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LOKALITA NA MUŠKÁCH  MÍSTO PRO PŘÍJEMNÝ ŽIVOT
Ještě 13 stavebních parcel pro výstavbu rodinných domků nabízí
město Strakonice v lokalitě Na
Muškách. Pozemky, které jsou napojené na inženýrské sítě včetně
teplovodu, leží v obytné zóně s nově vybudovanými komunikacemi,
chodníky, parkovacími místy i veřejným osvětlením. Parcely lze pořídit za dobrou cenu 950 korun za

zasportovat, neboť může využívat
již existující zázemí a služby. Ty
byly v uplynulých letech navíc ještě výrazně rozšířeny.

Zateplená školka a nová škola
Dětem se nabízí přímo v sousedství zcela nová, moderně vybavená škola. Od září bude otevřen už

sloužit multifunkční sálek. Díky
svažitému hledišti a dobré akustice je vhodný především ke komornějším hudebním produkcím,
přednáškám nebo malým scénickým představením. „Nedávno jsme
zde pořádali cestopisnou přednášku a koncert,“ doplňuje Jaroslava
Cháberová. Vedení školy také výhledově uvažuje o možnosti vaření
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Původně bylo šest ze zbývajících
městských parcel v lokalitě Na
Muškách určeno pro výstavbu
dvojdomků. Vzhledem k tomu, že
o párové domy není mezi potenciálními stavebníky zájem, odbor
rozvoje Městského úřadu Strakonice schválil variantu, kdy tyto pozemky mohou být použity pro
stavbu samostatně stojících budov. Vzhledem k tomu, že město
parcely nabízí za výhodnou cenu
a za účelem rozvoje dané lokality,
je prodej řešen smlouvou, která
ukládá stavebníkovi povinnost začít stavět do dvou let od podpisu
smlouvy a do pěti let postavený
rodinný dům zkolaudovat.
Místo Na Muškách je již nyní ve
Strakonicích dobrou adresou.
(PR)

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ZŠ POVÁŽSKÁ
Ve čtvrtek 21. 6. 2012 můžete
navštívit dokončovanou 2. etapu
výstavby ZŠ Povážská v době od
14 do 17 hodin.

PENÍZE NA SPORT STÁLE CHYBÍ

metr čtvereční. Velkou výhodou je
také skutečnost, že lokalita zcela
přirozeně navazuje na starší zástavbu a novostavby i s jejich obyvateli splynou s funkčním sociálním prostředím Předních Ptákovic
v jižní části Strakonic, aniž by zde
vytvořili satelitní městečko.
Po nastěhování do svých nových
domovů nemusí tedy nikdo složitě
řešit otázky, kde nakoupit, kam
dát děti do školky nebo do školy,
jak se dostat do města, kam si jít

také druhý pavilon a dokončovat
se bude okolí školy. Mimochodem, vedle hlavního poslání, kterým je vzdělávání dětí, má škola
vhodné prostory také pro další aktivity. Chybět totiž nebude vybavená tělocvična i atypické hřiště na
střeše jedné z budov. „Zájemci
o sportování v tělocvičně se již na
příští školní rok hlásí,“ potvrzuje
Jaroslava Cháberová, ředitelka ZŠ
Povážská. Ke kulturnímu vyžití
žáků i veřejnosti již začíná dobře

Otevření obytné zóny 18. května 2010 završilo realizaci projektu města Strakonice „Obytná zóna Na Muškách – komunikace. V rámci projektu, na který se městu podařilo získat dotaci z Evropského fondu pro
regionální rozvoj v rámci ROP NUTS II Jihozápad, byl vybudován
téměř kilometr nových cest, zpevněné plochy, parkoviště a chodníky
a připraveny více než dvě desítky stavebních parcel. Upravovala se také
ulice Hraniční. Významná část nákladů z ceny díla za zhruba 39 milionů korun byla uhrazena z dotačního titulu. Město Strakonice navíc
zainvestovalo novou kanalizaci, vodovod a veřejné osvětlení.

obědů pro cizí strávníky ve školní
jídelně. „Záleží samozřejmě na
tom, jaký zájem by o podobnou
službu lidé z okolí projevili.“
Také nedaleká mateřská škola
v Šumavské ulici, kde najdou zázemí mladší děti, září novotou.
Letos na jaře byla zateplena a čeká
ji rozšíření o jednu třídu.

Sportoviště a příroda
K aktivnímu trávení volného času
v této části Strakonic přispívá nejen krásné lesnaté okolí, přímo vybízející k procházkám, ale rovněž
nové sportoviště, které funguje již
od září 2010. Areál nabízí sportovně založeným obyvatelům víceúčelové moderní hřiště s umělým
povrchem, tréninkovou běžeckou
dráhu a čtyřdráhu i zázemí pro
sportovce. Vstup ve vhodné obuvi
je sem volný.

V souvislosti s novelou zákona
o loteriích je od ledna letošního
roku 80 % výnosů z hazardu rozdělováno prostřednictvím státního rozpočtu městům a obcím.
Na webových stránkách Ministerstva financí ČR byla v únoru zveřejněna tabulka, dle které město
Strakonice obdrží z celorepublikových výnosů z hazardu 16,7 milionů korun na rok 2012. Současně bylo sportovní veřejnosti
doporučováno (jednotlivým sportovním svazům) obracet se se svými žádostmi o finanční prostředky na město s odkazem na tuto
tabulku. K dnešnímu dni nám na
účet našeho města dorazilo pouhých 239 tisíc korun, což zatím
v žádném případě neodpovídá odhadu ministerstva financí. Výnosy z hazardu budou zřejmě nižší,
než jak ministerstvo odhadovalo.
Tato informace jistě poslouží celé
široké veřejnosti, ale především
jednotlivým členům sportovních
klubů ve Strakonicích.
Jitka Šochmanová,
vedoucí finančního odboru
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Z RADNICE

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
58. jednání dne 11. 4. 2012
Rada města souhlasila:

REKONSTRUKCE PODLAHY
TĚLOCVIČNY
s výběrem dodavatele Jihospol,
a. s., Strakonice na rekonstrukci
podlahy tělocvičny v ZŠ Čelakovského za cenu 765 910 Kč (včetně
DPH).
Původní parketová podlaha v tělocvičně a nářaďovně bude nahrazena novým umělým sportovním
víceúčelovým povrchem. Na akci
získalo město grant ve výši
350 000 Kč z Jihočeského kraje.

ROZŠÍŘENÍ KAPACITY
MŠ ŠUMAVSKÁ
s uzavřením smlouvy se stavební
společností H & T, spol. s r. o.,
Strakonice na rozšíření kapacity
MŠ Šumavská za cenu 683 735 Kč
(včetně DPH).
MŠ Šumavská díky rekonstrukci
prostor bývalé jídelny otevře novou třídu pro 24 předškoláků.

ODBĚRATEL DŘEVA Z LESŮ
MĚSTA
na základě výběrového řízení s uzavřením smlouvy na odkup dřevní
hmoty z lesů města s Ing. Luďkem
Saxlem, Strunkovice nad Volyňkou, za cenu 227 749,80 Kč (včetně
DPH).

59. jednání dne 25. 4. 2012
Rada města souhlasila:

PŘÍSPĚVKY NA SPORTOVNÍ
ČINNOST
s poskytnutím příspěvků na sportovní činnost žactva a dorostu
a volnočasovou činnost mládeže do
19 let v roce 2012 následovně:
1 240 Kč SK Cyklo–Macner Strakonice, 3 480 Kč SKI–klubu Strakonice, 22 820 Kč TJ ČZ Strakonice – oddílu SPV, 15 880 Kč TJ
Dražejov, 1 990 Kč TJ Fezko Strakonice – oddílu kuželek, 45 880 Kč
TJ Sokol Strakonice, 1 240 Kč
Českému svazu včelařů, ZO ČSV
Strakonice, o. s., 21 830 Kč České tábornické unii, Tábornickému
klubu Podskalí Strakonice, 3 480
Kč Duze – Husot, 19 100 Kč Junáku – svazu skautů a skautek, středisku Švanda dudák a 12 900 Kč
Orinu.
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Příspěvek na sportovní a volnočasovou činnost vychází ze Zásad
pro poskytování finančních příspěvků (neinvestičních transferů)
města Strakonice určených pro tělovýchovu, sport a ostatní volnočasové aktivity pro rok 2011 a následující roky.

KULTURA PODPOŘENA
s poskytnutím příspěvků na činnost
v oblasti kultury v roce 2012 těmto
spolkům a souborům: Skupina historického šermu Vendetta 8 000 Kč,
Skupina historického šermu Markýz 8 000 Kč, Divadelní soubor
Čelakovský Strakonice 30 000 Kč,
Loutková scéna Radost 15 000 Kč,
Jiloro, o. s., 5 000 Kč, Mladá dudácká muzika 7 000 Kč, Pošumavská dudácká muzika 15 000 Kč,
Nadační fond gymnázia – Pěvecký sbor Gymnázia Strakonice
12 000 Kč, Prácheňský soubor písní a tanců Strakonice 20 000 Kč,
Dětský folklorní soubor Prácheňáček Strakonice 25 000 Kč, Taneční skupina Rozálie Strakonice 9 000 Kč, RM dance studio,
Radka Nováková 10 000 Kč, Jednota K. H. Borovského 3 000 Kč,
DDM Strakonice – taneční kroužky 8 000 Kč, Taneční klub TWIST
5 000 Kč, Nektarka 10 000 Kč.
Dále 15 000 Kč Dušanu Vávrovi
na vydání publikace o osudech
občanů okresu Strakonice, kteří
bojovali na západní frontě během
II. světové války, 10 000 Kč Prácheňskému souboru písní a tanců
Strakonice na vydání vánočního
CD, 3 000 Kč Sdružení hasičů
ČMS okresu Strakonice na realizaci projektu Požární ochrana očima dětí 2012, 4 000 Kč Osadnímu
výboru Modlešovice na úhradu nákladů spojených s pořádáním Dětského dne 9. 6. 2012, 2 000 Kč
Přátelům MC Beruška Strakonice
na uspořádání zábavného odpoledne v rámci kampaně Táta dneska
frčí dne 16. 6. 2012, 10 000 Kč
Dětskému pěveckému sboru Fere
Angeli ZUŠ Strakonice na mezinárodní festival pěveckých sborů 15th
Alta Pusteria Internationalchorfestival v Itálii ve dnech 21.–24. 6.
2012, 20 000 Kč ZŠ Dukelská na
reciproční výměny žáků se švýcarskou základní školou z Lengnau ve
dnech 18.–22. 6. 2012 a 17.–21.
9. 2012, 10 000 Kč Euroškole Strakonice, s. r. o., na účast při 7. ročníku mezinárodního workcampu
studentů v německém Bad Salzungen ve dnech 20.–25. 5. 2012.

Okolí Strakonic je jako stvořené pro červnové vycházky. Vydat se můžete
třeba po cestě, která byla po letech obnovena v polích mezi Novým
Dražejovem a Střelou.
Foto: Archiv MěÚ
Rada města rozhodla:

DALŠÍ NOVÁ TŘÍDA PRO
PŘEDŠKOLÁKY
zaslat výzvu k podání nabídky na
stavební úpravy v souvislosti s rozšířením kapacity MŠ U Parku, odloučené pracoviště Lidická 194.
Od září 2012 vznikne jedna nová
třída mateřské školy pro 28 dětí
v bývalé školní budově v Lidické
ulici jako odloučené pracoviště
MŠ U Parku. Součástí třídy bude
i zcela nová výdejna. Strava sem
bude pro děti dovážena ze školní
jídelny kmenové MŠ U Parku.
Rada města bere na vědomí:

VÝŠE ÚPLATY ZA
PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
měsíční výši úplaty za předškolní
vzdělávání pro období od 1. září
2012 do 31. srpna 2013, a to: MŠ
Čtyřlístek 275 Kč, MŠ Šumavská
315 Kč, MŠ Lidická a MŠ U Parku 325 Kč a MŠ A. B. Svojsíka
330 Kč.
Výše úplaty je stanovena ředitelkami jednotlivých školek, a to
vždy na konkrétní školní rok. Děti
docházející do posledního ročníku
mateřské školy úplatu nehradí.
Bližší podmínky o úplatě jsou
k dispozici v jednotlivých mateřských školách.

60. jednání dne 9. 5. 2012
Rada města schválila:

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

jako účelová dotace Jihočeského
kraje pro Šmidingerovu knihovnu
v rámci zajištění funkcí knihoven
v Jihočeském kraji pro rok 2012.
Rada města souhlasila:

PRODEJ VYUŽITELNÉHO ODPADU
s uzavřením Smlouvy o prodeji materiálově využitelného odpadu s firmou Austrian Recycling, s. r. o.
Firma Austrian Recycling, s. r. o.,
vlastní v Temelíně třídící linku na
papír. Firma městu nabídla odkup
vytříděného papírového odpadu.
Díky tomuto kroku město ušetří
náklady na papírový odpad, protože v současné době ho dováží na
třídící linku do Vydlab, kde za něj
platí.

GRANT PRO PSÍ ÚTULEK
s uzavřením smlouvy o poskytnutí
grantu ve výši 30 000 Kč s Jihočeským krajem na projekt Zkvalitnění
péče o zvířata v psím útulku ve
Strakonicích.
Záměrem projektu je nákup veterinárních přípravků a chovatelských potřeb, které zajistí větší
komfort zvířat umístěných ve strakonickém útulku.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
V LIPKÁCH
s realizací veřejného osvětlení v úseku od železničního mostu v ulici
Pod Hradem ke křižovatce směrem
na Mutěnice.
V letním období bude zmíněný
úsek osazen osmi stožáry veřejného osvětlení.

navýšení finančních prostředků ve
výši: 5 000 Kč městské policii na
úhradu výdajů spojených s pořádáPRONÁJEM STÁNKU
ním dopravní soutěže pro MŠ ve
V RENNEROVÝCH SADECH
Strakonicích, 45 920 Kč jako příspěvek Jihočeského kraje na hospos uzavřením smlouvy na pronádaření v lesích – obnova a zajištění
jem stánku v Rennerových sadech
lesních porostů, 47 000 Kč jako nes Alenou Stádníkovou za účelem
investiční příspěvek z Jihočeského
prodeje nealkoholických nápojů,
kraje na podporu akceschopnosti
točené zmrzliny a občerstvení jako
jednotek sborů dobrovolných hasije párek v rohlíku, langoše, hranolčů ve Strakonicích, 1 329 000 Kč
ky a jiné.
Usnesení z jednání rady města naleznete na www.strakonice.eu.
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ZPRÁVY

„PROTI NESERIÓZNÍMU JEDNÁNÍ JSME ČASTO BEZMOCNÍ,“
říká vedoucí stavebního úřadu ve Strakonicích Jaromír Zeman.
V poslední době jste se na nás několikrát obrátili s dotazy týkajícími se
kauz zveřejněných Týdeníkem Strakonicko, které jsou spojeny s prací
stavebního úřadu. O vysvětlení jsme proto požádali vedoucího stavebního úřadu Ing. Jaromíra Zemana.
tentním lidem, kteří si dle mého
Před třemi měsíci se ve zmíněném týdeníku objevil článek posoudu prostřednictvím médií řeší
ukazující hned v titulku na skusvé osobní spory. Není zřejmě nátečnost, že pracovník úřadu byl
hoda, že novinářka a stěžovatel
obviněn ze zneužití pravomoci
jsou dobří známí.
úřední osoby.
Stavební úřad v této věci neměl
V této kauze bylo řízení Okresním
důvod vést od r. 1978 žádné řízení
státním zastupitelstvím pravoa pokud o něj vlastník pozemku
mocně zastaveno, neboť bylo zjišnepožádá, ani vedeno nebude.
těno, že obvinění není důvodné,
Proto považuji nařčení z porušocož v plném rozsahu potvrdilo
vání zákona za absurdní. Zkrátka
v březnu 2012 i Krajské státní
nelze proti vůli vlastníka změnit
zastupitelství v Českých Budějoúčel jeho legální a pravomocně
vicích.
povolené stavby.
Stavební úřad figuruje také
Ovšem zneužití pravomoci nebo
v dalším případu, který se na
porušování zákona, to jsou dost
stránkách místního týdeníku
závažná obvinění, a přitom, jak
objevil – údajném parkování kase ukázalo, nepodložená. Máte
mionů v zahrádkářské kolonii.
možnost se takovému neoprávV roce 1978 byla MNV Strakonice
něnému veřejnému pranýřování
povolena a zkolaudována asfaltopostavit?
vá plocha autocvičiště pro bývalý
Tvrzení bez důkazů je prázdné gesSvazarm. Pokud současný vlastto, jehož cílem je získání podpory
ník pozemku (Sdružení sportovz řad laické veřejnosti, což se méních svazů ČR Praha) neprojeví
diím často daří. Tento neférový čin
vůli něco měnit, zůstane účel vyuje bohužel v naší společnosti běžžití nezměněn i nadále, bez ohleně akceptován. Proti neserióznímu
du na územní plány i přání jiných
jednání médií se cítí člověk bezsubjektů. Údajně přes vánoční
mocný, neboť případná, po letech
svátky na této ploše určené pro
vysouzená omluva uveřejněná tiautomobily mělo být jednorázově
těrným písmem v okrajové části
odstaveno několik návěsů ke katisku není nápravou, a v tu chvíli
mionům. Pak je tu iniciativa jedjiž nikoho nezajímá. Zákon bohunoho zahrádkáře, který se nesmyžel mnohdy nejde ruku v ruce se
slně domáhá na výše zmíněné cizí
spravedlností a díky tomuto stavu
vyasfaltované ploše proti vůli jejív českých médiích a jejich současho vlastníka zřizovat zahrádky
nému „všepráví“ zbývá z demoa rekreační plochy. Tolik fakta.
kracie často jen formální slupka.
Jak už jsem řekl, jde o manipulaci
Přímo v titulku článku k této zás názorem laické veřejnosti. Opaležitosti jste byl nařčen z porukované naplnění rčení „pro dobšování zákona. Jak to tedy je?
rotu na žebrotu“ mne dovedlo
Na základě výše uvedených skuk přesvědčení, že jedinou možtečností novinářka jmenovaného
ností, jak reagovat na podobné
týdeníku vytvořila pseudokauzu
články je ignorovat je a spoléhat
na pokračování o jakýchsi autona soudnost každého čtenáře.
mobilových závodech, palcovýTen však často publikované lži
mi titulky informuje na prvních
a polopravdy nemá možnost odstránkách o tom, jak se zahrádkáhalit a činí si tak neobjektivní
ři zalykají zplodinami z aktivit na
úsudky a podvědomě zcela zkresploše bývalé autoškoly. Ta leží evilený názor. Vše tak závisí jen na
dentně desítky let ladem bez vymorálním kreditu a profesionaliužití, asfalt prorůstá náletem a nic
tě novináře, které mnohdy v zázávažného se zde neděje. Přitom
jmu čtivosti článku ustupují do
v těsném sousedství zahrádkářpozadí. Některá periodika potřeské kolonie je státní silnice, kudy
bují kontroverzní témata, a když
denně projedou stovky aut.
nejsou, tak si je prostě vytvoří.
Tisk otevřeně obviňuje a kritizuje
Strakonické občany jistě musí
stavební úřad, aniž by vycházel
zajímat, zda o důležitých věcech
z objektivně zjištěného stavu věci
souvisejících se stavebním zákoa dává prostor pro analýzu odbornem a s prací stavebního úřadu
né problematiky zcela nekompe-

rozhodují kompetentní a důvěryhodní lidé.
Stavební úřad je stabilizovaný odbor, který je personálně obsazen
pracovníky s dlouholetou praxí,
příslušným vzděláním, zkouškou
zvláštní způsobilosti, odbornými
znalostmi i morálním kreditem.
Předmětem mnoha řízení na stavebním úřadě je řešení sporů
a přestupků. To znamená, že málokdy jsou s výsledkem rozhodování spokojeny obě strany, což lze do
jisté míry chápat. Jsme však opakovaně vystavováni nepřiměřené
kritice (většinou neoprávněné),
nevybíravému chování a vulgárnímu jednání klientů, nezřídka hraničícího i s agresivitou, vyhrožováním, urážkami a osočováním.

Rychlou, správnou a profesionální
práci považují oprávněně někteří
klienti za samozřejmost, ale bohužel jen do okamžiku, kdy je výsledek řízení pro ně příznivý. Jestliže
však nevyhovuje jejich zájmům,
shledávají to jako podjatost úředníka, či útok na demokratické principy a svobodu podnikání. Pojem
demokracie si vysvětlují neochotou
respektovat zákony a platnou legislativu. Stížnosti, žaloby a trestní
oznámení jsou běžnou součástí komunikace ze strany těchto klientů.
I díky mediálnímu obrazu úředníků, kteří jsou často nesmyslně spojováni s neoblíbenými politiky, je
v očích veřejnosti naše práce často
znevažována a diskreditována.
(PR)

Bezbariérový přechod s nasvětlením v ulici Mikoláše Alše.
Foto: Archiv MěÚ

STRAKONICE  BEZPEČNÉ A BEZBARIÉROVÉ MĚSTO
Péče o přechody pro chodce v majetku města spočívá především ve
zvyšování bezpečnosti a zajištění
bezbariérovosti. Sedmým rokem
město významně investuje do jejich speciálního osvětlení a úprav,
které přivítali také nevidomí občané a lidé s omezenou pohyblivostí. Do osvětlení čtyřiceti přechodů bylo investováno zhruba
8 milionů korun. Bezbariérových
úprav se dočkalo 138 přechodů
za cca 4,5 milionu korun. Na výše
uvedené akce se městu podařilo
získat dotace od SFDI ve výši cca
5,5 milionu korun a od Jihočeského kraje ve výši 400 tisíc korun.
„Bezpečné a bezbariérové přechody jsou součástí dlouhodobé
vize rozvoje města. Naším cílem
jsou Strakonice – bezpečné, zdravé a prosperující místo pro život,“ shrnuje místostarosta města
Ing. Pavel Pavel a dále uvádí: „Na
komunikacích, které nepatří městu, nemůžeme problematické nebo
neexistující přechody zainvestovat.
V takovém případě jednáme s kra-

jem či se státem a snažíme se
dosáhnout nápravy. Šlo například
o poměrně exponovaný přechod na
mostě Jana Palacha. Potom, co
jsme dosáhli instalace semaforů,
se nám podařilo prosadit i jeho
pozdější bezbariérovost. Znamenalo to však náročný zásah do
vlastní konstrukce mostu. Dnes si
život bez něj nedokážeme ani představit.“
„Naše, byť setrvalé, úsilí není
bohužel vždy okamžitě korunováno úspěchem. Takový přechod na
Střele u autobusové zastávky se
nám se státem a jeho správcem
komunikace Ředitelstvím silnic
a dálnic dlouhodobě nedaří prosadit,“ zamýšlí se nad dílčím
neúspěchem Ing. Pavel Pavel
a uzavírá: „Jak se rozrůstá město,
vznikají i požadavky na vybudování nových přechodů. Současně
musím konstatovat, že čas přináší i nové bezpečnostní poznatky a tím i přísnější normy. A tak
i stávající přechody se časem budou určitě měnit a zlepšovat.“
3
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VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU REGULAČNÍHO PLÁNU
VINICE  ŠIBENÍK
Regulační plán řeší plochu o rozloze cca 40 ha určenou primárně
pro individuální výstavbu rodinných domů. Předmětná lokalita se
nachází v severní části města Strakonice mezi komunikacemi Zvolenská a Radomyšlská. Mezi základní cíle regulačního plánu patří
návrh komunikačního řešení, které bude navazovat na plánovanou
stavbu severního dopravního půl-

Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice. Bližší informace o návrhu
regulačního plánu je možné získat v kanceláři odboru rozvoje
– úřadu územního plánování
MěÚ Strakonice (nádvorní budova MěÚ Strakonice, přízemí, číslo
dveří 2005) nebo na telefonním
čísle 383 700 831 (Mgr. Flachs),
případné dotazy je možné rovněž
zasílat pomocí elektronické pošty

oblouku. Veřejné projednání návrhu regulačního plánu Vinice –
Šibeník se uskuteční v úterý dne
26. 6. 2012 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Na Stráži Městského úřadu Strakonice (budova
čp. 270 na rohu ulice Na Stráži
a Velkého náměstí, vstup z ulice
Na Stráži, 4. patro). Námitky
a připomínky k návrhu regulačního plánu Vinice – Šibeník je možné zasílat na adresu Městský
úřad Strakonice – odbor rozvoje,

na e-mail: robert.flachs@mu-st.cz.
Kompletní dokumentace (textová
i grafická část návrhu regulačního
plánu Vinice – Šibeník) je k nahlédnutí také na webových stránkách města Strakonice v sekci
podnikatel – územní plánování
(www.strakonice.eu). Projektantem regulačního plánu Vinice –
Šibeník je Ing. arch. Jan Hubička, Adius – architektonický
ateliér).
Robert Flachs, odbor rozvoje

ŽÁDOST O SPOLUPRÁCI PŘI TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Jsme velice rádi, že díky rozumným občanům, se stále navyšuje
množství vytříděného, dále ještě
využitelného odpadu. Tento odpad nekončí na skládce, ale je dále recyklován a následně využíván
v průmyslu. Občas dochází k situacím, kdy je kontejner zdánlivě plný, ale přitom obsahuje jen
malé množství plastu nebo papíru. Někdy se najdou občané, co sice dobře třídí, ale zapomínají, že
je nutné plastovou láhev nebo
nápojový kartón před vhozením
pořádně sešlápnout, papírovou
krabici rozebrat či jinak zmenšit
objem. Množí se nám případy, kdy
kontejnery přetékají odpadem, po
vysypání se pak zjistí, že je vlastně
v kontejneru jen malé množství
odpadů – jsou totiž nesešlápnuté
4

a zabírají v nádobě zbytečně
místo. Kontejnery se pak vyváží
úplně zbytečně – odváží se vlastně
vzduch. Stoupají tak zbytečně náklady na dopravu. Nejvíce je tento
problém viditelný u nově vybudovaných podzemních kontejnerů, kde do vhozových šachet někteří občané vhazují rovnou celé
igelitové tašky s Pet lahvemi, ty
zacpou vstupní šachtu a ostatní již
nemají kam vytříděný odpad vhazovat.
Ještě jednou děkujeme, že odpad
třídíte a zároveň Vás žádáme o minimalizování objemu odpadu při
vhazování do nádob na tříděný
odpad, čímž šetříte do budoucna
i svoje peníze.
Lucie Klimešová, odbor životního
prostředí

DLUŽNÍCI MOHOU ŽÁDAT O SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ
Více než 1,4 milionu korun dlužili
k poslednímu dubnovému dni nájemníci užívající městské byty ve
Strakonicích. Mít střechu nad hlavou a pocit bezpečí a jistoty patří
k základním lidským potřebám.
Pokud nejsou uspokojeny, otvírá
se prostor velkým životním nesnázím. Proto je důležité dokázat si
srovnat priority a bydlení brát jako základ.
V nedávné době dalších osm neplatičů nájemného dostalo z městských bytů výpověď. Dlužili celkem 192 tisíc korun. „Každý se
může dostat do problémů, je ale
třeba snažit se svou situaci řešit
a spolupracovat,“ říká starosta
města Pavel Vondrys. On i další
radní jsou průběžně informováni
o neplatičích nájemného a rozhodují také o posledním kroku, kterým je výpověď z bytu.
Před tím ovšem mají dlužníci
možnost i čas situaci dostat pod
kontrolu. Pokud totiž nájemce poruší nájemní smlouvu a včas nezaplatí nájemné a zálohy na služby
spojené s užíváním bytu, snaží se
jej pracovníci technických služeb
kontaktovat, dostává upomínky
a upozornění. Nereaguje-li ovšem,
postupuje se dále podle druhu nájemní smlouvy. Při nesplnění povinností (tzn. nezaplacení 3 nájmů) vyplývajících z nájemní
smlouvy na dobu neurčitou obdrží nájemník tříměsíční výpověď.
U nájemních smluv na dobu určitou se dále smlouva neobnoví

a nájemce je povinen byt předat
správci. Pokud jej nepředá ve stanovené lhůtě, následuje návrh na
soudní vystěhování. Dluh však
může narůstat až do doby, kdy je
byt fyzicky předán dobrovolně
nebo za účasti soudního vykonavatele. Tím pádem dlužnou částku mohou navýšit ještě výdaje za
právníky, exekuci atd.
Nejlepší cestou, jak dluhy na nájemném urovnat a uhlídat, aby
dál nerostly, je splátkový kalendář, který nabízí Technické služby
Strakonice. Stačí se obrátit na
středisko bytového hospodářství
a na základě společné domluvy kalendář sepsat. Kontakty na pracovníky BH lze najít na webových
stránkách www.tsst.cz. „Je třeba
upozornit, že nezaplacením splátky pozbývá splátkový kalendář
platnost a nájemce se vystavuje výpovědi bez možnosti dalšího odkladu placení nájemného,“ dodává
vedoucí střediska bytového hospodářství Stanislava Tůmová.
Lidem, kteří mají vůči městu dluhy a chtěli by svou situaci řešit,
nabízí pomoc také sociální odbor
MěÚ Strakonice. „Hranice naší
pomoci jsou samozřejmě limitované možnými příjmy dlužníků a také
jejich ochotou spolupracovat. Obvyklou potíží těchto lidí bývá, že si
nedokáží stanovit priority,“ říká
vedoucí sociálního odboru Lenka
Vysoká. A jak už bylo řečeno, bydlení je základ.
(PR)

PORADÍME DLUŽNÍKŮM, JAK SPLÁCET DLUHY MĚSTU
Městský úřad Strakonice, sociální
pování při jednání s úřady a inodbor – oddělení sociální péče a postitucemi, při vyřizování výše
moci, nabízí pomoc občanům, kteuvedených dávek
ří dluží městu Strakonice finanční
– pomoc při oddlužení (pomoc
prostředky (poplatek za odpady, za
při sestavení splátkového kapsa, dluh na nájemném…) předelendáře nebo zajištění kontaktů
vším v těchto oblastech:
na instituce, které se oddluže– v poradenské činnosti, týkající
ním zabývají např. občanská
se možnosti čerpání dávek státporadna apod.)
ní sociální podpory, dávek
V případě potřeby se obraťte na
hmotné nouze, dávek pro zdrasociální pracovnice oddělení socivotně postižené, případně Příální péče a pomoci sociálního odspěvku na péči
boru Městského úřadu ve Strako– v případě potřeby a zájmu klinicích na adrese Smetanova 533,
enta, nabízí doprovod a zastuStrakonice (1. patro).
KONTAKTY:
Vedoucí sociálního odboru:
Mgr. Lenka Vysoká, tel.: 383 700 244, lenka.vysoka@mu-st.cz
Vedoucí oddělení sociální péče a pomoci:
Bc. Šárka Vávrová, DiS., tel.: 383 700 273, sarka.vavrova@mu-st.cz
Sociální pracovnice:
Marta Černochová, DiS., tel.: 383 700 246, marta.cernochova@mu-st.cz
Bc. Jaroslava Wolfová, DiS., tel.: 383 700 275, jaroslava.wolfova@mu-st.cz
Eva Křivancová, DiS., tel.: 383 700 327, eva.krivancova@mu-st.cz
Klára Nováková, DiS., tel.: 383 700 351, klara.novakova@mu-st.cz
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ZPRÁVY
Sedm set šedesát
čtyři události jsme
zaregistrovali v měsíci dubnu. Pět případů jsme na Policii ČR předali jako podezření ze
spáchání trestného činu. Přestupky na úseku veřejného pořádku řešili strážníci v pětatřiceti případech. Byly mezi nimi i mimo jiné
tři černé skládky či tři případy lepení plakátů na jiná, než povolená
místa ve Strakonicích. V dopravě
řešily hlídky městské policie více
než tři stovky přestupků. Bylo nalezeno dvanáct nezajištěných vozidel, požár, ale i šest mrtvých zvířat. Čtrnáct psích tuláků putovalo
do útulku.
O tom, že pěkné počasí, které panovalo v uplynulém měsíci, vytáhne na sluníčko řadu cyklistů, či
vyznavačů jízdy na kolečkových
bruslích, jsme se nejednou přesvědčili při kontrolách komunikace vedoucí od Hajské, ke komunikaci Modlešovice – Čejetice.
Komunikace je však často mylně
považována za čistě cyklostezku,
kde se bruslař, či cyklista nemůže
potkat s vozidlem, jako je tomu
například na Podskalí. Je zde
dopravní značka zákazu vjezdu,
ovšem s dodatkovou tabulí, povolující vjezd dopravní obsluze.
Proto zde můžete potkat traktor,
osobní motorové vozidlo, jehož řidič zde má bydliště, garáž, zahradu apod. Strážníci městské policie
budou samozřejmě při svých kontrolách pokutovat všechny řidiče,
kteří si jen chtějí zkrátit cestu od
Hajské. Zároveň však chci vyzvat
i vyznavače zejména kolečkových
bruslí k toleranci vůči řidičům.
– Opět se objevuje případ, kdy se
někdo snaží dostat do bytu staršímu spoluobčanovi. Tentokrát se
chtěli dva muži v dopoledních hodinách dne 2. 4. dostat k ženě,
bydlící v centru města, za účelem
čtvrtletní kontroly vody.
– Poděkování patří zaměstnancům obchodu v ulici Erbenova,
kteří nám v ranních hodinách dne
4. 4. odevzdali zde nalezenou peněženku s doklady a nemalou finanční hotovostí.
– Během měsíce dubna bylo uloženo několik blokových pokut za
volné pobíhání psa na místech,
kde je toto zakázáno či za pobíhání psa bez náhubku. Jedna taková
událost se stala i v odpoledních
hodinách dne 4. 4. v ulici U Sv.
Markéty.
– V poledních hodinách dne 6. 4.
došlo k fyzickému napadení mezi dvěma muži na Velkém náměstí.
– Ke slovní a následně i fyzické
potyčce došlo v brzkých ranních

hodinách dne 8. 4. v jednom ze
strakonických podniků. Po příjezdu hlídky městské policie se situace mezi všemi urovnala.
– Dne 8. 4. jsme přijali oznámení
o volně pobíhajícím psu po komunikaci v ulici Katovická. Hlídka
městské policie psa rasy francouzský buldoček odchytila a následně
umístila do útulku.
– Poděkování patří ženě, která
nás ve večerních hodinách dne
8. 4. upozornila na zraněného muže, sedícího na nástupišti nádraží.
Muž měl poranění v obličeji. Na
místo byla vyžádána hlídka RZS
a Policie ČR, jelikož dotyčný uvedl, že ke zraněním, která měl na
obličeji, přišel po napadení.
– Dne 13. 4. jsme byli požádáni
o vyslání hlídky do jedné ze strakonických restaurací, kde mělo
docházet k fyzickým potyčkám
mezi zde přítomnými hosty. Hlídka městské policie zjistila na místě
totožnost všech aktérů, kteří dále
již nic řešit nechtěli a odešli z restauračního zařízení.
– Na území našeho města se nám
objevilo několik míst, kam jsou
neustále v rozporu s obecně závaznou vyhláškou města umisťovány plakáty upozorňující na různé společenské či sportovní akce.
Tak tomu bylo i v dopoledních
hodinách dne 16. 4. Přestupce byl
tentokráte strážníky městské policie přistižen na místě a vyřešen
v blokovém řízení.
– Poděkování patří muži, který
nás upozornil na skupinku mladíků, kteří táhli železo po chodníku
v ulici Raisova. Hlídka MP dotyčné osoby zajistila a následně s podezřením z páchání trestné činnosti předala Policii ČR.
– Krátce po páté hodině ranní
dne 25. 4. spatřili strážníci MP
Strakonice na křižovatce ulic Bězděkovská a Na Ohradě vjet řidiče
motorového vozidla z vedlejší ulice značnou rychlostí, bez toho,
aniž by dal přednost ostatním
vozidlům. Strážníci jej následně
zastavili. Řidič jevil známky silné
opilosti, proto byl předán do rukou Policie ČR.
– Záznam z kamerového systému
usvědčil v nočních hodinách dne
25. 4. muže z trhání květin na
okrasných záhoncích u OC Hvězda. Namísto květin si dotyčný
z místa odnesl pokutové bloky.
– Dne 30. 4. krátce po poledni
jsme byli přivoláni do kempu na
Podskalí k otevření jedné z chatek,
kde se měl zdržovat host, který
však z objektu nevycházel a ani na
klepání nereagoval. Pronájemce
kempu společně s hlídkou městské policie chatku otevřeli. Uvnitř
však strážníci našli jen bezvládné

mužské tělo. Hlídka městské policie místo zajistila a přivolala
hlídku Policie ČR.
– Naše poděkování patří muži,
který nás ve večerních hodinách
upozornil na partičku mladíků,

kteří v ulici Na Dubovci rozkopávají popelnice. Mladíci byli strážníky krátce poté dopadeni a na
místě vyřešeni v blokovém řízení.
Milan Michálek, velitel strážníků
MP Strakonice
\

JMENOVÁNÍ ČLENŮ KRIZOVÉHO ŠTÁBU
V rámci 3. zasedání bezpečnostní rady ORP Strakonice, které se
uskutečnilo 10. května, byly jedenadvaceti novým členům kri-

zového štábu ORP Strakonice
předány starostou města jmenovací dekrety.
(PR)

Práce při první etapě revitalizace.

Foto: Archiv MěÚ

CÍLEM BUDE ZPŘÍJEMNĚNÍ PROSTŘEDÍ
Upravené dětské hřiště, nový povrch stávajícího sportoviště, opravené chodníky, komunikace rozšířené k obousměrnému provozu,
nová parkovací místa, vyměněný
mobiliář, kontejnerová stání, kompletně zrekonstruované veřejné
osvětlení a upravená zeleň včetně
automatické podzemní závlahy. Tyto změny by měla sídlišti Mír přinést druhá etapa revitalizace. Práce na ní budou započaty již v létě.
První etapa revitalizace, která začala na podzim loňského roku
úpravou komunikace v ulici Bavo-

rova a pokračuje nyní na sídlišti
Mír, je zaměřená především na
zlepšení bezpečnosti silničního
provozu ve zmíněné lokalitě. Kvůli nevhodnému parkování vozidel
v rozhledových místech byly místní křižovatky nepřehledné a obtížně průjezdné. Právě zpřehlednění
křižovatek a zvýšení bezpečnosti
chodců mají za cíl v současnosti
zde probíhající práce. V rámci
první etapy bylo taktéž vybudováno nové parkoviště pro 16 vozidel
ve vnitrobloku u mateřské školy.
(PR)

PÁTÝ ROČNÍK ČIŠTĚNÍ ŘEKY OTAVY
Město Strakonice zajistilo v letošním roce
vyčištění 23 kilometrů řeky Otavy
v úseku od Střelských Hoštic až
do Štěkně. Akce proběhla v rámci společného projektu Otavská
plavba, do kterého jsou zapojena
města Sušice, Horažďovice, Strakonice a Písek. Termín pro tuto
dobrovolnou eko akci byl stanoven na sobotu 21. dubna 2012.
Již v časné ranní hodině se sešlo
86 dětí a dospělých, aby ulevili
zlatonosné Otavě od nepořádku,
který byl naplavený na břehu. Šlo
převážně o odpad vyprodukovaný
lidskou lhostejností. Naštěstí je
mezi námi ještě mnoho lidí, kteří
se k naší přírodě chovají šetrně
a s úctou.
V úseku Střelské Hoštice – Štěkeň
se nasbíralo celkem 66 ks 120ti li-

trových pytlů. Jednalo se převážně
o PET lahve, pneumatiky, plechovky a igelitové obaly.
Nejen příznivé počasí, ale i Půjčovna lodí Slavík a Lodní servis
Strakonice umožnily, aby se dobrovolníci vydali čistit řeku i z lodí.
Díky tomu bylo možné dostat se
na těžko přístupná místa. Mezi
účastníky akce byli například členové České tábornické unie, Junáka, svazu skautů a skautek, Duhy
Husot Strakonice, SDH Střelské
Hoštice – Soptíci a v neposlední
řadě dobrovolníci z řad veřejnosti.
Již podle názvů spolupracujících
organizací je zřejmé, že péče o životní prostředí je blízká tématem
sdružením pracujících s mládeží,
proto především jim patří naše
poděkování.
Michaela Zábranská, oddělení CR
5
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VÝMĚNNÝ POBYT ZŠ PODĚBRADOVA S PARTNERSCHULE
TAUFKIRCHEN
I v letošním roce byl jako tradičně
zorganizován pro žáky, kteří se
učí německý jazyk, výměnný pobyt do partnerské školy v rakouském městečku Taufkirchen. Pobyt
byl třídenní, aby se žáci se svými
rakouskými kamarády lépe poznali. Pobytu, který proběhl ve dnech
17.–19. 4. 2012, se zúčastnilo
deset českých a deset rakouských
žáků ze 7. a 8. tříd obou škol.
Hned první den pobytu se žáci velmi sblížili, opadl ostych při komunikaci v cizím jazyce, mohli si
v praxi vyzkoušet své znalosti německého, ale i anglického jazyka.
Po příjezdu do partnerského města na nás čekali žáci 7. a 8. ročníku s p. ředitelem Josephem Kurz
a pí učitelkou Angelou Aichinger,
která s paní učitelkou Mirkou
Haladovou připravila již v pořadí
několikátý výměnný pobyt.

obuv. Poté nás přijal starosta
obce Taufkirchen, provedl nás
obecním úřadem a pozval všechny
do místní cukrárny. Pokračovali
jsme prohlídkou místního kostela,
kde nás nejvíce zaujaly varhany.
Mnozí z nás měli možnost si i vyzkoušet zvuky některých píšťal.
Po obědě jsme odjeli na výlet do
barokního městečka Schärding.
Po jeho prohlídce jsme se už rozjížděli opět do rodin svých partnerů.
Poslední den začal opět výukou ve
třídách našich kamarádů. Ve třetí
vyučovací hodině jsme se sešli už
všichni v jedné třídě a proběhla
v kruhu bouřlivá diskuze v německém jazyce, kde jsme si vyměňovali dojmy o pobytu. Pak jsme si
prohlédli zbytek prostor nové
taufkirchenské školy, ze kterých
nás nejvíce zaujala tělocvična

NOVÁ KNIHA JOSEFA REŽNÉHO
Koncem dubna letošního roku vyšla panu Josefu Režnému ze Strakonic jeho další publikace, tentokrát s názvem: Za chlebem do světa.
Paměti světáka Vojtěcha Hrubého
z Milejovic. V knize se dočtete
nejen o každodenním životě na
šumavském podlesí, ale i o „světácích“ a jejich působení za hranicemi.
Poutavě je zachycena atmosféra
tehdejší doby, zajímavé jsou pře-

devším postřehy hlavního protagonisty coby muzikanta putujícího s cirkusem Německem v době
II. světové války.
Publikaci vydalo Městské muzeum ve Volyni a zakoupit ji můžete
nejen ve Volyni, kde je instalována doprovodná výstava do 15. července 2012, ale i v Městském informačním centru Strakonice.
Irena Novotná

MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ PROJEKT NA KOLE DĚTEM
VE STRAKONICÍCH
Mezinárodní sportovní projekt
na podporu onkologicky nemocných dětí zavítá do Strakonic.
V pátek 15. června v 11.00 hodin
zastaví na Palackého náměstí peloton vedený známým velocipedistou Josefem Zimovčákem, který
k projektu dodává: „Pomáháme
onkologicky nemocným dětem při
zvládání následků jejich onemocnění.“ Mimo benefiční cyklotour,
jsou součástí projektu i preventivní přednášky pro školy. Na kole

dětem – nadační fond spolupracuje s dětskými onkologickými
klinikami a zajišťuje pro děti
ozdravné pobyty.
V pelotonu by do Strakonic měl
zavítat i prof. Pavel Pafko a další
významné osobnosti. Z Palackého náměstí doprovodí peloton na
kolech žáci ZŠ F. L. Čelakovského.
Zdravé město Strakonice celý
projekt podpořilo finančním darem.

JAKÉ DOKLADY DO ZAHRANIČÍ?
Dovolujeme si upozornit, že dnem
26. června 2012 končí možnost
cestování dětí zapsaných v cestovních dokladech rodičů. Po tomto
datu musí mít každý občan České
republiky k vycestování do zahraničí vlastní cestovní doklad. Z tohoto důvodu doporučujeme včas

Okamžik z výměnného pobytu.
Po oficiálním přijetí panem ředitelem jsme se občerstvili, prohlédli
část školy, naobědvali se ve školní
jídelně a pak už jsme se rozjeli do
svých hostitelských rodin. Ty měly
pro nás připravený program pro
oba následující dny. A tak se většina z nás mohla radovat z návštěvy „Baumkronenweg“ – nádherné
stezky v korunách stromů, někteří
z nás vyrazili na prohlídku Pasova
či do místní pizzerie na večeři.
Druhý den jsme společně navštívili výuku v nádherné nové škole
a po dvou hodinách odešli na exkurzi do místní fabriky HÖGL,
kde se vyrábí dámská a pánská

Foto: Archiv školy
a prostory pro výuku pracovního
vyučování – kuchyňka a dílny.
Potom před námi zůstala už poslední část programu našeho pobytu – prohlídka místního muzea,
které se nachází v přízemí školy.
Po dobrém obědě jsme se všichni
rozloučili. Během cesty domů
jsme už přemýšleli, jak své kamarády přivítáme zase my přibližně
za rok u nás ve Strakonicích.
Výměnné pobyty jsou velkou motivací pro učení cizích jazyků, bez
jejichž znalostí dnes mladá generace těžko obstojí.
Miroslava Haladová a žáci ZŠ
Poděbradova

VENKOVNÍ FITNESS STROJE NEJEN PRO SENIORY
V letních měsících budou na Podskalí umístěny tři fitness prvky nejen pro seniory. Bude se jednat
o elipsovité zařízení, prvek na procvičování chůze a surfovací zaříze6

ní. Celková hodnota realizace je
128 000 Kč. Město prostřednictvím odboru rozvoje získalo dotaci
z Nadace správného životního stylu ve výši zhruba 80 000 Kč.

požádat o vydání cestovního dokladu dítěte. K vycestování do států Evropské unie lze kromě cestovního pasu použít rovněž občanský
průkaz. Od ledna 2012 lze požádat o vydání občanského průkazu
také pro občany mladší 15 let.
Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR

STRAKONICE V BRATISLAVĚ
Dne 16. 5. proběhla v Bratislavě
na velvyslanectví České republiky
prezentace jižních Čech společně
s projektem Žijeme v památkách.
Zástupcům medií a cestovních
kanceláří byla představena města
České Budějovice, Český Krumlov a Strakonice.
Do našeho města pozvala k návštěvě paní místostarostka Ivana
Říhová. Posluchačům představila
národní kulturní památku stra-

konický hrad, lyrickou krajinu
kolem vodního toku řeky Otavy
i zajímavé tradice, které město
proslavily. Kulturním děním a především Mezinárodním dudáckým
festivalem provedla pí Dresslerová, ředitelka MěKS. Samozřejmě
nechybělo ani dudácké vystoupení v podání Prácheňského souboru písní a tanců a ochutnávka
jihočeských specialit.
Eva Janochová, oddělení CR

Dětský pěvecký sbor FERE ANGELI ZUŠ Strakonice
pořádá

NÁBOR DĚTÍ DO PŘÍPRAVNÉHO ODDĚLENÍ SBORU
Nábor je určen dětem ze 2. a 3. tříd ZŠ.
Nábor se koná v pondělí 4. června od 15.30 do 16.30 hodin, sál
ZUŠ, Zámek (areál strakonického hradu)
l Dle domluvy je možný i individuální termín
l Kontaktní osobou pro nábor do sboru je sbormistryně Fere Angeli
paní Mgr. Marcela Miková, marcelamikova@seznam.cz
Přípravný sbor má 45 minut týdně sborovou zkoušku.

ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE 6/2012

Z MĚSTA

ZÁJEMCI SI MOHOU PROHLÉDNOUT ŽIDOVSKÝ HŘBITOV
U STRAKONIC
Starobylý židovský hřbitov, který
se nachází západně od Strakonic,
není veřejnosti nepřístupný, jak by
se mohlo zdát. Zájemci o jeho prohlídku si mohou klíčky od brány
půjčit v Městském informačním
centru ve Strakonicích. Musí jen
složit vratnou zálohu 200 korun.

pocházejí z období druhé světové
války.
Kolem hřbitova je vysoká kamenná zeď, která měla zaručit ochranu hrobů před znesvěcením. V čele hřbitova stojí malý domek, který
plnil funkci márnice, v rohu je
zřízena pumpa k symbolickému

Židovský hřbitov se nachází u silnice na Pracejovice.
Židovský hřbitov, který se rozkládá na ploše 2.685 metrů čtverečních, byl založen na konci 17. století, kdy strakoničtí Židé dostali
povolení k jeho zřízení pod lesem
Holí. Není známo, kde pohřbívali
dříve. Nejstarší dochované náhrobky pochází z první poloviny
18. století. Nejstarší čitelný náhrobek je z roku 1736, nejmladší

Foto: Archiv MěÚ

omytí rukou po skončení pohřebního obřadu.
Pohřbívání zde skončilo během
druhé světové války, kdy byli strakoničtí Židé transportováni z města. Poslední pohřeb se tady konal
v 60. letech 20. století. V 90. letech 20. století byl hřbitov opraven, v současnosti se nepoužívá.
Petra Měšťanová, MIC

DĚTI SE PŘENESLY DO VZDÁLENÝCH OBLASTÍ
Akce Den Austrálie, Oceánie
a Antarktidy se uskutečnila 3. 5.
2012 v ZŠ Dukelská. Jednalo se
o projektový den, jehož cílem bylo
přiblížit dětem vzdálené části Země – Austrálii, Oceánii a Antarktidu. Z tohoto hlediska byly vybírány všechny besedy – Podmořská
setkávání, Austrálie křížem krážem, Nový Zéland, Historie mořeplavby, Uluru a NP Kata Tjuta,
Šalamounovy ostrovy a Samoa.
Tématu odpovídaly i další akce –
touch rugby, havajské tance, plstění vlny, přežití v extrémních podmínkách a minikurz potápění.
Akci připravovala a organizovala
třída 9.B. Žáci této třídy se podíleli
i na programu pro 1. stupeň –
pouštěli dětem pohádky, pořádali
pro ně soutěže – hod míčkem do
klokaní kapsy, klokaní skoky, vystřihování ovcí a četli dětem australské pohádky. Všechny třídy
1. i 2. stupně byly vyzdobeny v duchu těchto světadílů. V soutěži tříd
ve výzdobě zvítězila na 1. stupni
5.D, druhá je 4.A a na třetím místě
skončila 2.D. Na 2. stupni zvítězi-

la 7.M – Fidži, druhá je 7.A – Australský svaz – Queensland, třetí je
7.C – Marschalovy ostrovy. Ve vestibulu školy zpíval pěvecký sbor,
vystupovaly „havajské“ tanečnice,
prodávaly se „australské noviny“.
Velmi zajímavá byla výstava fotografií – Tváře moře, jejíž autorkou
je studentka Martina Balzarová,
která i přes svůj mladý věk patří
mezi známé podvodní fotografy.
Den Austrálie byl však i charitativní akcí. Vybralo se 11 600 Kč. Peníze budou použity na zaplacení
školného pro nově adoptovanou
Samuelu. Dívce je 8 let, ráda tancuje, chce se učit a stát se lékařkou.
Této akce se jako návštěva zúčastnil i Antonín Panenka, bývalý vynikající fotbalista Bohemians Praha.
Po besedě s chlapci v tělocvičně,
nám pochválil výzdobu a jako dárek si odnesl keramického klokana, kterého umístí do muzejní
sbírky Bohemians. Potěšila nás
velká účast veřejnosti na Dni otevřených dveří a pochvalné vzkazy
v naší návštěvní knize.
Dagmar Frühaufová, ZŠ Dukelská

KČT Rakovník
a KČT Fezko Strakonice
si Vás dovolují pozvat
ve dnech 8.–10. června 2012
na 18. ročník pochodu IVV
a 14. ročník mezinárodního pochodu IVV

STRAKONICKÁ 100
a PO STOPÁCH ŠVANDY DUDÁKA

Start a cíl: Strakonice – pátek: v místě ubytování
sobota a neděle: hradní nádvoří
Trasy: pátek 8. 6. 2012 – 10 km
– start 16.00–20.00 hod.
– 100 km
– start 20.00–22.00 hod.
sobota 9. 6. 2012 – 5–50 km
– start 06.00–11.00 hod.
10–130 km – cyklo – start jako pěší
neděle 10. 6. 2012 – 5, 10 km
– start 07.00–11.00 hod.
10–50 km
cyklo – start jako pěší
Cíl:
pátek do 22.00 hodin, sobota do 18.00 hod.,
neděle do 14.00 hod.
Ubytování: tělocvična ZŠ u nemocnice v ul. Radomyšlská – 40 Kč/noc
Startovné: 20 Kč/den, 30 Kč/2 dny, 40 Kč/3 dny
pro členy KČT sleva 10 Kč, mládež do 15 let zdarma
Mapy:
KČT č. 68 Pootaví: Strakonicko a Sušicko, KČT č. 35 Brdy
a Třemšínsko, cyklomapa Strakonicko (edice Geobáze)
Pozor!
v sobotu večer posezení U Dědka, vše za 15 Kč
Informace: Zdeněk Němec, Tržní 1151, 386 01 Strakonice,
tel.: 723 537 573, e-mail: z.nemec.68@seznam.cz
Informace o akcích IVV: www.ivv.kct.cz

INFORMACE O NOVÉM PROJEKTU ZŠ POVÁŽSKÁ
O loňských prázdninách vypracovala naše škola projekt s názvem
Moderně a interaktivně ve výuce
v rámci OP VK oblast podpory
Zvyšování kvality ve vzdělávání.
Celkové způsobilé náklady projektu jsou 6 533 000 Kč. Projekt je
zaměřený na inovaci výukových
metod a zavádění nových organizačních forem práce ve výuce přírodovědných a technicky zaměřených předmětů a matematiky.
V rámci projektu budou vytvořeny
nové vzdělávací materiály, dojde
k modernizaci vybavení a výukových pomůcek (např. financování

nového nábytku do odborných
učeben chemie a fyziky, nákup
4 interaktivních tabulí doplněných měřícími sadami PASCO,
mikroskopů, žákovských notebooků, magnetických stavebnic
apod.). Motivace žáků bude podpořena exkurzemi, které přiblíží
aplikaci oborů v praxi. Pedagogický sbor absolvuje vzdělávací semináře. Partnerem projektu je nově
vzniklý subjekt VOŠ, SPŠ a SOŠ
řemesel a služeb ve Strakonicích.
Doba realizace projektu je od 1. 6.
2012 do konce roku 2014.
Jaroslava Cháberová, ZŠ Povážská

NOVÁ MAPA OTAVSKÉ CYKLISTICKÉ CESTY V PRODEJI
V INFOCENTRU

Městské informační centrum
Strakonice nabízí pěším turistům a cyklistům novou mapu
Otavské cyklistické cesty „Krajem
Karla Klostermanna“. V aktualizovaném vydání jsou zmapovány
trasy v Povydří, na Sušicku, Stra-

konicku a Písecku. Mapa je v měřítku 1:50 000.
Na 72 kilometrovém úseku mezi Modravou a Katovicemi turisty čeká převýšení téměř 500 metrů. Trasa Katovice – Zvíkovské
Podhradí je v tomto ohledu méně náročná. Výškový profil tohoto úseku se pohybuje mezi
zhruba 350 až 450 metry nad
mořem. Mapa je v prodeji za 60
korun.
Infocentrum je od května otevřeno
v pondělí až pátek od 8 do 18 hodin a v sobotu od 9 do 13 hodin.
Petra Měšťanová, MIC
7
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AKCE A PROGRAM KIN

2.–3. 6.
NÁRODNÍ ŠAMPIONÁT
MAŽORETKOVÝCH SKUPIN

PŘIPRAVUJEME
NA ČERVENEC:

4. 6.
SETKÁNÍ
S BÁROU HRZÁNOVOU
Rytířský sál, od 19.30 hod.

6. 7.
KONCERT SKUPIN
TELEX, MUERTI, EXNI!TO
Letní kino, 20.00 hod.

5. 6.
PŘÍ(10)LET ANDĚLŮ
Dům kultury, 19.00 hod.
Koncert k 10. výročí založení dětského pěveckého sboru Fere
Angeli.

10. 7.
TAROTY JANA SKÁLOVÁ
Rytířský sál, 19.30 hod.

8. 6.
TŘI SESTRY
GAMBRINUS TOUR 2012
Letní kino, od 19.00 hod.
Dále vystoupí: Doktor P.P., E!E,
MZH
14.–15. 6.
STRAKONICKÝ DUDÁČEK
VI. ročník přehlídky dětských
dudáckých souborů a jednotlivců.
16. 6.
DANCE SHOW
Letní kino, od 13.30 hod.
12. ročník mezinárodní taneční
přehlídky.
18. 6.
PŘEDNÁŠKA
JAKUBA VÁGNERA O RYBOLOVNÝCH EXPEDICÍCH
Rytířský sál, 19.30 hod.
22. 6.
DIVADELNÍ SOUBOR
ČELAKOVSKÝ:
STRAKONICKÝ DUDÁK
II. hradní nádvoří, 21.30 hod.
1.–23. 6.
VÝSTAVA OBRAZŮ
VALENTINA HORBY
1. 6. od 17.00 hodin vernisáž,
úvodní slovo k výstavě PhDr. Ivana Říhová.
V doprovodném programu zahraje
Dívčí dudácká muzika.
26. 6.–29. 7.
CHICAGO PRES(S)
– VÝSTAVA OBRAZŮ
BERENIKY SAUDKOVÉ

17. 7.
DAN PŘIBÁŇ: CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA S TATROU
MEZI KAJMANY
Rytířský sál, 19.30 hod.
27. 7.
KONCERT SKUPINY NO NAME
Letní kino, 21.00 hod.

PŘIPRAVUJEME NA SRPEN:
3. 8.
BODYPAINTING – ZAŽIJTE
BARVY NA VLASTNÍ KŮŽI
9. 8.
KONCERT JARKA NOHAVICI
22.–26. 8.
XX. MEZINÁRODNÍ
DUDÁCKÝ FESTIVAL

KINO OKO STRAKONICE
Pátek 1.–neděle 3. června
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
ČR, rodinná komedie,110, 2D
Doporučená přístupnost: všem
TADY HLÍDÁM JÁ
Vstupné: 110 Kč
Letní rodinná komedie o tom, jak
vám pes změní život…
Pátek 1. června–pondělí 4. června
POZOR!!! od 17.30 a 20.00, pá–
ne jen od 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.

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
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Úterý 5.–středa 6. června
Od 17.30 a 20.00 hod.
Francie, akční/thriller/sci–fi, titulky, 95, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
ÚTĚK Z MS 1
Vstupné: 90 Kč
Uprchnout odtamtud je nemožné.
Dostat se tam je šílenství.
Čtvrtek 7.–neděle 10. června
Od 17.30 a 20.00 hod.
USA, dobrodružný/fantasy, dabing, 126, 2D
Doporučená přístupnost: všem
SNĚHURKA A LOVEC
Vstupné: 90 Kč
Pohádka skončila! Zapomeňte na
Sněhurku, jejímuž líbeznému zpěvu v legendární disneyovce naslouchá celá příroda. V téhle verzi
křehká princezna neváhá vlézt do
brnění a na zlou macechu vyrazit
s mečem v ruce.
Pondělí 11.–středa 13. června
Od 17.30 a 20.00 hod.
Francie, komedie/drama, titulky,
112, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
NEDOTKNUTELNÍ
Vstupné: 90 Kč
Film Nedotknutelní vidělo ve Francii téměř dvacet milionů diváků!
Ochrnutý a bohatý aristokrat Phillippe si za svého nového opatrovníka vybere Drisse, živelného mladíka z předměstí, kterého právě
propustili z vězení. Jinými slovy –
najde si na tuto práci tu nejméně
vhodnou osobu.
Čtvrtek 14.–pondělí 18. června
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
USA, animovaná komedie, dabing, 92
Doporučená přístupnost: všem
MADAGASKAR 3 3D
Vstupné: 150 Kč
Hrdinové Madagaskaru se vracejí.
A budou trojrozměrní!
Čtvrtek 14.–pondělí 18. června
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
ČR, drama, 95, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
DON‘T STOP
Vstupné: 100 Kč
Je ti taky osmnáct? Něco tě nesnesitelně štve a chceš to dostat ze sebe ven? Možná je nejvyšší čas
s tím začít něco dělat…
Úterý 19.–středa 20. června
Od 17.30 a 20.00 hod.
USA, akční/drama/horor, titulky
Doporučená přístupnost: od 12 let
PROMETHEUS 3D
Vstupné: 160 Kč
Ridley Scott, režisér filmů „Vetřelec“ a „Blade Runner“, se vrací
s žánrem, ke kterému pomáhal
psát pravidla. V Prometheovi stvořil další výjimečný svět, v němž

napínavé pátrání po kořenech naší civilizace na planetě Zemi zavede skupinu průzkumníků až do
neprobádaných koutů vesmíru.
Čtvrtek 21.–neděle 24. června
17.30 a 20.00 hod.
USA, komedie/romantický, titulky, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
JAK PORODIT A NEZBLÁZNIT SE
Vstupné: 90 Kč
Komedie Jak porodit a nezbláznit
se je humorným pohledem do života pěti párů v radostném očekávání.
Pondělí 25.–středa 27. června
POZOR!!! od 17.30 a 20.00, ÚT
pouze od 17.30 hod.
Austrálie, bláznivá komedie, 97, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
PAŘMENI
Vstupné: 100 Kč
Bláznivá komedie o ženichovi
a třech svědcích, kteří se vydají na
cestu do australského vnitrozemí
na velikou svatbu. Svérázní svědkové se postarají o řadu skandálních
situací a zažijí na vlastní kůži význam fráze „v dobrém i ve zlém“.
Čtvrtek 28. června–úterý 3. července
Od 17.30 a 20.00 hod.
USA, animovaná komedie, dabing, 94
Doporučená přístupnost: všem
DOBA LEDOVÁ 4:
ZEMĚ V POHYBU 3D
Vstupné: 150 Kč
Pokračování slavného snímku Doba ledová zavádí diváka přibližně
do doby před 200 miliony let, kdy
existoval jeden veliký kontinent,
kterému se říkalo Pangea.
SENIORSKÉ STŘEDY
Středa 13. května
POZOR!!! od 9.30 hod.
ČR, komedie, 104, 2D, promítání
pro seniory a handicapované
OKRESNÍ PŘEBOR – POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA
Vstupné: 50 Kč
Film Okresní přebor – Poslední
zápas Pepika Hnátka vychází
z populárního televizního seriálu
Okresní přebor.
FILMOVÝ KLUB – KINO OKO
Úterý 26. června
Od 20.00 hod.
ČR, dokumentární/sportovní, 73, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
TOMORROW WILL BE BETTER
Vstupné: 55 a 70 Kč
Fascinující cesta Libora Podmola
zobrazuje svět, ve kterém se plní
sny, přestože někdy odporují zákonům gravitace.
Změna programu vyhrazena.
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AKCE/POZVÁNKY

l

ŠMIDINGEROVA
KNIHOVNA
tel.: 380 422 700
pobočka za parkem: 380 422 720
e-mail: knihovna@knih-st.cz
l

l

l

l

l

l

l

l

l

ta Radek Žitný. Akce v rámci
Akademie volného času. ŠK,
společenský sál, 17.00 hod.
2. 6., 16. 6. a 30. 6. – pokračují Farmářské trhy. POZOR!! 2. 6. jsou farmářské
trhy přesunuty k plaveckému
stadionu – jako součást Ekofestivalu na Otavě. V dalších
termínech pak jako obvykle na
I. hradní nádvoří, 8.00–12.00
hod.
Denně od 9.00 do 17.00 je
po celou letní sezonu také otevřena hradní Vševědna (pod
schodištěm do knihovny), kde
je možné se lehce občerstvit,
získat základní turistické informace či využít veřejný internet.

do 18. 6. – Kabinet kuriozit.
Výstava prací žáků výtvarnél
ho oboru ZUŠ, ze tříd Dr. Jarmily Lískovcové a Mgr. Ivany
Schwarzové. ŠK, vstupní hala.
20. 6. – 31. 8. – Zadudej, dudáčku, zadudej. Soutěžní výstava obrázků žáků MŠ a ZŠ k 20.
ročníku MDF. ŠK, vstupní hala.
1. 6. – Den dětí na hradě. OdŠK A ČSOP ZVOU:
poledne věnované dětem ŠK
l Obnovená výstava Paměť strapořádá ve spolupráci s hudebkonických stromů. Probíhá
ní školou Yamaha a jazykovou
v půjčovně. Příspěvky (o stroškolou Helen Doron. Přijďmech památných i „obyčejte se pobavit a zasoutěžit si na
ných“) lze přinést nebo poslat
II. hradní nádvoří od 15.00 hod.
na hrdlickova@knih-st.cz.
2. 6. – Ve spolupráci s organizací
l Výstavka kvetoucích rostCassiopeia se koná Ekofestival
lin. K seznámení s rostlinami
na Otavě. Součástí celodenního
je možno si vypůjčit literaturu
programu budou farmářské
nebo se poradit u pultu.
trhy, řemeslný jarmark, předl Přírodovědný výlet s Ing. Jonáška s ekologickou tematikou,
sefem Peckou k prameloutkové a divadelní představeni Volyňky (15 km, lze krání a hudební produkce. Plavecký
tit). Neděle 10. 6. Sraz před
areál Strakonice, začátek v 8.00
nádražím, v 7:08 vlakem do
hod. Vstup zdarma.
Lipky. Cestou povídání o míst4., 5. 6. Slavnostní Pasováních sklárnách, o racích, poní prvňáčků na čtenáře. ŠK,
sledním šumavském vlkovi či
společenský sál, od 8.00 hod.
všivci žezlovitém...
12. 6. – PC školení – Prál Procházka s výkladem po zace s operačním systémem.
staveních Naučné stezky PodŽádáme zájemce, aby se přiskalí. Pátek 15. 6. Sraz v 17.00
hlašovali osobně, na telefonu
hod. před Zavadilkou. V přípa380 422 707 nebo mailem na
dě potřeby lze povídat o stezce
admin@knih-st.cz. ŠK, studovi v klubovně na hradě.
na, 9.30 hod. a 15.30 hod.
l Tvořivý podvečer s Alenou
12. 6. – celodenní výlet Po stoŠimáčkovou – letní dekorapách Oty Pavla. Cílem výletu
ce z papíru. PO 18. 6. mezi
budou místa známá z povídek
17.00–19.00 hod. v půjčovně
významného českého spisovav Husově ulici. Materiál a potele. Přednostně pro účastníky
třeby budou připraveny, ale
Akademie volného času, v přímůžete si přinést i vlastní.
padě volných míst pro čtenál Další společné hraní na kanře Šmidingerovy knihovny. Přitely vyrobené při akcích
hlášení osobně, na 380 422 719
ŠK. Neděle 24. 6. Koná se
nebo na akce@knih-st.cz. Odod 18.00 hod. Ve spolupráci
jezd v 7.00 hod. od nádraží ČD,
s o. s. Spona. K poslechu nebo
návrat v cca 18.00 hod.
i zpěvu zveme také veřejnost.
18. 6. – Irisdiagnostika. Zjišl Páteční schůzky kroužku
tění příčin zdravotních proMOPíků. Sraz vždy v 16.00
blémů z oční duhovky, možné
hodin na dopravním hřišněkdy rozeznat před jejich proti u ZŠ krále J. z Poděbrad.
puknutím. Jana Bělohlavová.
1. 6. půjdeme na Kuřidlo, 8. 6.
ŠK, společenský sál, 18.00 hod.
na zahradu k Taschnerovům,
21. 6. – Čeněk Šlégl – herec,
15. 6. přes Alšovu ulici k Zavarežisér a scénárista. Nejkondilce (po cestě si ukážeme skutroverznější osobnost tzv. prvorepublikové umělecké sféry.
pinu velkých habrů), kde je
Jeho život a úzký vztah k měsv 17 hod. sraz na cestu po natu Strakonice a jižním Čechám
učné stezce. 22. 6. si zahrajepředstaví badatel a publicisme na zahrádce u Skalických.
Více na www.knih-st.cz, www.csop-strakonice.net.

MUZEUM STŘEDNÍHO
POOTAVÍ
Otevřeno denně 9.00–17.00 hod.
Zbraně a militaria (z 19. a 20.
století)
28. 4.–10. 8.
Výstavní síň a mázhaus.
Střelecké terče a obrazy
28. 4.–24. 6.
Výstavní prostor Jelenka.
Dudácká muzejní noc
1. 6., 18.00–24.00 hod.
Muzejní noc začne v 18.00 hodin
vernisáží výstavy Jak šel čas...
Z historie Mezinárodních dudáckých festivalů ve Strakonicích
v kapitulní síni strakonického hradu. Dále bude následovat volný
vstup do všech expozic a výstav
Muzea středního Pootaví Strakonice, v jejichž rámci bude možné
vystoupat i na vyhlídkovou věž
Rumpál a pokochat se pohledem
na noční město či navštívit černou
kuchyni. V rámci muzejní noci vystoupí taktéž folklorní soubory dudáckých písní a tanců a nebude
chybět ani možnost vyzkoušet si
hru na dudy.
KAPITULNÍ SÍŇ
Jak šel čas...
2. 6.–26. 8.
Z historie Mezinárodních dudáckých festivalů ve Strakonicích.
Vernisáž: 1. 6. 2012, 18.00 hod.
Výstava prostřednictvím plakátů,
programů, vstupenek, festivalových džbánků a fotografií přiblíží
historii Mezinárodních dudáckých
festivalů ve Strakonicích od roku
1967 do současnosti.
ZÁMECKÁ GALERIE
Otevřeno: po–pá 13.00–16.00 hod.
Výstavní prostory Zámecké galerie nabízí kromě výstav i prodej
uměleckých předmětů a drobných
dárků.
Vystavují zde umělci ze Strakonicka a okolí, např. Valentin Horba,
Karel Kupka, Josef Synek, Jan
Sýkora, Zuzana Oberthorová –
Popelková, Teodor Buzu, Dalibor
Říhánek a další.
V galerii nakoupíte i keramiku
vytvořenou Jaroslavem Markem,
ateliérem Čavyně nebo šperky
z rukou Jany Zralé či Štěpánky
Denkové.
Veselé dárky vytvořili klienti sociálně terapeutických dílen občan-

ského sdružení Horizont z Písku
a zastoupen je zde i regionální produkt Prácheňska, Irenou Pribelskou – výrobky ze sena, keramikou Vladimíra Brůžka a dalších.
Otevřeno: po–pá 13.00–16.00 hod.,
so 13.00–16.00 hod.
Karel Kupka
16. 4.–31. 8.
Prodejní výstava obrazů k významnému životnímu jubileu strakonického malíře.
LÉTO POD RUMPÁLEM
l 1. 6. Dětský den (navazuje
Dudácká muzejní noc) Yamaha, DDM Strakonice, Šmidingerova knihovna
l Triptych tří královen:
6. 6. Já, Kunhuta Uherská (divadlo jednoho herce)
13. 6. Já, Eliška Přemyslovna
(divadlo jednoho herce)
20. 6. Já, Alžběta Rejčka (divadlo jednoho herce)
l 9. 6. DDM Strakonice (přehlídka tanečních kroužků)
l 19. 6. Letně podvečerní koncert – Smíšený sbor Hlasoň
a Dívčí pěvecká skupina Prácheňského souboru
l 26. 6. Letně podvečení koncert – Pěveckého sboru Gymnázia Strakonice
l 29. 6. Muzikál Mág – Synoch,
Muzikál Strakonice
l 4. 7. Veršovaná fraška Trumf
– Divadelní spolek K. Čapek
Děčín
l 23. 7. Klavírní recitál Carla
Peterssona
l 28. 7. Bigbítovo–rokový podvečer – Pařený cokánek, Bluestars 69
l 17. 9. Klavírní recitál R.
Rauera
Sledujte zvláštní plakáty.
STŘEDOVĚKÝ VODNÍ MLÝN
HOSLOVICE
Otevřeno denně 9.00–17.00 hod.
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 rok.
Klepač podlesí
16. 6., 10.00–16.00
Soutěž v naklepávání kosy a sečení trávy. Akce bude doplněna pečením chleba, česnekových placek
a houstiček.
www.muzeum-strakonice.cz,
tel.: 383 321 537, 380 422 608
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90 LET STRAKONICKÉ HÁZENÉ POHLEDEM DO HISTORIE  ČÁST PÁTÁ
Družstva Sokola a DTJ neustále
zvyšovala svoji výkonnost a začaly
přicházet úspěchy, jak v přeboru
kraje, tak na turnajích. Hrají již
také dorostenecká a žákovská
družstva. To se však již přiblížil
rok 1938, přichází doba protektorátu a obě TJ jsou zrušeny. V té
době, kdy sport byl jedinou radostí mladých lidí, se utvořilo jedno
silné družstvo, které hrálo pod
hlavičkou SK Strakonice 1908
a v roce 1941 se přihlásilo do krajské soutěže. Mělo opravdu dobrou
úroveň, a tak si mohlo dovolit pozvat i jedno z předních ligových
družstev - pražskou Spartu.
Nastává však krušná doba heydrichiády, která zasáhla i do řad
strakonických házenkářů. Mezi zavražděnými byli i nadšený organizátor Miloslav Píša a záložník
tehdejšího družstva František Kohout, jiní strádali v koncentračních táborech a věznicích. Těsně
před koncem II. světové války,
při náletu na Strakonice, zahynul brankář Karel Keřka.
Rozmach házené za protektorátu
měl i stinnou stránku, a to izolaci
v mezinárodním styku. Tato se
ještě prohloubila v roce 1947 kongresem IHF, který připravil pod-

mínky k dalšímu rozvoji házené
podle mezinárodních pravidel bez
přihlédnutí k české házené. Proto
v Československu nakonec došlo
v roce 1952 k ustavení dvou samostatných sekcí při SVTVS – pro
házenou a českou házenou.
Největšího rozvoje dosáhla česká
házená v roce 1954, kdy sekce české házené organizovala 447 oddílů a v nich 26 125 hráčů a hráček.
Po mezinárodních úspěších házené v šedesátých letech se česká
házená dostává do pozadí. Řada
oddílů z české házené přechází
k házené. Hráči a hráčky chtěli
soutěžit i na mezinárodní úrovni.
Česká házená byla vymazána i ze
školních osnov. V lednu 1971 byl
přijat pro českou házenou nový
název, a to národní házená, ale
tento název nikdy nezdomácněl.
Dlouho jsme byli přesvědčeni, že
po skončení války došlo ve strakonické házené k určité stagnaci,
způsobené tím, že se někteří hráči
z města odstěhovali, jiní zanechali
pro pokročilejší věk aktivní činnosti. Zmizelo hřiště, na kterém
bylo vybojováno tolik úspěšných
utkání a kde dnes stojí vysoký teplárenský komín, i hřiště na Křemelce, kde dnes stojí zimní stadi-

on. Oddíl české házené byl údajně
obnoven až v roce 1948 při sokolské jednotě ČZ.
O opaku svědčí podrobná statistika utkání Sokola Strakonice z let
1945–1949, kterou se podařilo získat ze soukromého archivu Karla Klose, tehdejšího hráče. První
utkání bylo sehráno jako přátelské
11. srpna 1945 od 19 hod. v Chlumu u Třeboně s místním SK, aby
hned druhý den v 10.30 hod. byl
sehrán mistrovský zápas Jihočeské první třídy v Českých Budějovicích s SK Suchdol. Od těchto
utkání až do 2. července 1949
obnáší tato statistika celkem 21
střetnutí, z nichž 12 bylo vítězných, 3 skončily nerozhodně. Soupeři Strakonic byla družstva SK
Suchdol, SK Chlum, SK Meteor
České Budějovice, SK Slavia Tábor, SK Hluboká, Sokol Písek,
DTJ Suché Vrbné, Svit Sezimovo
Ústí, VSJ České Budějovice, VSJ
Tábor, Sokol Zdemyslice, Sokol
Týn n/Vltavou, Sokol Třeboň II.,
Sokol Tábor I., Olympia Třešť
a Sokol Soběslav.
V těchto utkáních bylo dosaženo
celkové skóre 165 : 129 a o vstřelené branky se rozdělili: Antonín
Greil 71, Karel Klos 44, Faust 18,

Václav Dort 13, Stanislav Kovář
6, Emil Slavíček (jinak brankář)
a Zeman po 1. V sestavách se dále
objevovala jména: Josef Herzig
(brankář), Karel Šíma, František
Baloun, Karel Babor, Teplý, Staněk, Jan Kovář, Jaroslav Kovárna, František Rychtář, František
Modrý, Kůta, Václav Hule, Kovařík. A to víme, že v té době hráli
i další: Jaroslav Straka, Eda Krejčík a Josef Krtek. U posledně jmenovaného si pamatujeme, že byl
výtečným brankářem v kopané
i ledním hokeji, že by se nepostavil do házenkářské branky?
V roce 1949 dochází k transformaci existujícího oddílu házené
Sokol Strakonice. Česká házená je
jedním ze sedmi sportovních oddílů, jež byly u vzniku Závodní sokolské jednoty ČZ. Tento název
byl později přeměněn na DSO
Spartak (při n.p. ČZM Strakonice) a pokračovatelem je současná
TJ ČZ Strakonice, jak bude uvedeno dále. V té době se sešla parta
poctivých a obětavých lidí, zapálených do házené, v jejímž čele stál
František Pendl, pozdější tajemník TJ ČZ, kterému pomáhali
F. Baloun, F. Rychtář, A. Greil,
F. Zíka a další. Jak se jim v házené
dařilo, o tom zase příště.
Jiří Dobeš

PROVOZ PLAVECKÉHO STADIONU V ČERVNU 2012
Letní areál bude v případě příznivého počasí v provozu denně od 12.00 do 19.00 hodin (večerní plavání od 20 hod. v krytém bazénu
nebude), v případě nepříznivého počasí bude provoz pro veřejnost v krytém bazénu dle rozpisu. Info, kde se plave, na tel. číslech:
380 422 761, 380 422 763. V sobotu 2. 6. budou v letním areálu plavecké závody „Zlatý FEZ“ a „Ekofestival na Otavě“.
Martin Walter, vedoucí plaveckého stadionu

CENÍK LETNÍHO AREÁLU V ČERVNU

KRYTÝ BAZÉN
PONDĚLÍ 6.00–8.00 12.30–13.30 14.30–15.30 17.00–20.00x
(kondiční plavání)
ÚTERÝ
STŘEDA

14.30–15.30 (lichý týden)
13.30–15.30 (sudý týden)
6.00–8.00 12.30–13.30* 13.30–17.00
(kondiční plavání)

ČTVRTEK
PÁTEK

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

SOBOTA

15.30–22.00
(15.30–19.00x)

12.00–19.00

NEDĚLE
13.00–19.00
Vysvětlivky: x – polovina bazénu, * – plavání pro důchodce

AKTUÁLNÍ PROGRAM

FITNESS

v pátečním Strakonickém deníku,
na tel.: 380 422 761, na infolince 380 422 763 nebo na webu:
www.starz.cz.

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

KURZY PRO NEPLAVCE
PO–ČT 15.30–16.30
pro děti od 5 let
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14.00–19.00
14.00–19.30
zavřeno
15.00–19.30

Změny programů vyhrazeny!

děti do 3 let (včetně)
zdarma
děti od 4 do 15 let (včetně)
50 Kč
osoby starší 15 let
60 Kč
osoby s průkazem ZTP
30 Kč
osoby s průkazem ZTP/P
zdarma
rodina 2 dospělí + 1 dítě (do 15 let)
platí 2 dospělí
rodina 2 dospělí + 2 děti (do 15 let)
platí 2 dospělí + 1 dítě
rodina 2 dospělí + 3 děti (do 15 let)
platí 2 dospělí + 2 děti
Rodinné vstupné platí v případě, že rodiče nevyužívají některou z dalších slev (permanentní vstupenka, bodová vstupenka, legitimace pro
volný vstup)!

VÝJIMKY
SAUNA mimo provoz.
Soustředění sportovních oddílů v letním areálu plaveckého stadionu:
1. 6.
PK Jindřichův Hradec – plavci
2. 6.
Zlatý FEZ – plavecké závody
1.– 9. 6.
USK Praha – plavci
1.–10. 6.
Jiskra Domažlice – plavci
7.–10. 6.
SK Motorlet Praha – plavci
16.–17. 6.
I. liga muži – finále vodní pólo
25.–30. 6
PSK Olymp Praha – plavci
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!
9. 6.

Hrad žije tancem a muzikou – v rámci novinky Léto pod
Rumpálem, od 13.00 hod. – vystoupení hostů, tanečních
kroužků DDM a soutěž BREAKDANCE BATLEZ – pro širokou veřejnost
11. 6.
Závěrečný koncert hudebních a tanečních kroužků DDM
Strakonice (16.00 hod. sál DDM Na Ohradě)
12. 6.
Závěrečný koncert hudebních a tanečních kroužků DDM
Vodňany (17.00 hod. sál DDM Vodňany)
14. 6.
Závěrečný koncert hudebních a tanečních kroužků DDM
Strakonice (16.00 hod. sál DDM Na Ohradě)
15.–17. 6. Dance show 2010 – XII. ročník taneční přehlídky (areál letního kina ve Strakonicích)
20. 6.
Hurá na prázdniny – akce pro veřejnost – deskové hry o přírodě, prohlídka a krmení zvířátek, soutěže (15.00–17.00
CEV na Podskalí)
Zájmové kroužky DDM končí v pátek 15. června 2012, dík patří všem,
kteří se po celý rok věnovali dětem, a všem, kteří s námi spolupracovali.
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
Středa 6. 6. Meditační večer ve 20.00 – tentokrát pod širým nebem, s tibetskými mísami a elementem ohně, vstupné 80 Kč.
Sobota 16. 6. Vzduchem, vodou i po zemi v 15.00 – tatínkové, maminky i děti, přijďte si s námi zasoutěžit na Podskalí na ostrov (šipky, trampolína, aquazorbing, čtyřkolky), akce je součástí celostátní kampaně –
Táta dneska frčí.
Středa 20. 6. Po stopách dudáka v 15.30 – sraz před infocentrem na
Velkém náměstí, půjdeme společně na tematickou vycházku Dudáci
a dudy, pro děti jsou připraveny odměny.
Čtvrtek 28. 6. Hurá na prázdniny – čas, místo i program bude překvapením (více na webových stránkách).
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
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.
Ukázka programu na červen – ambulantní centrum:
Každé pondělí vaříme od 10.00 do 13.30.
Každý čtvrtek jezdíme do Volenic na koně, kde je hřebelcujeme,
čistíme jim kopyta, vodíme je a jezdíme na nich,
sraz ve Fokusu máme vždy v 10.30.
12.–13. 6. Výlet do Štědronína – více informací na letáku.
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 13.00–16.00 hod.
Více informací o programu ambulantního centra, terénní služby
a sociálně terapeutické dílny naleznete na www.fokus-pisek.cz

Červnové akce pro veřejnost

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

4.–8. 6.

Výběr dětí pro nový školní rok, postupové a závěrečné
zkoušky
5. 6.
Výroční koncert Fere Angeli v MěDK od 19 hod.
11. 6.
Klavírní koncert žáků M. Valíčkové
14. 6.
Koncert žáků P. Karase od 17 hod. v zámeckém sálku
14.–15. 6. Vystoupení na Strakonickém dudáčkovi (B. Šabek s žáky)
18. 6.
Ukončení výstavy výtvarného oboru – Kabinet kuriozit ve
Šmidingerově knihovně
19. 6.
Koncert žáků M. Piklové od 17.30 hod. v zámeckém sálku
21. 6.
Koncert žáků M. Krále od 17 hod. v zámeckém sálku
Soutěže, přehlídky, zájezdy
8.–13. 6. Celostátní přehlídka Dětská scéna ve Svitavách (J. Lhotská
s žáky)
14. 6.
Zájezd výtvarného oboru na Výstavu Theodora Pištěka do
Plzně
14.–16. 6. Celostátní kolo recitační soutěže Wolkerův Prostějov
(J. Lhotská s žáky)
16. 6.
Vystoupení Malé muziky ZUŠ v Poříčí (F. Zetek s žáky)
Vystoupení souboru L. Mráze v Dřešínku
17. 6.
Zájezd hudebního oboru na Concertino Praga
20.–24. 6. Celostátní kolo divadelní přehlídky Mladá scéna v Ústí nad
Orlicí (J. Lhotská s žáky)
21.–24. 6. Zájezd pěveckého sboru na festival do Itálie (M. Miková s žáky)
Výběr žáků do ZUŠ ve Strakonicích pro školní rok 2012/2013
Podrobné informace naleznete v květnovém Zpravodaji na straně 12.

EKOLOGICKÉ HRÁTKY NA PODSKALÍ
 JAK SE ŽIJE ZVÍŘÁTKŮM VE STRAKONICÍCH?
V pátek 8. června 2012 od 15.00 do 19.00 hodin na dětském hřišti na
Podskalí.
Děti se zdarma formou herních aktivit dozví o zvířátkách, která mohou
žít na Podskalí a také o tom, jak se chovat k přírodě. Mohou si vysoutěžit
drobné ceny. V případě nepříznivého počasí se ekohrátky přesouvají na
15. června 2012.

2. MUZIKANTSKÁ DÍLNA POŠUMAVSKÉ DUDÁCKÉ MUZIKY
15.–17. 6. 2012 prostorách ZUŠ Strakonice, Kochana z Prachové
Začátek v pátek 15. 6. 2012 od 18.00 hodin
Workshop s lidovou muzikou, tancem a zpěvem.

LETNĚ PODVEČERNÍ KONCERTY V KAPITULNÍ SÍNI
V úterý 19. června 2012 od 19 hodin
Účinkují: Smíšený sbor Hlasoň a Dívčí pěvecká skupina Prácheňského souboru
l V úterý 26. června 2012 od 19 hodin
Účinkují: Pěvecký sbor Gymnázia Strakonice a hosté
Vstupné dobrovolné.
l

KONCERT V RYTÍŘSKÉM SÁLE
Alexander Shonert, od židovství ke křesťanství
5. června 2012 v 18.00 hod., Rytířský sál, strakonický hrad
Koncert geniálního houslového virtuosa, přezdívaného „Paganini ze
Sibiře“.
Alexander Shonert – housle, Natália Shonert – klavír
Rezervace: quovadis.cafe@seznam.cz, tel.: 608 079 461
11
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POHLED DO HISTORIE
gace milosrdných sester sv. Františka Boromejského s představenou Sarkandrou. V sirotčinci
pracovaly tři řádové sestry, kterým
pomáhaly ženy ze strakonického
Červeného kříže. Ve Spolkovém
domě se o vojáky staraly pouze
členky Sokola. I přes jejich obětavou pomoc bylo ošetřovatelů málo, proto se mezi ně zařadili vojáci

Vážení čtenáři, v letošním roce si strakonická nemocnice připomíná 120 let své činnosti, proto jsme pro vás připravili sérií článků
o její historii.
dům (sokolovna v ulici Na Stráži),
I. světová válka
kde rozmístili 120 postelí, a část
První světová válka zasáhla výokresního sirotčince (pobočka
znamně do práce lékařů a ošetřoknihovny v Husově ulici) pro 50
vatelek a do provozu Všeobecné
vojáků. S lékaři Karlem Machalicveřejné nemocnice Františka Josefa I. V průběhu války se zhoršoval zdravotní stav obyvatel, rostla kojenecká a dětská úmrtnost
a rozšířila se tuberkulóza. Například koncem války z jednoho tisíce obyvatel umírali dva na plicní
tuberkulózu. Mnoho nemocných
(tuberkulóza, tyfus, spála, průjmy) bylo hospitalizováno v tzv.
infekčním baráku, který byl součástí každé nemocnice.
Brzy po vypuknutí války se začaly
přeplňovat vojenské nemocnice
a lazarety a ranění vojáci přišli i do
Strakonic. 5. listopadu 1914 přijel
na vlakové nádraží první transport
a „vlak s raněnými očekáván obrovStrakonické členky Červeného kříže s mikulášskou nadílkou. Uprostřed
ským zástupem obecenstva. Každý
vedoucí Mil. Císařová. Omluvte zhoršenou kvalitu dobového snímku.
chtěl viděti raněné, kteří byli veFoto: Státní okresní archiv Strakonice, fond OÚNZ
směs z města neb blízkého okolí.“ (Kronika města). Nemocnice
s lehčím zraněním. Vojenský lakým, primářem nemocnice, a semohla ve své budově uvolnit pouzaret ve Strakonicích skončil v zákundářem Šimonem Koubou spoze sedmdesát lůžek pro raněné,
věru roku 1917.
lupracoval vojenský štábní lékař
proto byly pro následné doléčení
Dokladem pomoci strakonických
František Tyl a o raněné pečovalo
vyklizeny dva objekty. Spolkový
žen je zápisníček Marie Homerotaké pět řádových sester Kongre-

vé, vzácně uchovaný v rodině Lumíra Štrobla. Jsou v něm podpisy
a poděkování vojáků z nejrůznějších míst monarchie, například
z Tirol, Českého Brodu, Bukoviny
(azbukou) či maďarských měst.
Dne 3. března 1915 zapsali tři Češi „Není to platno nic, my musíme
zítra ráno mašírovat pryč.“
Vraťme se k počátkům nemocnice,
založené v roce 1892. Od roku
1896 do roku 1915 byl primářem
MUDr. Karel Machalický. V březnu uvedeného roku například
ošetřili 122 nemocných a zemřelo
pět osob. Po odchodu K. Machalického nastoupil na jeho místo
sekundární lékař Šimon Kouba.
Ošetřovatelky, sestry boromejky,
nepečovaly pouze o nemocné. Jejich úkolem bylo vydávat a přijímat
prádlo, starat se o nemocniční hospodářství (dobytek a zahradu)
a podle smlouvy měly nad bývalou
kuchyní (později centrální laboratoře) oddělené bydlení a domácí
kapli. V nemocnici pracovaly ještě
dvě služky a domovník.
Kapitola bude součástí knihy ke
120 letům strakonické nemocnice. Autor přivítá fotografie, dokumenty či vzpomínky, které přiblíží
její historii hlavně v 50.–80. letech
(tel.: 776 764 307).
Miroslav Špecián

společně vznikne neformální společenství plné muziky, zpěvu, často i tance a hlavně dobré nálady.
Domnívám se, že pro malé a mladé strakonické muzikanty bylo a je
účinkování na dudáckém festivalu
obrovskou zkušeností a i dnes je
důležité jim tuto možnost poskytovat.
Ale zpátky k roku 1986. Tehdy se
festivalu ve Strakonicích účastnilo
více než sedm set účinkujících,
a to už je úctyhodné číslo. Ze
zahraničí přijeli už z dřívějších
ročníků známé soubory – se
svým temperamentním folklorem
se představily dětský soubor z bulharského Plevenu, či maďarská
skupina Samodínské dudácké
školy. Nechyběli ani Poláci, Estonci, nepřehlédnutelní Skotové
i bodří dudáci z Anglie. Již potřetí
se na festivalu ukázali Lužičtí Srbové z tehdejší NDR. Odsud také
poprvé přijela berlínská skupina
Spilwut s velmi zajímavou stylizací v duchu středověkých kumštýřů. Za poznámku stojí, že kvůli
jejich osobitému přístupu nedoporučila tehdy centrální východoně-

mecká instituce jejich účast, ale
nakonec se skupině přeci jen do
Strakonic přijet podařilo.
V rámci VIII. MDF se poprvé ve
Strakonicích představili Španělé
z Galicie. Nováčky byli také Řekové, kteří ale nesplnili základní podmínku festivalu a přijeli do Strakonic bez dud. Podobně tomu bylo
u italského souboru, ten doprovázely akordeony. Naštěstí z Itálie
dorazil jako sólista dudák GianniPerilli, který souboru vypomohl.
Francii tentokrát reprezentovala
jen malá skupina 3 mladých francouzských muzikantů (dva typy
dud, niněra). Československo zastupovalo 17 folklorních uskupení
a samozřejmě nechyběli dudáci
jednotlivci, kteří jsou opravdovým
kořením dudáckých festivalů.
Festival ale nejsou jen dudy. Každý ročník obohacují i různé doprovodné akce. Např. v roce 1986
(předtím už v roce 1983) se s velkým úspěchem diváků setkal Tylův Strakonický dudák aneb Hody
divých žen v podání strakonického
divadelního spolku Čelakovský.
Irena Novotná

KAPITOLY Z HISTORIE NEMOCNICE

VIII. MEZINÁRODNÍ DUDÁCKÝ FESTIVAL  1986
Dnešní povídání si dovolím začít osobní vzpomínkou. Osmý
mezinárodní dudácký festival
(22.–24. 8. 1986) byl prvním fes-

hluboké vzpomínky. Nejen na samotné hraní na „velkém“ pódiu,
ale také na osobní setkání s českými i zahraničními hudebníky,

Legenda strakonických festivalů – John Forster Charlton (vpravo) tu vystoupil naposled v roce 1986. Štafetu po něm přebral Neil Smith (vlevo),
který do Strakonic jezdí dodnes.
Foto: František Zemen, archiv MSP
tivalem, kterého jsem se spolu
s dalšími malými strakonickými
muzikanty poprvé účastnila jako
účinkující. Zanechalo to ve mně

a zvláště pak na improvizovaná
vystoupení po městě. To je příležitost, kdy se ztratí hranice mezi
muzikanty a posluchači, a kdy
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