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„JEDÁRNA“ BUDE VYČIŠTĚNA A PŘIPRAVENA PRO NOVÉ VYUŽITÍ
ZE SKLEPNÍHO OBJEKTU V AREÁLU HRADU VYVEZOU TUNY KONTAMINOVANÉ ZEMINY.

Od března začnou sanační práce ve sklepních prostorách
v podzemí zahradního domku
v areálu strakonického hradu.
Objekt za hradním příkopem,
kterému místní příznačně říkají Jedárna, totiž v minulosti
sloužil také jako sklad agrochemikálií. Právě tehdy a v letech následujících byl promořen především jedy unikajícími
z nezajištěných rezivějících
sudů.
„Nejvíce byly překročeny limity
u arzenu, antimonu, rtuti a některých druhů pesticidů,“ říká
k naměřeným hodnotám škodlivin ve sklepech vedoucí odboru
životního prostředí MěÚ Jaroslav Brůžek.
Nepřístupné a desítky let nevyužívané sklepy poskytovaly svého času „útočiště“ stra-

vzpomíná dnešní šedesátník na
dobu svého dospívání. Nicméně
i on může potvrdit, že pojmenování Jedárna si místo zaslouží

Připravila Irena Malotová, PR

Nákres sklepních prostorů.

právem. „Kamarád se tam tenkrát přiotrávil. Zaujala ho žlutá
hmota, která vytékala z jednoho

Správce strakonického hradu Václav Havlan u vchodu do sklepních prostorů.
Foto: Archiv MěÚ

konické omladině. O tom by
mohl vyprávět i kameraman
Strakonické televize Jaroslav
Landsinger. „Samozřejmě, že
jsme se tam i přes zákaz scházeli. Stačilo prolézt rozbitou
střechou zahradního domku,“

prostor, které tvoří tři na sebe
navazující klenuté podlouhlé
místnosti, proběhne ve dvou
etapách. Nejprve bude odstra-

Rozlehlé klenuté sklepy jsou
jedním z posledních objektů
strakonického hradu, které ještě
čekají na obnovu. Jejich vyčištěním získá město v hradním
areálu další památkově chráněné prostory, které by mohly
v budoucnu sloužit novým účelům.
Zkusme popustit uzdu fantazii
a představit si, co by tu jednou
mohlo být. Lapidárium? Galerie? Sklad archivního vína?
Středověká krčma? Či dokonce
strakonické pivní lázně? …
Co napadá vás?

ze sudů, a tak si s ní hrál jako
s plastelínou. Skončil v nemocnici.“
Zmíněný zahradní domek je již
opravený a na jeho střeše se pyšní výstavní květinová skalka.
Vyčištění rozsáhlých sklepních

Kresba Pavel Pavel

něna divoká skládka odpadů,
která vznikla po ukončení činnosti skladu. Potom nastane
nejdůležitější část celé akce –
odtěžení zeminy, následované
tlakovým čištěním stěn. Zemina bude odtěžována postupně
z jednotlivých sklepů na základě
průběžného monitoringu obsahu škodlivin ve stěnách a na dně
výkopové jámy. Po dosažení sanačních limitů bude výkop zavezen čistým inertním materiálem, který bude zhutněn podle
pokynů statika. Kontaminovaná
zemina, jíž se podle odhadů
vyveze více než 200 kubických
metrů, skončí ve speciální spalovně.
Výběrové řízení k realizaci projektu vyhrálo sdružení Znakon,
Purum a Kapex – Sanace strakonického podhradí s cenovou
nabídkou 21,8 milionu korun.
Na projekt se městu Strakonice podařilo získat významnou
dotaci z Operačního programu
Životní prostředí. Ta by měla
pokrýt celých 90 procent způsobilých výdajů.

Co s ní?
Nerudovská otázka dokonale
sedí na strakonickou „Jedárnu“. Desítky let opomíjená nenápadná stavba se náhle stala
předmětem nebývalého zájmu.
Jak by také ne. Jde v podstatě
o nečekaný poklad. Za pár měsíců budeme mít volné, dekontaminované a rozhodně zajímavé prostory přímo v pomyslném
těžišti strakonického hradu,
hradní ZOO, letní kino a jezdecký areál. To vše navíc propojené lávkou se středem města,
přilehlými parkovišti a pivovarem. Otázku využití jsme otevřeli zhruba před šesti lety
a svým dílem přispěl i tehdejší
zájemce o koupi. Nicméně ten
správný nápad, který by všechny
oslovil, se zatím jaksi nedostavil. Pomůžete vy? Co myslíte?
Vzejde z řad čtenářů Zpravodaje nějaký brilantní způsob využití historických prostor
v jedinečné lokalitě? Své nápady nám napište na adresu
lucie.snajdrova@mu-st.cz do
konce března 2012. Tři nejlepší obdrží hodnotné ceny.
Pavel Pavel, místostarosta
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RADA MĚSTA

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
46. jednání dne 11. 1. 2012
Rada města souhlasila:

FONTÁNA NA NÁMĚSTÍ
se vzhledem fontány na Velkém
náměstí.

V průběhu letošního roku bude
osazena fontána symbolizující
soutok dvou řek – Otavy a Volyňky u nově provedené gabionové
zdi na Velkém náměstí. Nyní je již
připraveno technické zajištění pro
osazení fontány.

Rada města schválila:

DOTACE NA ÚČTU MĚSTA
rozpočtové opatření ve výši
245 000 Kč jako grant z Jihočeského kraje na realizaci projektu
Rekonstrukce podlahy tělocvičny
ZŠ F. L. Čelakovského. Dále ve výši 418 106 Kč jako dotaci ze státního rozpočtu na úhradu úroků
z úvěru na akci ÚV Hajská – rekonstrukce a modernizace.
Stávající parketová podlaha tělocvičny ZŠ F. L. Čelakovského
v Chelčického ulici bude vyměněna za nový umělý sportovní vícevrstvý povrch. Novou podlahu získá také nářaďovna navazující na
tělocvičnu.

48. jednání dne 1. 2. 2012
Rada města souhlasila:

INFLAČNÍ KOEFICIENT
SE NEUPLATNÍ

Plánovaná fontána na náměstí.
Vizualizace ateliér Genesis Praha, s. r. o.

NOVÁ SOCHA VE STRAKONICÍCH
s návrhem a přípravou realizace
osazení pískovcové sochy Dorotky
Trnkové, nevěsty Švandovy, v lokalitě strakonického Podskalí v rámci
Roku dudáků 2012.

přetechnizované a povrchní době.
Autorem je akademický sochař
Karel Kryška, žijící v obci Blatenka u Blatné. Nejprve bude vytvořen sádrový model v poměru 1:3.
Samotná socha v životní velikosti
z hořického pískovce by měla být

s neuplatněním inflačního koeficientu v roce 2012 u všech nájemců
nebytových prostorů a pozemků
v majetku města Strakonice a u bytových jednotek se smluvním nájemným, u kterých je možno uplatnit inflační koeficient.
Inflační koeficient činí 1,9 procenta. Nájem z nebytových prostor činí ročně 7,9 milionu korun a z pozemků 5,2 milionu korun. „Tímto
rozhodnutím vycházíme vstříc nájemcům,“ vysvětlila místostarostka Ivana Říhová. Ceny nájemného
ve Strakonicích nebyly navyšovány o inflační koeficient ani v uplynulých třech letech.

DAROVACÍ SMLOUVA
s uzavřením darovací smlouvy mezi
ČZ a. s. a městem Strakonice, ve
které se ČZ a. s. zavazuje poskytnout městu finanční částku 200 Kč
měsíčně za každé dítě zaměstnanců
ČZ umístěné v MŠ ve Strakonicích.
Poskytovaná finanční částka je
účelově vázána na částečnou
úhradu provozu mateřských škol
a za rok 2011 činila 90 600 Kč.

ZATEPLENÍ SPORTOVNÍ HALY
V těchto místech bude osazena socha Dorotky Trnkové.
Socha Dorotky Trnkové, postavy
z Tylovy divadelní hry Strakonický
dudák, která svou láskou a statečností zachránila dudáka Švandu
před zlou mocí, bude vytvořena
v rámci Roku dudáků 2012 jako
připomínka věrné lásky v dnešní
2

Foto: Archiv MěÚ
hotova do konce června 2012,
s nákladem do 140 000 Kč a odhalena při noční prohlídce Strakonic
v červenci 2012 na strakonickém
Podskalí nedaleko Zavadilky. Součástí bude lavička pro posezení
a nerušený polibek zamilovaných.

s podáním žádosti o finanční
podporu projektu Výměna oken
a zateplení haly Strakonice do
Operačního programu Životního
prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie,
Oblast 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry.
Město Strakonice se snaží získat
finanční prostředky na zateplení

a výměnu oken sportovní haly.
Hala byla slavnostně otevřena v roce 1973. V posledních letech zde
došlo k několika významným rekonstrukcím, které přispěly k modernizaci technického stavu a k
zlepšení podmínek pro sportovce.
Jednalo se zejména o rekonstrukci
palubové podlahy, rekonstrukci
hlediště včetně instalace nových
sedadel, rekonstrukci šaten, sprch
a WC. K významnému zlepšení
došlo i díky změně systému vytápění na teplovodní, přičemž probíhá postupná výměna topných těles
a instalace tepelných ventilů.
Rada města schválila:

CENA ZA MHD NEZMĚNĚNA
cenu přepravního výkonu pro rok
2012 ve výši 35,70 Kč/km a vzala
na vědomí předpokládanou ztrátu
pro rok 2012 ve výši 4 953 440 Kč
za předpokladu ujetí 186 500 km
pro potřeby města Strakonice.
Tržby z přepravy cestujících pokryjí necelých 22 % celkových provozních nákladů, zbývající část je hrazena z rozpočtu města Strakonice.
Cena za plnocennou jízdenku je
7 Kč, děti od 6 do 16 let se přepravují za 3 Kč, důchodci do 70 let
věku platí za přepravu městskou
hromadnou dopravou 4 Kč a důchodci nad 70 let věku se přepravují bezplatně. Ve srovnání s okolními
městy obdobné velikosti patří naše ceny za přepravu městskou hromadnou dopravou k nejnižším.
Navyšovány nebyly od 1. 7. 2009.

49. jednání dne 8. 2. 2012
Rada města souhlasila:

VLAJKA PRO TIBET
s vyvěšením tibetské vlajky dne
10. 3. 2012 na hlavní budově MěÚ.
Město se tak připojí k uctění památky 80 tisíc Tibeťanů, kteří zahynuli před 53 lety při povstání
proti čínské okupaci jejich země.

MŠ LIDICKÁ BUDE ZÁŘIT
BARVAMI
s podáním žádosti o finanční podporu projektu Zateplení a výměna
oken MŠ Lidická do Operačního
programu Životního prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání
zdrojů energie, Oblast 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry.
V případě získání dotace se stane
Mateřská škola Lidická jednou z nejbarevnějších budov ve městě. Na
svých zdech bude mít motivy zvířat
podle Čapkových předloh.
Pokračování na straně 3.
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Z RADNICE

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Pokračování ze strany 2.

PŘÍSPĚVKY PRO SPORT
s poskytnutím příspěvků ve výši
6 000 Kč Tenis klubu Strakonice,
o. s., na ceny při celostátním turnaji mladších žáků, žákyň a starších žáků v tenisové hale Strakonice ve dnech 4.–5. a 18.–20. 2.
2012; 1 000 Kč SK Basketbal
Strakonice na rozhodčí a ceny pro
vítěze soutěží při turnaji smíšených družstev ZŠ Strakonice v kategorii mladší minižactvo (ročník
2000 a mladší) ve sportovní hale
STARZ Strakonice dne 25. 3.
2012; 2 000 Kč TJ ČZ Strakonice
– oddílu házené na ceny a rozhodčí při turnajích v házené pro mládež v házenkářské hale Strakonice
dne 26. 2. a 18. 3. 2012; 5 000 Kč
TJ Fezko Strakonice – oddílu vodního póla na ubytování v rámci
turnaje ve vodním pólu mladšího

žactva Floridsdorfer hallenbad,
ročník narození 2000 a mladší,
v Rakousku – Vídeň ve dnech 18.–
19. 2. 2012; 6 000 Kč OFS Strakonice na uspořádání tří halových
turnajů pro mládež ve fotbale a jeden Den fotbalu pro žáky základních škol ve sportovní hale STARZ
Strakonice a na fotbalovém stadionu Na Sídlišti ve Strakonicích ve
dnech 11. 2., 25. 2., 10. 3. a v květnu 2012; 8 000 Kč HC Strakonice,
o. s., na zajištění účasti na mezinárodním hokejovém turnaji mládežnických družstev v Ženevě ve
Švýcarsku ve dnech 30. 3.–1. 4.
2012.
V loňském roce se svou žádostí na
jednorázové akce obrátilo na komisi pro sport 77 žadatelů. Na základě doporučení komise rada
města podpořila 61 žádostí.

KAPLI SVATÉHO VOJTĚCHA ČEKÁ OPRAVA
Ještě letos by se mohla dočkat rekonstrukce kaple sv. Vojtěcha na
strakonickém hřbitově. Náklady
na ozdravnou kúru budou činit
1,3 milionu korun. Za tuto cenu
kapli opraví firma AF ART, s. r. o.
Město Strakonice se bude snažit
získat dotaci z prostředků Ministerstva kultury ČR. Objekt se
tak zařadí mezi další zrenovované
drobné sakrální památky ve městě
a jeho okolí.

sobili na farách ve Strakonicích
a okolí.
V loňském roce se rekonstrukce
dočkalo hned několik objektů sakrální architektury ve Strakonicích.
Kaplička sv. Jana zvaná též Brušákovic, na kterou přispěli také tři
dárci, dále kaple sv. Václava
v Předních Ptákovicích. Na místě
zbořených božích muk ve Starém
Dražejově byla podle fotografií
postavena nová a na polní cestě

Usnesení z jednání rady města
naleznete na www.strakonice.eu.

ZASTUPITELÉ MĚSTA PŘIJALI VLONI 205 USNESENÍ
Celkem čtyřikrát v loňském roce
zasedalo strakonické zastupitelstvo. Zvolení zastupitelé přijali
v průběhu těchto jednání 205
usnesení. Těmi nejdůležitějšími
byly nový územní plán, který
ovlivňuje budoucí rozvoj Strakonic a rozpočet města pro následující rok.
Zastupitelstvo rozhoduje o investicích v rámci rozpočtu. Jedenadvacet zastupitelů získalo své

mandáty prostřednictvím sedmi
politických stran a sdružení.
Jako poradní a kontrolní orgány
jim slouží kontrolní výbor (předseda Václav Šrámek) a finanční
výbor (předsedkyně Eva Rabová),
v nichž pracují vybraní zástupci
koalice i opozice.
Vloni také proběhla výjezdní zasedání v Teplárně Strakonice, a. s.,
v čistírně odpadních vod a v měšťanském pivovaru.

MÍSTNÍ POPLATEK ZŮSTÁVÁ I V ROCE 2012 STEJNÝ
Také v roce 2012 bude místní poplatek za komunální odpad pro
obyvatele Strakonic 470 korun,
tedy ve stejné výši jako vloni. Výhodné je, pokud je úhrada poplatků převedena na SIPO. Jde
o velmi jednoduchou, úspornou
a efektivní možnost placení. Lze
tak při roční formě úhrady ušetřit
30 korun na osobu. Prostřednictvím SIPO můžete hradit rovněž

poplatek ze psa, který zůstává rovněž nezměněn.
Důležitá je také informace, že
nově musí hradit poplatek za
komunální odpad také občané
s trvalým pobytem na adrese
Velké náměstí 2, tedy na ohlašovně MěÚ Strakonice.
Pokladna MěÚ se nachází v přízemí budovy vedle Městského informačního centra Strakonice.

ŠKOLA V „TEPLÉM“ KABÁTĚ ŠETŘÍ ENERGIE
Zateplení objektů Základní školy
Poděbradova ve Strakonicích přináší očekávané výsledky. Podle informací ředitele Josefa Mráze se
za energie v říjnu uspořilo 34 %
výdajů oproti předcházejícímu
roku a v listopadu byly úspory
dokonce čtyřicetiprocentní.
Při rekonstrukci, která probíhala
o prázdninách a na podzim loň-

ského roku, byly zatepleny obvodové pláště i střechy dvou
školních pavilonů, tělocvičny a jídelny, současně došlo také k výměně vstupních dveří a celkem
390 oken.
Letos čeká zateplení MŠ Šumavská a ZŠ F. L. Čelakovského
v Jezerní ulici.
(PR)

Nejstarší kaple – sv. Vojtěcha – ve městě.
Kaple sv. Vojtěcha, známá jako
hrobka maltézských kněží, stojí
jižně od kostela sv. Václava, napravo od hřbitovní brány. Byla
postavena v 18. století. Plasticky
řešený volutový štít s bohatou profilací říms svědčí o tom, že stavba
byla budována až ve vrcholném
baroku. Do cihelné podlahy je zasazeno několik kamenných náhrobních desek, nejstarší je ze 16.
století. Tyto desky jsou starší než
kaple a byly použity dodatečně jako dlažba. V kryptě pod kaplí jsou
pochováni členové řádu, kteří pů-

Foto: Archiv MěÚ

z Habeše do Krt se „poutníci“ mohou zastavit u opraveného kamenného kříže. Rekonstrukce těchto
církevních památek stála zhruba
400 tisíc korun. Část nákladů se
podařilo pokrýt z dotací z Jihočeského kraje (179 tisíc), Nadace
ČEZ (50 tisíc) a s finanční pomocí dárců (22 tisíc).
Sakrální objekty dokumentují
nejen náboženský vývoj, ale také
vývoj osídlení a jsou důležitou součástí místní historie a kultury.
(PR)

DRUŽINA V CENTRU MĚSTA ZŮSTANE ZACHOVÁNA
Kolem čtyřicítky dětí dojíždí školním autobusem vypravovaným
z centra města na Základní školu
Povážská ve Strakonicích. Autobus
každé ráno v půl osmé vyjíždí ze
zastávky v Lidické ulici. Ta je v těsné blízkosti bývalého školního objektu, kde je těmto a dalším dětem
k dispozici školní družina. „Ráno
se děti hromadně za doprovodu vychovatelky nebo učitelky přemístí
z družiny na zastávku a odtud společně, opět s dospělým doprovodem,
odjedou do školy. Před druhou odpolední se stejným způsobem vracejí zpátky do centra města a do družiny. Také některé dojíždějící starší
děti z obcí, které spádově náležely ke škole s budovami na Velkém

náměstí a v Lidické ulici, mohou třídu družiny využívat, aby nemusely
čekat venku mezi příjezdem linkového a odjezdem školního autobusu
a naopak. Třída je otevřená od 6.30
do 16.30 hodin.“
„Předpokládáme, že družina v centru města i školní autobus zůstanou zachovány. A to i v příštím
roce, kdy se již celá naše škola
přestěhuje do nových prostor na
Povážskou,“ říká ředitelka ZŠ Povážská Jaroslava Cháberová. To je
jistě dobrá zpráva pro děti (a jejich
rodiče), které již navštěvují nebo
začnou navštěvovat novou školu
v jižní části Strakonic. Školní autobus je dětem k dispozici zdarma.
(PR)
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INFORMACE

BILANCOVÁNÍ S ODPADEM
Vážení spoluobčané, rádi bychom
vás informovali, jak jsme hospodařili v loňském roce na úseku odpadového hospodářství. Pro vaši
představu uvádíme množstevní
údaje i za rok předchozí. Jak je
z tabulky patrné, dochází každoročně k mírnému nárůstu množství vytříděných, dále recyklovatelných odpadů, což je dobrá
zpráva. Šetříme tím nejen životní
prostředí, ale prodlužujeme i životnost skládky odpadů.
V loňském roce se nám podařilo
po městě rozmístit nádoby na
sběr použitých olejů z domácností
a červené nádoby na odkládání
použitých malých elektrospotřebičů a vybitých monočlánků. Z nádob na sběr elektrozařízení se
podařilo v loňském roce sebrat
5 441 kg nepotřebných elektrospotřebičů, které byly rozebrány
na specializovaném pracovišti
a veškeré využitelné součásti budou dále recyklovány. Sběr použitých olejů z domácností zatím
moc třídit neumíme, jelikož v nádobách se nám bohužel objevují
jiné odpady, které pak komplikují
svoz a využití tohoto odpadu. Ne-

ustále se snažíme nacházet nové zpracovatele odpadů. Úspěšní
jsme byli v recyklaci dřevěného
a dřevotřískového nábytku. Nábytek je zbavován veškerých kovových a jiných příměsí a je předáván firmě, která nábytek rozdrtí
a vyrábí z něj nové plnohodnotné
dřevotřískové desky určené pro
stavebnictví. V letošním roce snad
již konečně přijdou na řadu kontejnery na sběr oblečení, obuvi
a hraček, které mnozí z vás již netrpělivě očekáváte, ale bohužel
vzhledem k velkému zájmu jsme
byli nuceni téměř půl roku čekat,
za což se omlouváme.
Věříme, že i příští rok se do aktivního třídění odpadů zapojí ještě
větší počet občanů, kteří budou
ukládat odpady jen na místa k tomu určená – jako jsou popelnice,
kontejnery a sběrný dvůr v Tovární ulici. V těchto měsících začíná
výstavba nového sběrného dvora
v lokalitě U Blatenského mostu,
který by měl být uveden do provozu do konce roku a přispět
k většímu komfortu občanům při
ukládání odpadů a dalších nepotřebných věcí.

Pro váš přehled uvádíme seznam míst, kde jsou umístěné nádoby na
odkládání kuchyňských olejů a tuků a červené nádoby na sběr použitých malých elektrospotřebičů:
1. Přední Ptákovice, ulice Hraniční, separační hnízdo u ubytovny ČZ,
hned vpravo nad křižovatkou Povážská, Hraniční
2. Ulice Heydukova, blok domů – na křižovatce Ellerova
3. Ulice Bavorova – naproti prodejně Coop je sběrové hnízdo
4. Prostor u autobusové zastávky na konci ulic Prof. Skupy, Mikoláše
Alše a Švandy dudáka naproti obchodu (jen oleje)
5. Sídliště 1. máje – v dolní části sídliště
6. Ulice Dr. Jiřího Fifky – u dopravního hřiště ZŠ Poděbradova je separační hnízdo mezi silnicí a parkovištěm
7. Ulice Rybniční – lokalita Jezárky, separační hnízdo hned za odbočkou ulice Vodní
8. Sídliště Mír – ulice Kosmonautů, druhé separační hnízdo směrem
k ulici Mládežnická
9. Ulice Čelakovského – směrem k Bavorově ulici separační místo nad
silnicí, mezi dvěma domy u čp. 1251
10. Starý Dražejov – ulicí K Dražejovu, na návsi
Lucie Klimešová, oddělení ochrany prostředí

FINANČNÍ PODPORA KULTURY, SPORTU A VOLNÉHO ČASU
Jako každoročně, i v roce 2012
město Strakonice podpoří činnost
spolků, souborů, sportovních klubů a volnočasových sdružení vyvíjejících činnost v letošním roce.
Žádosti o příspěvky je nutné
podat nejpozději do 31. 3. 2012
na Městský úřad Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu,
Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice.
Přidělování příspěvků se řídí zásadami a pravidly, které jsou
4

uveřejněny na www stránkách
www.strakonice.eu (občan/příspěvky a granty města), kde jsou také
předepsané formuláře včetně požadovaných příloh.
Bližší informace vám poskytne
v oblasti kultury Bc. Eva Janochová (tel.: 383 700 841, 724 351 840,
e-mail: eva.janochova@mu-st.cz)
a v oblasti sportu a volného času Bc. Lucie Šnajdrová (tel.:
383 700 844, 725 596 443, e-mail:
lucie.snajdrova@mu-st.cz).

Porovnání některých ukazatelů na úseku
odpadového hospodářství za uplynulé
2 roky
Množství vyprodukovaných odpadů na
1 obyvatele města za rok
Množství vyprodukovaných nebezpečných
odpadů na 1 obyvatele města za rok
Množství vyprodukovaných odpadů kategorie ostatní na 1 obyvatele města za rok
Množství vyprodukovaného směsného komunálního odpadu (popelnice) na 1 obyvatele města za rok
Množství odpadů vyprodukovaných a vytříděných z komunálního odpadu (papír, sklo,
plast) na 1 obyvatele města za rok
Místní poplatek za odpad, který městu zaplatí občan
Celkové množství vynaložených finančních
prostředků na odpadové hospodářství (poplatek občanů + doplatek města) na občana
Úklid větších černých skládek počet/cena

rok 2010

rok 2011

307 kg

298 kg

1,16 kg

1,3 kg

256 kg

253 kg

202 kg

196 kg

50,6 kg

51 kg

470 Kč

470 Kč

733 Kč

738 Kč

6 kusů
32 339 Kč

7 kusů
100 450 Kč

OCHOZ HRADU PROJDE
OPRAVOU
V prosincovém Zpravodaji 2011
jsme vás informovali o havarijním
stavu Rumpálu. V současné době
jsou již známy výsledky výběrového řízení a termín jeho opravy.
Předpokládá se, že s opravou by
se začalo začátkem března a dokončena by měla být do konce
dubna letošního roku. V rámci
opravy proběhne vyztužení ochozu, opravy trhlin podlahy, chrličů
srážkových vod a dojde ke sjednocení povrchu stěrkovou omítkou.
Opravu provede firma Vertigo Písek, s. r. o., za cenu zhruba 217 ti-

Obranná věž s břitem – Rumpál.
Foto: Archiv MěÚ
síc korun. Během opravy bude
pro návštěvníky hradního areálu
pohyb pod věží omezen.

REGENERACE SÍDLIŠTĚ 1. MÁJE
V průběhu prosince a ledna probíhala anketa mezi obyvateli Sídliště 1. máje. Jejím cílem bylo zjistit,
jak jsou lidé spokojeni se vzhledem a vybavením sídliště a které
problémy je v tomto prostoru trápí. Občané mohli vyplnit dotazníky v městském informačním centru či na www stránkách města.
Děkujeme všem, kteří se do ankety
zapojili a podělili se s námi o svůj
názor. Průzkum ukázal, že je stále
co dohánět, i když byla v sídlišti
provedena řada úprav. Mezi nejčastější důvody nespokojenosti patří nedostatečné vybavení dětských
hřišť, nevyhovující dopravní značení a nevhodné sadovnické úpravy.
Řada občanů upozornila také na
chybějící veřejné osvětlení v některých částech sídliště. I když se
počet parkovacích míst výrazně
zvýšil, stále je pociťován jejich
nedostatek. Všechny podnětné
připomínky, které z průzkumu

vyplynuly, byly předány k řešení
příslušným odborům Městského
úřadu ve Strakonicích.
Město Strakonice podalo v únoru
letošního roku žádost o dotaci na
realizaci již třetí etapy revitalizace
Sídliště 1. máje z programu Podpora regenerace panelových sídlišť
pro rok 2012, vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Pokud se podaří dotaci získat, budou
alespoň některé nedostatky v sídlišti odstraněny ještě v letošním roce.
A na co se obyvatelé sídliště
mohou těšit? Úpravy se tentokrát
soustředí především na hřiště a jejich vybavení. Herní prvky budou
opraveny, přibude několik zcela
nových a obnoveny budou jejich
dopadové plochy. Rekonstrukcí
projdou také chodníky, veřejné
osvětlení a městský mobiliář v centrální části sídliště. Projekt počítá
i s rozsáhlými úpravami zeleně.
Odbor rozvoje
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ZPRÁVY

JAK SE CHODÍ S BÍLOU HOLÍ ANEB POJĎTE ZKUSIT
POZNÁVAT SVĚT JINAK
Dětští zastupitelé strávili 6. února
na strakonickém hradě odpoledne
se společností Tyfloservis, o. p. s.,
České Budějovice, která se zabývá
podporou integrace nevidomých

STRAKONICKÁ MOZAIKA

Mladí zastupitelé se seznámili se
zvukovými pomůckami pro běžný
život, rozlišovali mince hmatem
a bankovky pomocí šablonky, seznámili se s Braillovým písmem

Dětští zastupitelé se seznámili s oddělením pro nevidomé v místní knihovně.
Foto: Archiv MěÚ
a slabozrakých lidí do společnosti.
a s Pichtovým psacím strojem, poVzhledem k tomu, že pro tento
znali počítač a mobilní telefon se
rok si dětští zastupitelé zvolili téspeciálním SW, zjistili, jaké jsou
ma Bezbariérově nejen po památdruhy bílých holí a navštívili odkách ve Strakonicích, bylo cílem
dělení pro nevidomé ve Šmidinodpoledne, aby se děti co nejlépe
gerově knihovně.
dokázaly vžít do životních situací
Michaela Zábranská, odbor školzrakově postižených lidí.
ství a CR

PRO VYŘIZOVÁNÍ EOBČANEK PŘIBUDOU PRACOVIŠTĚ
Dvě nová pracoviště pro vyřizování agendy občanských průkazů by
měla být vybavena ještě v tomto
pololetí na Městském úřadu ve
Strakonicích. Město tak reaguje
na situaci vzniklou začátkem letošního roku v souvislosti se změnou zákona a způsobem podávání
žádostí a přebírání vyhotovených
e-občanských průkazů. Stávající
pracoviště pro pořizování cestovních dokladů jen s obtížemi
stíhají souběžně odbavovat i žadatele o e-občanský průkaz.
„Chceme našim občanům umožnit
plynulé vyřizování jejich žádostí
bez čekání ve frontách,“ říká tajemník úřadu Jan Tůma.
Nová pracoviště budou zpracovávat žádosti a zajišťovat výdej
vyrobených elektronických občanských průkazů, včetně čipových a cestovních dokladů. Zvýšený zájem o nové občanské
průkazy lze očekávat před letní
sezonou, kdy lidé plánují dovolené. Od 26. června totiž nebude
možné vycestovat do zahraničí
s dětmi, které jsou jen zapsané
v pase rodičů. Platnost těchto
zápisů definitivně skončí. I dětem mladším 15 let mohou rodiče
k těmto účelům nechat vystavit
občanský průkaz (dostačující pro
cestování do zemí v rámci EU) ne-

bo cestovní pas. Správní poplatek
za OP je 50 Kč a CP je 100 Kč.
Maximální částka, kterou město
za vybavení obou nových pracovišť zaplatí je 350 tisíc korun.
Podle tajemníka MěÚ to však není ztrátová záležitost. Jen v uplynulém roce se na správních
poplatcích na oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů
a cestovních dokladů vybralo
1,1 milionu korun. Uvedené agendy se budou stále vyřizovat na stejné adrese, tj. ve Smetanově ulici
533. Ve správním obvodu Strakonice dnes žije 45 tisíc obyvatel.
(PR)

Dne 18. 1. 2012 se konalo v obřadní síni Městského úřadu ve
Strakonicích slavnostní předání
občanství České republiky bývalým státním občanům Ukrajiny.
Rodina Gorických, která žije již
více než 20 let na území České republiky, složila slib do rukou tajemníka úřadu Ing. Jana Tůmy.
Po slavnostním předání listiny
o státním občanství byla rodina
Gorických přijata místostarostou
města Ing. Pavlem Pavlem. V letošním roce se jednalo o první
předání státního občanství ČR.
–––
Ve dnech 17. 1. a 21. 2. proběhlo
v obřadní síni Městského úřadu ve
Strakonicích slavnostní přivítání
60 občánků Strakonic. Paní místostarostka Ivana Říhová uvítala nejmenší občánky spolu s dětmi z MŠ
Holečkova a rodiče obdrželi poukázku v hodnotě 5 000 Kč na dítě.
–––
Město Strakonice se prezentovalo
na prestižním veletrhu cestovního
ruchu Holiday World Praha ve
společné expozici, kterou připravila Jihočeská centrála cestovního
ruchu. Propagace města byla zaměřena na národní kulturní památku strakonický hrad a pozvání
návštěvníků na jubilejní 20. ročník Mezinárodního dudáckého
festivalu. V den zahájení veletrhu
se návštěvníkům představilo dudácké trio Prácheňského souboru
písní a tanců Strakonice. Od 9.–
12. února se zde představilo více
než 870 vystavovatelů z téměř 50
zemí celého světa. Jihočeská centrála cestovního ruchu si z veletrhu
odnesla dokonce ocenění – 1. místo za nejpůsobivější expozici veletrhu Holiday World do 60 m2.
–––
Evropské centrum jazykových
zkoušek (European Language
Examination Centre – ELEC) za-

řadilo ZŠ Strakonice, ul. Jiřího
z Poděbrad 882 do sítě svých partnerských center. Síť tvoří vybrané
základní a střední školy rovnoměrně pokrývající celé území Jihočeského kraje. V úzké spolupráci s ELEC tak může škola svým
žákům a studentům nabídnout jedinečnou možnost absolvovat jazykovou přípravu zakončenou
prestižními mezinárodně uznávanými zkouškami Cambridge English a ÖSD (Österreichisches
Sprachdiplom Deutsch), a to přímo na půdě školy. Další informace o zkouškách je možné nalézt na
http://www.elec.eu.
–––
MC Beruška ve Strakonicích se
přidalo k prezentační štafetě členů
Sítě mateřských center, o. s., na
www.materska-centra.cz. Štafeta
se stala součástí letošních celoročních oslav 20. výročí vzniku mateřských center v České republice
a 10. výročí založení Sítě mateřských center. MC Beruška bylo
založeno v roce 2005, ke konci roku 2011 mělo 85 členů a zhruba
6 500 návštěv. K tomu pět rekordů zápisem do České knihy rekordů a pořádá minimálně dvě velké
akce ročně pro město Strakonice.
V rámci výročních oslav uspořádá
dne 21. 3. 2012 Vynášení Moreny.
Více informací naleznete na stránkách www.mcberuska.cz.
–––
Do Antarktidy za 2 400 Kč? Antarktida je totiž název celotáborové
hry letošního tábora pořádaného
oddílem Husot v termínu od 28. 7.
do 11. 8. 2012 v Bohumilicích.
Přihlásit se mohou pouze dobrodruzi ze 3.–6. tříd základních
škol. Bližší informace a přihlášky
na telefonu 737 825 521 (spíše večer), e-mailu: Husot@seznam.cz
nebo na internetových stránkách
www.husot.strakonice.cz.

LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH ZŘIZOVANÝCH MĚSTEM STRAKONICE
V ROCE 2012
Mateřská
škola

2. 7.
9. 7.
16. 7.
23. 7.
30. 7.
6. 8.
13. 8.
20. 8.
27. 8.
až 4. 7. až 13. 7. až 20. 7. až 27. 7. až 3. 8. až 10. 8. až 17. 8. až 24. 8. až 31. 8.

Šumavská

provoz

A.B. Svojsíka

provoz

provoz

Čtyřlístek

provoz

U Parku

provoz

Lidická
Holečkova
Školní
Spojařů
Stavbařů

provoz

provoz

provoz

provoz

provoz

provoz

provoz
provoz

provoz
provoz

provoz
provoz
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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2011

STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI MIC A TURISTICKÝCH CÍLŮ 2011

MATRIKA  STATISTIKA ROK 2011

V roce 2011 navštívilo městské
informační centrum 6 720 lidí,
z toho 242 cizinců. Nejvíce zahraničních turistů bylo tradičně
z Německa. Služeb infocentra využili ale také Angličané, Francouzi
či Američané a Rusové. Do statistiky nejsou zahrnuti turisté a zákazníci, kteří využívají informací pravidelně zveřejňovaných ve
vstupní hale nebo si kupují vstupenky v samoobslužném kiosku.
Oproti roku 2010 došlo k poklesu
návštěvnosti o 2 265 turistů, který byl způsoben pravděpodobně
rozsáhlou rekonstrukcí Velkého
náměstí a tím, že se v tomto roce nekonal Mezinárodní dudácký
festival. Nejvíce turistů navštívilo
infocentrum tradičně během jarních a letních měsíců. Nejvyšší návštěvnost byla zaznamenána v srpnu, kdy jeho služeb využilo 1 092
lidí. Na telefonní ústředně linky
111 bylo přijato 3 451 hovorů, většina z nich byla přepojena na pra-

Matrika je státní evidence narození, manželství a úmrtí. Události
jsou do matričních knih zapisovány podle místa, kde se udály.
Strakonice vedou matriku narození, manželství a úmrtí pro obec
Strakonice, Cehnice, Doubravice, Drachkov, Droužetice, Jinín,
Kraselov, Kuřimany, Kváskovice,
Libětice, Mutěnice, Miloňovice,
Nebřehovice, Paračov, Pracejovice, Přední Zborovice, Radějovice,
Radošovice, Rovná, Řepice, Skály,
Sousedovice, Strunkovice nad Volyňkou a Třešovice. Matriční knihy
se vedou rukopisně, dokumentním
inkoustem a souběžně i počítačovou technikou.
V roce 2011 bylo zapsáno do matriční knihy narození 717 dětí, bylo
uzavřeno 116 manželství a z toho 5
sňatků uzavřeno církevní formou.
V matrice úmrtí bylo provedeno
485 zápisů.
Odbor vnitřních věcí dále vydává
právní způsobilosti k uzavření
manželství pro české občany, kteří
chtějí uzavřít manželství v cizině.
V loňském roce si o tento doklad
požádalo 9 občanů.
Do knihy manželství se zapisují také rozvody, kterých se v loňském
roce zapsalo 56.
Kompetencí úřadu je i zajišťování
zlatých a diamantových svateb.
V loňském roce oslavilo toto výročí
17 manželských párů. Jubilanti obdrželi spolu s blahopřáním i dárkový balíček v hodnotě 600 Kč.
Příjemnou povinností je zasílání
písemných blahopřání občanům
Strakonic, oslavující 70. leté výročí
narození. Dále jsou zde zajišťovány
dárkové balíčky v hodnotě 300 Kč
pro občany, kteří dovrší v daném
roce 75 či 80 let a následně v každém dalším roce jejich výročí narození. V loňském roce bylo obdarováno 988 občanů.
Pro nejmenší zajišťujeme vítání občánků, které se zpravidla koná každý měsíc. Za loňský rok bylo pozváno 261 dětí. Rodiče při této
příležitosti obdrželi poukázku na
5 000 Kč.
Matrika zajišťuje i předávání českého státního občanství cizincům.
V loňském roce bylo slavnostně předáno naše státní občanství bývalé
státní občance Polské republiky.
Do matriční činnosti přísluší také
určení otcovství, a to v případě, že
rodiče nejsou manželé a muž chce
být zapsán na rodném listě jako
otec. Tento doklad se může vystavit před narozením dítěte, ale i po
jeho narození. Před narozením bylo sepsáno 99 otcovství a po narození 62.
S touto činností souvisí aktualizace
rodných listů dětí, jejichž rodiče
uzavřeli manželství po narození dítěte. Za loňský rok bylo vydáno 79
dokladů.

covníky jiných agend. V roce 2011
mělo MIC v nabídce 488 druhů
zboží.
Nejčastější dotazy se týkaly tipů na
výlety pro jednotlivce i rodiny s dětmi a také na trasy vhodné pro cykloturistiku. K dispozici jsou letáky
s odpovídajícími informacemi, mapy a cykloprůvodci. Největší zájem
ve městě je o naši národní kulturní
památku – strakonický hrad, která
je ve správě Muzea středního Pootaví. Turisté zde mohou navštívit
nejen stálé expozice, výstavy, přednášky, ale také kulturní akce. Velké
oblibě se těší i sály rekonstruovaného bývalého panského pivovaru,
které spravuje Městské kulturní
středisko. Nevšední gastronomický
zážitek pak nabízí Dudák – Měšťanský pivovar Strakonice, a. s., při
prohlídce jeho provozu, varny i pivovarských sklepů. Mezi turistickými cíli v okolí vede národní kulturní památka středověký vodní
mlýn Hoslovice.

Statistika turistické návštěvnosti 2011 (vybrané organizace)

Městské informační
centrum Strakonice

Počet návštěvníků
celkem
výstavy
akce
6 720
500
2 300
(návštěvníci
(1)
(vlastní)
MIC)
36 759

20 773
(8)

9 225
(vlastní)
6 761
(partner)

Strakonický hrad
sály bývalého pivovaru

15 334

8 680
(14)

2 654
(vlastní)
4 000
(pronájmy)

Informační/mapové
centrum při CK CIAO

8 773
(návštěvníci)

Strakonický hrad
Muzem středního
Pootaví

Dudák – Měšťanský
pivovar Strakonice, a. s.
Středověký vodní
mlýn Hoslovice

908
(mimo
areál
hradu)

prohlídky pro skupiny – 1 273 osob
19 488

Turistická sezona byla zahájena
jako každý rok Strakonickým vítáním léta s Aprílovým bruslením
městem. V roce 2011 se infocentrum zapojilo do projektu Rožmberský rok, který vyhlásil Jihočeský
kraj k 400. výročí úmrtí posledního
člena rodu Petra Voka. Cílem bylo
připomenout historickou úlohu
rodu Rožmberků i jeho kulturní
a společenské dědictví, které ovlivnilo jižní Čechy. V MIC byl k dispozici například Průvodce nejzajímavějšími místy našeho kraje
vydaný v rámci projektu. V souvislosti s touto akcí zde byla v nabídce
i kniha Páni ze Strakonic – Vládci
Prácheňska a dobrodinci johanitů
od Miroslava Svobody, která zároveň patřila k nejprodávanějším publikacím minulého roku.
V roce 2011 se město Strakonice
poprvé zapojilo do projektu Jihočes6

přednášky

3 575
(vlastní)
kého pohádkového království nazvané Poznávání památek za letních úplňků. Ve Strakonicích se tak
13. 8. uskutečnila první Procházka
městem za magického úplňku, které
se zúčastnilo přes 300 lidí.
Sezona byla ukončena Slavnostním zahájením adventu s tradičním zvonkovým průvodem a vánoční výstavou výtvarných děl na
téma Andělé a čerti. Ve foyer městského úřadu jich bylo vystaveno na
350 od 187 tvůrců.
MIC také začalo spolupracovat
s občanským sdružením MAS LAG
Strakonicko a propagovat místní
produkty, které získaly ochrannou
známku Prácheňsko regionální
produkt.
Podrobnější informace naleznete
ve výroční zprávě MIC za rok 2011
zveřejněné na www.strakonice.eu.
Petra Měšťanová, Eva Janochová

Pokud občan ztratí, nebo jinak
znehodnotí rodný, oddací nebo
úmrtní list vystavený ve Strakonicích, může se obrátit na náš úřad.
V loňském roce bylo vystaveno 474
duplikátů těchto dokladů.
V případě, že český občan se narodí, uzavře sňatek, nebo zemře v cizině, naším prostřednictvím může
být zaslána žádost o český doklad
ze Zvláštní matriky Brno, která tyto události eviduje. V roce 2011 bylo vyhověno 17 žádostem.
K naší další činnosti patří rozhodnutí o změně jména nebo příjmení
u občanů s trvalým pobytem v našem matričním obvodu. V loňském
roce bylo vyhotoveno 8 rozhodnutí.
Na oddělení matriky jsou přijímána
také prohlášení o změně příjmení
po rozvodu manželství do jednoho
měsíce od právní moci rozhodnutí.
Celkem bylo přijato 7 prohlášení.
V loňském roce se na naši matriku
obrátily ženy, které požádaly o uvedení příjmení v mužském tvaru, bylo vyřízeno 6 žádostí.
Ve správním řízení bylo kladně vyřízeno 77 žádostí snoubenců o uzavření manželství mimo místo a dobu stanovenou radou města.
Veškeré změny, které byly provedeny do matričních knih se povinně
zaznamenávají do evidence obyvatel prostřednictvím internetové
stužby Czech POINT. Tato služba
slouží také k vydávání výpisů z rejstříku trestů, bodového hodnocení
řidičů, výpisů z katastru nemovitostí, konverze dokumentů, výpisů
z obchodního rejstříku a výpisů ze
živnostenského rejstříku.
Naše oddělení hojně využívají občané k ověření pravosti podpisů a listin. V loňském roce bylo u nás provedeno celkem 7 481 ověření.
Matriční úřad Strakonice je pověřen
kontrolní a metodickou činností
u matričních úřadů – Čestice, Katovice, Radomyšl, Střelské Hoštice,
Štěkeň a Volyně. K této činnosti patří taktéž proškolení a zkoušky nových matrikářů a matrikářek pověřených obcí a školení a zkoušky
pracovníků úřadů, kteří provádějí
ověřování podpisů a listin.
Občané si mohou naším prostřednictvím také požádat o doklad
o státním občanství České republiky. V loňském roce bylo vyřízeno
384 žádostí.
Oddělení matrik sídlí v přízemí
hlavní budovy městského úřadu
a veškerou činnost zajišťují čtyři
pracovnice.
Matriční činnost vyžaduje důslednost a přesnost, při které pracujeme hlavně s lidmi.
Z uvedené statistiky vyplývá, že se
jedná o činnost rozsáhlou, ale i velice zajímavou, kterou náš kolektiv
zvládá s nadšením a ochotou.
Anežka Lukešová, vedoucí oddělení
matrik
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PRÁCHEŇSKO REGIONÁLNÍ PRODUKT
V poslední době
neustále stoupá
zájem o kvalitní
výrobky a roste
preference naší
české produkce. Tuto volbu spotřebitelů podporuje i systém regionálního značení výrobků a služeb,
který na národní úrovni koordinuje Asociace regionálních značek,
o. s. (ARZ). Cílem regionálního
značení je zviditelnit tradiční regiony a hlavně představit výrobky
a služby, u kterých značka garantuje právě kvalitu, šetrnost k přírodě a vazbu na určitý tradiční region. V České republice systém
značení probíhá již od roku 2004
a dnes sdružuje 18 značek.
Se značkou PRÁCHEŇSKO regionální produkt se setkáváte
v našem regionu druhým rokem.
V tuto chvíli je na území prácheňské značky certifikováno již 65 výrobců, jejichž seznam najdete na
www.strakonicko.net. Regionální značka by měla pomáhat výrobcům s propagací jejich produkce,
zvýšením prestiže výrobků, a tím
i s podporou odbytu.
Kromě certifikace řemeslných
výrobků, potravin, zemědělských
a přírodních produktů proběhla
již dvě kola certifikace služeb
v oblasti ubytování a stravování.

Kritéria certifikace do této chvíle splnilo 12 zařízení. U služeb
se přihlíží k vybavení interiéru,
vstřícnosti personálu, nabídce tradičních jídel české kuchyně a regionálních specialit. Důležité také je, aby zařízení mělo stavebně
oddělené nekuřácké prostory. Ve
Strakonicích značku PRÁCHEŇSKO regionální produkt zatím
získala 2 zařízení: Penzion a restaurace Lovecká bašta a restaurace Hradní sklípek, která budou
označena logem značky.
V sobotu 31. 3. 2012 proběhne
v odpoledních hodinách na hradě
ve Strakonicích slavnostní předání certifikátů značky všem oceněným provozovatelům služeb i výrobcům z dosud posledního kola
certifikace. Pro veřejnost bude
připraven kulturní program a návštěvníci si budou moci zakoupit certifikované výrobky přímo
na místě.
Hlavním koordinátorem značky
Prácheňsko regionální produkt je
Místní akční skupina LAG Strakonicko. Partnery projektu jsou
místní akční skupiny z Blatenska, Písecka a Vodňanska. Další
informace získáte v MAS LAG
Strakonicko, Palackého náměstí
1090, Iva Chládková, 722 546 374,
prachensko.st@seznam.cz.

CO NOVÉHO NA ÚŘADU PRÁCE
Do nového roku vstoupil úřad
práce KoP Strakonice ve změněné
podobě. Zákonem byly na úřad
převedeny agendy vyplácení dávek hmotné nouze a dávky pro
osoby se zdravotním postižením
ze sociálních odborů městských
úřadů. Úřady práce tedy vyplácejí veškeré nepojistné dávky včetně podpory v nezaměstnanosti.
Společně s agendami přešli i zaměstnanci, kteří na úřadech převedené agendy vykonávali. Díky
jejich zkušenostem a osobnímu
nasazení se podařilo dávky za
měsíc leden 2012 vyplatit včas.
Prvotním problémem bylo nové
nastavení výplatních termínů pro
jednotlivé dávky. Každý městský
úřad měl termín výplaty stanoven v jiném období. Tam, kde
vypláceli na začátku měsíce, nebylo možné dávku zpracovat v novém softwaru a klienti se dotazovali, proč dávka ještě není na
jejich účtu tak, jak byli zvyklí.
Další připomínky byly k době
od zpracování dávky do doby
předání složenky do schránky
příjemce. Všechny výše uvedené

problémy se postupně podařilo
vyřešit. V současné době jsou
v centru zájmu výplaty dávek v nezaměstnanosti pro uchazeče, kteří se evidovali od 1. 1. 2012. Na
úspěšném zvládnutí problémů
s novou aplikací pracuje tým zkušených pracovníků úřadu práce.
Díky tomu, že některé z nich
osobně znám a vím, kolik energie
do této práce již vložili, předpokládám úspěšné zvládnutí a realizaci výplaty dávek u pravomocných rozhodnutí do konce měsíce
února, tak jak nám to umožňuje
zákon. (V době uzávěrky Zpravodaje nebyly známy přesné údaje).
Pod KoP Strakonice je organizačně začleněno pracoviště Volyně,
KoP Blatná a KoP Vodňany.
K 31. 1. 2012 byla míra nezaměstnanosti v rámci okresu 10,42 %,
tj. 3 774 uchazečů. V průběhu
ledna bylo přijato 850 žádostí
o dávky hmotné nouze, 1 970 žádostí o novou dávku pro osoby
zdravotně postižené – mobilita,
evidováno 683 nových uchazečů
o zaměstnání.
Marie Kalbáčová, ředitelka KoP

RESTAURACE HRADNÍ SKLÍPEK ZÍSKALA
OCENĚNÍ CZECH TOURISM
Všechny restaurace, které vaří
českou kuchyni a jsou si jisté vysokou kvalitou svých služeb měly
možnost přihlásit se do projektu
Czech Specials aneb Ochutnejte
Českou republiku, který vyhlásila
národní agentura CzechTourism.
Označení logem Czech Specials
přináší restauraci výhody, nejen
v podobě širokého spektra propagačních materiálů, ale zejména
mediální podpory. O certifikovaných restauracích je slyšet v Českém rozhlase, jsou vidět v Toulavé

kameře, která ochutnává Česko,
na webových stránkách, sociálních sítích, v domácích i zahraničních magazínech, na gastronomických akcích nebo publikacích.
Každá z certifikovaných restaurací musela splnit certifikační kritéria, která návštěvníkům zaručují
kvalitu nabízených pokrmů a služeb.
Na celém Strakonicku je tak
Hradní sklípek jedinou restaurací, která tento prestižní certifikát
získala.
Zdroj: www.czechspecials.cz

DUDÁK SVĚTLÝ LEŽÁK 11° ZÍSKAL OCENĚNÍ V TÁBOŘE
DUDÁK – Měšťanský pivovar
Strakonice se tradičně účastnil
22. reprezentačních slavností
piva v Táboře, kde letos v degustační soutěži bodoval Dudák
světlý ležák 11°. Stal se jedním
z vítězů „Zlaté pivní pečetě“ –
získal bronzovou pivní pečeť
v kategorii Světlý ležák. Strakonický pivovar zastupovala při
degustačním klání Dagmar
Vlková – sládek pivovaru.
„V loňském roce jsme investovali
hodně finančních prostředků do
zlepšení výrobního postupu a kvality,“ říká ředitel pivovaru Jaroslav
Tůma. „Jsem velmi rád, že pivo
Dudák bylo opět mezi oceněnými,
vidím, že investice do kvality se
opravdu vyplácí,“ dodává Jaroslav
Tůma.
22. reprezentační slavnosti piva
v Táboře se konaly od 8. února do
11. února 2012. Soutěže se zúčastnilo na 108 pivovarů tuzemských i zahraničních a přihlášeno
bylo na 500 vzorků. Kromě oceněné jedenáctky stojí za zmínku

i umístění ostatních produktů
z varny DUDÁK – Měšťanského
pivovaru Strakonice, a to 6. místo
pro Vánoční čokoládový speciál
a 7. místo pro nefiltrované pivo

Sklepák. Oceněný Dudák světlý
ležák 11 % je střední plnosti s výraznou, příjemně doznívající jemnou hořkostí žateckých chmelů.
Obsah alkoholu dosahuje 4,5 %
obj.

„DOBREJ START“ DO ŽIVOTA
Dvacet děvčat ze sedmých tříd ZŠ
Poděbradova je od ledna zapojeno
v projektu Dobrej start, který ve
spolupráci s Policií ČR připravila
Strakonická televize. Šest měsíců
se třináctileté slečny budou setkávat s odborníky z různých oblastí,
aby se zábavnou formou dozvěděly, jak si poradit s problémy, které
život staví před dospívající ženy.
„Cílem projektu je ukázat třináctiletým dívkám pozitiva i negativa
dnešní doby, varovat je před riziky
a naučit je, jak pečovat o své zdraví a jak si pěstovat zdravé sebevědomí,“ říká autorka projektu Martina Vaněčková.

V lednové části projektu například
děvčata navštívila strakonickou
porodnici a dozvěděla se důležité
informace o rakovině děložního
čípku i možnostech očkování proti této nemoci. V únoru následovala preventivně bezpečnostní část
věnovaná sociálním sítím, alkoholismu a autostopu.
„Považuji projekt Dobrej start za
výborný nápad, a podle ohlasů je
vidět, že se líbí hlavně těm, kterým
je určený. A to je důležité,“ říká
místostarostka Ivana Říhová, která nad projektem převzala za město Strakonice záštitu.
(PR)
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Během prvního měsíce letošního
roku jsme zaregistrovali více než
sedm stovek událostí. Na Policii
ČR byla předána čtyři podezření
ze spáchání trestného činu. Bylo
řešeno dvaadvacet přestupků na
úseku veřejného pořádku. Na teritoriu našeho města byla zaregistrována jedna černá skládka a tři
nové potenciální autovraky. Ke
sto sedmi případům jsme vyráželi
na základě vašich žádostí či oznámení. V dopravě bylo řešeno více
než sto osmdesát přestupků.
A u těchto bych se dnes chtěl trochu pozastavit. Mnoho pokut
padlo v ulici Na Stráži, kde řada
řidičů porušuje dopravní značení
„Pěší zóna“. Pokutováni jsou i řidiči, kteří stojí na Velkém náměstí na místech, která nejsou jako
parkoviště označena. Velké náměstí je označeno jako „Obytná
zóna“, a tudíž se zde smí parkovat
pouze na místech k tomu určených. Většina lidí jezdí, zejména
ve svém městě, po paměti, proto
vás chci na tyto změny, které jsou
již v platnosti několik měsíců, ještě jednou upozornit.
– V odpoledních hodinách dne
5. 1. uviděla hlídka městské policie starší ženu, která upadla na
chodník a přivodila si poranění
hlavy. Strážníci ženu zvedli a převezli k lékařskému ošetření do nemocnice.
– Krátce po poledni dne 6. 1.
jsme přijali oznámení o tom, že na
parkovišti před jednou ze strakonických provozoven došlo k odcizení příručního kufříku s finanční
hotovostí. Chvíli poté byl strážníky na Policii ČR předán muž, který odpovídal popisu oznamovatelky. Událost dále zůstala v šetření
Policie ČR.
– Dne 11. 1. jsme byli v poledních hodinách požádáni o pomoc
ženou, které přišel domů bývalý
manžel pod vlivem alkoholu a začal zde demolovat byt. Strážníci
na místě pojali podezření z domácího násilí, proto byl celý případ,
po uklidnění dotyčného, následně
předán hlídce Policie ČR.
– V nočních hodinách dne 12. 1.
nalezla hlídka městské policie pootevřená vrata u jedné z garáží
v prostoru za hřbitovem. Byl zjištěn majitel objektu, který se na
8

místo dostavil, s hlídkou provedl
kontrolu a poté zajistil.
– Krátce po poledni dne 13. 1.
bylo oznámeno na stálou službu
městské policie, že v jednom
ze strakonických marketů došlo
k drobné krádeži. Lustrací „nenechavce“ bylo zjištěno, že dotyčný
již byl souzen za majetkovou trestnou činnost, proto byl s podezřením z trestného činu předán
na obvodní oddělení PČR ve
Strakonicích.
– Ve večerních hodinách dne
20. 1. bylo oznámeno na služebnu
městské policie stálou službou
PČR, že mělo dojít u mostu v Ellerově ulici k napadení muže třemi
mladíky v černých bundách. Do
přilehlých ulic byla vyslána hlídka
městské policie, která krátce nato
tři mladíky uvedeného popisu dostihla u OD Labuť. Na místě zjistili strážníci totožnost dotyčných
a všichni byli poté předáni Policii
ČR.
– V odpoledních hodinách dne
23. 1. nalezl strážník městské policie u garáží pod Píseckou ulicí
černou skládku. Jedná se o staré
pneumatiky, část výfuku, plastové a hliněné květináče. Původce
skládky zatím není znám. Pomozte nám při jeho vypátrání, ať se
nemusí takovéto vandalství hradit z prostředků města.
– Dne 24. 1. jsme v odpoledních
hodinách provedli namátkové
kontroly zakázaného přecházení
kolejiště mezi ulicemi Tovární
a 5. května. Strážníci zde přichytili při spáchání správního deliktu
hned tři osoby. Jejich počínání
bude dále řešit drážní úřad.
– Poděkování patří muži, který
nás krátce před čtvrtou hodinou
ranní dne 25. 1. upozornil na mladíka, který při procházení ulicí
Bavorovou ukopával u zde zaparkovaných vozidel zrcátka.
Hlídka městské policie jej společně s hlídkou OO PČR dostihla
v ulici Mírová. Poté, co si mladíka převzali policisté obvodního
oddělení PČR, strážníci nalezli
poškozená vozidla.
– Otevřené vozidlo s klíčky ve
spínací skřínce nalezli strážníci
městské policie v dopoledních hodinách dne 25. 1. při kontrole
parkoviště v ulici Radomyšlská.
Vyčkali na místě do doby, než se
k vozidlu dostavil jeho majitel
a vozidlo si řádně zajistil.
– Použít uspávací pušku chtěli
strážníci ve večerních hodinách
dne 26. 1. Byli přivoláni k volně
pobíhajícímu psu většího vzrůstu,
kterého nešlo jiným způsobem
odchytit. Ten před nimi utekl do

jednoho z domů v ulici Havlíčkova. Našel si majitelku, kterou poté strážníci „odměnili“ blokovou
pokutou za porušení obecně závazné vyhlášky.
– Dne 27. 1. bylo oznámeno na
služebnu městské policie obslu-

hou jedné ze strakonických hospůdek, že sem přišel muž, který se
shání po noži s tím, že se chce zabít. Strážníci na místě muže uklidnili a poté byl převezen RZS.
Milan Michálek, velitel strážníků
MP Strakonice
\

Připravujete či pořádáte akce pro věkovou skupinu 55+?
Jste organizace, která má významné množství členů z dané věkové skupiny?
Chcete dát o svých aktivitách vědět?
Zašlete nám pozvánky na své akce na e-mailovou adresu:
zdravemesto@strakonice.eu a my Vaše akce zdarma zveřejníme na stránkách města a v městském informačním centru.

BÝVALÝ OLYMPIONIK ŘÍDÍ TAXI A VODÍ DĚTI „DO HOUSLÍ“
V jednadvaceti letech se probojoval na olympiádu v Soulu (1988)
a o čtyři roky později nechyběl ani
na olympiádě v Barceloně (1992).
Moderní pětibojař Jiří Prokopius
ze Strakonic byl při nedávném vyhlašování Nejúspěšnějšího sportovce roku 2011 uveden do Síně
slávy. V úterý 7. února mu na strakonické radnici oficiálně pobla-

Ze zdravotních důvodů vrcholový
sport po olympiádě v Barceloně
opouští. Nebylo to jednoduché
období. Kvůli sportu šlo předtím
všechno stranou, i škola. Ještě
mladý, ale již bývalý sportovec,
zažil pocity prázdnoty.
Dnes, jak říká, se opět nezastaví.
Podniká a znovu sportuje, i když
jen rekreačně. K pohybu vede

Jiří Prokopius při převzetí ceny na radnici.
hopřáli starosta Pavel Vondrys
a místostarostka Ivana Říhová.
Parkúr, šerm, 300 metrů plavání
volným stylem, střelba z malorážky a čtyři kilometry běhu. Tak vypadal moderní pětiboj, ve kterém
Jiří Prokopius dosáhl světových
úspěchů. Od malička miloval pohyb. Jako pětiletý začal ve Strakonicích plavat. Když mu bylo čtrnáct, všimli si jeho všestranného
sportovního nadání v tréninkovém středisku mládeže v Plzni.
A začal s pětibojem. „Nejraději
jsem měl šerm,“ přiznává Jiří
Prokopius. „Líbilo se mi to napětí,
čtení soupeře, možnost vystihnout
správný okamžik k výpadu.“

Foto: Archiv MěÚ

i své tři dcery. Chodí spolu plavat,
bruslí, lyžují... Stejně tak je doprovází do základní umělecké školy,
kde se jedna učí hrát na klavír
a dvě na housle. „To po mně nemají,“ směje se.
Za svůj největší sportovní úspěch
považuje 5. místo na Mistrovství
světa juniorů v Soulu v roce 1987.
Duši sportovce a chuť vítězit však
neztratil ani po letech. Před časem s družstvem šipkařů vyhrál
1. ligu.
A plány do budoucna? „Ještě bych
chtěl něco dokázat, především
sám sobě,“ říká letošní pětačtyřicátník.
(PR)

y
.
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AKCE A PROGRAM KIN

KINO OKO STRAKONICE
Čtvrtek 1.–neděle 4. března
POZOR!!! od 17.30 a 20.00, so–ne jen od
20.00 hod.
VB, biografický/drama, titulky, 105, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
ŽELEZNÁ LADY
Vstupné: 85 Kč

5. 3.
Divadelní předplatné – Alan
Ayckbourn – Kdes to byl(a)
v noci?
Dům kultury, 19.30 hod.
Divadlo Bez zábradlí
NÁHRADNÍ TITUL ZA PŘEDSTAVENÍ SMÍŠENÉ (PO)CITY.
9. 3.
Koncert Charlie Straight
Dům kultury, 21.00 hod.
10. 3.
Taneční soutěž párů
Dům kultury, 14.00 hod.
11. 3.
Taneční odpoledne s písničkou
Dům kultury, 15.00 hod.
K poslechu a tanci hraje M. Chodl.
13. 3.
KPH – Violoncellový dvojkoncert
Rytířský sál, 19.30 hod.
Účinkují: Dominika Hošková, Jiří
Hošek – violoncello
14. 3.
Divadelní soubor Čelakovský:
Dámský krejčí (repríza)
Dům kultury, 19.30 hod.
15. 3.
Abeceda hvězd po deseti letech
– talk show Vladimíra Hrona
Dům kultury, 19.30 hod.
Nejžádanější show V. Hrona, při
které imituje známé hudební legendy, a to v abecedním pořadí.
17. 3.
Koncert Dalibora Jandy
Dům kultury, 20.00 hod.
Padesátiminutový koncert s největšími hity.
20. 3.
Večer se Srdcovou dámou
– Dagmar Kludská
Rytířský sál, 19.30 hod.
Večer o astrologii, kartomancii,
vyprávění o životě, lásce a slavných osobnostech.
22.–25. 3.
47. ročník loutkářské přehlídky
Skupovy Strakonice
Dům kultury, KZ U Mravenčí skály, Rytířský sál
Divadelní přehlídka s postupem
na Loutkářskou Chrudim.
28. 3.
Divadelní soubor Čelakovský:
Zelňačka
Dům kultury, 19.30 hod.

29. 3.
Přednáška Lenky Skuhravé a Miloslava Martana – MALTA a GOZO
Rytířský sál, 19.30 hod.
30. 3.
Strakonické pivobraní
Dům kultury, 20.00 hod.
K poslechu a tanci hraje VV Band
Váchovi.
2.–29. 3.
Potulná pohádková země
Maltézský sál, sál U Kata
Výstava skřítků a pohádkových
bytostí z dílny paní Vítězslavy
Klimtové.
Vernisáž výstavy proběhne 2. 3.
od 16.00 hod. v sále U Kata.

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN:
4. 4.
Divadelní předplatné NIKOLAJ
VASILJEVIČ GOGOL – HRÁČI –
Divadlo Rokoko
7. 4.
10. ročník TATTOO JAM
11. 4.
Setkání s Martinem Zounarem
12. 4.
Přehlídka dětských pěveckých
skupin
13. 4.
Folklorní zábava
15. 4.
Křemílek a Vochomůrka – Pohádka pro děti v podání divadla Anfas
Praha
17. 4.
KPH – Souznění klarinetu a smyčců: Robert Pacourek a smyčcové
kvarteto Kubelík kvartet
19. 4.
Přednáška Šamanizmus dříve a nyní
22. 4.
Taneční odpoledne s písničkou
23. 4.
Pavel Váňa – Život s bylinkami
24. 4.
Koncert Wabiho Daňka
25. 4.
Upír Krejčí má děti rád
4.–28. 4.
Výstava Ivy Hüttnerové „Obrázky“

Sobota 3.–pondělí 5. března
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
USA, akční/pohádka/thriller, titulky, 95
Doporučená přístupnost: od 12 let
GHOST RIDER 2 3D
Vstupné: 165 Kč
Pondělí 5.–středa 7. března
POZOR!!! od 17.30 a 20.00, PO – jen od
20.00 hod.
ČR, komedie, 90, 2D
Doporučená přístupnost: všem
ŠKOLNÍ VÝLET
Vstupné: 90 Kč
Čtvrtek 8.–neděle 11. března
POZOR!!! jen od 20.00, ČT od 17.30
a 20.00 hod.
ČR, drama/komedie, 90, 2D
Doporučená přístupnost: všem
ČTYŘI SLUNCE
Vstupné: 110 Kč
Pátek 9.–neděle11. března
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
USA, sci–fi/dobrodružný, titulky, 137
Doporučená přístupnost: od 12 let
JOHN CARTER:
MEZI DVĚMA SVĚTY 3D
Vstupné: 165 Kč
Pondělí 12.–středa 14. března
Od 17.30 a 20.00 hod.
USA, horor, thriller, titulky, 87
ĎÁBEL V TĚLE
Vstupné: 90 Kč
Čtvrtek 15.–úterý 20. března
Od 17.30 a 20.00 hod.
ČR, školní komedie, 120, 2D
Doporučená přístupnost: všem
PROBUDÍM SE VČERA
Vstupné: 100 Kč
Středa 21.–čtvrtek 22. března
Od 17.30 a 20.00 hod.
VB, drama, titulky, 99, 2D
Doporučená přístupnost: všem
MŮJ TÝDEN S MARILYN
Vstupné: 90 Kč
Pátek 23.–neděle 25. března
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
Něm., animovaný/rodinný, dabing, 93
Doporučená přístupnost: všem
HURÁ DO AFRIKY 3D
Vstupné: 165 Kč
Pátek 23.–neděle 25. března
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
SR, drama/romantický, slovenské znění,
102, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
MERUŇKOVÝ OSTROV
Vstupné: 80 Kč
Pondělí 26.–středa 28. března
POZOR!!! od 17.30 a 20.00, ÚT jen od
17.30 hod.

PŘEDPRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK:
DK Po–Pá 10.00–12.00, 13.00–16.00 hod., tel.: 383 311 535
Kino Oko Po–Ne 16.30–20.00 hod., tel.: 383 322 625

USA, akční/dobrodružný/sci–fi, titulky
Doporučená přístupnost: od 12 let
HUNGER GAMES: ARÉNA SMRTI
Čtvrtek 29.–neděle 1. dubna
POZOR!!! od 17.30 a 20.00, PÁ–NE jen
od 20.00 hod.
ČR, komedie, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
OKRESNÍ PŘEBOR – POSLEDNÍ
ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA
Vstupné: 100 Kč
Pátek 30. března–neděle 1. dubna
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
USA, animovaný, dabing, 94
Doporučená přístupnost: všem
LORAX 3D
Vstupné: 130 Kč
DĚTSKÉ SOBOTY
Sobota 3. března
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 68
Vstupné: 30 Kč
DÁŠENKA II.
Sobota 10. března
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 61
Vstupné: 30 Kč
KRTEK A WEEKEND
Sobota 17. března
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 63
Vstupné: 30 Kč
MYŠÍ KOČIČINY
Sobota 31. března
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 64
Vstupné: 30 Kč
KUŤÁSEK A KUTILKA
SENIORSKÉ STŘEDY
Středa 14. března
POZOR!!! od 9.30 hod.
ČR, komedie, 90, 2D
Promítání pro seniory a handicapované
ŠKOLNÍ VÝLET
Vstupné: 50 Kč
FILMOVÝ KLUB – KINO OKO
Úterý 27. března
Od 20.00 hod.
Francie, Německo, Švédsko, Finsko, drama, titulky, 100, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
BOHÉMSKÝ ŽIVOT
Vstupné: 55 a 40 Kč
JARNÍ PRÁZDNINY – MIMOŘÁDNÉ
PROMÍTÁNÍ
Pondělí 5.–úterý 6. března
Od 10.00 hod.
USA, animovaný/komedie/pohádka/rodinný, dabing, 90
Doporučená přístupnost: všem
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3
Vstupné: 50 Kč
Středa 7.–čtvrtek 8. března
Od 10.00 hod.
Austrálie, animovaný/komedie/rodinný,
č. dabing
Doporučená přístupnost: všem
HAPPY FEET 2 3D
Vstupné: 70 Kč
Změna programu vyhrazena.
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AKCE/POZVÁNKY

ŠMIDINGEROVA
KNIHOVNA
tel.: 380 422 700
pobočka za parkem: 380 422 720
e-mail: knihovna@knih-st.cz
MAGNESIA LITERA – Hlasujte
ve čtenářské soutěži o nejlepší původní českou knihu roku 2011.
Hlasovací lístky jsou k dispozici ve
Šmidingerově knihovně nebo na
http://www.magnesia-litera.cz/.
l

l

l

l

l

l

l

l
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29. 2.–2. 4. – Příběh malého prince – Výstava prací žáků ZUŠ Strakonice, třída Věry
Bělochové. ŠK, vstupní hala
7. 3. – Koření proti choření.
Jak využít koření jako lék na
řadu běžných neduhů vám
vysvětlí paní Hana Synková
jako host Akademie volného času. ŠK, společenský sál,
17.00 hod.
8. 3. – Chvála chleba z kvásku. Pečení chleba s Alenou
Rampichovou. ŠK, pobočka
za parkem, 18.00 hod.
13. 3. – PC školení. Práce s internetem – posílání
e-mailu s přílohami. ŠK, studovna, 9.30 a 15.30 hod. Z důvodu omezené kapacity žádáme zájemce, aby se na kurzy
přihlašovali.
13. 3. a 15. 3. – pokračuje
kurz zdravého veg(etari)ánského vaření. Více info na
jan.juras@knih-st.cz. Pořádá
Ekoporadna ŠK v Bylinkárně
U Lva (Velké náměstí 219),
18.00 hod.
14. 3. – Jsou stromy skutečně
podivuhodné? O stromech posvátných a stromech podřízených, o jejich užitečnosti v kilech a metrech a hlavně o úctě
k nim pohovoří PhDr. Marie
Hrušková. Pořad z cyklu Zelené otazníky. ŠK, společenský
sál, 18.00 hod.
17. 3. – Je vám nad 50 let?
Hledáte práci? Uvažujete o rekvalifikaci či doplnění
svého vzdělání? Máte zdravotní omezení a hledáte možnost přivýdělku? Máte chuť
začít něco nového a čekáte na inspiraci? Pak navštivte úvodní seminář k projektu
Perspektiva nad 50. ŠK, společenský sál, 9.30 hod.
25. 3. – Festival pro Tibet.
Promítání filmů – Semínka Tibetu v Happy Valley, Uvedení Jeho Svatosti dalajlámy do
řádu, Tibetský příběh a Poselství Tibeťanů – Buddhismus.
Prodej tibetských rukoděl-

ných výrobků. Veškerý výtěžek z dobrovolného vstupného
a z prodeje putuje na pomoc
dětem z tibetské školy Gyalten
v Tibetu. ŠK, společenský sál,
16.00 hod.
l 27. 3. – Život po padesátce
nás baví – více informací na
straně 13.
Každý čtvrtek mezi 10.00–15.00
hodinou možnost individuální
konzultace na téma Jak vyhledávat v katalogu a zorientovat se
v knihovně.
V rámci Března měsíce čtenářů upozorňujeme na projekt
Čtení pomáhá –
www.ctenipomaha.cz. Je zaměřený na děti základních a středních škol a umožňuje spojit čtení
kvalitní dětské literatury s možností přispění na charitativní projekty. Po přečtení vybrané knihy
dítě získá virtuálních 50 Kč, jimiž
přispěje na jím vybraný charitativní projekt. V každé chvíli je u jednotlivých projektů vidět, kolik peněz ještě chybí a po vybrání dané
částky je pak každý přispěvovatel
informován, že došlo k předání
peněz konkrétním osobám.

ŠK A ČSOP ZVOU:
l

l

l

l

l

l

na výstavu ke 100. výročí narození Jiřího Trnky do pobočky za parkem.
v neděli 11. 3. na procházku
(10 km). Sraz v 10.55 před
nádražím ČD. Jede se vlakem
do Radomyšle a jde se do Strakonic. Povídat se bude hlavně
o ovocných stromech.
v neděli 18. 3. na další hraní
na kantely, i jiné nástroje. Od
18.00 hod. v pobočce za parkem ve spolupráci s o. s. Spona. K poslechu nebo i zpěvu
zveme také veřejnost.
ve středu 21. 3. na přednášku Ing. Ondřeje Feita Stromy pro budoucí generace
– jak o ně pečovat (s promítáním). Od 17.00 hod. v sále
gymnázia.
v sobotu 24. 3. na výlet. Sraz
je v 9.00 před ZŠ J. z Poděbrad. V zahradě pod „Habeší, si řekneme něco o prořezávání stromů. Dále jdeme
směrem na Holý vrch a jeho
okolí. Výlet spojíme se sběrem odpadků. S sebou stačí
mít rukavice a igelitky (pytle
dodáme).
v pondělí 26. 3. mezi 17.00–
19.00 hod. do pobočky ŠK
v Husově ul. na Tvořivý podvečer s p. F. Langmajerem
– dřevěné knoflíky. Materiál a nástroje (pilka, vrtačka,
svidřík, smirkový papír, nože,

l

leštící pasta) budou připraveny na místě, můžete přinést
i vlastní.
na páteční schůzky kroužku MOPíků. 2. 3. se sejdeme
v 16.00 u ZŠ J. z Poděbrad
a půjdeme na zahradu k Taschnerům na povídání o hvězdách. Uvidíme i velký hvězdářský dalekohled. 16. 3. a 3. 3.
je sraz v 16.00 před hra-

dem u kanceláře CIAO – zdobení velikonočních perníčků a kouzla s vajíčky. 30. 3.
se sejdeme v 16.00 v centru
Beruška (v bývalé ZŠ Lidická) na interaktivní program
o lese. Na akci přispívá Zdravé město Strakonice.
Více na www.csop-strakonice.net,
nebo hrdlickova@knih-st.cz, tel.:
383 323 021.
velikonočního aranžmá, tradiční
velikonoční pokrmy, pečení chleba, houstiček a česnekových placek a mnoho dalšího.

MUZEUM STŘEDNÍHO
POOTAVÍ
Stálé expozice muzea uzavřeny.
Leden–duben.
ZÁMECKÁ GALERIE
Otevřeno: po–pá 13.00–16.00 hod.
prodej obrazů, uměleckých předmětů a drobných dárků.
Kouzlo grafiky
2. 2.–9. 3.
Výstava grafiky ze sbírek Muzea
středního Pootaví Strakonice představí nejrůznější druhy grafických
technik. Na dílech autorů jako
jsou Max Švabinský, Josef Váchal, Václav Hollar, Václav Vondruš atd. Je možné porovnat různé
techniky zpracování uměleckého
díla a odborně popsanou techniku
rovnou nastudovat. Výstava je tak
unikátním studijním i kulturním
zážitkem, vhodná jak pro školy,
tak pro laickou veřejnost.
Velikonoce na pohlednicích
14. 3.– 9. 4.
Výstava velikonočních pohlednic
ze sbírky Jaroslava Bouška, doplněná prodejem drobných velikonočních dárků.

Freilichtmuseum Finsterau
Harantův mlýn v Hoslovicích
3. 3.
Otevření nové výstavy v partnerském bavorském muzeu ve Freilichtmuseu ve Finsterau zachycující Středověký vodní mlýn
v Hoslovicích, jeho historii, majitele a také model mlecího zařízení.
PŘEDNÁŠKY
Velikonoce
27. 3. a 28. 3.
Přednášky v Domovech pro seniory Rybniční a Lidická, Strakonice.
Připravujeme na duben:
Zahájení turistické sezony –
28. 4. Středověký vodní mlýn Hoslovice, strakonický hrad
Karel Kupka – 16. 4.–31. 8. Zámecká galerie – prodejní výstava

Středověký vodní mlýn Hoslovice
Ze života šumavského podlesí
28. 4.–28. 10. 2012 – nová expozice věnovaná životu venkovského
lidu. Do nové expozice hledáme:
slaměné zásobnice, dřevěný stojánek na vajíčka, stojan na chléb,
srp na obilí, kosu bachlici či hrabici, plachtu rozsívku, řešeta,
ouhrabečnici na čištění obilí,
KAPITULNÍ SÍŇ
nástroje na zpracování lnu, nůši,
Otevřeno: po–pá 9.00–16.00 hod.
řešeta, věci používané při chovu
so, ne, svátek 13.00–16.00 hod.
dobytka, stolici „dědek“ na opracovávání dřeva, staré nádobí, záPoledne zvoníme, Jidáše honíme
sobnice na uskladnění potravin,
14. 3.–9. 4., vernisáž 13. 3.
háky na šunku, staré masopustní
Velikonoce v křesťanské liturgii
masky (např. medvěd, žid, bába
a lidové obyčeje spojené s odchos dědkem v nůši, šašek), předměty
dem zimy a příchodem jara a léta.
k Velikonocům, májím, konopicObdobí masopustu, půstu, Pašijoké, poutím, posvícením, obchůzvý týden, pomlázka, velikonoční
kám barborek, lucek, mikuláše
doba do seslání Ducha svatého.
a vánočním oslavám. Uvítáme
Středověký vodní mlýn Hoslovice
i dobové fotografie zachycující
Expozice vodního mlýna uzavřepráci na poli, v hospodářství či
ny. Leden–březen.
různé slavnosti (pouť, posvícení,
máje, svatba, křest, pohřeb). FoVelikonoce na podlesí
tografie budou po zdigitalizování
30. 3.–1. 4.
vráceny. Kontakt: Blanka Jirsová,
Zahájení sezony plné tradičních
e-mail: blanka.jirsova@muzeumřemesel s velikonoční tematikou.
-strakonice.cz, tel.: 380 422 609.
Různorodé zdobení vajec, tvorba
Bližší informace o sezoně 2012:
www.muzeum-strakonice.cz, tel.: 383 321 537, 380 422 608
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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.
Využijte možnost volné herny.
Zveme širokou veřejnost – nepravidelný program

www.ddmstrakonice.cz
ZATOČÍME S NUDOU!
1. 3. OK v recitaci – 1. a 2. kategorie (8.30 v DDM Strakonice)
2. 3. OK v recitaci – 3. a 4. kategorie (8.30 v DDM Strakonice)
2. 3. OK Chemické olympiády pro SŠ (od 8.00 na Gymnáziu Strakonice)
14. 3. OK Zeměpisné olympiády pro ZŠ (od 8.00 v ZŠ Dukelská Strakonice)
14. 3. OK Zeměpisné olympiády pro SŠ (od 8.00 v DDM Strakonice)
16. 3. Matematický Klokan – korespondenční soutěž v matematice pro
ZŠ a SŠ
17. 3. Florbalový turnaj pro žáky (od 8.00 v obloukové hale Máchova ul.)
20. 3. OK Olympiády v českém jazyce pro ZŠ (8.30 v DDM Strakonice)
21. 3. OK Olympiády v českém jazyce pro SŠ (8.45 v DDM Strakonice)

Pondělí 12. 3. v 17.00 hod.
Beseda o hláskovém čtení M. Matejové a J. Rohové
Čtvrtek 15. 3. v 15.45 hod.
Mozkový jogging – informační schůzka
Víkend 17. a 18. 3.
Kurz respektovat a být respektován – 2. část
Úterý 20. 3. ve 20.00 hod.
Večerní cinkání na tibetské mísy – přivítejte s námi jarní rovnodennost
Středa 21. 3. v 16.00 hod.
Vynášení Moreny – na prostranství pod Hvězdou – vuřty s sebou
Pátek 30. 3. v 16.00 hod.
Český les – spoustu soutěží, omalovánek, informací a her pro děti
Vzdělávejte se i na rodičovské dovolené.
Těší se na vás tým dobrovolnic MC Beruška.

28. 3. OK Fyzikální olympiády E, F pro ZŠ (8.00 v ZŠ Dukelská)

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

29. 3. OK BiO C (8.30 v DDM Strakonice)
29. 3. KK basketbal SŠ dívky (od 9.00 hala STARZ aréna Strakonice)
Jarní prázdniny:
5. 3. Výlet ke koním do Štětic
(pro přihlášené – hrdlickova@ddmstrakonice.cz, do 29. 2., cena
200 Kč, sraz v 8.45 na vlakovém nádraží, příjezd v 14.50)
5. 3. Plavání pro děti z kroužků DDM (plavecký stadion ST 11.00–
12.00 – zdarma)
6. 3. Bruslení pro děti z kroužků DDM (zimní stadion ST 10.00–
11.00 – zdarma)

POZVÁNKA
Ve středu 21. 3. 2012 zveme zájemce o keltskou hudbu na koncert
skupiny ÁDH MÓR – ZUŠ Strakonice – do hudebny v ZŠ Povážská.
Začátek v 17 hodin
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ
ŠKOLA, STRAKONICE,

6. 3. Hrátky na Podskalí (CEV 13.00–16.00, pro širokou veřejnost
deskové hry, jarní tvořivá dílna, prohlídka zvířátek, cena 20 Kč)
7. 3. Den otevřených dveří na autodráze spojený se závody (pro
širokou veřejnost, Ellerova 16.00–18.00, přihlášky na závody:
hadravova@ddmstrakonice.cz
8. a 9. 3. Taneční soustředění
Letní tábory:
V DDM jsou již k dispozici přihlášky na letní tábory v Zálesí a na příměstské tábory ve Vodňanech, ve Strakonicích a ve Volyni.
Informace: 383 322 216 nebo ddm@ddmstrakonice.cz.
Připravujeme ozdravný pobyt v Chorvatsku v červnu – malba v plenéru,
taneční aktivity, koupání, sportovní aktivity, výlety.
Informace: Iva Šrámková, 724 154 004, 383 322 216.

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
Vedoucí zařízení: Mgr. Petra Jindrová
Otevírací doba: pondělí, úterý a čtvrtek: 9.00–16.00,
středa: 13.00–17.00 • pátek: 9.00–12.00 hod.
Od listopadu Fokus nabízí novou službu – sociálně terapeutickou
dílnu. Můžete zde plést, háčkovat, vyšívat, filcovat, malovat,
tvořit z hlíny, plést z proutí…
Otevírací doba dílny: pondělí, úterý 9.00–12.00 13.00–16.00,
středa 13.00–16.00, čtvrtek 9.00–12.00 hod.
Více informací o programu ambulantního centra,
terénní služby a sociálně terapeutické dílny naleznete na
www.fokus-pisek.cz

Kochana z Prachové 263

tel./fax: 383 332 166
e–mail: zus–strakonice@cmail.cz

„Příběh Malého prince“ výtvarná výstava žáků V. Bělochové v prostorách Šmidingerovy knihovny do 27. března 2012.
1. 3.

Soutěž tanečních oborů základních uměleckých škol
okresů Strakonice a Prachatice (účast strakonické ZUŠ)
v MěDK od 13 hod.
Dětská scéna (I. a II. kategorie) – účast žáků dramatického oboru v okresním kole recitační soutěže.
2. 3.
Dětská scéna (III. a IV. kategorie) – účast žáků dramatického oboru v okresním kole recitační soutěže.
19. 3.
Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na žesťové a bicí nástroje v Jindřichově Hradci – reprezentace žáků školy.
Klavírní přehrávka od 15.30 hod. v zámeckém sálku.
20. 3.
Recitační soutěž Wolkerův Prostějov – účast žáků literárně dramatického oboru.
21. 3.
Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na žesťové a bicí nástroje v Jindřichově Hradci – reprezentace žáků školy.
21.–22. 3. Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na dřevěné dechové nástroje v Dačicích – reprezentace žáků.
22. 3.
Koncert žáků v zámeckém sálku od 17.30 hod.
28. 3.
Krajské kolo pěvecké soutěže žáků ZUŠ v Táboře.
Krajské kolo soutěže tanečních oborů ZUŠ v Českých Budějovicích (DK Metropol) – reprezentace žáků.
29. 3.
Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na lidové nástroje v Blatné – reprezentace dudáků a keltského souboru.
Krajská klavírní přehlídka v Českých Budějovicích – účast
žáků.
31. 3.
Divadelní přehlídka „Bechyňské jaro“ – vystoupení žáků
dramatického oboru.
11
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CHCETE, ABY SE O VAŠÍ
AKCI VĚDĚLO?
POŠLETE AVÍZO DO MIC

Městské informační centrum každý měsíc aktualizuje na stránkách
www.strakonice.eu nabídku kulturních, společenských a sportovních akcí. Zapisuje je také na

různé internetové portály, například www.otavskaplavba.cz. Pokud pořádáte nějakou akci a chcete o ní dát vědět, stačí poslat
základní informace nebo plakát
na infocentrum@strakonice.eu, zaslat je poštou nebo donést na
adresu MIC, Velké náměstí 2,
386 21 Strakonice.

ŽIVOT PO PADESÁTCE MNE BAVÍ
V Rytířském sále strakonického
hradu v úterý 27. března 2012 od
18.00 hodin
Život nekončí po padesátce!!!
O tom vás přesvědčí řada hostů,
mimo jiné moderátorka Marie
Retková, herec Pavel Nový a velocipedista Josef Zimovčák.

Dozvíte se nejen řadu zajímavostí
z jejich života, ale i to, čemu se rádi věnují ve svém volném čase
a co nyní považují za důležité
a smysluplné. Možná si odnesete
i několik inspirací, jak si lze udělat
život po padesátce pestřejší. Pořádá Zdravé město Strakonice a ŠK.

Oddíl házené TJ ČZ a DDM Strakonice
zvou do všeobecného sportovního kroužku
CHLAPCE A DĚVČATA Z 1. – 2. TŘÍD
Pravidelné cvičení se koná v tělocvičně TJ ČZ Strakonice, Máchova ul.
čp. 108, a to každou středu od 16.00–17.00 hodin, info 721 244 825).
DĚTI ZE 3. TŘÍD
Tréninky jsou rovněž v tělocvičně TJ ČZ, každé pondělí 15.30–17.00
hod. a čtvrtek 15.00–16.30 hodin. Kroužek vedou Roman Nejdl
(724 524 566) a Jindřich Kosák (720 666 109).

MĚSTO STRAKONICE PŘIPRAVUJE
XI. ROČNÍK EKOLOGICKÉ SOUTĚŽE O PŘÍRODĚ
Město Strakonice, ve spolupráci
s městem Blatná a městem Vodňany, vyhlašuje XI. ročník soutěže s ekologickou tematikou pro
školy a veřejnost:
„ŠEL TUDY, MĚL DUDY
2012…“
Scházíme se při jedenáctém ročníku ekologických projektů, realizovaných městem Strakonice. Po
procházkách chráněnými územími, pod památnými stromy, poznávání studánek, pramenů, řek,
potoků, rybníků, zámeckých parků, i tajemných lesů, se letos projdeme naší krásnou „zemí zamyšlenou“ za zvuků dudáckých píšťal
a měchů.
Cestou necestou Blatenskem,
Strakonickem i Vodňanskem pošlapeme cestičkami a stezkami,
kterými se v minulosti ubírali dudáci, ať již skuteční, básničtí, divadelní nebo filmoví a budeme
sledovat jejich osudy v kontextu
s krásnou jihočeskou (nejen) přírodou.
Soutěž je zároveň součástí celoročního projektu města Strakonic,
Rok dudáků, vyhlášeného u příležitosti 20. mezinárodního dudáckého festivalu.
Každý čtvrtek, s počátkem 23.
února 2012 a s ukončením 26.

dubna 2012, budou na webové
adrese www.soutez.strakonice.eu
vycházet soutěžní reportáže (celkem 10), představující přírodě
blízkým způsobem osudy dud
a dudáků na Strakonicku, Blatensku a Vodňansku, ve formě odpovídající vzdělání žáků druhého
stupně základních škol. Závěr
reportáže budou tvořit tematicky zaměřené soutěžní otázky.
Odpovědi bude nutno vždy do
středy příštího týdne doručit
buďto písemně do INFOCENTRA
Strakonice nebo elektronicky na
adresu: miroslav.sobr@mu-st.cz,
a po každém kole proběhne losování tří výherců, kteří obdrží
věcné ceny.
Soutěž je vedena v samostatné linii pro základní školy a v samostatné linii pro veřejnost, letos nově i na stránkách Strakonického
deníku, takže se jí může zúčastnit
kterákoli fyzická osoba.
Současně byla vyhlášená výtvarná soutěž pro mateřské školy
a třídy prvních až pátých ročníků
základních škol pod názvem Zadudej dudáčku, zadudej. Nejlepší díla budou vystavena od 19.
června 2012 do konce léta (přes
MDF) v prostorách Šmidingerovy knihovny.
l

Vás srdečně zve na

TEXASKÉ DNY
VE STRAKONICÍCH

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

S GYMNÁZIEM NA CESTÁCH

Úterý 20. 3. 2012 od 18 hod. v promítacím sále strakonického gymnázia
KARIBIK POD PLACHTAMI
Během tohoto promítání nám pan
Martin Vysoký popíše cestu ná12

Foto: Martin Vysoký
mořní jachty, jež se vydala po
stopách Kryštofa Kolumba a karibských pirátů.
Spolu s kapitánem proplujeme
ostrovy na pomezí Atlantiku a Karibiku jako jsou například Malé
Antily, Martinik, Sv. Lucie, ostrov
Sv. Vincenta nebo Grenada.
Skryté nám nezůstanou ani krásy tropické přírody na ostrovech,
ostrůvcích i v moři, ani život
místních obyvatel.

l

13. 3. úterý v 18.00 hod.
Texaské lidové písně a tradiční country tance

l

14. 3. středa v 18.00 hod.
Povídání o Texasu a ochutnávka texaských specialit

l

15. 3. čtvrtek v 17.00 hod.
Životní příběhy / Čemu věří
v Texasu?

l

16. 3. pátek v 16.00 hod.
Texaský sport/party

l

17. 3. sobota v 14.00 hod.
Sportovní odpoledne Česko:
Texas (sportovní hala ZŠ Lidická)

18. 3. neděle v 9.00 hod.
Texaská bohoslužba

Kromě pravidelných programů
v Klubu Mana, Lidická 194 (v budově ZŠ), Strakonice, 1. patro, se
můžete přihlásit na

KURZ  MANŽELSKÉ VEČERY
Určený pro všechny manželské
páry, které chtějí vybudovat pevný
a trvalý vztah. V průběhu kurzu se
uskuteční osm setkání. Každý večer bude věnován jednomu tématu.
Hlídání dětí zajištěno.
Na kurz je třeba se předem přihlásit e-mailem: klubmana@centrum.cz nebo telefonicky 731 905
625, kurz se koná v Klubu Mana,
každý čtvrtek v 17.00 a potrvá cca
do 19.00 hodin. Začínáme 22. 3.
tématem Vybudovat pevné základy.
Více informací www.klubmana.cz

ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE 3/2012

SPORT

90 LET STRAKONICKÉ HÁZENÉ POHLEDEM DO HISTORIE  ČÁST DRUHÁ
Tělocvičné jednoty přijímají házenou do svých cvičebních programů, proniká do sportovních
klubů, začíná se kupříkladu hrát
i ve dvou nejslavnějších klubech,
Spartě a Slavii. Opravdovou baštou této hry se stává Plzeňsko.
Právě z Plzeňska přichází házená do Strakonic – píše se rok
1921. Některé historické prameny se zmiňují o počátcích házené
ve Strakonicích v roce 1922 v tehdejších tělocvičných jednotách.
Nejprve v DTJ a na podzim i v Sokole. Jiné, v pozdějším období
v archivu objevené materiály
SK Strakonice 1908, se zmiňují
o vzniku ženské házené ve Strakonicích již v roce 1921. Ovšem pozor, záznam z výborové schůze
SK Strakonice 1908 z roku 1916
říká, že bylo jednáno o možném
rozšíření klubu o ženy. Jednalo se
o budoucí družstvo házenkářek?
Nevíme. Jedno je ale jisté. V raných dobách vzniku házené ve
Strakonicích existovala tato ve
třech sportovních jednotách současně! Tuto domněnku podporují
jednak zápisy z výborových schůzí
a z valné hromady klubu z roku
1921, ve kterých je zmínka o vzniku ženské házené a v neposlední
řadě nepochybná existence několika házenkářských ploch ve Stra-

konicích. Není přesně známo,
v jaké časové posloupnosti jednotlivá sportoviště vznikala, ale
hned z počátku historie jmenují
pamětníci hřiště na Tržišti (v místě, kde je dnes přeložka silnice
Hvězda – Křemelka) a na dvoře za
sokolovnou. V písemných materiálech je dále rovněž zmínka o hřištích u teplárny a na „Medové kaši“ a o hřišti nedaleko nádraží…
Takže z úcty k historii jsme si přidali letopočet 1921 do názvu, který ve všech republikových i krajských soutěžích dnes zní: TJ ČZ
HBC Strakonice 1921, zkráceně
HBC Strakonice, kde HBC značí
Handball Club, ale to už má zase
přímou souvislost s tou druhou,
tzv. mezinárodní házenou – „handbalem“, tedy se současností. My
se zatím budeme věnovat té původní, české házené.
V samotném počátku samozřejmě jakékoliv soutěže ještě neexistovaly. Hrálo se jen mezi sebou.
V té době se začíná házená hrát
i v Písku, Táboře a Českých Budějovicích. Zmínka z roku 1923 je
i o dámském družstvu SK Blatná.
Popularita této hry stále stoupala,
a tak byla utvořena I. liga, v níž
startovala družstva Sparty, Slavie,
Startu Plzeň, Ikaru Plzeň, Ikaru
Kukleny, později přibyl i zástupce

Jihočeského kraje, kterým byla
DTJ Suché Vrbné. Populární české hře se v této době věnovali i takoví lidé, jako například Vlasta
Burian, chytající za Spartu, plzeňský fotbalový kanonýr Antonín
Hájek, dopoledne válel házenou
a odpoledne střílel góly za ligovou
Plzeň. Jmenovat můžeme i mistra
světa v gymnastice Jána Gajdoše
a vynikajícího reprezentačního
hokejového brankáře Božu Modrého, který spolu s Rebelem a Radotínským tvořil obávaný slávistický útok.
V tomto období se hrají exhibiční
utkání na sjezdu studentstva v Paříži, na tělovýchovných slavnostech ve Vídni a v Záhřebu. Ve třicátých letech se uskutečňuje i první
přebor Jihočeské župy házené, ve
kterém jsou zařazena družstva
Strakonic, Třeboně, Písku, Tábora, Českých Budějovic a Hluboké.
Vraťme se ale do Strakonic. Minule zmíněné jednoty (DTJ, Sokol,
SK 1908) mají vybudovány vlastní hřiště. Velikou událostí ve městě jsou každoročně pořádané
Tyršovy hry, v nichž sportovní
jednoty i studenti reálného gymnázia bojují o přeborníka Strakonic v atletice, odbíjené, ale hlavním vrcholem bývala vzájemná
utkání v házené. Někteří pamětní-

ci si vzpomínali i na činnost skautů v házené.
SK Strakonice 1908
Při pátrání v archivech byly objeveny následující zmínky o házené
v těchto materiálech o SK Strakonice 1908: zápisy ze schůzí výboru
(z roku 1921–1923), zápisy z valné hromady (z roku 1921, 1927,
1928), samostatná korespondence
(z roku 1942), Pamětní list SK
Strakonice 1908 k 20. jubileu vzniku, 30 let SK Strakonice 1908.
Z nalezených materiálů vyplývá,
že prvé družstvo v házené, složené
z žen, vzniklo v roce 1921. Dle
„Protokolu I. mimořádné valné
hromady“, konané dne 31. 10.
1921 u „Bílého vlka“, dámská házená sehrála za rok 10 utkání s bilancí (5 1 4), za což si získala
„vřelého uznání klubu“. Jmenovány jsou sl. Zajíčková, Jandová,
Kubíková, Hradová, Šípová…
A ještě jedna zajímavost z archivu.
V zápise z výborové schůze SK
Strakonice 1908 ze dne 17. 2.
1916, konané v hotelu „Černý
orel“, učinil člen pan Havlík dotaz, mohou-li býti do Sportovního
kroužku přijaty členky. Dotaz byl
odložen na další schůzi 8. 3.
1916, kdy byl opět odložen. Takže
je vidět, že ženy to tenkrát opravdu neměly lehké.
Jiří Dobeš

PROVOZ PLAVECKÉHO STADIONU V BŘEZNU 2012
Od 5. 3. do 11. 3. mají děti jarní prázdniny. V tomto týdnu bude rozšířen provoz krytého bazénu pro veřejnost do dopoledních hodin (viz Výjimky). Sledujte náš web www.starz.cz, kde najdete nejaktuálnější informace o provozu našich sportovních zařízeních.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Martin Walter, vedoucí plaveckého stadionu

KRYTÝ BAZÉN

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

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
12.00–22.00
(kondiční plavání)
(15.30–19.00x)
SOBOTA
13.00–20.00
NEDĚLE
13.00–20.00
KURZY
Vysvětlivky: x – polovina bazénu,
PRO NEPLAVCE
* – plavání pro důchodce
PO–ČT
15.30–16.30
VÝJIMKY:
pro děti od 5 let
Plavecký stadion
SO 3. 3.: 13.00–18.30
PO 5. 3.: 6.00–8.00 k.p.; 9.00–11.00; 12.00–13.30; 14.30–20.00
ÚT 6. 3.: 9.00–22.00
ST 7. 3.: 6.00–8.00 k.p.; 9.00–12.30; 12.30–13.30*; 13.30–22.00
ČT 8. 3.: 9.00–22.00
PÁ 9. 3.: 6.00–8.00 k.p.; 9.00–22.00 (19.00–20.00x)
SO 17. 3. a 24. 3.: 13.00–18.30

Úterý 6., 13., 20., 27. 3.
16.15–17.15: rodiče
+ děti do 10 let
17.30–18.30: společné
Čtvrtek 1., 8., 15., 22., 29. 3.
9.30–10.30: senioři
Vstupné:
děti do
6 let zdarma
děti do
15 let 20 Kč/os.
senioři
20 Kč/os.
dospělí od 15 let 30 Kč/os.
Soboty a neděle dle aktuálních
možností.

Plavecký stadion

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

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

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

Změny programů vyhrazeny!

STARZ Strakonice, Na Křemelce 512, 386 11 Strakonice
e-mail: starz-st@quick.cz, www.starz.cz
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ANKETA
SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR, ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ VE STRAKONICÍCH
vyhlašuje anketu na udělení ceny

MATKA ROKU 2011 nebo OTEC ROKU 2011

Nad pořádáním 3. ročníku převzal záštitu
Prostřednictvím médií nabízíme široké veřejnosti možnost nominovat kandidáta na tuto čestnou cenu. Smyslem ocenění není poskytnutí finančního
příspěvku, ale vyzdvižení nelehké a náročné práce rodiny, která umožňuje,
aby zdravotně postižené dítě vyrůstalo v milujícím rodinném prostředí.

starosta města Strakonic Pavel Vondrys.
Nominován může být ten, o kterém víte, že se dlouhodobě stará o těžce
zdravotně postižené dítě vyžadující mimořádnou péči, lásku, pokoru
a této nekončící práci podřídil celý svůj život. Dlouholetou péčí se rozumí 18 a více let.
Mediální partner akce:

Ocenění bude předáno v rámci IX. Setkání ke Dni matek dne 10. května 2012 v 15.00 hodin
v jídelně Střední školy řemesel a služeb ve Strakonicích.
"

NOMINAČNÍ LISTEK na udělení ceny MATKA ROKU 2011 nebo OTEC ROKU 2011 okresu Strakonice
Nominuji:
Jméno a příjmení:
Adresa:

PSČ:

Telefon:

E-mail:

Stručně popište příběh toho, koho nominujete:

Údaje o Vás:
Jméno a příjmení:
Adresa:

PSČ:

Telefon:

E-mail:

Zasláním nominačního lístku ručím za pravdivost údajů uvedených v nominaci.
Nominace formou vyplněného anketního lístku můžete předat osobně nebo zaslat poštou do 31. března 2012 na adresu: Sdružení zdravotně postižených v ČR, Územní sdružení Strakonice, Stavbařů 213, 386 01 Strakonice, e-mail: szdp.strakonice@seznam.cz, tel.: 383 321 931
– p. Řandová, Kolářová
Partner akce

l
l
l

Analýza podnikových procesů
Implementace podnikových informačních systémů na bázi SAP NetWeaver
Řízení implementačních projektů

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC STRAKONICKA 2011
Dne 26. 1. 2012 od 18 hodin proběhlo v Domě kultury ve Strakonicích slavnostní vyhlášení ankety
o Nejúspěšnějšího sportovce Strakonicka za minulý rok. Programem provázel moderátor Radek
Šilhan. Výsledky ankety zde přinášíme. Úspěchy, kterých dosáhli
jednotliví sportovci, jsou uveřejněny na www.strakonice.eu/reprezentace.

JEDNOTLIVCI  DOSPĚLÍ
1. Roman Častoral, rallycross
(Katovice)
2. Zora Škrabalová, basketbal
(BK Strakonice)
3. David Čadek, motocross
(Strakonice)
4. Michaela Uhrová, basketbal
(BK Strakonice)
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5. Roman Šulčík, hokej
(HC Strakonice, o. s.)
6. David Zbíral, házená
(HBC Strakonice 1921)
7. Jan Zikmund, vodní pólo
(TJ Fezko Strakonice)
8. Tomáš Veselý, benchpress
(Vodňany)
9. Jiří Šulc, stolní tenis
(TJ ČZ Strakonice Elektrostav)
10. Tomáš Fiala, tenis
(Tenis klub Strakonice, o. s.)

4. Roman Marienka, házená
(HBC Strakonice 1921)
5. Pavel Kaufman, házená
(HBC Strakonice 1921)

JEDNOTLIVCI  MLÁDEŽ

KOLEKTIVY  MLÁDEŽ

1. Šárka Jozová, basketbal
(BK Strakonice)
2. Karolína Hlavatá, vodní pólo
(TJ Fezko Strakonice)
3. Lenka Petříková, karate
(Cobra Ryu Strakonice, o. s.)

KOLEKTIVY  DOSPĚLÍ
1. Baskebalový klub Strakonice,
basketbal, ženy
2. TJ Fezko Strakonice, vodní pólo, muži
3. TJ ČZ Strakonice Elektrostav,
stolní tenis, muži

1. TJ Fezko Strakonice, vodní pólo, dorostenci
2. TJ Fezko Strakonice, vodní pólo, dorostenky
3. Basketbalový klub Strakonice,
basketbal, starší žákyně

Trenér roku:
Marcela Krämer
Osobnost roku:
Miroslav Motejzík
Sportovec s právem umístění
do síně slávy:
Jiří Prokopius
Sportovní hvězda Strakonického deníku (čtenářská anketa):
Šárka Jozová
Zvláštní cena sportovní redakce Strakonického deníku:
Anna Švecová
Handicapovaní sportovci:
Tomáš Kunc, Anna Křížová

ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE 3/2012

ZÁBAVA

UDÁLOSTI A ŽIVOTNÍ VÝROČÍ OSOBNOSTÍ V BŘEZNU

JELEN JOSEF
* 6. 2. 1921 Strakonice
† 13. 8. 2006 Nové Strašecí
Básník, spisovatel, divadelní kritik. Po absolvování arcibiskupského gymnázia a studiu teologie
(1946), obojí v Praze, u redemptoristů na Obořišti vysvěcen na
kněze a působil v klášterním
kostele sv. Jana Nepomuckého
v Plzni. V letech 1949–1952 vězněn na Mírově. Poté duchovním
správcem v Konárovicích, Starém Kolíně a v Týnci nad Labem,
v Třebechovicích pod Orebem
a v Trutnově.
V roce 1963 kněžské povolání
opustil a působil ve Správě kulturních zařízení ministerstva kultury (do r. 1969). Byl redaktorem
časopisu Květy, dramaturgem
Čs. rozhlasu, členem normalizačního přípravného výboru Svazu českých dramatických umělců
a později jeho zaměstnancem,
zástupcem šéfredaktora Scény,
šéfredaktorem časopisu Nové knihy. V roce 1983 odešel do důchodu.
Autor sbírek V tušení jitra, Křížová zastavení, Pod sedmi pečetěmi, Pozdravení zemi, Znám onu
ruku, Město a řeka, Tváří v tvář,
Sonety Roxaně, Ozvěny ticha, Šírání, Mědirytiny, Gotická okna,
Antonín Dvořák Bábel, Bez lítosti
a další. Byl také autorem různých
básní, divadelních her – např. Judit, Růže a meč, Tma na začátku
a autorem rozhlasových dramat
Tma lásky, Podivné setkání, Prv-

(Po nějakou dobu Strakoňák)

ní parta. Psal verše k leporelům
– např. Pojď si s námi hrát, Z pohádky do pohádky, O Kulíškovi
a Madlence, Jak Paleček nakupoval, Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Cenu ministerstva kultury

Nespravedlnost
Tvář, ta musí snášet
mráz,

– 6. 3. 1912 – narodil se Bořivoj
Zeman, filmový scenárista
a režisér (100. výročí narození)
– 21. 3. 1942 – zemřel Jindřich
Štyrský, malíř, grafik, ilustrátor a fotograf (70. výročí úmrtí)

– 31. 3. 1962 – narodil se Michal
Viewegh, prozaik (50. výročí
narození)

Které město nepatří mezi ostatní uvedená?

Rotterdam, Singapore, Londýn, Shanghai, Honkong, Nagoya
Doplňte číslo:

9

7

9

11

2

?

5

16

4

Portrét Josefa Jelena v době studií
na gymnáziu od Moniky Požárkové
(14 let) z výtvarného kroužku
DDM Strakonice pod vedením
Vlaďky Hradské.

Řešení křížovky
z minulého čísla:
Rokem dudáků

získal za básnickou sbírku Pozdravení zemi, cenu S. K. Neumanna za poemu Žena město
a básník. Publikoval v časopisech, které redigoval, dále v periodikách Akord, Rudé právo,
Tvorba, Květy, Práce, Literární
měsíčník aj. Používal pseudonym Josef Otava (Rudé právo)
a Jaroslav Jánský.
Milan Hankovec

výbor epigramů a humoresek

Uf
Uf
Uf uf uf uf uf uf
Uf uf uf
Uf
Uf uf
Uf uf uf uf uf uf uf uf uf uf uf uf uf
Uf uf uf
Uf
Uf uf
Uf
Howgh!

– 30. 3. 1912 – zemřel Karl May,
známý německý spisovatel,
autor řady dobrodružných
románů, např. z amerického
západu (100. výročí úmrtí)

BŘEZNOVÝ KVÍZ

JIŘÍ ŽÁČEK: VY MNĚ TAKY,

Indiánská píseň lásky

– 2. 3. 1282 – zemřela sv. Anežka Česká (730. výročí úmrtí)

déšť,
jinovatku.
Zato ty si hovíš pěkně v teple,
zadku!

Známka
Psal jsem dopis -- a teď hledím na
známku,
zaháněje neodbytnou poznámku.
Známku, jíž se tato báseň dotýká,
zdobí totiž podobizna státníka.
Někomu to možná ani nevadí,
olizovat státníkovi pozadí -ale mně je z toho těžko na duši:
já bych radši olizoval Venuši…
(nebo Miluši nebo Květuši nebo
Libuši…)

PRANOSTIKA
„Na Svatého Řehoře,
čáp letí přes moře,
žába hubu otevře,
ledy plují do moře,
šelma sedlák, který neoře.“
Ondřej Český, 8 let, výtvarný obor
ZUŠ Strakonice pod vedením Petry Lacinové.

Někdo

Kavárenský povaleč

Někdo žije kopretinou
Někdo je zas na růže
Někdo je hňup vlastní vinou
Někdo za to nemůže
Někdo kypí zvedá činky
Někdo šidí žaloudek
Někdo má rád prasečinky
Někdo je spíš na soudek
Někdo bere tučné renty
Někdo chodí bez gatí
Někdo platí alimenty
Někdo je zas neplatí
Někdo bije svoji paní
Někdo je zas od ní bit
Někdo mlčí Někdo žvaní
Kdekdo zpívá tenhle hit:
Někdo žije kopretinou
Někdo je zas na růže
Někdo je hňup vlastní vinou
Někdo za to nemůže...

Někdo sklízí plody země,
někdo třímá v ruce meč.
A já toužím, ať je ze mě
kavárenský povaleč.
V kavárně se život mění
v román, báseň nebo skeč.
Kdo dá život za umění?
Kavárenský povaleč.
I když venku bijí blesky,
debatuje hezky česky,
kultivuje rodnou řeč.
Víno! Múzy! Poezie!
Nejšťastněji ze všech žije
kavárenský povaleč!

Chceš být vůl jen proto,
aby na tě sedalo štěstí?
15
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POHLED DO HISTORIE

JAK TO BYLO S KINEM OKO
Další příhoda se odehrála na
Štědrý den, tuším v roce 1999. Do
mé pracovní náplně patřila i obsluha výměníku, který byl na velmi primitivní technické úrovni,
veškerá regulace tepla se prováděla ručně a i ostatní části zařízení
vyžadovaly minimálně jednou až
dvakrát denně návštěvu výměníku. Pamatuji si, že když jsem ráno
odvážel film na nádraží, bylo ještě
všechno v pořádku. Odpoledne mi
něco říkalo, abych se do výměníku
zašel podívat ještě jednou i s ohledem na to, že v budově nikdo
nebyl. Štědrý den a silvestr byly
jediné dva dny v roce, kdy se nepromítalo. Bylo zhruba okolo
16.30 hodin, když jsem vstoupil
do prázdného kina a zaslechl jsem
zvláštní syčivý zvuk. Hledal jsem
příčinu a po rozsvícení světel
v hledišti jsem ji našel. Ulička
před první řadou sedadel byla zaplavena vodou, která se rozlévala
dále k pódiu, které bylo před plátnem. Věděl jsem, že pod pódiem
byly prostupy pro parovodní potrubí a kabely vedoucí do suterénu, kde byl výměník a akumulátorovna. Příčinu jsem objevil velmi
rychle. V levé uličce podél sedadel, zhruba od předposlední řady,

tekla po svažité podlaze voda. Příčinou byla korozí proděravěná
trubka, která přiváděla topnou vodu do radiátoru a pod tlakem oběhového čerpadla byla dále hnána
do topného systému. Rychle jsem
běžel do výměníku uzavřít páru,

Jeden z posledních pohledů na původní vestibul.
vypnout čerpadla… Ze stropu výměníku, hlavně z prostupů, doslova lila voda na rozpálené litinové
ventily, na motory čerpadel…
Horší to bylo ve vedlejší akumulátorovně, kam crčela voda na akumulátory. Naštěstí se voda vsakovala, a tak nedošlo k jejich

MEZINÁRODNÍ DUDÁCKÉ FESTIVALY  II. A III. ROČNÍK
Po zrušení plánovaného festivalu
v roce 1968 se podařilo uspořádat další již o rok později ve
dnech 7.–9. září 1969.
Kromě již známých souborů se tu
poprvé představili zástupci jihovýchodní Evropy se svým osobitým
a temperamentním folklorem. Přijel sem rumunský soubor Alunelul
a bulharský soubor z města Straldža.
Z domácích tu vystoupili kromě
Prácheňského souboru Brněnští
gajdoši, budějovický Úsvit a také
tu mělo svého zástupce Chodsko
– Národopisný soubor z Postřekova. Nechyběli dudáci jednotlivci.
Schéma pořadů se zčásti lišilo od
současnosti. Např. páteční večer
nepatřil galakoncertu, kde se
představí více souborů, ale svůj
celovečerní program předvedla
Francie, konkrétně bretaňský soubor Kevrenn de Brest St. Mark
a taneční skupina Cercle Celtique
Ar Rouedou Glas z města Concarneau. Kasací nezahajovalo festival

úplnému zaplavení. Akumulátory
měly dva okruhy o výkonu 24 V
a 320 Ah. Při jejich zaplavení hrozila možnost elektrolýzy, čímž by
vznikl vodík, a proto raději ani
nechci domýšlet, co by se mohlo
stát. Rychle jsem vypnul nezbytné

a nekonalo se na hradním nádvoří, ale probíhalo před strakonickou radnicí, a to až v sobotu po
hlavním večerním pořadu. Nově

Malý polský dudák III. MDF 1972
Foto: F. Zemen, archiv MSP
se v programu II. MDF objevil
odborný seminář o dudách.
III. MDF se potýkal s problémy.
Měl se konat hned následujícího

Foto: Archiv autora

elektroinstalace výměníku, ponechal jsem pod napětím pouze
osvětlení. Akumulátory jsem odpojil, vynosil do chodby, kam voda netekla, osušil je a vyčistil. Mezitím již voda přestala téct, proto
jsem vrátil akumulátory na své
místo a zapojil je. Poté následovaroku 1970, ale z programové komise byl odvolán její dosavadní
vedoucí Josef Režný a festival byl
odvolán údajně kvůli konání mírové slavnosti u Sudoměře. Nakonec se III. MDF uskutečnil až
1.–3. září 1972. Ze zahraničních
účinkujících se na něm představili
zástupci z francouzské Bretaně,
Anglie, Irska, Polska a Rumunska. Čechy pak reprezentovali: Brněnští gajdoši, pražský Blaťan,
Konrádyho dudácká muzika z Domažlic, Prácheňský soubor a poprvé také Dudácká muzika LŠU
Strakonice, kterou založil tehdejší
ředitel LŠU Vojtěch Hrubý. Novinkou III. MDF bylo také to, že
hlavní režie celého festivalu se ujal
pan režisér Zdeněk Podskalský.
V souvislosti s dudáckými festivaly
bych ráda zmínila také pana Františka Zemena – nadšeného strakonického fotografa, který festival
pečlivě dokumentoval od 1. ročníku a podařilo se mu na svých
snímcích zachytit nejen jednotlivé
účinkující, ale také neopakovatelnou atmosféru prvních ročníků.
Irena Novotná

la prohlídka elektrozařízení výměníku, drobné opravy a vysušení.
Pak jsem zavřel poškozenou větev
topení a začal opět rozehřívat prostory kina, protože 25. 12. se promítalo.
Nyní k průběhu povodní v kině
a k příčinám, které činnost kina
ukončily. V neděli 11. 8. 2002
jsem se vrátil z Letní filmové školy v Uherském Hradišti a nastoupil do práce. Ten den jsem ještě
odpromítal obě představení, ale
v průběhu promítání voda v řece
Volyňce již značně stoupala a po
odpromítání kolem 21.30 hodin
se již začala objevovat v suterénu
kina z kanalizace vedoucí do dvora. Hladina v suterénu, kde byla
výměníková stanice a akumulátorovna, neustále stoupala a po
22. hodině začala prosakovat
i skrz zeď ve směru od řeky. Vypnul jsem technologii výměníku
a zabezpečil akumulátory. To se
již dvůr kina začal zaplavovat
a voda protékala do spodních prostor kina přes bývalou květinovou
síň, která byla vedle zadního
vchodu, dnes hlavního vchodu do
kina. Ve spodních prostorách býval malý sklípek využívaný jako
sklad.
Pokračování příště
Jaroslav Landsinger

NOVÁ KNIHA K MDF V PRODEJI
Ačkoliv do začátku 20. ročníku
mezinárodního dudáckého festivalu schází ještě půl roku, jeho
propagace již byla slavnostně
zahájena, a to v 14. února v Českých Budějovicích. Při této příležitosti byla také pokřtěna fotografická publikace o 19. ročníku,
který se konal v roce 2010. Publikaci plnou fotografií zachycujících neopakovatelnou atmosféru festivalu si můžete zakoupit
od 1. 3. 2012 v městském informačním centru a Cestovní kanceláři CIAO. Cena publikace je
280 Kč.
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