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SPORTUJTE S NÁMI I O PRÁZDNINÁCH
Všední dny, víkendy, svátky, dovolené, ale i prázdniny se v dnešní
době stále více smršťují na kulinářské dobrodružství kořeněné
surfováním po všech možných sociálních sítích. Nelze se tedy divit
tomu, že pohled do zrcadla mnohé z nás neuspokojuje. Zrcadla jde
samozřejmě odstranit, lze i obměnit šatník a vymyslet různé zástěrky pro naše frustrace, ale proč
nezvolit jinou cestu? Například
sport? Každý, kdo sportem trochu
žije, vám jistě potvrdí, že sportovat se vyplatí, neboť jakýkoli
pozitivní vklad do zdraví se vždy
mnohonásobně vrátí. A že je ve
Strakonicích málo sportovních

připomenout, že si ji tehdy Strakoničtí vybudovali sami v tzv. Akci Z (čili zadarmo). Během roku
1983 byla zastřešena a poté následovala stavba prosklené plochy
a restaurace Palermo. Se stadionem je neodmyslitelně spjatý domácí Hokejový klub Strakonice,
který od roku 2009/2010 rozšířil
svoji činnost (přípravka, družstva
žákovská a dorostu, mužský celek)
o oddíl krasobruslení. Ledovou
plochu také využívají k rozšíření
výuky tělesné výchovy základní
a střední školy.
Provoz zimního stadionu trvá od
konce července do konce března.
V tomto období je zde pro spor-

částečně přetvořit v činy až po
ničivé povodni v roce 2002. Na
další pokračování v rekonstrukci
a modernizaci se však stále čeká.
Plavecký stadion slouží oddílu
plaveckých sportů TJ FEZKO,
různým zájmovým skupinám, plavecké škole STARZ, základním
i středním školám a dalším.
Otevřeno je v současné době denně (PO–PÁ od 6.00 do 22.00 hodin a SO–NE od 13.00 do 20.00
hodin), přičemž polovinu tvoří
hodiny pro veřejnost.

Sportovní hala TJ ČZ Strakonice
Halu nejvíce využívají oddíly
sdružené v TJ ČZ: volejbal, badminton, nohejbal, SPV (sport pro
všechny), atletika, šachy. Mezi
dalšími jmenujme například spinning nebo jumping. V dopoledních hodinách halu využívají také
střední školy.

Házenkářská hala TJ ČZ Strakonice
Oblouková hala je v provozu od
roku 2009 a nejvíce ji využívají
oddíl házené TJ ČZ Strakonice
a florbalové kluby. Dopolední
hodiny patří místním středním
školám.

Hala STARZ Strakonice
I letní areál plaveckého stadionu má svůj Rumpál. Foto: Archiv STARZ
příležitostí? Nechte se vyvést
z omylu!
Na rozdíl od mnoha dalších, velikostně srovnatelných měst, tu
máme opravdu pestrou nabídku
– stačí si jen vybrat! Plavecký
a zimní stadion nebo fotbalová hřiště jsou snad všeobecně známé, ale
co třeba nová házenkářská hala
nebo sportovní areál Na Muškách? Pojďme si je stručně představit a nechme se oslovit jejich
pestrou nabídkou. Dodáváme, že
všechna spadají pod Správu tělovýchovných a rekreačních zařízení
města Strakonice (dále jen STARZ).

Zimní stadion
Umělá ledová plocha nás vítá Na
Křemelce od roku 1978 a nutno

tovní vyžití strakonické veřejnosti
organizováno bruslení nejen pro
děti a dospělé, ale od začátku roku
2012 nově i pro naše seniory.

Plavecký stadion
Na levém břehu řeky Otavy se nachází rozlehlý areál, jehož historie
se píše v podstatě od roku 1972,
kdy byl do provozu uveden krytý bazén (bez dětského bazénu).
O rok později jej následoval letní
areál s otevřeným bazénem a dvěma dětskými bazény se skluzavkami. Současně vznikalo zázemí,
sauna a z dalších úprav připomeňme například vybudování venkovního tobogánu. Od devadesátých
let se diskutovalo o tolik potřebné
rekonstrukci, ale slova se podařilo

Hala byla otevřena v roce 1973
a od té doby je místem konání
nejrůznějších sportovních soutěží
a klání. V posledních letech došlo
k několika významným rekonstrukcím, které přispěly k modernizaci technického stavu a ke
zlepšení podmínek pro výkon
sportovní činnosti. Na opláštění,
zateplení a výměnu oken hala
teprve čeká. Slouží jako domovské zázemí Basketbalového klubu
Strakonice a Sportovního klubu
basketbal. Od října do května zde
nacházejí prostory pro výuku tělesné výchovy strakonické střední
školy. Soboty a neděle jsou vyhrazeny mistrovským soutěžím v basketbale a dalším sportovním akcím. Volné hodiny jsou k dispozici
zájemcům z řad sportovních klubů a veřejnosti.
Pokračování na straně 2.

Vážení spoluobčané,
začíná měsíc, ve kterém slavíme 67. výročí konce druhé světové války a osvobození našeho
města.
Dovolte mi pozvat vás na slavnostní shromáždění, které se
bude tradičně konat Na Dubovci, tentokrát v pátek 4. května v odpoledních hodinách,
kterému bude předcházet položení květin u pomníčku v ulici
5. května.
V této souvislosti si neodpustím
zmínit nesmyslný vandalský čin,
který se stal v uplynulém měsíci,
kdy byla neznámým pachatelem
zcela zničena pamětní deska
připomínající ztracené lidské životy našich spoluobčanů v posledních dnech války na území
našeho města právě v místě, kde
je pamětní deska umístěna. Neúcta a pohnutky těch, kteří se
vandalství dopustili, jsou naprosto nepochopitelné a neomluvitelné. Doufám, že se podaří dát
do oslav konce války vše do pořádku a památník bude opět
důstojným připomenutím těch,
kteří zde zahynuli.
V měsíci dubnu potkala naše
město ještě jedna velmi smutná
událost. Rozloučili jsme se s jednou z nejvýznamnějších osobností našeho města posledních desetiletí. Odešel člověk, kterému
zastupitelstvo města udělilo titul
čestného občanství, člověk, který
vychoval řadu nových muzikantů, člověk, který přinášel radost
a potěšení mnoha generacím lidí, kteří měli a mají rádi muziku. Čas je však neúprosný a bohužel ani takovým lidem, jakým
byl pan Rom nelze „za odměnu“
odečíst dobu jeho života, v které
jiným život zpříjemňoval. Pan
Ladislav Rom nás navždy opustil ve věku nedožitých 86 let.
Určitě si zaslouží alespoň naši
tichou vzpomínku.
Přeji všem hezké prožití nadcházejících májových dní bez
hloupých vandalských činů v našem okolí.
Pavel Vondrys, starosta
1
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Pokračování ze strany 1.

Křemelka
Od roku 1969 bylo využívané
škvárové hřiště a ve stejném roce
se začalo s budováním travnatého
hřiště, tribun se šatnami a sprchami. O rok později byla stavba dokončena. V roce 1993 došlo ke
sloučení fotbalových oddílů pod
hlavičku SK1908. V roce 2004 byl
areál převeden pod město a v dalším roce došlo k zatravnění škvárového hřiště.

Sídliště
V roce 1957 byla dostavěna tribuna a travnaté hřiště s atletickým
škvárovým oválem. Škvárové hřiště je v provozu od roku 2003, fotbalové (s umělou trávou a umělým
osvětlením) od roku 2005, atletický ovál (s povrchem PROPLAS-

TIC) od roku 2007 a konečně v roce 2008 byla do užívání předána
in-line dráha.

Na Muškách
Od roku 2009 slouží veřejnosti
tento moderní sportovní areál,
kde nalezneme nejen víceúčelové
hřiště (florbal, volejbal, nohejbal,
tenis, fotbal), tréninkovou běžeckou dráhu a čtyřdráhu, ale i prostor pro skok do dálky. Součástí
jsou šatny se sociálním zázemím,
nářaďovna, sklad a klubovna.
Hřiště i dráhy mají umělý vodopropustný povrch PROPLASTIC.
Text byl zpracován na základě
podkladů STARZ.
Další podrobnosti, zajímavosti, ale
i užitečné informace naleznete na
adrese www.starz.cz.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
55. jednání dne 21. 3. 2012
Rada města schválila:

DOTACE DO ROZPOČTU
MĚSTA
rozpočtová opatření ve výši:
104 440 Kč jako dotace Jihočeského kraje pro ZŠ Povážská na
projekt Rovné příležitosti pro každého, šance pro všechny, 10 000 Kč
jako neinvestiční grant Jihočeského kraje Šmidingerově knihovně na
projekt V knihovně nás mají rádi,
20 000 Kč jako neinvestiční grant
z Jihočeského kraje pro ZŠ Dukelská na projekt Atletika a zdraví
ruku v ruce, 35 000 Kč neinvestiční grant Jihočeského kraje pro
STARZ na konstrukci pro basketbal a 20 000 Kč investiční grant
z Jihočeského kraje pro ZŠ Jiřího
z Poděbrad na rozvoj činnosti
zájmového kroužku.
Rada města souhlasila:

PROJEKT NA VZDĚLÁVÁNÍ
s partnerstvím města Strakonice
na projektu Podpora vzdělávacího programu pro rozvoj profesních
kompetencí u strážníků městské
policie a sociálního odboru ve
Strakonicích.
Projekt je zaměřen na tvorbu
vzdělávacích programů pro stráž2

níky městské policie a úředníky
sociálního odboru. Bude vytvořeno celkem 18 programů, přičemž
6 programů bude společných pro
obě cílové skupiny, 6 programů
bude určeno pro městskou policii
a 6 pro sociální odbor. Programy
budou mimo jiné zaměřeny na legislativu v profesi městské policie
a sociálního odboru, komunikaci
s handicapovanými, řešení krizových situací a terénní práci sociálního pracovníka.

56. jednání dne 28. 3. 2012
Rada města souhlasila:

PODPORA SOCIÁLNÍ
OBLASTI
s přidělením příspěvků: Oblastní charitě Strakonice ve výši
15 100 Kč na odbornou sociální
poradnu a 14 300 Kč na osobní
asistenci, Centru pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, o. s., pracovišti Strakonice ve výši 8 200 Kč
na dofinancování nájemného zázemí půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a osobní
asistence, Fokusu – Písek, o. s., ve
výši 30 200 Kč na nájemné a energie, Diecézní charitě České Budějovice – Intervenční centrum pro
osoby ohrožené domácím násilím
ve výši 21 800 Kč na materiálové,
nemateriálové a mzdové náklady, Dyscentru Strakonice ve výši

4 000 Kč na nájemné a provozní
náklady a další, Sdružení zdravotně postižených v ČR, ÚO Strakonice ve výši 25 000 Kč na dofinancování prostor klubovny, tělocvičny
a sociálního zařízení, OS Cestou
vůle ve výši 7 000 Kč na nákup
pomůcek a spotřebního materiálu, na zajištění respitních pobytů
a služeb canisterapie, Domácí péči
ČČK, o. p. s., ve výši 14 000 Kč na
zálohy na služby provozu a Občanskému sdružení Prevent ve výši
60 400 Kč na zachování provozu.

DIVADELNÍ SOUBOR
V BÝVALÉ ZŠ LIDICKÁ
s uzavřením nájemní smlouvy s Divadelním souborem Čelakovský na
pronájem učebny v III. nadzemním
podlaží objektu v bývalé ZŠ Lidická.

NOVÍ NÁJEMCI RESTAURACE
A BARU V MĚDK
s uzavřením nájemní smlouvy na
pronájem restaurace v MěDK
Strakonice s p. Ladislavem Bendulou a na pronájem baru
v MěDK Strakonice s p. Václavem
Pilcem.
Rada města schválila:

PŘÍSPĚVEK NA AKTIVITY
SENIORŮ
příspěvek ve výši 5 000 Kč na podporu kulturních a společenských
aktivit seniorů v DPS Rybniční.

57. jednání dne 4. 4. 2012
Rada města souhlasila:

DOVYBAVENÍ MŠ
s navýšením příspěvku na provoz
MŠ Strakonice, A. B. Svojsíka 892
o 250 000 Kč.
Tyto finanční prostředky budou
použity na pořízení vybavení mateřské školy v souvislosti s připravovaným navýšením kapacity
o 12 dětí od září 2012. Jedná se
především o lehátka, matrace, box
na matrace, polštáře, deky a povlečení, dětské stoly a židle, šatní
blok a dovybavení kuchyně.

PŘÍSPĚVKY PRO SPORT
s poskytnutím příspěvků ve výši:
3 000 Kč TJ Otava Strakonice na
časomíru, ceny pro mládež a technické zabezpečení slalomové tratě

při 23. ročníku veřejných závodů –
Český pohár žactva ve vodním
slalomu na Podskalí ve dnech 23.–
24. 6. 2012, 5 000 Kč Sdružení
hasičů ČMS okresu Strakonice na
nákup sportovního materiálu, ceny
při V. ročníku pohárové soutěže
kolektivů mladých hasičů v disciplíně požární útok – Otavský plamínek 2012 na ploše pod Hvězdou
dne 5. 5. 2012, 2 000 Kč SK Judo
– 1990 Strakonice na nájemné při
Velké ceně Strakonic v judu pro
kategorie mláďata, mladší a starší žactvo v sokolovně dne 2. 6.
2012, 2 000 Kč TJ ČZ Strakonice
– oddílu orientačního běhu na šestý závod jihočeské oblasti v orientačním běhu pro mládež a dospělé na Zálesí dne 27. 5. 2012,
4 000 Kč TJ ČZ Strakonice – oddílu házené na ceny a rozhodčí při
turnajích v házené konaných ve
dnech 19. 4., 1. 5., a 9. 6. 2012,
3 000 Kč TJ Fezko Strakonice na
plavecké závody žactva a dorostu
O zlatý fez na plaveckém stadionu
dne 2. 6. 2012, 2 000 Kč SK Cyklo–Macner Strakonice na ceny při
21. ročníku cyklistických závodů
horských kol – Velká cena Cyklo–
Macner ve Strakonicích dne 24. 6.
2012, 8 000 Kč FK Junior Strakonice, o. s., na dopravu v rámci mezinárodního žákovského turnaje
mladších a starších žáků v Moosburgu (Německo) ve dnech 25.–28.
5. 2012, 1 000 Kč SK Basketbal
Strakonice na ceny a rozhodčí při
tradičním Velikonočním turnaji
2012 pro kategorie staršího žactva
U15 ve sportovní hale a ZŠ Poděbradova ve dnech 7.–8. 4. 2012,
1 000 Kč TJ Dražejov na sportovní
den pro děti pořádaný v rámci 50
let založení TJ ve sportovním areálu Na Virtě dne 1. 6. 2012,
2 000 Kč TJ Dražejov na fotbalové
turnaje žáků a mladší přípravky na
fotbalovém hřišti Na Virtě ve dnech
16. 6. a 17. 6. 2012, 2 000 Kč
Martinu Chylíkovi na ceny při
8. ročníku fotbalových turnajů
mladších a starších přípravek ve
Strakonicích dne 23. 6. 2012
a 3 500 Kč Klubu českých turistů,
Značkařskému obvodu Strakonice
na činnost v roce 2012.

ATRAKCE PŘI VÁCLAVSKÉ
POUTI
s pronájmem pozemků na ploše
pod obchodním domem Hvězda za
účelem umístění atrakcí lidové
technické zábavy v době konání
Václavské poutě p. Josefu Třískovi
za cenu 750 000 Kč.
Usnesení z jednání rady města
naleznete na www.strakonice.eu.
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Z MĚSTA

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
7. zasedání dne 14. 3. 2012
Zastupitelstvo města schválilo:

vodohospodářského majetku ve
výši 3 mil. Kč a snížením běžných
výdajů města ve výši 3 164 tis. Kč.

STRAKONICE SE ROZROSTOU
O DALŠÍ ULICI

Zastupitelstvo města souhlasilo:

název nové ulice v lokalitě Na Vinici navazující na ulici Raisovu –
Na Výsluní.

s prodejem bytových jednotek, a to
v domě čp. 988 ulice Ellerova, čp.
482 ulice Dukelská, čp. 207 ulice
Stavbařů, čp. 1226 ulice Spojařů
a čp. 405 ulice Nádražní.

PRODEJ BYTŮ

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA OŽIJE
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následné kupní smlouvy se společností DENIOS, s. r. o.

ROZPOČET MĚSTA UPRAVEN
úpravu schváleného rozpočtu z důvodu předpokládaného nepříznivého vývoje inkasa sdílených daňových příjmů města v roce 2012
Příjmy: 490 586 000 Kč
Výdaje: 554 674 000 Kč
Saldo příjmů a výdajů: 64 088 000 Kč
V úpravě je zohledněný nárůst
sdílených daňových příjmů města
oproti skutečnosti roku 2011
o 0,7 %. To znamená jejich snížení
vzhledem ke schválenému rozpočtu na rok 2012 o 6 164 000 Kč.
Toto snížení sdílených daňových
příjmů bude kryto nárůstem nedaňových příjmů, a to z pronájmu

Společnost DENIOS, s. r. o., zamýšlí do lokality Jelenka přesunout a následně rozšířit výrobní
areál společnosti, který se v současné době nachází v ulici Heydukova ve Strakonicích. Společnost
DENIOS plánuje, že v první fázi
vybuduje výrobní halu o minimální
výměře 2 000 m2 a nejpozději do
10 let další nejméně jednu výrobní halu opět o výměře minimálně 2 000 m2. Převáděné pozemky
nemají kompletní infrastrukturu,
a proto se město zavázalo, že vybuduje v této lokalitě příjezdovou
komunikaci.
Usnesení z jednání Zastupitelstva města Strakonice naleznete
na www.strakonice.eu.

VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU NA PRODEJ POZEMKU
Zastupitelstvo města dne 14. 3.
2012 vyhlásilo usnesením číslo
249/ZM/2012 záměr na prodej
části pozemku p. č. 905/1 v k. ú.
Dražejov u Strakonic o výměře cca
1 500 m2 za účelem výstavby rodinného domu. Kupní cena za po-

zemek bude stanovena minimálně
ve výši znaleckého posudku, minimálně však 400 Kč/m2. A usnesením číslo 253/ZM/2012 na prodej
části pozemku p. č. 640/10 v k. ú.
Nové Strakonice o výměře cca
25 m2 za účelem výstavby garáže.

PRODEJ NEBYTOVÉ JEDNOTKY
Usnesením číslo 255/ZM/2012
ze dne 14. 3. 2012 souhlasilo zastupitelstvo města s vyhlášením
záměru na prodej nebytové jednotky č. 988/102 o výměře
23,8 m2 v přízemí domu čp. 988
ulice Ellerova včetně spoluvlast-

nického podílu o velikosti 238/
22740 na společných částech
domu a spoluvlastnického podílu
o velikosti 238/22740 na pozemku parc. č. st. 2013 v katastru území Strakonice, za cenu minimálně
4 000 Kč/m2.

CO SE DĚJE V PODHRADÍ
Obyvatelé Strakonic se obrátili na
Zpravodaj s dotazem, jak bude řešen v rámci protipovodňových opatření prostor pod strakonickým hradem a zda tudy povede cyklostezka.
Provozní komunikace, která zde
slouží jen po dobu prováděných
úprav, bude po ukončení prací vybagrována a dno řeky vyčištěno.

Zbudovaná betonová náplavka
může v budoucnu sloužit vodákům, nikoliv cyklistům. V mezonetu pod švédskou brankou by
mohla vzniknout jakási malá meditační zahrada s lavičkou a pohledem na řeku. Cyklostezka tudy
rozhodně nepovede.
(PR)

NOVÁ TRŽNICE U KOSTELA SV. MARKÉTY VE STRAKONICÍCH
Prostor tržnice u kostela Sv. Markéty je již dlouhodobě v neutěšeném stavu. Dožívá zádlažba a inženýrské sítě, stávající nájemce
a vlastník trhových stánků končí
s provozováním tržnice. Nabízí se
tak možnost zvelebení celého prostoru. Na základě podnětu vedení
města zpracoval odbor rozvoje

řešeny jako montované buňky,
které bude možné v případě potřeby přemístit (s tržnicí je v daném
místě nutné počítat pouze na dobu dočasnou). Volná plocha mezi
stánky bude sloužit pro příležitostný prodej (adventní a sezonní
trhy apod.) nebo ji lze využít pro
konání různých akcí (např. po-

Rozvinutý pohled na stánky.
Vizualizace: Ing. arch. Jan Rampich a Ing. Miloš Polanka
předběžný návrh nové tržnice
a prověřil požadavky na řešení
provozu dotazníkovým šetřením
mezi stávajícími a potencionálními uživateli. Na základě těchto
podkladů bylo připraveno zadání
projektové dokumentace, kterou
město Strakonice zadalo začátkem roku Ing. Miloši Polankovi.
Nová tržnice bude vytvářet pomyslné ukončení Palackého náměstí.
Kolem volné dlážděné plochy v čele náměstí na místě stávající tržnice bude do tvaru písmene U umístěno ve třech blocích celkem 11
nových moderních prodejních
stánků. Prodejní objekty budou

uliční vystoupení v době konání
dudáckého festivalu apod.). Součástí projektu je i rekonstrukce
inženýrských sítí pod řešenou
plochou, umístění hygienického
zázemí tržnice a úpravy zeleně.
S rekonstrukcí plochy město
Strakonice počítá v průběhu letošních prázdnin, umístění prodejních stánků proběhne pravděpodobně na podzim letošního
roku. Nově upravený prostor
u kostela Sv. Markéty se tak stane kultivovaným městským prostorem a místem setkávání.
Marta Slámová, vedoucí odboru
rozvoje

ODBORNÝ SEMINÁŘ NA HRADĚ
Strakonický hrad byl místem
společného setkání specialistů
z oblasti cestovního ruchu a pracovníků informačních center Jihočeského kraje, které se uskutečnilo 12. 4. 2012. Tentokráte byl na
programu strakonický hrad, protože naplňuje téma letošní turistické kampaně Jihočeského kraje
„Žijeme v památkách“.
Sekání bylo připraveno ve spolupráci Jihočeské centrály cestovní-

ho ruchu a odboru školství a cestovního ruchu města Strakonice.
PhDr. Říhová odhalila zajímavosti
z hradní historie a informovala
o proměně celého areálu po rozsáhlé rekonstrukci. Ing. Koštová
představila záměry Muzea středního Pootaví a pí Dresslerová pozvala přítomné na nejvýznamnější
akci letošního roku 20. mezinárodní dudácký festival.
Eva Janochová, oddělení CR

NABÍDKA BYTOVÉ JEDNOTKY K PŘÍMÉMU PRODEJI
Rada města na svém jednání
dne 4. 4. 2012 a 11. 4. 2012 rozhodla obsadit níže uvedené bytové jednotky přímým prodejem
do osobního vlastnictví dle
zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, na základě nejvyšší
nabídky
– byt č. 006 o velikosti 2+1 v čp.
405, ul. Nádražní, Strakonice
II o výměře 85,40 m2, minimální cenová nabídka 600 000 Kč.
– byt č. 005 o velikosti 2+1 v čp.
400, ul. Nádražní, Strakonice
II o výměře 83,30 m2, minimální cenová nabídka 600 000 Kč.

– byt č. 015 o velikosti 3+1 v čp.
1255, ul. Obránců míru, Strakonice I o výměře 69,40 m2,
minimální cenová nabídka
600 000 Kč.
– byt č. 004 o velikosti 2+1 v čp.
1141, Sídliště 1. máje, Strakonice I o výměře 58,50 m2,
minimální cenová nabídka
600 000 Kč.
Vyhodnocení nabídek se uskuteční v pondělí 21. května 2012
od 15.00 hodin v malé zasedací
místnosti MěÚ Strakonice.
Bližší informace na tel.: 383 700
303 nebo na úřední desce MěÚ.
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INFORMACE

ČAJ O PÁTÉ SE STAROSTOU

PŘIVÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Především obyvatelům domů čp.
481, 482, 483, 484 a 490, 491,
492, 493 v Dukelské ulici je určený květnový Čaj o páté se starostou, který se uskuteční 17. května
od 17.00 hodin ve školní jídelně
ZŠ Dukelská. Hlavním tématem
neformálního setkání s vedením
města totiž bude revitalizace vnitrobloku těchto domů. Někdejší
pozemek stavebního bytového
družstva přešel vloni do majetku
města. Tím se otevřel prostor pro
již před lety plánovanou úpravu
parteru.

Letos proběhlo již třetí slavnostní
přivítání dalších třiceti občánků
Strakonic v obřadní síni Městského úřadu ve Strakonicích.
Paní místostarostka Ivana Říhová
přivítala nejmenší občánky spolu
s dětmi z MŠ Holečkova, rodiče
obdrželi poukázku v hodnotě
5 000 Kč.
Foto: Archiv MěÚ

Pojďte se společně nad šálkem čaje zamyslet, jak byste si představovali další využití pozemku u vašich
domů. Dáte přednost zeleni, hřišti
nebo parkovacím místům? Vaše
připomínky budou důležitým podkladem pro zpracování projektové
dokumentace.
Z organizačních důvodů prosíme
o potvrzení vaší účasti vyplněním
níže uvedené přihlášky, kterou
můžete poslat poštou nebo odevzdat osobně do Městského informačního centra Strakonice, Velké
náměstí 2, 386 21 Strakonice.

"

POTVRZENÍ ÚČASTI NA AKCI ČAJ O PÁTÉ SE STAROSTOU
Jméno a příjmení: ................................................................................................................................
Adresa (pro zaslání pozvánky): ...................................................................................
............................................................................................................................................................................

Telefon nebo e-mail: ..........................................................................................................................
Za vyplnění děkujeme.
"

Těšíme se na setkání s vámi!

ČERVENÉ KONTEJNERY TEXTILECO NA SBĚR TEXTILU
Novinkou v oblasti odpadového
hospodářství je skutečnost, že
v ulicích města Strakonice se podařilo nově umístit 10 nádob, kam
je možné odkládat textil a oděvy.
Firma E+B textil, s. r. o., se zabývá sběrem a zpracováním použitých oděvů, obuvi a textilu. Odbor
životního prostředí navázal jednání s touto firmou o možnosti vzájemné spolupráce. Společnost po
městě Strakonice rozmístí na své
náklady kontejnery, do nichž budou moci občané bezplatně odkládat nepotřebný textil. Firma bude
pravidelně kontejnery vyvážet na
své náklady do vlastní dotřiďovací
linky k dalšímu zpracování. Část
ze sebraného oblečení se dále využije pro charitu, second handy
a část poškozených a nepotřebných oděvů se zrecykluje na výrobu čistících textilií na čištění strojů. Město jen umožní rozmístění
4

kontejnerů na svých pozemcích.
Ve spolupráci s Technickými službami Strakonice, s. r. o., bylo vytipováno deset stanovišť pro nejvhodnější umístění kontejnerů.
Dosud občané měli možnost ukládat textil a oděvy jen do sběrného
dvora či sběrných surovin.
Výhody vyplývající z této spolupráce pro občany města Strakonice:
Zvýšení komfortu a docházkové
vzdálenosti pro občany města tak,
aby pro ně bylo ukládání nepotřebného textilu, oděvů a obuvi co
nejméně zatěžující.
Minimalizace množství oděvů
z domácností, které jsou většinou
občany odkládány do komunálního odpadu, čímž dojde ke snížení
množství ukládaného na skládku.
Další využití oděvů, obuvi, kabelek, veškerých hraček a textilu pro
potřebné občany, případně další
recyklace nevyužitelného textilu.

DVĚ SETKÁNÍ S VEDENÍM MĚSTA
Jak oživit zrekonstruovanou část
náměstí, vdechnout jí život a barvu
– to bylo hlavním tématem schůzky vedení města s obchodníky
z Velkého náměstí, která se uskutečnila na konci března. Diskuze,
tentokrát bez negativních emocí,
přinesla řadu námětů. „I když realizace některých z nich by byla velmi problematická, stojí za to se
nad nimi zamyslet,“ uvedl na závěr
schůzky starosta Pavel Vondrys.
Shoda obchodníků i vedení města
panovala v oživení náměstí předzahrádkami, venkovním prodejem
a především pořadáním větších
akcí nebo i dílčích vystoupení, na
kterých by město mohlo s podnikateli participovat. Obchodníci by
rádi viděli v tomto prostoru také
farmářské nebo adventní trhy.
Otevřena byla také otázka parkování na náměstí, způsob jeho zpoplatnění a také zlepšení naváděcího systému na přilehlá parkoviště.
Jedním z prvních kroků, které
město Strakonice učinilo k oživení
Velkého náměstí, je možnost zřízení letních předzahrádek bez poplatku pro příštích pět let.

Vedení města se na počátku dubna setkalo také s významnými zaměstnavateli v průmyslu. Na
schůzce s řediteli a jednateli především strojírenských společností
byl přítomen i Miloslav Pileček,
ředitel VOŠ, SPŠ a SPŘS, školy,
která vznikla sloučení průmyslovky a učiliště a předseda rozvojové
komise Aleš Seitz. Ve městě, které
si zakládá na své půmyslové tradici, odchází pracovat do strojírenství stále méně mladých lidí. Podnikatelé se shodovali v problému
stárnutí kvalifikovaných pracovníků, které nemá kdo nahradit. Společně s vedením města hledali řešení, jak své firmy představit
mladé strakonické generaci a získat její zájem.
„V takovýchto schůzkách budeme
rádi pokračovat, neboť nám umožňují poznat problémy našeho města z různých úhlů pohledu a jedině
tak se dá hledat jejich adekvátní
řešení,“ říká místostarosta Pavel
Pavel. Podnikatelé v průmyslu by
se měli s vedením města setkat
opět v květnu.
(PR)

Co do kontejnerů TEXTILECO
patří: veškeré oděvy, záclony,
závěsy, povlečení, ubrusy, obuv,
kabelky a veškeré hračky. Prosíme vkládat čisté věci do sáčků
a igelitových tašek, aby se zachovaly v použitelném stavu. Sáček
vložte na plošinu a zvednutím
držadla vhoďte do kontejneru.
Do kontejneru nevhazujte tašky,
koberce, molitan, matrace a znečištěný textil.
Kde naleznete nádoby TEXTILECO:
l Přední Ptákovice, ulice Hraniční, separační hnízdo u ubytovny ČZ, hned vpravo nad križovatkou Povážská, Hraniční
l Ulice Heydukova, blok paneláků, separační hnízdo blíže výpadovky na ČB
l Ulice Bavorova – za malým
kruhovým objezdem křižovatky Velké náměstí, Bavorova
ulice naproti prodejně Coop

l

Prostor u točny autobusové zastávky na konci ulic
Prof. Skupy, Mikoláše Alše
a Švandy dudáka naproti obchodu

l

Sídliště 1. máje – v dolní části
sídliště

l

Ulice Dr. Jiřího Fifky – u dopravního hřiště ZŠ Poděbradova

l

Ulice Rybniční – lokalita Jezárky, separační hnízdo hned
za odbočkou ulice Vodní

l

Sídliště Mír – první separační hnízdo v ulici Kosmonautů,
druhé směrem k ulici Mládežnická

l

Ulice Čelakovského – směrem
k Bavorově ulici nad silnicí

l

Starý Dražejov – ulice K Dražejovu, na návsi

Lucie Klimešová, oddělení ochrany
prostředí
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ZPRÁVY
Krádeže litinových
dešťových vpustí,
poničení památníku v ulici 5. května.
To jsou dvě z věcí,
které nás v měsíci březnu ponejvíce trápily. Na území města Strakonice došlo během posledního
březnového týdne ke krádeži čtrnácti kusů vpustí, a to v ulici Šumavská, Švandy dudáka, K. Dvořáka, U Studánky, U Vodojemu,
na přeložce mezi ulicí Katovickou
a Zvolenskou a v ulici Prácheňská.
Zloděj nejen že způsobí městu
škodu, ale vpustě jsou v místech,
kudy prochází děti do škol, kudy
jezdí cyklisté na kolech, kudy jezdí
motorová vozidla. Proto se domníváme, že nebezpečnost těchto
činů je daleko závažnější než obyčejná krádež. I proto jsme své
hlídky zaměřili nejen na kontroly
zejména těchto míst, ale i na kontroly sběren, kam mohou být vpustě dovezeny.
– Památník v ulici 5. května se
stal také, zcela nepochopitelně,
terčem vandalismu.

– Zaregistrovali jsme však i případ, kdy se opět snažili nenechavci podvodným způsobem okrást
starší spoluobčanku. K případu
došlo dne 1. 3., v dopoledních hodinách, kdy se dvě ženy vydávaly
za zaměstnance teplárny s tím, že
jdou vrátit přeplatek. Když však
požádaly o vrácení finanční hotovosti na pěti tisícikorunovou
bankovku, paní toto odmítla a dotyčné odcházely s nepořízenou.
Podvodnicím se však podařilo
z místa odejít neznámo kam, protože jsme se o celé události dozvěděli skoro s dvouhodinovým zpožděním. Opět apeluji na všechny,
nebudou-li se vám zdát lidé, kteří
se k vám chtějí dostat do domu či
bytu, pod jakoukoli záminkou, zavolejte na linku tísňového volání
městské policie (156) či Policie ČR
(158). Hlídka na místo přijede,
zkontroluje totožnost dotyčných,
případně provede další úkony.
– Vyměňovat peníze za drobnější, či větší bankovky do té doby,
než je obchodník okraden, zkusili
v jednom ze strakonických obcho-

NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ
TJ Otava Strakonice hledá pro
nově zakládaný oddíl mládeže
děvčata a chlapce od 8 let (i mladší s doprovodem).
Přijď, pokud máš zájem naučit se
jezdit na kajaku a kanoi, rekreačně i závodně, kromě tréninků
můžeš trávit v přírodě na naší lo-

děnici i volný čas. Uvítáme zájem rodičů a dalších příznivců
vodního slalomu.
Tréninky v úterý a ve čtvrtek od
17.00 hodin, po dohodě možná
změna.
Další informace tel.: 721 960 222,
p. Václav Vondra

dů dne 15. 3. dva muži. Pracovnice firmy však zareagovala správně
a poté, co je z obchodu „vypoklonkovala“, zavolala na městskou policii a předala popis obou mužů.
– Celkově jsme v měsíci březnu
zaznamenali sedm set sedmdesát
sedm událostí. Na Policii ČR jsme
předali deset podezření ze spáchání trestného činu, řešili jsme dvacet sedm přestupků na úseku veřejného pořádku. V dopravě pak
více než tři sta sedmdesát přestupků. Pokutám neunikli ani cyklisté,
kteří byli řešeni zejména za jízdu
v nočních hodinách bez světel. Do
útulku putovalo třiadvacet psů,

u dvaatřiceti jsme provedli kontrolu známky a v šesti případech
padla bloková pokuta za volné
pobíhání v místech, kde toto povoleno není.
– Zaměstnanci technických služeb začali s jarním úklidem města. Chtěl bych poděkovat všem
řidičům za vstřícnost. Komunikace tak mohou být skutečně vyčištěny beze zbytku. Více o naší
činnosti, prevenci kriminality,
nálezech, apod. naleznete na
našich internetových stránkách
www.mpstrakonice.cz.
Milan Michálek, velitel strážníků
MP Strakonice
\

DOBROVOLNÍ HASIČI POMOHLI UVOLNIT SUTERÉN MŠ ŠUMAVSKÁ
Barvami se v květnu rozsvítí mateřská škola Šumavská ve Strakonicích. Nejde však jen o hezčí
školku, budova díky novému zateplenému kabátu a oknům významně ušetří na energiích. Na
investici za zhruba 7,5 milionu
korun se městu podařilo získat dotaci ve výši cca 4,5 milionu korun.
Ve školce byly navíc uvolněny suterénní prostory, které může následně využívat jako sklad.
Jedenáct silnostěnných akumulačních nádrží, které původně
sloužily k vyhřívání mateřské školy Šumavská, pomohli ze suterénu
objektu odstranit členové Sboru
dobrovolných hasičů Strakonice I.
Radnice tak díky jejich spolupráci
ušetřila kolem 200 tisíc korun.

Nevyužívané nádoby, přes dva
metry vysoké, bylo nutné rozřezat
autogenem a rozbruskou a po částech stěhovat oknem. Ještě před
tím však musely být zbaveny několika vrstev skelné vaty. Více než
11 tun železa po té mohli hasiči
prodat do sběrných surovin a peníze použít na činnost sboru. Rada města dobrovolné hasiče ještě
podpořila padesátitisícovým příspěvkem.
„Cena za tyto práce u soukromé
firmy, která měla původně nádrže
odstranit, činila téměř 250 tisíc
korun,“ uvádí místostarostka Ivana Říhová. Díky dohodě s dobrovolnými hasiči město zaplatilo jen
pětinu z uvedené částky.
(PR)

OCENĚNÍ ZA DESÍTKY LET OBĚTAVÉ PRÁCE U DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Děkovné listy za dlouholetou záslužnou činnost v zásahové jednotce města Strakonice a obětavou
práci ve funkci starosty sdružení
dobrovolných hasičů převzali na
radnici od vedení města Zdeněk
Cikhart z SDH Strakonice I a Jiří
Soukup z SDH Strakonice II.
Oba dlouholetí dobrovolní hasiči
mají na svém kontě také vyznamenání a medailí za svou obětavou
práci ve sboru. Zdeněk Cikhart je
členem SDH Strakonice I již od
roku 1964 a funkci starosty sboru
zastává již 36 let. V letošním roce
mu byla předána Medaile za mimořádné zásluhy. Jiří Soukup se
přidal k dobrovolným hasičům již
před 56 lety. Původně působil
v Sedlici, o deset let později nastoupil do strakonického sboru. Má za
sebou 40 let starostování v SDH
Strakonice II. Od ministra vnitra
převzal titul Zasloužilý hasič.
Oba muži, byť již v seniorském věku, jsou stále tělem i duší hasiči

a jejich životní příběh může být
příkladem nejen hasičskému potěru. Při setkání na radnici vzpomínali na sparťanské podmínky
a skromné vybavení s jakým mu-

kup. Také náročné zásahy při požárech, povodních a vichřicích se
oběma pánům vryly do paměti.
„Nejhorší požár? Když hořel sklad
Fezka nebo sušící věž v mlékárně,

Zásahová jednotka města Strakonice byla oceněna za dlouholetou a obětavou činnost.
Foto: Archiv MěÚ
seli dříve pracovat. Kdysi se potýkali s nevhodnými skladovacími
prostory, například v areálu hradu. „Co se tenkrát nerozkradlo,
odnesla velká voda,“ říká Jiří Sou-

tam nám šlo o život,“ vzpomíná
Zdeněk Cikhart.
Ani tak vážná věc, jako je výjezd
k živelným pohromám, se neobejde bez úsměvných historek, ať již

zažitých na vlastní kůži nebo předávaných jako „hasičské legendy“.
O výjezdu hasičů za „hořícím“ měsícem, o zásahu v pantoflích a v pyžamu nebo dokonce bez kalhot.
Inu při té rychlosti a nasazení musí občas nějaký ten svršek jít stranou. Při vzpomínkách na společné
zásahy při povodních a velkých požárech mizí i příslovečná rivalita
obou sborů. Jsou tu prostě jen muži, kteří svůj volný čas vyměnili za
náročnou práci hasičů, a ta práce
jim možná vzala něco na zdraví,
ale o to víc přidala na duši.
Práce ve sboru dobrovolných hasičů je posláním a zaslouží si podporu. „Dneska jsme díky městu
výborně vybaveni,“ pochvaluje si
současnost v SDH velitel Václav
Císařovský, který s mladšími kolegy a zástupci Václavem Staňkem
a Janem Vondrysem oba oceněné
hasiče na setkání s vedením města
doprovázel.
(PR)
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SDĚLENÍ

SÍDLIŠTĚ 1. MÁJE  PŘIPOMÍNKY OBČANŮ
Městský úřad Strakonice v průběhu prosince 2011 a ledna 2012
uspořádal mezi obyvateli Sídliště 1. máje dotazníkové šetření k již
uskutečněné i další plánované regeneraci sídliště. Z dotazníků, které
byly k dispozici v městském informačním centru a na webových
stránkách města se vrátily 53 vyplněné.
Připomínky, s jejichž vyřešením počítá plánovaná regenerace sídliště, nejsou v následujícím seznamu uvedeny. Třetí etapa regenerace
bude realizována v letošním roce, pokud se městu podaří získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Obyvatelé Sídliště 1. máje dále upozorňovali zejména na následující
skutečnosti:
V oblasti sadových úprav
– nevyhovující výsadba stromů
mezi paneláky, upřednostňovat
keře a dřeviny nízkého vzrůstu,
aby v budoucnosti nestínily do
oken, staré smrky mezi domy
nahradit stromy s nižším vzrůstem,
– pohled od pěší lávky k domu
čp. 1136 je nedůstojný – velké
množství náletových křovin,
– nevyhovující úprava zeleně
u domu čp. 1136, javor nad
garáží je nebezpečný, nižší
strom by byl vhodnější,
– odstranění stromů před domem
čp. 1148 – vytvoření dalších
parkovacích míst, nahrazení
javorů kvalitnějšími dřevinami,

–
–

–

–

v okolí MŠ je nedostatek parkovacích míst, bylo by vhodné
např. zakázat zde parkování
nákladních automobilů, omezit
rychlost a označit pro parkování šikmá stání,
vytvoření dalších parkovacích
míst pod domem čp. 1149,
navržen zákaz průjezdu sídlištěm aut nad 3,5 t, hlavně těžkých cisteren, vjezd pouze pro
osobní automobily a zásobování,
doplnění dopravního značení
„obytná zóna“ na patě sídliště
– po rozšíření komunikace jezdí řidiči velmi rychle,
značka zákaz zastavení před
domy čp. 1148 a 1149 by měla
být umístěná blíže k domu

Rekonstrukcí prošly také chodníky.

Foto: Ing. arch. Vladimír Děrda

– doplnění zeleně do ostrůvků
okolo parkovišť,
– stromy mezi domy čp. 1145
a 1146 brání ve výhledu kameře na domě čp. 1147 (zajištění
bezpečnosti občanů),
– nevhodné alergenní stromy
(škumpy) podél chodníku mezi čp. 1145 a 1146,
– potřeba prořezat stromy rostoucí podél hlavní silnice,
– nedostatečné úpravy zeleně
u restaurace Splávek,
– neupravené okolí pod mostem
a v okolí autobusové zastávky.
V oblasti dopravy
– špatný průjezd u garáží, výměníku a Splávku,
– zúžení vozovky u MŠ – nově
vytvořenou dopravní situaci
považuje řada občanů za nebezpečnou. Ráno, kdy rodiče
přivážejí děti do MŠ – nelze
vyjet z garáží ani z parkoviště,
dopravní značka situaci neřeší,

1148, na stávajícím místě ztrácí smysl,
– zpomalovací pruh funguje nedostatečně, vozidla projíždějí
vysokou rychlostí, při zhoršené viditelnosti nelze pás rozeznat, bylo by vhodné doplnit
zde reflexní vodorovné značení,
– doplnění dalších bezpečnostních prvků v sídlišti – více přechodů s vodorovným značením,
více bezpečnostních kamer, více zpomalovacích pruhů přes
vozovku.
Komunikace
– komplikovaný přechod k vozovce
od domu čp. 1148 – úzký průchod pro pěší hlínou a blátem,
– u prodejny se při větším dešti
tvoří jezero,
– neudržované schody u prodejny, chybí chodník od čp. 1145
k prodejně (blátivá pěšina),
– nevyhovující chodníky v ulici
MUDr. K. Hradeckého,

6

– chybějící propojení sídliště
s centrem města,
– problém se silnicí a chodníkem
pod mostem – směr garáže, jatky – při dešti vzniká velká kaluž, kanál nestíhá odvádět vodu,
– propadající se chodník u domu
čp. 1137 (nový chodník na severní straně domu), nevyhovující odvodnění v tomto prostoru,
– úprava pěší zóny naproti cukrárně Hvězda,
– nedostatečná úprava ploch pod
sušáky na prádlo.
Odpadové hospodářství
– více kontejnerů na plast, barevné a bílé sklo, elektrospotřebiče a odpady z domácnosti
(př. tuky),
– chybějící odpadkové koše se
sáčky na psí exkrementy,
– kontejnery u domu čp. 1140
někdy nedostačují, chybí zde
kontejner na sklo,
– při 2. etapě regenerace se objevilo velké množství hlodavců.
Veřejné osvětlení
– nedostatečné osvětlení okolo
parkoviště u prodejny,

– chybějící osvětlení od mostu
k prodejně (chodník kopírující
silnici),
– nedostatečné osvětlení u restaurace Splávek a výměníku,
– nedostatečné osvětlení u domu
čp. 1139 – nevhodné umístění
lamp veřej. osvětlení, současná
lampa je zastíněná stromy.
Ostatní připomínky
– u domů chybí stojany na jízdní
kola, navržena možnost využití
plochy pro kontejnery mezi domy čp. 1148 a 1142,
– nedostatečný úklid sídliště,
– nedostatečné hlídky městské
policie – kontrola vandalismu,
venčení psů (volné pobíhání,
odstraňování exkrementů), dodržování dopravního značení.
S výsledky dotazníkového šetření
byly seznámeny jednotlivé odbory
Městského úřadu Strakonice. Názory a podněty občanů jsou cenným podkladem pro další zpracování projektových dokumentací
týkajících se Sídliště 1. máje. Každému, kdo se podílel na vyplnění
dotazníku, děkujeme.

ZNAČKA PRÁCHEŇSKO OSLAVILA SVÉ DRUHÉ NAROZENINY
Poslední sobotní
odpoledne měsíce
března patřilo ve
Strakonicích prácheňské regionální
značce. Ta působí na Strakonicku,
Písecku, Vodňansku a Blatensku
již dva roky a za tu dobu dokázala
do své certifikované rodiny zařadit
celkem 63 výrobků a 12 zařízení
ubytovacích a stravovacích služeb.
Odpolední program zahájil jarmark – I. nádvoří zaplnily půvabné stánky ve stylu selského baroka
a certifikovaní výrobci předvedli,
že se značkou PRÁCHEŇSKO regionální produkt© pyšní právem.
Navzdory nepřízni počasí měl jarmark výbornou návštěvnost. Obdivovat a nakoupit mohli například velikonoční kraslice, perníky,
pečivo a uzeniny, ale také šperky, krajky nebo knihy o Prácheňsku.

Druhá – slavnostní – část programu se odehrávala v Rytířském sále.
Úvodní slovo pronesla místostarostka města Strakonic Ivana Říhová. Ocenila význam regionálního značení pro rozvoj drobného
podnikání v regionu a přislíbila
značce podporu města do dalších
let. Certifikáty značky dalším 8 výrobcům a 12 provozovatelům ubytovacích a stravovacích zařízení
předal další vzácný host, paní Valérie Zawadská. A ve výčtu hostů
nesmíme zapomenout na starostu
rakouského Hirschbachu. I ten spolu s dalšími krajany přijel pozdravit prácheňskou značku, protože
toto rakouské městečko s jejími
držiteli již delší dobu spolupracuje.
Příjemnou neformální atmosféru
programu hudebně dokreslila Pošumavská dudácká muzika.
Iva Chládková, MAS LAG Strakonicko

SOKOLOVÉ NA SÍDLIŠTI
TJ Sokol Strakonice je pověřena
uspořádáním župního přeboru
v lehké atletice, který proběhne
pod záštitou starosty města Pavla
Vondryse na stadionu Na Sídlišti
dne 5. 5. 2012. V rámci tohoto
přeboru chceme předvést veřejnosti města od 14.00 hodin ukázky skladeb připravovaných pro
XV. všesokolský slet, které nacvičujeme v naší TJ. Přivítáme i ženy

z TJ Katovice. I když to bude jen
v minimálních celcích, věříme, že
pro některé to bude i jako pozvání
na župní slet v Českých Budějovicích 9. 6. 2012 a republikový
v Praze, jehož hlavní vystoupení
proběhnou ve čtvrtek 5. 7. 2012
od 21.00 hodin a v pátek 6. 7.
2012 od 14.00 hodin. Srdečně
všechny zveme.
Za TJ Sokol Věra Hurychová

ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE 5/2012

INFORMACE

PRACOVNÍCI MĚÚ UKLÍZEJÍ ČERNÉ SKLÁDKY

VYDÁNÍ PRVNÍHO OBČANSKÉHO PRŮKAZU V 15 LETECH

Již tradičně se úředníci odboru životního prostředí Městského úřadu ve Strakonicích ve svém volném čase věnují úklidu černých
skládek na území města Strakonice. Letošní brigádu uskutečnili ve
čtvrtek 29. 3. v odpoledních hodinách, kdy uklízeli například okolí
mlýnského náhonu pod Hvězdou.
Při očistě města po vzoru svých
kolegů pokračovali na jiných místech města i pracovníci dalších
odborů MěÚ. Úklidem prošla například lokalita u zahrádkářské
kolonie směr Droužetice, u garáží

Povinností občana, který má trvalý pobyt na území České republiky
a dosáhl věku 15 let, je mít občanský průkaz.
Pro splnění této povinnosti je nutné požádat o vydání občanského
průkazu nejdříve v den dovršení
15 let věku tak, aby občanský průkaz byl vydán bez správního poplatku, a nejpozději do 30 dnů po
dovršení 15 let věku tak, aby se
občan nedopustil přestupku.
Pokud bude žádost podána ve větším předstihu, občanský průkaz
bude vyroben před dovršením 15
let a doba jeho platnosti bude pouze 5 let (občanům starším 15 let

za hřbitovem, lokalita mezi Kauflandem a Penny, točna na Podsrpu u zastávky MHD, pískovna
V Holi a také Podskalí.
„Nechceme, aby nás lidé vnímali jen
jako úředníky za přepážkou, ale také jako občany, kteří nelitují volného času a vlastníma rukama udělají něco pro to, aby naše město bylo
čistší a hezčí,“ říká vedoucí odboru
životního prostředí Jaroslav Brůžek. Město také díky podobným
počinům uspoří peníze vynakládané za likvidaci černých skládek.
(PR)

KNIHOVNA 21. STOLETÍ
Co je to knihovna? Většině lidí
naskočí automaticky – místo, kde
se půjčují knihy. Tuto funkci mají
knihovny již od časů Kleopatry
a Antonia, možná i dříve. V současné době by ale knihovny jen s touto
službou nevystačily. Dnes se stávají
multikulturními institucemi, půjčují kromě knih i nejrůznější další
média, pořádají kulturní a zábavné pořady, organizují různé akce
a školení a účastní se řady projektů.
Neustále rozšiřuje balík služeb
svým uživatelům.
V knihovně si můžete vybírat mezi
zhruba 110 000 dokumenty a 114
tituly odebíraných novin a časopisů. V loňském roce si čtenáři půjčili více než čtvrt milionu knihovních jednotek. Těší nás, že naši
návštěvníci si rychle zvykají i na
další služby a čile jich využívají.
Chcete si číst a nemáte na to
čas? Víte, že můžete číst v autě,
při žehlení nebo okopávání zahrádky? Vyberte si z našeho stále
se rozšiřujícího fondu audio knih
(knih namluvených známými herci na CD).
Chcete knihu, kterou naše knihovna ve fondu nemá? Objednejte si ji
z jiné knihovny kdekoliv v republice prostřednictvím služby MVS
(meziknihovní výpůjční služba).
Nemáte doma počítač ani internet a chtěli byste si ho vyzkoušet?
Navštivte některý z pravidelných
kurzů počítačové gramotnosti
v knihovně a na internet můžete
chodit jako čtenáři zdarma.
Platíte příliš často pokuty za pozdní vracení knih? Zařiďte si službu tzv. předupomínky – nahlašte
v knihovně svou e-mailovou adresu či číslo mobilního telefonu
a knihovna Vám včas zašle upozornění na blížící se konec výpůjční doby.

Máte cestu do Strakonic a v
knihovně mají zrovna zavřeno?
Stačí knihy kdykoliv vhodit do
biblioboxu umístěného na pavlači
před knihovnou a následující pracovní den vám budou odečteny
z konta jako při obvyklé návštěvě.
Máte dědečka se zeleným zákalem, který byl kdysi vášnivým
čtenářem a nyní se doma nudí?
Půjčte mu knihy v oddělení pro
nevidomé (MC, MP3, CD...).
Chtěli byste využívat služeb
knihovny, ale dělá Vám problém
do ní přijít? Knihovna přijde za
Vámi. Každý měsíc jezdí pracovníci knihovny za svými staršími
a imobilními čtenáři a nosí knihy
podle jejich požadavků až domů.
Máte doma internet? Pak ušetřete
čas a navštivte nás virtuálně.
Z pohodlí domova si můžete kdykoli zkontrolovat stav svého čtenářského konta, stejně tak si můžete rezervovat knihy, prodloužit
výpůjčky, zaslat knihovně dotaz
nebo žádost o informaci. V katalogu zjistíte informace o veškerých
dokumentech v knihovně a o tom,
zda Vám jsou momentálně k dispozici.
Do širšího povědomí už vstoupily
také akce pořádané knihovnou.
Besedy se známými autory, spisovateli i básníky, se zajímavými osobnostmi v rámci Akademie volného času (AVČ), řada
akcí pro děti, přednášky s přírodovědnou tematikou, tvořivé
podvečery, Zelené otazníky nad
ekologickými tématy, výlety, zájezdy…
Šmidingerova knihovna je dnes
místem vhodným pro zajímavá
setkání. Místem pro příjemnou a inspirativní návštěvu a ….
třeba i půjčení nějaké pěkné
knihy.

se vydává občanský průkaz s dobou platnosti 10 let). Občan by také musel zaplatit správní poplatek
ve výši 50 Kč, protože by se jednalo o vydání občanského průkazu
občanu mladšímu 15 let (podle
položky 8. Sazebníku správních
poplatků, který je přílohou zákona
č. 634 Sb., o správních poplatcích.
Z uvedeného vyplývá, že občan,
který nebude mít v den dovršení
15 let občanský průkaz, se nedopouští přestupku a má ještě lhůtu
30 dnů na to, aby o vydání občanského průkazu požádal.
Jiřina Šumpelová, vedoucí oddělení
odboru vnitřních věcí

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA I V LETOŠNÍM ROCE
V pátek 1. června 2012 od 13 do 19
hodin a v sobotu 2. června 2012 od
7 do 17 hodin bude probíhat humanitární sbírka letního a zimního oblečení, lůžkovin, prostěradel,
ručníků, utěrek, záclon, látek (minimálně 1 m2), domácích potřeb
(nádobí, skleničky), peří, péřových
a vatovaných přikrývek, polštářů,
dek, obuvi (nepoškozené), školních a sportovních potřeb, hraček,
jakéhokoliv čistého potrhaného
textilu, kabelek, batohů, školních
brašen, koženého i koženkového
oblečení, bund, kožichů, pracích

a čisticích prostředků, hygienických a toaletních potřeb.
Věci zabalené do igelitových pytlů či krabic (aby se nepoškodily
transportem) přinášejte na nádraží ČD vlevo na slepou kolej přímo
do vagonu.
Je možný i finanční příspěvek na
zajištění dopravy. Věci, které nebude možné vzít: ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku,
matrace, koberce, nábytek, jízdní
kola, lyže, dětské kočárky, znečištěný a vlhký textil.
Více na www.diakoniebroumov.org.

PŘÍSPĚVKY NA JEDNORÁZOVÉ AKCE
Připomínáme, že žádosti o příspěvky na jednorázové sportovní a volnočasové akce konané
v období od 1. 7. do 30. 9. 2012
je nutné podat na MěÚ Strako-

Marie Retková a Pavel Nový.

nice nejpozději do 31. 5. 2012.
Více na internetových stránkách
www.strakonice.eu, portál Občan,
odkaz Příspěvky a granty města –
Sport a volný čas.

Foto: Archiv MěÚ

ŽIVOT PO 50 NÁS BAVÍ
Přes šedesát lidí se 27. března
2012 přišlo podívat na pořad o aktivním životním stylu. V rámci
večera, ve kterém řadu hostů
vyzpovídala Marie Retková, zazněly informace o dobrovolnictví,
bezplatném celoživotním vzdělávání v celé Evropě, ale i o zají-

mavých projektech v České republice. Vystoupili mimo jiné
Pavel Nový, velocipedista Josef
Zimovčák a další hosté. Pořad
v rámci Evropského roku aktivního stárnutí připravila Akademie
volného času (ŠK) a Zdravé město
Strakonice.
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AKCE A PROGRAM KIN

KINO OKO STRAKONICE
Úterý 1.– středa 2. května
Od 17.30 a 20.00 hod.
USA, akční thriller, titulky, 93, 2D
Doporučená přístupnost: do 12 let
S LEDOVÝM KLIDEM
Vstupné: 80 Kč
Instinkt je jeho největší zbraní.

4. 5.
Slavnostní shromáždění u příležitosti oslav 67. výročí ukončení
2. světové války
Prostranství Na Dubovci, 14.30
hodin
5. 5.
Koncert skupiny Pilsner Ska Orchestra TLESKAČ
Dům kultury, 20.00 hodin
9. 5.
Milostná tajemství
Dům kultury, 19.30 hodin
Hrají: Luba Skořepová, Jaromíra
Mílová a Petra Dolanská
10. 5.
Koncert ženského pěveckého
sboru Velkobor
Rytířský sál, 19.30 hodin
Ženský pěvecký a chrámový sbor
klade důraz na lidovou píseň a na
písně chrámové.
11. 5.
Posezení u sklenky vína
Sál U Kata – III. nádvoří strakonického hradu, 20.00 hodin
Zveme Vás na prezentaci a ochutnávku vín VINIUM, a. s., Velké
Pavlovice. Po skončení degustace
bude možno prezentovaná vína zakoupit a posedět při hudební produkci v podání Pavla Procházky.
13. 5.
Taneční odpoledne s písničkou
Dům kultury, 15.00 hodin
K poslechu a tanci hraje Václav
Kovář a Talisman.
14. 5.
Upír Krejčí má děti rád
Dům kultury, 16.00 hodin
Pořad pro děti s Václavem Upírem
Krejčím.
17. 5.
Koncert Pavla Žalmana Lohonky & spol.
Rytířský sál, 19.30 hodin
Koncert jedné z nejvýraznějších
postav české folkové scény.
25.–26. 5.
Jamboree
Letní kino, hradní nádvoří
Největší bluegrass a country festival ve střední Evropě.

31. 5.
Miroslav Donutil
Dům kultury, 19.30 hodin
Miroslav Donutil patří v současnosti k domácí herecké špičce.
Je známý také jako skvělý vypravěč a o tom se můžete přijít sami
přesvědčit.
4.–27. 5.
Výstava prací a děl žáků Základní umělecké školy Strakonice
3. 5. Vernisáž k výstavě v 16.30
hodin
29. 5.
Alexander Shonert, od židovství ke křešťanství
Rytířský sál, 18.00 hodin
Koncert geniálního houslového virtuosa, přezdívaného
„Paganini ze Sibiře“.
Alexander Shonert – housle,
Natália Shonert – klavír.
Rezervace: tel.: 608 079 461,
quovadis.cafe@seznam.cz.

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN:
2.–3. 6.
Národní šampionát mažoretkových skupin
4. 6.
Setkání s Bárou Hrzánovou
8. 6.
Gambrinus tour 2012 (koncert
Tři sestry, E!E, Doctor P.P.,
MZH)
14.–15. 6.
Strakonický dudáček
16. 6.
Dance show – 11. ročník mezinárodní taneční přehlídky country, disco tanců, break dancu,
show formací a parketových tanečních kompozic
18. 6.
Přednáška Jakuba Vágnera o rybolovných expedicích
1. 6.–23. 6.
Výstava obrazů Valentina Horby
1. 6. Vernisáž k výstavě v 17.00
hodin

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

Čtvrtek 3.–neděle 6. května
Od 17.30 a 20.00 hod.
ČR, komedie, 104, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
OKRESNÍ PŘEBOR – POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA
Vstupné: 90 Kč
Film Okresní přebor – Poslední zápas Pepika Hnátka vychází z populárního televizního seriálu Okresní
přebor.
Pondělí 7.–úterý 8. května

Od 17.30 a 20.00 hod.
USA, akční/dobrodružný, č. dabing,
137
Doporučená přístupnost: od 12 let
AVENGERS 3D
Vstupné: 165 Kč
Marvel Studios uvádí super hrdinský tým všech dob Avengers, ve
kterém se představí ikoničtí super
hrdinové – Iron Man, Neuvěřitelný Hulk, Thor, Captain America,
Hawkeye a Black Widow.
Středa 9.–čtvrtek 10. května
Od 17.30 a 20.00 hod.
VB, romantická komedie, titulky,
100, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
VRTĚTI ŽENOU
Vstupné: 90 Kč
Pravdivý příběh o vzniku vibrátoru.
Pátek 11.–neděle 13. května
Od 17.30 a 20.00 hod.
VB, drama/romantický, titulky, 85,
2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
STREETDANCE 2 3D
Vstupné: 130 Kč
StreetDance 2 je větší, lepší, odvážnější a hlavně zpět, a to ve 3D!
Pondělí 14.–středa 16. května
POZOR!!! od 17.30 a 20.00, ÚT jen
od 17.30 hod.
USA, drama/horor/mysteriózní/thriller, titulky, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
TEMNÉ STÍNY
V roce 1752 vypluli Joshua a Naomi
Collinsovi se svým synem Barnabasem lodí z anglického Liverpoolu,
aby začali nový život v Americe. Ale
ani oceán jim nepomůže v tom, aby
unikli záhadnému prokletí, které jejich rodinu pronásleduje.
Čtvrtek 17.–středa 23. května
Od 17.30 a 20.00 hod.
ČR, komedie, 113, 2D
Doporučená přístupnost: přístupný

LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
Vstupné: 110 Kč
Příběh volného pokračování romantické komedie Líbáš jako Bůh začíná ve chvíli, kdy staré manželské
svazky jsou definitivní minulostí
a Helena s Františkem se pokoušejí
začít nový život.
Čtvrtek 24.–pátek 25. května
Od 17.30 a 20.00 hod.
USA, akční, titulky, 95, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
MOJE LETNÍ PRÁZDNINY
Vstupné: 90 Kč
Dobrý plán je základem útěků.
Sobota 26.–neděle 27. května
Od 17.30 a 20.00 hod.
USA, romantické drama, titulky,
101, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
TALISMAN
Seržant americké námořní pěchoty
Logan Thibault se vrací ze své třetí
mise v Iráku, s jedinou věcí, kterou
zde našel – fotografií ženy, která ho
podle jeho slov držela při životě.
Pondělí 28.–středa 30. května
Od 17.30 a 20.00 hod.
USA, komedie, titulky, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
DIKTÁTOR
Vstupné: 90 Kč
Jmenuje se Aladdin a od smrti Kim
Čong Ila je považován za posledního
mohykána mezi diktátory.
Čtvrtek 31. května–pondělí 4. června
Od 17.30 a 20.00 hod.
USA, akční/komedie/sci–fi, č. dabing, 104
Doporučená přístupnost: všem
MUŽI V ČERNÉM 3 3D
Vstupné: 165 Kč
Muži v černém 3 – agenti J (Will
Smith) a K (Tommy Lee Jones) –
jsou zpět... opět včas.
SENIORSKÉ STŘEDY
Středa 16. května
POZOR!!! od 9.30 hod.
ČR, komedie, 120, 2D
Promítání pro seniory a handicapované
PROBUDÍM SE VČERA
Vstupné: 50 Kč
Film o cestě za studentskou láskou
do nedávné minulosti aneb: Co neuděláš dnes, musíš dokončit včera.
FILMOVÝ KLUB – KINO OKO
Úterý 15. května
Od 20.00 hod.
VB, drama, titulky, 94, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
TRAINSPOTTING
Vstupné: 55 a 70 Kč
O heroinu s láskou.
Změna programu vyhrazena.
9
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AKCE/POZVÁNKY

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

l

l

2.–11. 5. – Draka bolí zub –
prodejní výstava prací žáků
Pomocné školy ve Strakonicích.
2.–31. 5. – Plenkování – výstavka pořádaná v rámci Týdne opravdových plen. Pobočka ŠK za parkem.
16. 5.–18. 6. – Kabinet kuriozit. Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ, ze
tříd Dr. Jarmily Lískovcové
a Mgr. Ivany Schwarzové. ŠK,
vstupní hala.

botu od dubna do října 2012
ve čtrnáctidenních intervalech.
4. 5. a 18. 5. pořádá klub Mana
ve společenském sále Šmidingerovy knihovny v rámci FILOZOFICKÉ REVUE dvě přednášky
Mgr. Vladimíra Ledviny s videoprojekcí a následnými diskuzemi.
Začátek vždy v 17.00 hod.
l 4. 5. Evoluce a inteligentní design – věda, dogma, filozofie?
l 18. 5. Geologie, dinosauři
a hvězdy trochu jinak

ŠK A ČSOP ZVOU:
l

l

Obnovená výstava Paměť
strakonických stromů (Husova ul.). Příspěvky (o stromech
památných i „obyčejných“)
můžete přinést nebo poslat na
e-mail: hrdlickova@knih-st.cz.
Přírodovědný výlet. SO 5. 5.
Sraz před nádražím, v 7.09
vlakem do Blatné. Tam se

STŘEDOVĚKÝ VODNÍ MLÝN
HOSLOVICE

MUZEUM STŘEDNÍHO
POOTAVÍ
Otevřeno denně mimo pondělí
9.00–16.00 hod.
Zbraně a militaria
28. 4.–10. 8.
Výstavní síň a mázhaus
Zbraně a militaria z 19. a 20. století.
Střelecké terče a obrazy
28. 4.–24. 6.
Výstavní prostor Jelenka.
Den otevřených dveří muzea
18. 5.
Volný vstup do všech expozic a výstav a na vyhlídkovou věž Rumpál.
KAPITULNÍ SÍŇ

V pátek 30. března již potřetí nocovaly děti v knihovně v rámci akce
Noc s Andersenem.
Foto: Archiv ŠK
l

l

l

l
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15. 5. – PC školení – MS
připojíme k Vítání ptačího
Word a Open Office Writer
zpěvu (viz internetová stránka
aneb Nástroje pro psaní dohttp://www.csop.cz/blatna/
kumentů. Žádáme zájemce,
vitani12.php).
aby se přihlašovali – osobně,
l Ing. V. Hrdlička: Domácí fujna telefonu 380 422 707 nebo
tajblíci, aneb Známí i mée-mailem. ŠK, studovna, 9.30
ně známí průvodci člověhod a 15.30 hod.
ka (s promítáním). ST 9. 5. od
15. 5. (v případě nepříznivé17.00 hod. v sále strakonického
ho počasí 16. 5.) vás zveme
gymnázia.
na zakončení kurzů zdravého
l Tvořivý podvečer. PO 14. 5.
veg(etari)ánského vaření slavmezi 17.00–19.00 hod. v půjnostní vege grilovačkou. Hlasčovně v Husově ul. Z. Jankovte se na jan.juras@knih-st.cz,
cová – základy paličková380 422 721. Pořádá Ekoponí. Materiál a potřeby budou
radna ŠK v Bylinkárně U Lva,
připraveny, můžete přinést
18.00 hod.
i vlastní.
23. 5. – Hrdelní příběl Kantely. NE 20. 5. Od 18.00
hy z Prácheňska. Beseda
hod. v půjčovně v Husově ul.
s historikem, ředitelem Mu(s o. s. Spona). K poslechu nezea v Milevsku a autorem řabo i zpěvu zveme také veřejdy knih o historických krinost.
minálních případech panem
l Schůzky MOPíků. Sraz vždy
Vladimírem Šindelářem. Akv PÁ v 16.00 hod. před hrace v rámci Akademie volnédem u CIAO. 4. 5. vyráběho času. ŠK, společenský sál,
ní dárečků, 11. 5. o hnízdech
17.00 hod.
a budkách, 18. 5. skákání
5. 5. a 19. 5. – Farmářpanáka aj., 25. 5. připomeské trhy. I. hradní nádvoří,
8.00–12.00 hod. Farmářské
neme 20 let Naučné stezky
trhy budou probíhat vždy v soPodskalí.
Více na www.csop-strakonice.net a na 383 323 021.

Na křídlech lásky
5. 5. ve 14.30 hodin
Koncert Karla Richarda Marinova, představitele duchovní a alternativní hudby, který se věnuje
širokému spektru zpívaných žánrů (lidovému, ethno, klasickému,
swingovému, popovému i intuitivnímu).
Vstupenky od 14.00 hod. v kapitulní síni nebo rezervace na e-mailu: slunickohvezdicky@seznam.cz,
koncert pořádá: Mirka Bernasová.
Houslový recitál Kristýny Kočové – W. A. Mozart, R. Schumann, S. Prokofjev, M. Ravel
Spoluúčinkují: Halka Klánská –
klavír, Michal Sedláček – housle
9. 5. v 19.00 hodin
ZÁMECKÁ GALERIE
Otevřeno: po–pá 13.00–16.00 hod.
Prodej obrazů, uměleckých předmětů a drobných dárků.
Karel Kupka
16. 4.–31. 8.
Prodejní výstava obrazů k významnému životnímu jubileu
strakonického malíře.

Zázemí pro návštěvníky v nové
budově, informační centrum.
Stálá expozice Ze života šumavského podlesí, věnovaná životu
venkovského lidu, přiblíží průběh
zemědělských prací, pěstování
a zpracování některých důležitých
plodin, chov dobytka. Představí
i tradiční pokrmy regionu, skladování a úpravu potravin a zvykosloví během kalendářního roku.
Zpracování mléka a vlny
19. 5. 10.00–16.00 hod.
Tradiční zpracování mléka, výrobu sýrů, tvarohu a másla. Předvádějící seznámí návštěvníky s tradičními postupy výroby, recepty
a použitím nejrůznějších surovin.
PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN
1. 6.
Dudácká muzejní noc
Vernisáž výstavy Jak šel čas...
z historie Mezinárodních dudáckých festivalů ve Strakonicích
Dětský den
NOVINKY SEZONY 2012
prohlídková trasa hradním
areálem
l program na školní výlety do
Středověkého vodního mlýna
v Hoslovicích
l nové zázemí pro návštěvníky mlýna s informačním
centrem a expozicí Ze života
šumavského podlesí
l výhodné rodinné a skupinové
vstupné, slevy pro školní skupiny
l mimořádné sdružené vstupné do expozic na muzea
i vodního mlýna
l celoroční prodejní a výstavní
nabídka v Zámecké galerii
l svatební obřady v kapitulní
síni
Aktuální informace najdete na
www.muzeum-strakonice.cz
Vaše návštěva, naše radost!
l

www.muzeum-strakonice.cz,
tel.: 383 321 537, 380 422 608

HRADNÍ VĚŽ RUMPÁL OPĚT OTEVŘENA
V termínu od 8. 3. do 12. 4. letošního roku provedla společnost
VERTIGO Písek, s. r. o., opravu
ochozu hradní gotické věže
Rumpál, dominanty strakonického hradu. V rámci opravy havarijního stavu zábradlí došlo
k vyztužení ochozu, opravě trhlin
podlahy, opravě chrličů srážko-

vých vod a na závěr byl barevně
sjednocen povrchu celého ochozu.
Oprava si vyžádala náklady v celkové hodnotě 217 139 Kč. Věž je
tedy opět po devíti měsících otevřena veřejnosti a výstup na ni se
stane zajisté vyhledávaným zážitkem při návštěvě strakonického
hradu.
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SPORT

90 LET STRAKONICKÉ HÁZENÉ POHLEDEM DO HISTORIE  ČÁST ČTVRTÁ
Dokončíme v krátkosti povídání
o Sokolu Strakonice z minulého
čísla úryvky z výročních zpráv:
za rok 1938 – „…24. dubna turnaj v házené v Písku …“ (muži)…
„činnost herního odboru byla letos
velmi slabá, ježto v květnu, červnu,
září a říjnu bylo cvičiště obsazeno…“. Jaroslav Pokorný, jednatel
herního odboru, jež byl ustaven
14. 4. 1938 a jehož předsedou byl
br. Venclovský dále pokračuje, že
„My jen litujeme, že činnost byla
tak chudá“.
za rok 1940 – „…Jihočeská župa
povolena zemským úřadem, mistrovství bylo hráno v I. a II. třídě.
Soutěž slušnosti vyhrál Sokol
Strakonice. Ve finále dorostu bylo
pořadí: 1. Junák Třeboň, 2. Sokol
Strakonice, 3. Sokol Písek. Přistoupily další kluby a vznikly
okrsky: budějovický, strakonický,
táborský, příbramský…“
Němci následně rozpustili Sokol
– hráči přecházeli do DTJ a SK.

DTJ Strakonice
Přestože v DTJ vznikla házená,
jak bylo dříve uvedeno, již v roce
1922, až do období roku 1942
nemáme o ní k dispozici žádné
dokumenty. Sokolská jednota se
sice zmiňuje o několika utkáních
s DTJ v letech 1930–1938, ale bez
konkrétních údajů.

Nicméně Metoděj Zajíc v knize
Dějiny házené (1948) zmiňuje:
„Rok 1941 – ve strakonickém okrsku byly 3 kluby a zvítězil DTJ Strakonice, v budějovickém 4 kluby –

Rok 1942 – v každém okrsku 5 klubů ve strakonickém 1. DTJ Strakonice, 2. SK Strakonice I, pořadí
v župě: 1. MAS Sez. Ústí, 2. SK
Hluboká, 3. DTJ Strakonice.“

Družstvo DTJ Strakonice z roku 1944. Od horní řady zleva: Miroslav
Kubička, Karel Šíma, Karel Babor, Ladislav Kůs, Miroslav Talián, Josef
Pánek, Miloslav Dvořák.
Foto: Archiv autora
1. DTJ Suché Vrbné, v táborském
4 kluby – 1. Slavia Tábor, v příbramském 4 kluby – 1. DTJ Velecí,
utkání o mistra župy: DTJ Strakonice–DTJ Velecí 12:12 a 4:8, mistrem župy je DTJ Suché Vrbné–
DTJ Velecí 14:5 a 9:3.

Teprve díky vyprávění pamětníka
Karla Babora (házenou hráli i oba
jeho starší bratři Josef a Václav)
můžeme říci, že v období druhé
světové války měla DTJ družstva
žáků, dorostenců, mužů i žen. Muži hráli převážně na Plzeňsku, ženy

svoji soutěž v té době neměly.
Partu kluků dal dohromady z řadových cvičenců DTJ tehdejší zapálený funkcionář Hyneš a zasvětil
je spolu s ostatními nadšenci
(Půta, František Kozelka) do tajů
házené.
Z dochovaných fotografií z roku
1944 čteme ještě další jména
hráčů: Stanislav Zušťák, Miroslav
Brabenec, Josef Ulrich. Karel Babor vydržel u házené plných 11 let
a takto vzpomíná na cestování
k utkáním: „Abychom ušetřili peníze, kterých jsme nikdy neměli
dost, při cestách na Plzeňsko jsme
si zpravidla koupili vlakový lístek
za 1 korunu do stanice „Strakonice – hrad“ a dále jsme cestovali
„načerno“. Tehdy nám dělal vedoucího výpravy pekař Strolený.
S průvodčím, kterému jsme dali
nějaké cigarety, jsme byli domluveni, že kdyby přišel revizor, dá
nám znamení a pak ve vhodné
chvíli přeběhneme do jiného vagónu. A skutečně, asi dvakrát jsme
úspěšně přebíhali“. Dále Karel
Babor vypráví: „Zpočátku jsme
hráli bosi. Míč byl šněrovací. Měli jsme jeden, na trénink i na
zápas. Při utkáních doma jsme
jej dva dny máčeli do vody, aby
ztěžknul a soupeři se jej báli.
V družstvu jsme měli „ranaře“
Františka Lázničku a od něj vystřelený těžký míč bolel“.
Jiří Dobeš

PROVOZ PLAVECKÉHO STADIONU V KVĚTNU 2012
Standardní provoz sauny bude ukončen 13. 5. Do konce května pak bude sauna otevřena v úterý 15., 22. a 29. 5. (pro ženy)
a ve středu 16., 23. a 30. 5. (pro muže). Provoz letního areálu bude pro veřejnost zahájen 1. 6. na Den dětí (děti budou mít tento den
vstup zdarma!).
SAUNA DO 13. 5.
FITNESS
Martin Walter, ředitel plaveckého stadionu

KRYTÝ BAZÉN
PONDĚLÍ 6.00–8.00
(kondiční plavání)

17.00–20.00x

ÚTERÝ

20.00–22.00
20.00–22.00

STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
SOBOTA

14.30–15.30 (lichý týden)
13.30–15.30 (sudý týden)
6.00–8.00 12.30–13.30*
(kondiční plavání)

13.30–17.00 20.00–22.00

13.30–16.30
6.00–7.30 12.00–14.30
(kondiční plavání)

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

13.00–20.00

NEDĚLE
13.00–20.00
Vysvětlivky: x – polovina bazénu, * – plavání pro důchodce

AKTUÁLNÍ PROGRAM
v pátečním Strakonickém deníku, na tel.: 380 422 761, na infolince 380
422 763 nebo na webu: www.starz.cz.
KURZY PRO NEPLAVCE
PO–ČT 15.30–16.30 pro děti od 5 let

Plavecký stadion
Pondělí
9.00–12.00
Úterý, čtvrtek
9.00–12.00
Středa, pátek
9.00–12.00
Sobota
Neděle

14.00–19.00
14.00–21.00
14.00–20.00
zavřeno
15.00–19.30

VÝJIMKY
Plavecký stadion
Úterý 1. 5.: 13.00–20.00
Úterý 8. 5.: 13.00–20.00
Sauna
Úterý 1. 5.: 10.00–17.00: ženy
Úterý 8. 5.: 10.00–17.00: ženy
Fitness
Úterý 1. 5.: 15.00–19.30
Úterý 8. 5.: 15.00–19.30

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

SOLÁRNÍ LOUKA
Vstupné: 1 žeton – 10 Kč
(5 min. + 1 min. zdarma)
Žeton do solární louky lze zakoupit pouze k platné vstupence
nebo permanentce na bazén.
Bližší informace na pokladně plaveckého stadionu.
Změny programů vyhrazeny!

STARZ Strakonice, Na Křemelce 512, 386 11 Strakonice
e-mail: starz-st@quick.cz, www.starz.cz
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AKCE/POZVÁNKY
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ
ŠKOLA, STRAKONICE,
Kochana z Prachové 263

www.ddmstrakonice.cz
ZATOČÍME S NUDOU!
25. 5. Výlet do přírodovědné stanice v Horažďovicích – pro širokou
veřejnost, sraz ve 14.15 před budovou autobusového nádraží ve
ST, příjezd tamtéž v 17.20, cena 110 Kč, přihlášky do 14. 5.
724 318 643, hadravova@ddmstrakonice.cz
27. 5. Florbalový turnaj pro žáky – házenkářská hala Máchova ul.
28. 5. Textilní ateliér – tvůrčí dílna – výroba originálního módního doplňku – květiny – Na Ohradě od 16.30 hod., vstupné 50 Kč
28. 5. Den dětí se zvířátky – pro širokou veřejnost (kvízy, hry, tvořivá
dílna) CEV na Podskalí 14.00–17.00 hod., soutěže o ceny – kartička, 10 Kč
31. 5. DEN DĚTÍ – zábavné soutěžní odpoledne pro děti a mládež, od
14.00 do 17.00 hod. v Rennerových sadech ve Strakonicích
Nabízíme táborový pobyt v Chorvatsku v termínu 22. 6.–1. 7. 2012 pro
děti od 10 let a pro mládež, popř. mladší děti s rodiči.
Informace v DDM Strakonice 383 322 216 a Vodňany 383 382 372.
MATEŘSKÉ CENTRUM BERUŠKA
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
Pondělí 7. 5. ZAVŘENO
Pondělí 14. 5. Přednáška o správné manipulaci s miminkem dle pí
Evy Kiedroňové – přijďte se seznámit se zásadami správné manipulace
s dítětem (určeno pro maminky, ale i nastávající rodiče)
Čtvrtek 24. 5. Besídka s flétničkou – přijďte si poslechnout, co se naše
děti naučily pod vedením pí Jany Zetochové
Čtvrtek 31. 5.
Den dětí s Beruškou – v dopoledních hodinách je připraven program
pro děti v mateřském centru a odpoledne si uděláme výlet do Katovic na
koníky (bližší informace na webu)
Pravidelné každodenní programy pro děti uvádíme na webu.
Vzdělávejte se i na rodičovské dovolené.
Těší se na vás tým dobrovolnic MC Beruška. Více na www.mcberuska.cz,
e-mail: mcberuska.strakonice@seznam.cz, tel.: 773 165 696, 605 284 553

CHCETE ZÍSKAT GRANT AŽ 36 667 Kč?
Uzávěrka Společného grantového kola Zdravého města
Strakonice a Komunitní nadace Blanicko – otavské je již
11. května 2012. Více informací získají neziskové organizace na adrese
www.zdravemesto.strakonice.eu nebo www.konabo.cz.
FOKUS PÍSEK, POBOČKA STRAKONICE
SDRUŽENÍ PRO PÉČI O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ
Bezděkovská 216, 386 01 Strakonice
Tel.: 608 271 800, e-mail: abulancest@fokus-pisek.cz
Otevírací doba: pondělí, úterý a čtvrtek: 9.00–16.00,
středa: 13.00–17.00 • pátek: 9.00–12.00 hod.
Ukázka programu na květen – ambulantní centrum:
9. 5. Středa Výlet do Krumlova s píseckými klienty
(více informací na letáčku).
10. 5.Čtvrtek 10.30 – cca 15.00 Koně ve Volenicích
Sraz ve Fokusu v 10.30 hodin.
11. 5. Pátek 9.00–12.00 Arteterapeutické tvoření – malování.
Od listopadu Fokus nabízí novou službu – sociálně terapeutickou
dílnu. Můžete zde plést, háčkovat, vyšívat, filcovat, malovat,
tvořit z hlíny, plést z proutí, vyrábět svíčky, mýdla…
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
12

Květnové akce pro veřejnost

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

2. 5.
3. 5.

2. absolventský koncert od 17.30 hod.
Vernisáž výstavy výtvarného oboru od 16.30 hod. v Maltézském sále strakonického hradu
10. 5.
Koncert žáků dechové třídy L. Mráze od 16.30 hod.
16. 5.
Koncert malých dětí ke Dni matek od 17.30 hod.
16. 5.
Koncert keltského souboru Ádh Mór od 17 hod. v hudebním sálku ZŠ Povážská, pozor – změna termínu
17. 5.
Vystoupení keltského souboru Ádh Mór v MěDk od 8.30
hod. ke Dni ošetřovatelek
22. 5.
Květnový koncert v MěDk od 17 hod.
23. 5.
Koncert žáků pěvecké třídy Václavy Urbanové od 16.30 hod.
28. 5.
Klavírní koncert žáků J. Míčkové od 16 hod.
29. 5.
Koncert žáků R. Kopřivy (keyboard, tenor) od 16.30 hod.
3 představení dramatického oboru v MěDK ZUŠ: Drzoun,
Elvis a Dům u potoka
30. 5.
3. absolventský koncert od 17.30 hod.
V neuvedených případech se akce konají v zámeckém sálku.
Soutěže, přehlídky, soustředění
V tomto měsíci se žáci zúčastní Krajské kytarové přehlídky Zlivská kytara, Mezinárodní Kocianovy houslové soutěže, zájezdu za uměním do
Prahy, ústředního kola lidových nástrojů v Mikulově, ústředního kola tanečních oborů v Kroměříži, celostátní soutěžní přehlídky Scénický tanec
v Kutné Hoře a soutěže Plzenecké housličky.
Kdy a kde se koná výběr do ZUŠ ve Strakonicích?
Výběr žáků pro školní rok 2012/13:
– pro žáky MŠ přímo ve školce v domluveném termínu
– pro děti s rodiči v těchto termínech:
Hudební obor (HO): v budově zámku
v týdnu od pondělí 4. 6. do pátku 8. 6. od 13 do 16.30 hod.
Výtvarný obor (VO): v budově v ul. Kochana z Prachové
v úterý 5. 6. a ve čtvrtek 7. 6. od 15 do 17.30 hod.
Taneční obor (TO): v budově v ul. Kochana z Prachové
v týdnu od 4. 5. do 8.6. od 15 do 16 hod. s výjimkou středy
Literárně dramatický obor (LDO): v budově v ul. Kochana z Prachové
v úterý 5. 6. od 14 do 17 hod.
Náhradní termín dne 12. 6., a to HO od 13 do 16.30 hod., VO od 15 do
17.30 hod., TO od 15 do 16 hod. a LDO od 14 do 17 hod.
Onemocnělo vaše dítě právě v termínu výběru?
Chcete podrobnější informace?
Stačí zavolat na tel.: 383 332 166 nebo 736 609 554, rádi vám poradíme.
JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA
STRAKONICE
si vás dovoluje pozvat na seminář
– Nemovitosti v účetnictví a daních
Termín: čtvrtek 10. května 2012 od 9 do 13 hod.
Přednáší: Ing. Václav Dvořák, FINVEST Příbram
Místo konání: Zasedací místnost JHK Strakonice, Palackého nám.
106 (budova ČSOB, 1. patro)
Více informací: JHK Strakonice, tel.: 383 326 429, fax: 383 323 079,
mobil: 724 613 943, e-mail: dejmkova@jhk.cz, www.jhk.cz

MOTORISTICKÝ TRH
Dne 12. května 2012 v prostorách firmy Verold Strakonice (u autobusového nádraží) se od 8.00 do 11.00 hodin uskuteční motoristický trh klubu Š 100 Prácheňského automotoklubu Strakonice. Zváni jsou všichni
motoristé i nemotoristé.
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ZÁBAVA

UDÁLOSTI A ŽIVOTNÍ VÝROČÍ OSOBNOSTÍ V KVĚTNU

LADISLAV ROM

l

Vzpomínka patří zesnulému hudebníkovi Ladislavu Romovi, který
byl strakonické veřejnosti znám
především jako kapelník dechové
kapely Nektarka.

l

Ladislav Rom (* 1926 Rožmitál
pod Třemšínem, † 30. 3. 2012
Strakonice)
Hudební pedagog, kapelník, hrál
na desítku nástrojů v různých
souborech. V roce 1966 přišel do
Strakonic, kde vedl dětský dechový soubor při lidové škole
umění, řídil rovněž soubor Čezeta.
Po roce 1990 se stává kapelníkem
strakonické Nektarky. Se svými
hudebními tělesy získal řadu různých ocenění. Za svůj život vychoval několik stovek hudebníků.
Většina z nich dál hraje v různých souborech včetně filharmonií a někteří se také stali hudebními pedagogy.

l

4. 5. 1977 – zemřel Karel Höger, divadelní a filmový herec
(35. výročí úmrtí)
6. 5. 1987 – zemřel Karel Plicka, fotograf, kameraman, filmový režisér a etnograf (25. výročí úmrtí)
6. 5. 1992 – zemřela Marlene
Dietrich, známá německá
a americká filmová herečka
(20. výročí úmrtí)

l

l

l

9. 5. 1927 – se narodila Ludmila Vaňková, autorka historických románů (85. výročí narození)
13. 5. 1907 – se narodila Daphne du Maurier, anglická
prozaička (105. výročí narození)
20. 5. 1882 – se narodila Sigrid
Undset, norská prozaička, nositelka Nobelovy ceny (130. výročí narození)

STRAKONICKÁ TELEVIZE OPĚT NA SATELITU

Ladislav Rom.
Foto: Robert Malota
Obrazový medailonek pana Roma
je možné zhlédnout na stránkách
Strakonické televize www.sttv.cz.

KVĚTNOVÁ KŘÍŽOVKA

Od 1. dubna začala
na satelitu Astra 3B
vysílat první česká
zpravodajská televizní stanice
věnovaná regionálnímu a lokálnímu zpravodajství s názvem Regionálnitelevize.cz. Součástí programu této stanice je i zpravodajský
blok Strakonické televize. Týdenní blok STTV má premiéru vždy
v pondělí v 17.20 a 21.20 hodin.
Reprízy můžete vidět v úterý
v 1.20, 5.20, 9.20 a 13.20 hodin,
dále ve čtvrtek v 17.20, 21.20
a v pátek v 1.20, 5.20, 9.20 a 13.20
hodin.
Pro úplnost přikládáme parametry satelitního příjmu nové televizní stanice Regionálnítelevize.cz
určené pro obce, města a kraje
České republiky:
Astra 3B (23, 5 stupně východně),
12168/V, SR 27500, FEC 3/4,
norma DVB–S, kódování žádné
(FTA).
Cílem nové televizní stanice je
mediálně propojit regionální a lokální televizní zpravodajství zajišťované malými regionálními a lo-

PRANOSTIKY

kálními televizemi a na jednom
místě informovat diváky o aktuálním politickém, kulturním, sportovním a společenském dění napříč regiony. Cílem je rovněž
podporovat regiony v oblasti propagace cestovního ruchu.
Strakonická televize aktuálně
vysílá ze satelitu ASTRA 3B
prostřednictvím programu Regionálnítelevize.cz. Dále vyhrazený
kanál s videotextem běží 24 hodin denně v kabelových sítích UPC
(analogový příjem) na území města Strakonice. Reportáže jsou vysílány pravidelně v těchto časech:
7.30, 9.00, 12.30, 15.30, 18.30
a 22.30 hodin. Premiéra týdenního zpravodajského bloku je
v pondělí ráno. Nadále můžete
zpravodajství Strakonické televize
sledovat i na našich internetových
stránkách www.sttv.cz nebo na
www.youtube.com/user/STTVcz/.
Strakonickou televizi rovněž uvidíte v Městském informačním
centru Strakonice a v kině Oko.
Robert Malota, šéfredaktor Strakonické televize

„Když se květen deštěm vlní, srpen sýpky zrnem plní.“
„Když kvete chrpa, za čtyři neděle chop se srpa.“

Jednotlivé díly přemístěte z horního obrazce do dolního tak, aby se dal
po řádcích přečíst text.
Řešení křížovky z minulého čísla: JARO VÍTEJ

Pranostiky nakreslili žáci výtv. oboru ZUŠ Strakonice pod vedením Mgr.
Ivany Schwarzové, Jan Hrdina (vlevo), 10 let, Emma Lukačevičová, 11 let.
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POHLED DO HISTORIE

KINO OKO DNES
V červnu roku 2005 se po celkové
rekonstrukci slavnostně otevřelo
strakonické kino Oko. Za účasti
zástupců ministerstva pro místní
rozvoj a ministra Mgr. Radko
Martínka, zástupců Krajského
úřadu Jihočeského kraje, představitelů města Strakonice a strakonické veřejnosti se konalo první
promítání v nově otevřeném kině.
Na programu byl film „Román
pro ženy“ režiséra Filipa Renče.
Promítání se zúčastnil režisér
a někteří z herců, kteří po promítání besedovali s publikem.
V souvislosti s rychlým vývojem
filmových technologií byl provozovatel kina, tedy Městské kulturní středisko ve Strakonicích,
nucen vybavit kino digitální technologií. Stalo se tak v květnu roku

2010, kdy byla instalovaná digitální technologie. Ta byla v červenci téhož roku doplněna o 3D
technologii.
Tato změna přispěla i ke zlepšení programové nabídky, neboť

Pohled na zrekonstruované kino Oko.

MEZINÁRODNÍ DUDÁCKÉ FESTIVALY  1980, 1983
Bez nadsázky se dá se říci, že Mezinárodní dudácký festival se postupně zařadil mezi tradiční akce
města. V roce 1980 (29.–31. srpna) se uskutečnil již jeho VI. ročník. Do Strakonic opět zavítalo
hned několik zahraničních souborů, a to z Maďarska, francouzské Bretaně či Polska. Na své si
přišli i milovníci irské muziky,
neboť kromě irských tanečnic
vystoupila i kapela, v níž hrál du-

z Horní Lužice z tehdejší NDR.
Lužičtí Srbové patří stejně jako
Češi a Slováci mezi západní
Slovany. Na festivalu vystoupili
s ukázkou jejich tradiční svatby
a svatebních zvyků.
Do Strakonic zavítal dokonce
Čuvašský soubor ze středního Povolží z tehdejšího SSSR. Pan
J. Režný vzpomíná, jak jej zklamalo, když v jejich úvodním vystoupení se dudy objevily jen jako

V roce 1980 přijeli poprvé na festival Lužičtí Srbové.
Foto: F. Zemen, archiv MSP
dák Dan O’Dowd na irské loketní
dudy uilleannpipe z roku 1852. Již
tradičně do Čech zavítal J. F.
Charlton z Velké Británie. Určitě
divácky atraktivní byl soubor
Serbskifolklorny ansámbl Slepo

atrapa v tanečním čísle. Teprve
později se ukázalo, že došlo k nedorozumění, kdy Čuvaši nevěděli
o zaměření festivalu právě na tento nástroj. Dudy s sebou naštěstí
měli, další dny se už představili

umožňuje uvádět premiérové filmy současně s prvním uvedením filmu v ČR. Při přípravě
programu je možno docílit větší
pestrosti žánrů. Dalšími výhodami je snazší a levnější doprava

Foto: Archiv MěKS

filmových kopií, které jsou dodávány na externích discích s možností zálohování a vyšší zájem diváků.
Interiér kina poskytuje divákům
větší komfort, pohodlné sezení
a také občerstvení v baru.
V roce 2011 uvedlo kino Oko 681
filmových představení. Pravidelně
uvádí filmy pro dospělé, pohádky
pro nejmenší a také představení
pro seniory tzv. seniorské středy.
Po dohodě se základními a středními školami jsou uváděny filmy
dle jejich vlastního výběru.
Kino Oko neodmyslitelně patří
k nabídce strakonické kultury.
Protože patří mezi první digitalizovaná menší jednosálová kina,
navštěvují ho nejen strakoničtí
občané, ale i diváci ze širokého
okolí. A to je součastnost.
Eva Dresslerová, ředitelka MěKS

s nimi. Jednalo se o archaické
dechové dudy šabr / šaparbez bordunu, tvořené měchuřinou vpředu s paralelní dvojpíšťalou.
Skladba pořadů se oproti předchozím ročníkům příliš neměnila. Určitě obohacením bylo režijní
pojetí známé české etnografky
paní Jiřiny Langhammerové, která se v pořadu s názvem Putování
za lidovou krásou zaměřila nejen
na hudbu, ale také na zajímavé
kroje domácích i zahraničních
účastníků.
V průběhu festivalu se mohli diváci setkat s muzikanty i na menších pódiích, a to před radnicí,
před zámkem či v altánu v parku.
Vždy tam panovala příjemná
atmosféra, lidé si často s muzikanty společně zazpívali.
Poprvé se během festivalu uskutečnil samostatný pořad vyhrazený domácím souborům. Představili se v něm: Slovenská gajdošská
muzika z Bánovců nad Bebravou,
Gajdošská muzika z Uherského
Hradiště, Brněnští gajdoši, karlovarský Dyleň, Soubor písní
a tanců z Rokycan, Chodský soubor z Mrákova, českobudějovický
Úsvit, domácí Prácheňák a samozřejmě dudáci jednotlivci.
VII. ročník dudáckého festivalu se
konal po třech letech, a to ve
dnech 25.–28. srpna 1983. Na
tomto místě nemá smysl jmenovat jednotlivé zahraniční soubory,
většina z nich měla ve Strakonicích premiéru již dříve. Tak si jen

připomeňme, že na VII. ročník
zavítali účinkující z Bulharska,
Belgie, Holandska, NDR (+ Lužického Srbska) a Velké Británie
(+ Skotska). Z domácích to byli
dudáci ze Slovenska, z Moravy
soubory Olšava, Hradišťan a Brněnští gajdoši. Západní Čechy zastupovaly: Chodský soubor z Mrákova a Meteláček z Plzně a český
jih českobudějovický Úsvit.
Strakonice se tentokrát už mohly
pochlubit účinkováním hned několika místních folklorních uskupení. Kromě tradičního Prácheňského souboru se tu představily
hned 3 další: Strakonická dudácká muzika a Dudácká muzika
LŠU Strakonice (obě zakládal
Vojtěch Hrubý) a úplně mlaďoučký Prácheňáček, který roku 1981
založili tehdy Sylva a František
Němejcovi. Na VII. MDF se také
objevila jedna programová novinka – koncert komorní hudby pro
dudy a orchestr, který si našel své
místo i v dalších ročnících.
Na závěr snad jedna krátká poznámka. Koncem března zemřel
výborný a poctivý muzikant a obětavý hudební pedagog pan Ladislav Rom. Ráda bych tu zmínila,
že i on přispěl ke zdárnému průběhu strakonických dudáckých
festivalů. Se svým dechovým orchestrem koncertoval během festivalů po městě, jeho dechovku
bylo možno slyšet i při průvodech
městem. Patří mu za to dík.
Irena Novotná
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