás na
rok 2012 připravili. Bližší informace o sezoně 2012: tel: 383 321 537,
380 422 608, www.muzeum-strakonice.cz.
Muzeum středního Pootaví Strakonice rozšiřuje databázi zájemců o pravidelné zasílání pozvánek a informací o programech formou elektronické pošty. Kontaktní e-mailovou adresu je možné zaslat na adresu:
zuzana.jezkova@muzeum-strakonice.cz nebo nahlásit osobně v podatelně
muzea.
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STRAKONICKÁ HÁZENÁ OSLAVILA 90 LET
V sobotu 26. listopadu 2011 patřil
Městský dům kultury ve Strakonicích házenkářům. Pozvánky
k účasti na galavečeru, pořádanému k oslavě 90 let existence strakonické házené, obdrželi nejen
bývalí a současní hráči a hráčky,
ale rovněž i příznivci tohoto populárního sportovního oddílu. Házenkáři v minulých letech nedbali
módních změn a setrvali ve svazku s TJ ČZ Strakonice. Jenom
svůj název rozšířili o písmena
HBC, značící Handball Club,
a o letopočet 1921. To je totiž rok
první zmínky o házené ve Strakonicích, a tou zmínkou je krásný
obrázek sedmi slečen v dobových
dresech a slušivých čapkách. Tento obrázek byl objeven v archivech
až po roce 2002, kdy se slavilo 80.
výročí strakonické házené. Proto
došlo následně k upřesnění historie a tím i k oslavám kulatin již po
devíti letech.
Trojice Roman Marienka, Eva
Krausová a Jiří Dobeš začala s přípravou oslav prakticky již od počátku roku 2011. Organizátoři se
mohli opřít o rozsáhlou členskou
základnu, která je charakterizovaná jak širokou mládežnickou
složkou, tak i vysokým počtem
aktivních mužů a žen v dospělých
kategoriích. To vše by nemohlo
dobře fungovat bez rozsáhlého
kolektivu aktivních a odborně fundovaných trenérů a funkcionářů.
Je potěšitelné, že právě rok 2011
patřil k nejúspěšnějším v oddíle
házené. Po polovině soutěže muži

bojují o postup do I. ligy, ženy
jsou mezi nejlepšími ve II. lize.
Mladší dorostenci i dorostenky
hrají v nejvyšších republikových
soutěžích, starší žáci, mladší žáci,
minižactvo i přípravky jsou bez
porážek v čele krajských soutěží.
Muži přispěli k sobotním oslavám
odpoledním vítězstvím v druholigovém derby nad zálohou Třeboně
22:20 a udrželi si neporazitelnost

nejstarší pamětníci české házené –
členové úspěšného druholigového
družstva mužů z let 1955–1958
Jaroslav Drobný, Jan a Stanislav
Kovářové, Jiří Hykš, hráčky prvoligového družstva žen a české reprezentace Jana Halounová–Drobníková, Zdena Englichová–Pojslová,
Hana Piloušková–Pojslová, a další
hráčky prvoligového týmu Jiřina
Růtová, Vladěna Prokopová–Hůdová, Jaromíra Vlnatá–Alexová, Jaroslava Procházková–Bezpalcová.

Moderátorská dvojice s předsedou oddílu házené (uprostřed).
Foto: Archiv HBC Strakonice 1921
v soutěži. Utkání bylo vyhecované
Kulturák byl skoro plný, téměř
400 lidí se rozhodlo vyjádřit svůj
a tvrdé, dvě stovky diváků by nevěvztah ke strakonické házené. Atřily, že lítý souboj bude zakončen
mosféra večera? Jednoznačně výúčastí Třeboňáků na slavnostním
tečná… Příchozí vítaly swingové
večeru. Tam se přiznali, že udělali
melodie v podání kapely L–Band,
maximum pro to, aby nám oslavy
vedené panem Lukešem, přesně
porážkou znepříjemnili. Zásluhou
ve 20.00 hodin naběhla modeexcelentních výkonů Pavla Kaufrátorská dvojice Robert Malota
mana v brance a Miloše Kosa na
a Regina Auterská. V úborech rozpivotu a díky bojovnosti ostatních
hodčích házené zahájili slavnostní
se jim to ale nepodařilo.
večer. Svými vstupy, které byly
Takže ten večer bylo co oslavovat.
věnovány jednotlivým obdobím
Hlavně zavzpomínat si přišli ti

devadesátileté historie házené ve
Strakonicích a rozhovory s reprezentanty těchto období, dokázali
bavit přítomné téměř tři hodiny. To vše za hudebního doprovodu L–Bandu, který před 22 hodinou vystřídala kapela Cross.
Na jevištním plátně se po celou
dobu střídaly fotografie od nejstarších dob až po současnost v režii
Miloše Kosa. A k mikrofonu si
moderátoři zvali osobnosti, vzpomínající na doby minulé. Vystoupili Jiří Dobeš, František Třeštík,
Magda Hanzlíková, Josef Nejdl,
Karel Darebný, Zbyněk Antošovský a další. Gratulovat přijeli i přátelé z Hofenu. Hermann Haas si
nenechal ujít příležitost pogratulovat strakonické házené k výročí
a při té příležitosti pozdravil i starostu města Pavla Vondryse. Na
závěr celého bloku přišel s gratulací i nejlepší házenkář světa, Filip
Jícha. Pravda, jenom na videu, ale
jeho gratulace k našim devadesátinám byla opravdová.
Pak zábava pokračovala hudbou
a tancem až do tří hodin ráno. Ještě další hodinu ti nejvytrvalejší
rozebírali zážitky večera a mezitím odcházející hosté vyjadřovali
organizátorům jen slova chvály.
Takže 90 let, to už je skutečně
pěkný věk, to už se dá vzpomínat
a rekapitulovat. V dalších číslech
strakonického Zpravodaje se pokusím s vámi podělit o to, co jsme
o házené ve Strakonicích zjistili
v archivech a co si o ní pamatujeme sami.
Jiří Dobeš, předseda oddílu

PROVOZ PLAVECKÉHO STADIONU V LEDNU 2012
Od ledna 2012 byla rozšířena nabídka permanentních vstupenek na plavecký stadion. Ke stávajícím permanentním vstupenkám na
10 návštěv (po 1 hod., po 1,5 hod., resp. po 2 hod.) a celoroční přibyla permanentka půlroční. Její majitel na ni může navštěvovat
plavecký stadion a saunu (v provozních hodinách pro veřejnost) po dobu šesti měsíců od prvního použití.
Martin Walter, vedoucí plaveckého stadionu

KRYTÝ BAZÉN

VÝJIMKY

FITNESS

PONDĚLÍ 6.00–8.00
17.00–20.00x
(kondiční plavání)
ÚTERÝ
14.30–15.30 (lichý týden)
20.00–22.00
13.30–15.30 (sudý týden)
20.00–22.00
STŘEDA 6.00–8.00 12.30–13.30* 13.30–17.00 20.00–22.00
(kondiční plavání)
ČTVRTEK
13.30–16.30
20.00–22.00
PÁTEK
6.00–8.00 12.00–14.30
15.30–22.00
(kondiční plavání)
(15.30–19.00x)
SOBOTA
13.00–20.00
NEDĚLE
13.00–20.00
Vysvětlivky: x – polovina bazénu, * – plavání pro důchodce

Sauna
NE 1. 1.: zavřeno
Plavecký stadion
NE 1. 1.: zavřeno
Fitness na plaveckém stadionu
NE 1. 1.: zavřeno

Plavecký stadion

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
Úterý 3., 10., 17., 24., 31. 1.
16.15–17.15: rodiče
+ děti do 10 let
17.30–18.30: společné
8

Vstupné:
děti do
6 let
děti do
15 let
dospělí od 15 let
Soboty a neděle
možností.

zdarma
20 Kč/os.
30 Kč/os.
dle aktuálních

SAUNA
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

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

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

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

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

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTSKÉ POLICIE STRAKONICE
Pokračování ze strany 1.
Jednou z důležitých preventivních aktivit je i Senior program,
který vznikl při řešení otázky,
jak ochránit naše dříve narozené
spoluobčany před nenechavci,
kteří využívají jejich dobroty či
slabších fyzických fondů? Touto
otázkou jsme se začali zabývat
již v roce 2003. Takto vznikla
myšlenka na realizaci programu
„Senior“. V následujících letech
jsme navštívili zhruba 350 samostatně žijících důchodců či
důchodkyň, které naši strážníci
informovali o trestné činnosti,
která je páchána na starších lidech a zejména pak, jak se mohou tito spoluobčané bránit.
O tom, že tato práce nebyla
zbytečná, svědčí i to, že se již

namontováno již přes sedmdesát kusů řetízků.
Další důležitou součástí prevence je také osvěta a práce s dětmi.
Městská policie pravidelně navštěvuje mateřské a základní
školy, kde pořádá naučné besedy. Mezi další aktivity patří
organizace různých dětských
soutěží, preventivní aktivity
v podobě přednášek, ukázky výstroje a výzbroje a v neposlední
řadě i organizace ukázek celého
záchranného integrovaného systému. Za zmínku stojí i informace, že se městská policie stala
patronem Základní školy speciální ve Strakonicích, kterou finančně podpořila v letech 2008
a 2010 při organizaci rehabilitačního pobytu na Šumavě.

Do činnosti policie patří i osvěta a práce s malými dětmi.
Foto: Archiv MP Strakonice

dnes občané, které jsme navštívili, nebojí zavolat na naši služebnu s různými poznatky či
problémy. Na základě provedených přednášek došlo vzájemnou spoluprací i k zadržení několika podvodníků. Po ukončení
těchto přednášek jsme navázali
na další fázi programu „Senior“
a nakoupili jsme bezpečnostní
řetízky na dveře, které jsme bezplatně montovali starším spoluobčanům. V současné době je

Ráda bych se také zmínila o projektu „Dopoledne plné her
a soutěží pro předškoláky“. Jedná se o preventivní akci, kterou již tradičně připravujeme
ve spolupráci s odborem dopravy MěÚ Strakonice. V letošním roce se akce konala dne
17. 5. 2011 a zúčastnilo se jí téměř 300 předškoláčků, kteří přišli poměřit své síly např. v jízdě
podle dopravních předpisů, skákání v pytlích či pantomimě.

Celkem bylo pro děti připraveno
12 stanovišť. Na závěr jsme měli pro děti připravené diplomy
a hodnotné ceny.
V měsíci březnu probíhala preventivní akce s názvem „Jehla“.
Akce byla zaměřena na kontrolu dětských pískovišť, zda se
v nich nepovalují použité injekční stříkačky. Pískoviště kontrolují strážníci průběžně, ale
tato akce, kdy se kontrolovala
všechna pískoviště najednou,
byla první svého druhu. Během
třídenní preventivní akce bylo
zkontrolováno celkem 35 dětských pískovišť. Výsledek byl
potěšující, žádné injekční stříkačky nebyly nalezeny, pouze
tu a tam pár střepů z lahví, které strážníci okamžitě zlikvidovali.
Další preventivní novinkou byl
kurz sebeobrany pro ženy a dívky, který městská policie uspořádala dne 23. 6. 2011 v tělocvičně v DDM v ulici Na Ohradě.
Dvouhodinového kurzu se zúčastnilo celkem 14 žen, které se
dozvěděly, jak snížit riziko napadení, případně jak se útočníkovi pokusit ubránit. Základní
techniky kopů, úderů a pák
předvedl účastnicím kurzu
strážník Roman Domín. Ženy,
které se tohoto kurzu zúčastnily,
projevily zájem o další výuku,
a proto po domluvě bude tento
kurz v zimních měsících pokračovat.
Na závěr bych všem občanům
ráda připomněla systém rozdělení ulic města s názvem „Vaše
ulice – Váš strážník“. Celý katastr města Strakonice i s Modlešovicemi, Hajskou, Dražejovem, Starým Dražejovem
a Střelou máme rozdělen od
začátku působení městské po-

licie do dvanácti sektorů. Strážníci jsou rozděleni do čtyř směn
a doposud se tedy každá směna
zabývala kromě jiných úkolů,
hlouběji „svými třemi sektory“.
Z důvodu větší adresnosti jsme
od 1. 4. 2007 přistoupili k rozšíření stávajícího systému, který
jsme pracovně nazvali „Vaše
ulice – Váš strážník“. Jednotlivé

Instalace bezpečnostního řetízku
v rámci Senior programu.
Foto: Archiv MP Strakonice

sektory jsou následně rozděleny mezi konkrétní jednotlivé
strážníky. Každý velitel směny
má zřízenu e-mailovou adresu,
kam můžete psát náměty, dotazy či připomínky přímo Vaší
ulici „přidělenému“ strážníkovi.
Nezapomeňte však na sebe napsat kontakt, aby se s Vámi
strážník mohl zkontaktovat, případně Vás navštívit. O tom, že
komunikace mezi Vámi a strážníky městské policie v řadě případů funguje, svědčí i spousta
událostí, se kterými Vás následně seznamujeme, zejména za
přispění tisku. Věříme, že i tato
služba se pro Vás stane využívaná a atraktivní.
Jana Janoutová, manažerka prevence kriminality

PLAVÁNÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY
V l. pololetí 2012 bude opět
probíhat plavání pro zdravotně
postižené a seniory ve vyhrazeném termínu každé pondělí.
Začínáme 9. ledna 2012 od
13.30 do 14.30 hodin na plaveckém stadionu ve Strakonicích.

Cena jedné lekce je 25 Kč. Permanentky se budou prodávat
v budově Sdružení zdravotně
postižených, Stavbařů 213,
Územní sdružení Strakonice od
2. ledna 2012 do 13. ledna 2012
u paní Pešinové.
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AKCE
Počátkem měsíce jsme se rozloučili s vánoční výstavou na téma
Andělé a čerti, kterou jste si mohli prohlédnout ve foyer městského
informačního centra po celý prosinec. V loňském roce nám odevzdalo 187 autorů, jednotlivců i kolektivů, více jak 350 soutěžních prací.
Všechny výtvory byly moc hezké a veřejnost tak neměla rozhodování vůbec lehké. Nakonec o vítězích rozhodlo 236 hlasujících takto:
I. kategorie – mateřské školy (děti do 5 let)
1. místo – děti třídy Sluníčka z MŠ Čtyřlístek
2/3. místo – kolektivní práce dětí z třídy Sluníček a Oskárků z MŠ
Šumavská
2/3. místo – výtvarný kroužek Barvička při MŠ Holečkova
II. kategorie – děti ve věku 6 až 9 let
1. místo – keramický kroužek při ZŠ F. L. Čelakovského
2. místo – žáci třídy 2.D ze ZŠ Dukelská
3. místo – žáci ze školní družiny ZŠ a MŠ Štěkeň
III. kategorie – děti ve věku 10 až 16 let
1. místo – žáci třídy 7.A ze ZŠ F. L. Čelakovského
2. místo – žáci třídy 9.B ze ZŠ Povážská
3. místo – Alena a Stanislava Košákovy
4. místo – Lenka Píchová
5. místo – Monika Požárková
IV. kategorie – dospělí
1. místo – Zdeněk Jansa, Josef
Soukup a Josef Šafránek
z Domova pro osoby se
zdravotním postižením Osek
2. místo – Milan Kos
3. místo – Alena Košáková
Všem autorům ještě jednou moc děkujeme a gratulujeme.
Vážíme si vaší přízně v roce 2011
a přejeme vám úspěšné vykročení do
nového roku 2012, který se ve Strakonicích ponese v duchu XX. mezinárodního dudáckého festivalu.
Soutěžní díla výstavy.
Lucie Šerlová, MIC
Foto: Archiv MěÚ
www.ddmstrakonice.cz
ZATOČÍME S NUDOU!
7. 1. Ligový turnaj ve florbalu – junioři (házenkářská hala 9–17
hod.)
15. 1. Maškarní bál – pohádkové odpoledne – sokolovna 14–17 hod.,
hraje WC Pauza, vstupné 30 a 50 Kč
17. 1. Přírodovědná soutěž veverky Rezky – pro přihlášené 3. a 4. třídy ZŠ (CEV od 13 hod. pro dojíždějící, od 15 hod. pro strakonické školy, vstupné 10 Kč), hadravova@ddmstrakonice.cz,
383 332 956, 724 318 643
21. 1. Mami, tati, jdeme na ples – VII. ples DDM pro děti, mládež
a jejich rodiče (sál DDM Na Ohradě 17–21 hod.), hraje DJ František Mareš
22. 1. Maškarní rej v DDM – taneční sál v DDM Vodňany 14–17
hod., Vstupné 20 a 30 Kč, bohatý program a tombola
22. 1. Florbalový turnaj starších žáků – (házenkářská hala 8–13
hod.)
24. 1. Konverzační soutěž v ruském jazyce – (Na Ohradě, 8.30 hod.)
25. 1. OK Matematické olympiády, 5. a 9. třídy – soutěž MŠMT (ZŠ
Dukelská od 8 hod.)
Připravujeme:
Táborové pobyty pro děti a mládež na Zálesí a příměstské tábory ve Vodňanech, CEV Podskalí a ve Volyni.
Informace již během února na webových stránkách a na jednotlivých
pracovištích – 383 322 216, 383 382 372, 383 332 956.
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MATEŘSKÉ CENTRUM BERUŠKA
Nová adresa: Lidická 194, Strakonice (1. patro
v bývalé ZŠ naproti nemocnici) • Otevřeno po–pá
9.00–13.00 hodin (otevíráme 2. 1. 2012)
Využijte možnost volné herny každé dopoledne mimo časy pravidelných
programů.
Zveme širokou veřejnost – nepravidelný program
Víkend 7. 1. až 8. 1.
Kurz Respektovat a být respektován – vyhněte se stresu při výchově
a komunikaci s okolím (poslední volná místa – více info na webu)
Neděle 8. 1. od 18.00 hod.
Taneční pro dospělé ve Volyni, kurz 10 lekcí, přihlášky na tel.:
604 609 594
Středa 11. 1. od 20.00 hod.
Meditační večer – přijďte se uvolnit, zharmonizovat si čakry. Pohodlný
oděv s sebou. Vstupné 60 Kč (členi 40 Kč)
Pátek 20. 1. od 10.00 hod.
Přednáška pro maminky i nastávající rodiče (více info na webu)
Neděle 29. 1 od 15.00 hod.
Maškarní bál v kulturním domě. Zveme širokou veřejnost
Pravidelné programy (na odpolední programy je nutné se přihlásit)
Členky mají dopolední programy ZDARMA, nečleni 40Kč/návštěva;
ceny odpoledních kroužků na webu
PO 9.00 hod. Volná herna
9.30 hod. Pohybové hrátky – pro děti od 3–6 let
Kroužek pí Holečkové, bez rodičů (hlídání v ceně)
ÚT 10.00 hod. Pohádkové úterky – pro děti od 2 let
Výtvarný program – pro děti od 2 let
(vždy poslední úterý v měsíci)
18.00 hod. Cvičení na klouby a páteř podle Borise Tichanovského
– pro dospělé, cena 70 Kč/hod.
ST 10.00 hod. Sportík (sudý) a Zpívánky (lichý) – pro děti od 2 let
Šátkování – 1. středa v měsíci
16.00–18.00 hod. Kutílci – zábavné tvořeníčko pro děti od 3 let
ČT 10.00 hod. Hrátky s batolátky – prográmky pro již chodící děti
od 1 do 2 let
10.00 hod. Cvičení na klouby a páteř podle Borise Tichanovského
+ možnost masáže – pro dospělé, cena 70 Kč/hod.
16.00–16.45 hod. Flétnička – pro děti od 3 let
PÁ 10.00 hod. Hajánci – prográmky pro děti do 1 roku
Vzdělávejte se i na rodičovské dovolené.
Těší se na Vás tým dobrovolnic MC Beruška
Více info na www.mcberuska.cz
a http://www.facebook.com/MCBeruskaStrakonice
e-mail: mcberuska.strakonice@seznam.cz, tel.: 773 165 696, 605 284 553

TJ Sokol Strakonice – akce leden 2012
5. 1. od 16.30 hod. Pyžampárty pro děti TJ Sokol
7. 1. od 20.00 hod. Myslivecký ples
15. 1. od 14.00 hod. Dětský karneval DDM
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ
ŠKOLA, STRAKONICE,

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

5. 1.
6. 1.

Den otevřených dveří výtvarného oboru od 14 do 17.30 hod.
Vystoupení Fere Angeli na Tříkrálovém koncertě pěveckých sborů v kostele sv. Markéty.
11. 1.
Vzdělávací seminář prof. M. Nedělky z katedry hudební
výchovy PF UK Praha od 9 do 13 hod. v zámeckém sálku.
12. 1.
Koncert žáků M. Krále v 17 hod. v zámeckém sálku.
18. 1.
Houslový koncert žáků J. Vlčkové v divadelním sálku na
Kochance od 16.30 hod.
19. 1.
Koncert žáků L. Mráze v zámeckém sálku od 16 hod.
20.–21. 1. Reprezentace žáků v celostátním kole kytarové soutěže
Zlatá Struna v Plzni.
25. 1.
Žákovský koncert od 17.30 hod. v zámeckém sálku.
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ZÁBAVA

PRANOSTIKA

„Lednem rok nový se starým se stýká, kdo ve starém
nepracoval, v novém ať nenaříká.“

UDÁLOSTI A ŽIVOTNÍ VÝROČÍ OSOBNOSTÍ
– 1. 1. 1942 – zemřel Jaroslav
Ježek, známý český hudební
skladatel a klavírista (70. výročí úmrtí)

– 23. 1. 1832 – narodil se Édouard Manet, francouzský impresionistický malíř (180. výročí narození)

– 5. 1. 1932 – narodil se Umberto Eco, italský prozaik, teoretik
umění a filozof (80. výročí narození)

– 25. 1. 1882 – narodila se Virginia Woolfová (původně Adeline Virginia Stephen), anglická
prozaička a esejistka (130. výročí narození)

– 16. 1. 1892 – narodil Josef
Skupa, loutkář a zakladatel Divadla Spejbla a Hurvínka (120.
výročí narození), zemřel 8. 1.
1957 (55. výročí úmrtí)
Aleš Hess, 8 let

Karolína Housková, 7 let

Kresby žáků výtv. oboru ZUŠ Strakonice pod vedením Mgr. Ivany Schwarzové.

Vážení čtenáři, od tohoto čísla budou pravidelně na této straně
představovány osobnosti, které proslavily město Strakonice. Jako
první byl vybrán básník národního obrození F. L. Čelakovský.

ČELAKOVSKÝ FRANTIŠEK LADISLAV
* 7. 3. 1799 Strakonice
† 5. 8. 1852 Praha
Básník. Studoval gymnázium,
nejprve v Českých Budějovicích
a později v Písku. Maturoval roku 1817, kdy přijal vlastenecké
jméno Ladislav a začal studovat
filozofii v Praze. V následujícím
roce přešel do Č. Budějovic, kde
byl ze studií vyloučen. V letech
1819–1820 studoval lyceum
v Linci. Ani tato studia nedokončil. Vrátil se proto do Prahy
a po prázdninách 1820 se připravoval ke gymnaziální profesuře. Při studiích si vypomáhal
kondicemi. Stal se členem Jungmannovy skupiny, zajímal se
o lidové písně, uměl rusky, polsky, srbsky, slovinsky, chorvatsky, německy, litevsky a lotyšsky, četl anglicky, francouzsky
a italsky. Vedle Hanky patřil ve
20. letech k nejhorlivějším pěstitelům slovanské vzájemnosti.
Využívaje svých vědomostí,
chystal Všeslovanskou chrestomanii a dokončoval Polabský
slovník. V letech 1822–1829 vychovával dva syny M. Ledvinky.
Od roku 1828 vykonával jazykového subredaktora a korektora
Časopisu pro katolické duchovenstvo, až do roku 1842, v následujícím roce místo opustil
a živil se jenom psaním. V prosinci 1833 jmenován redaktorem Pražských novin a České
včely, která se pod jeho vedením
stala významným literárním orgánem preromantické generace.

Od podzimu 1835 suplujícím
profesorem české řeči a literatury pražské univerzity. Na zásah
ruského vyslance ve Vídni, který
podal stížnost na Pražské novi-

Řešení křížovky z minulého čísla – Vánoce jsou tady

přijat jako profesor slavistiky na
vratislavskou univerzitu. V roce
1849 jmenován profesorem slavistiky na pražské univerzitě.
Jeho postavení je spojeno s četnými úředními i spolkovými
funkcemi. Např. členem komise připravující nové gymnaziální osnovy a pomůcky, Matice
české, filozoficko–historického
odboru Královské české společ-

Kresba od Veroniky Slavíkové (8 let, ZUŠ Strakonice pod vedením
Vladimíry Hradské) k básni Toman a lesní panna z díla Ohlas písní českých.

ny, kde Čelakovský sarkasticky
komentoval povýšený projev cara Nikolajeviče I. k porobeným
Polákům, této funkce i redaktorství zbaven a až do roku 1838,
kdy získal místo knihovníka
knížat Kinských, odkázán pouze
na příležitostné výdělky a na
podporu přátel (především K. A.
Vinařického a J. K. Chmelenského). Roku 1840 zvolen mimořádným členem Královské
české společnosti nauk, roku
1847 jmenován čestným doktorem pražské univerzity. Na Šafaříkovo doporučení roku 1842

– 31. 1. 1962 – zemřel Vlasta
Burian, známý jako „Král komiků“, herec, zpěvák a divadelní režisér (50. výročí úmrtí)

nosti nauk. Veškerá společenská
aktivita ochabla až v posledním
roce jeho života, kdy se vystupňovaly jeho dlouholeté zdravotní potíže. Čelakovského světový
názor stál od počátku na základně katolického náboženství,
později s myšlenkami bolzanovského humanismu. Literární náhledy jsou určované příslušností
k jungmannovskému pokolení.
Pociťoval nadpráví německého
živlu u nás a zastával stanovisko
vyhroceného nacionalismu. Pod
pseudonymem Žofie Jandová
napsal tři selanky plné roman-

tismu, oblíbené v této době.
Kromě spisovatelské činnosti
se též věnoval překladům. Svůj
sklon ke kritice prokázal v Literatuře krkonošské, kde uplatnil
nevšední nadání v parodii a satirických epigramech. Důkladný rozbor věnoval Kollárově
Slávy dceři. Dílo sběratelské:
Slovanské národní písně 1–3,
Litevské národní písně, Mudrosloví národu slovanského v příslovích, připojena sbírka prostonárodních českých pořekadel.
Básnické sbírky: Smíšené básně, Ohlas písní ruských, Ohlas
písní českých, Růže stolistá, posmrtně Padesátka z mé tobolky (epigramy). Ostatní publikace: Česká dobropísemnost
anebo nejsnadnější způsob
naučiti se dobře česky psáti,
Krátká mluvnice německého
jazyka. K vyučování nejnižších tříd …, Dodavky ke slovníku Josefa Jungmanna, posmrtně Čtení o srovnávací mluvnici
slovanské na univerzitě pražské. Překlady: J. G. Herder: Listové z dávnověkosti, J. W.
Göthe: Márinka, W. Scott:
Panna jezerní, Sv. Augustin
(Aurelius Augustinus): O městě božím kněh dvamecítma
(5 svazků). Uspořádal a vydal:
Všeslovanské počáteční čtení
(chrestomanie, 1. Z písemnictví polského, 2. Z písemnictví ruského), Malý výbor literatury české (vzato z oběhu),
Česká čítací kniha pro první
a druhou gymnasiální třídu 1,
Česká čítací kniha pro pátou
a šestou gymnasiální třídu 3,
Česká čítací kniha pro nižší
třídy gymnasiální 1–4.
Milan Hankovec
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POHLED DO HISTORIE

HISTORIE KINA SVĚT
S kinem Oko to bylo takto. Toto
kino bylo v každodenním provozu
převzato koncem 80. let minulého
století od zrušené Správy městských kin. Funkci vedoucí kin tehdy zastávala paní Anna Krejčíková. Po jejím odchodu do důchodu
nastoupila na její místo paní Jindra Dejmková, která před tím pracovala na Okresním kulturním
středisku ve Strakonicích. Já jsem
již tehdy měl úspěšně absolvovanou druhou zkoušku – promítač
nových technologií, kterou jsem
složil 29. 6. 1990, což mě opravňovalo k promítání v širokoúhlých
kinech, kam kino Oko a následně

letní kino i Mravenčí skála patřilo.
Další stálý zaměstnanec byl pan
Milan Benhäuter, který zastával
úklidové práce, výměnu fotosek
(fotografie filmů, které čeká promítání) v reklamních skříňkách,
dovážel na ruční káře filmy a staral se v zimních měsících o výměníkovou stanici vytápění kina. Jinak ostatní pracovníci byli na
vedlejší pracovní poměr. Promítači zde byli – pan Zdeněk Šulc, Stanislav Uhlík, Pavel Šimek a Karel
Krejčí. Pokladní byla dlouhá léta
paní Anna Křížková, Drahuna Pilcová, po odchodu paní Křížkové
nastoupila paní Marie Brožová.
V této popisované době, což byl
začátek 90. let, rovněž z uzavře-

ného kina Svět se mnou do Oka
přešel promítač Pavel Pašava. Já,
jak jsem se již minule zmínil, jsem
přestoupil z funkce zvukaře MěKS
do kina jako hlavní promítač,
technik a údržbář. Rovněž jsem
po složení zkoušek na tehdejší
požární inspekci zastával funkci
požárního technika a preventisty.
Od pana Benhäutera jsem převzal
rovněž výměníkovou stanici. Nedílnou součástí personálního obsazení kina byli zřízenci – uvaděči
z uzavřeného kina Svět. Byl to
pan Chalupný, ten ale po roce
z důvodu svého věku skončil. Další uvaděči byli potom pan František Hadrava, Jan Matula, Tomáš
Bernard, paní Ilona Světlíková

MEZINÁRODNÍ DUDÁCKÉ FESTIVALY  PROČ PRÁVĚ VE STRAKONICÍCH?
V letošním roce se ve Strakonicích
uskuteční již XX. ročník Mezinárodního dudáckého festivalu. Poprvé se tu konal v září roku 1967,
tedy před 44 lety. Z pohledu lidského života je to dostatečně dlouhá doba, aby člověk vyrostl, dospěl, zapojil se do společnosti
a třeba i zmoudřel… Dá se říci, že
i u festivalu platí něco podobného. Už dávno se přenesl přes „dětské nemoci a bolístky“ provázející první ročníky. A také pěkně
vyrostl. Z původních několika
desítek účinkujících je jich v současnosti na tisíc.
Zkrátka festival si ve Strakonicích
našel své místo a k našemu městu
neodmyslitelně patří, podobně jako třeba dudy k dudáku Švandovi.
Proč se ale festival koná zrovna ve
Strakonicích a ne třeba v nějakém větším městě nebo třeba na
Chodsku, pověstném svou rázovitostí a lidovou dudáckou tradicí?
Pro odpověď nahlédněme nejprve krátce do historie. Jak dokládají písemné prameny i terénní
sběry, patřil v minulosti Prácheňský kraj, kam se řadily i Strakonice, k regionům zpěvným, kde
působila řada dobrých hudebníků
i dudáků, kteří jistě občas zavítali
i do samotných Strakonic. Vždyť
i Švanda, legendární muzikant,
jenž ve Strakonicích hrával, byl
přeci dudák. O něm, ale také o obřích dudách, které zřejmě ve městě kdysi pro pobavení hrávaly, se
dokonce dochovaly i malebné pověsti. A Švandu si pro literární
zpracování vybral také J. K. Tyl
a po něm i další umělci. V Čela-

kovského Mudrosloví se pak uvádí, že „Město Strakonice pro tento hudební nástroj široko daleko
na slovo vzato.“ A „Strakonické
dudy“ a „Strakoničtí dudáci“ jsou
zde zapsány jako v té době známé
pojmy. Také je doloženo, že roku
1820 hrál ve Strakonicích císařovně Karolině Augustě dudák,
který tehdy působil u píseckého
vojenského pluku.

Dudáci z rodu Malkovských.
Bohužel postupem doby se místo
tradiční dudácké muziky prosadily jiné hudební žánry, mj. si oblibu získala hlučnější a razantnější dechovka. Místní dudáci byli
koncem 19. století a počátkem
století 20. „ohroženým druhem“.
Naštěstí pro Strakonice začal roku 1868 působit na zdejší měšťanské škole Josef Formánek (1844–
1926). Nejen že byl výborným
multiinstrumentalistou, ale sbíral

i lidové písně a zapisoval hru dudáků. Dokonce se sám naučil na
dudy hrát, koncertoval a stal se
neúnavným propagátorem dudáctví. I jeho syn Jaroslav pokračoval v otcových šlépějích. V Praze
založil Dudáckou skupinu Jardy
Formánka ze Strakonic.
Po I. světové válce se ve Strakonicích objevilo hned několik dudáků. Paradoxně k tomu přispěla

Foto: Archiv MSP
i hospodářská krize, kdy někteří
z nich brali dudání jako vítanou
možnost přivýdělku. Přímo ve
městě v té době působili: Josef
Slavíček, Jan Matásek a tři generace rodu Malkovských: děd
Alois, otec Karel a syn Jiří. Právě
ten nejmladší, kterého si možná
starší generace dodnes pamatuje
jako nadšeného propagátora strakonického vodáctví, založil v roce
1939 Dudáckou muziku Jiřího

a Jiří Švarc. Rovněž z důvodu
větší obměny promítaných filmů
a náběhem do provozu letního kina a u Mravenčí skály začalo být
nemožné přepravovat filmy na
ruční káře. MěKS tehdy žádné vozidlo nevlastnilo, využil jsem tedy
svého působení v aeroklubu a byla uzavřena smlouva mezi aeroklubem a MěKS. Díky tomu se na
přepravu filmů využívalo vozidel
aeroklubu, se kterým jeho členové
podle rozpisu přepravovali filmy,
čímž si v podstatě vydělávali na
svou činnost. Rovněž po rozjezdu
letního kina do plného provozu
zajišťovali pořadatelskou službu
členové aeroklubu.
Jaroslav Landsinger
Malkovského, později přejmenovanou na Strakonickou dudáckou
kapelu. Po jejím částečném rozpadu založili na podzim roku 1949
někteří původní členové Národopisný soubor, který posléze dostal
jméno Prácheňský soubor lidových písní a tanců. Jeho vedení se
ujal Josef Režný. A právě on byl
i ústřední postavou při pozdějším
založení tradice dudáckých festivalů. Inspiraci získal na nejrůznějších přehlídkách a festivalech,
které se souborem absolvoval. Začal uvažovat o uspořádání jakési
přehlídky jihočeských souborů.
Podařilo se získat souhlas tehdejších okresních i krajských institucí, takže se mohlo začít realizovat plány.
Josef Režný se spojil s manžely
Zorou a Lubomírem Soukupovými z Českých Budějovic, kteří
měli již také určité folklorní zkušenosti a tito tři společně připravili program I. Jihočeských slavností písní a tanců. Uskutečnily
se ve dnech 27.–28. srpna 1955
na strakonickém hradním nádvoří. Během 1. ročníku také proběhlo setkání 14 jihočeských dudáků. Již následujícího roku se
ve Strakonicích konal historický
sjezd 48 dudáků převážně z Čech,
se zástupci z Moravy, Slezska
a Slovenska. A právě zde se poprvé objevily návrhy uskutečňovat
v budoucnu další dudácká setkání, a to dokonce se zahraniční
účastí.
A jak se smělou myšlenku podařilo uvést v život, se dočtete v příštím čísle Zpravodaje.
Irena Novotná
(V článku bylo využito informací
z knihy pana Josefa Režného – Po
stopách dudáků na Prácheňsku)
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