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PREVENTIVNÍ ČIŠTĚNÍ ŠKOL OD AZBESTOVÝCH A MINERÁLNÍCH VLÁKEN
Základní škola Dukelská a Základní škola Poděbradova ve Strakonicích budou během prázdnin speciálně vyčištěny. Důvodem
k tomuto kroku je pravděpodobnost zvýšeného obsahu azbestových vláken ve vnitřním
prostředí těchto škol, respektive
v některých jejich částech. Město
na sklonku loňského roku nechalo udělat preventivní měření, které provedli pracovníci Státního
zdravotního ústavu se sídlem
v Plzni. „K tomuto opatření nás vedl známý případ školy na českobudějovickém sídlišti Máj, kdy musely
být děti během školního roku vystěhovány, aby budova mohla být
vyčištěna. Rada města proto rozhodla, že měření bude provedeno
jednak v ZŠ Poděbradova, kde
vzhledem k nedávnému zateplení
proběhla řada stavebních úprav,
a tudíž i možných zásahů do prvků
obsahujících azbest, což by eventuálně mohlo způsobit únik azbestových vláken, a také v ZŠ Dukelská,
o níž je známo, že na stavbu spojovacího krčku mezi budovami byly
použity azbestocementové tzv. boletické panely,“ říká místostarosta
Pavel Pavel. Následný průzkum,
který provedl Státní zdravotní
ústav se sídlem v Hradci Králové,

tento možný zdroj azbestu na
základní škole Dukelská potvrdil,
na ZŠ Poděbradova potenciální
zdroj úniku azbestových vláken
objeven nebyl.

Propojovací chodba z boletických panelů je ekologickou zátěží.
Foto: Archiv MěÚ
Dostavby obou škol byly provedeny v období, kdy se azbest zcela
běžně využíval nejen ve stavebnictví pro své výhodné fyzikálně chemické vlastnosti, kterými
jsou například nehořlavost, pevnost a ohebnost, či odolnost
vůči kyselinám i zásadám.

Vyšší koncentrace azbestových
vláken
Podle výsledků uvedeného preventivního měření se v někte-
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Legenda mezi dudáky – Josef Režný.

rých částech objektů škol může
vyskytovat vyšší koncentrace azbestových a minerálních látek
v ovzduší, než připouští hygienická norma. Speciální vyčištění

Foto: Archiv MěÚ

spočívá ve vysátí všech povrchů
podlah, stěn, stropů, oken i vybavení vysavači se zvláštními filtry
a ještě následném omytí. Úklid
proto musí provést specializovaná firma, která také zajistí ekologickou likvidaci vysátého prachu.
Ten bude v zajištěných obalech
umístěn na skládku nebezpečného odpadu. Obě školy vyhlásily
v červenci výběrové řízení na realizátora akce.
Azbest je minerál ze skupiny silikátů, jehož pouhým zrakem neviditelná dlouhá vlákna se mohou
vdechnutím dostat až do plicních
sklípků. Zde vyvolávají podráždění, které v určitých případech
může vést k rozvoji onemocnění. Byla prokázána karcerogenita těchto vláken. Do vzduchu se
uvolňují při neodborném zacházení s materiály obsahujícími
azbest, tedy především mechanickým poškozováním. Takovými
materiály nejsou jen zmíněné boletické panely, ale například i v minulosti oblíbené eternitové střechy, které ještě dnes „zdobí“
nejeden dům, chatu či kolnu, různé nehořlavé podložky či zástěny používané v domácnostech, ale
také někdejší ochranné pomůcky
pro hasiče. „Používal se prakticky
všude tam, kde byla žádoucí nehořlavost materiálu. Pamatuji se,

že se azbestovou směsí stříkaly
střešní trámy na půdách,“ doplňuje Pavel Pavel.

Oddělení pavilonů ZŠ Dukelská
Základní škola Poděbradova by
po vyčistění měla být již prakticky bez jakéhokoliv rizika. ZŠ Dukelská, kde byl jako zdroj dalšího
možného uvolňování azbestových
vláken do ovzduší označen zmíněný propojovací článek z boletických panelů, v příštích letech
projde stavebními úpravami. „Zatím bude tento prostor zneprůchodněn a uzavřen. Každý z pavilonů bude mít samostatný vstup,“
říká místostarostka Ivana Říhová „Jde o dočasné opatření. V budoucnosti město musí vyřešit přestavbu této části školy.“
Obě školy budou znovu otevřeny
po dokončení prací a provedení
celé řady výstupních měření, která potvrdí účinnost opatření.
„Do konce prázdnin by mělo být
hotovo, aby 3. září mohla bez
problémů začít výuka,“ doplňuje
místostarostka. Neznamená to
ovšem, že se až dosud děti učily
ve zdravotně závadném prostředí. Čistění i drobné stavební
úpravy mají především preventivní charakter.
Náklady budou hrazeny z peněžních fondů obou škol a z rozpočtu
města.
Podle loňské analýzy České školní inspekce bylo 291 škol v České
republice postaveno za použití cementoazbestových desek. Takzvané boletické panely se využívaly
především v 70. a 80. letech minulého století, kdy republika zažívala „stavebně–panelákový“ rozmach. V současnosti je používání
azbestu značně regulováno, resp.
zakázáno. Limity pro chemické,
fyzikální a biologické ukazatele
pro vnitřní prostředí pobytových
místností některých staveb (tedy
například škol) určuje hygienická vyhláška č. 6/2003 Sb. Tato
přísná kritéria se však netýkají,
možná trochu paradoxně, objektů určených k trvalému bydlení.
(PR)
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Z RADNICE

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
65. jednání dne 13. 6. 2012
Rada města souhlasila:

NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY
s přidělením nadačních příspěvků
ze společného grantu města a Komunitní nadace Blanicko–Otavské následujícím subjektům: Fokusu Písek, pobočce Strakonice ve
výši 25 000 Kč na vzdělávání za
kvalitou, Sdružení zdravotně postižených ČR, Územnímu sdružení Strakonice ve výši 25 000 Kč
na projekt Koulíme si pro radost,
Sdružení hasičů ČMS okresu Strakonice ve výši 25 000 Kč na Dobrovolnictvím k výchově dětí, Centru
pro zdravotně postižené Jihočeského kraje – pracovišti Strakonice
ve výši 13 000 Kč na projekt Chceme být nejlepší a Českému červenému kříži – ÚOS ČČK ve výši
12 000 Kč na ocenění nových bezpříspěvkových dárců krve, vícenásobných dárců a dobrovolníků.
Letos již potřetí byly rozděleny
prostředky ze společného grantu
Zdravého města Strakonice a Komunitní nadace Blanicko – Otavské. Tento grant je financován padesáti procenty z rozpočtu města
a padesáti procenty z prostředků
nadace. Díky tomu bylo mezi strakonické neziskové organizace od
roku 2010 rozděleno již 300 tisíc
korun.
Spolupráce s nadací je vzájemně
výhodná jak pro program zdravého města, tak pro komunitní nadaci. Oba mají některé společné
cíle. Díky společnému grantu je
možné podpořit neziskové organizace, jež cíle naplňují, dvakrát
větším množstvím peněz.

rou prospěšnou aktivitu podpoří
šekem na deset tisíc korun a kdo
obdrží tzv. šeky útěchy. Díky společnému hlasování budou letos
podpořeny výše uvedené aktivity.

67. jednání dne 27. 6. 2012
Rada města schválila:

PŘÍSPĚVKY A GRANTY
PRO MĚSTO
grant Jihočeského kraje ve výši
155 000 Kč na projekt Podpora
sociálních služeb – zkvalitnění
poskytovaných služeb v městském
ústavu sociálních služeb, investiční grant Jihočeského kraje ve výši
100 000 Kč na obnovu plaveckých drah a označení hřiště na
vodní pólo, neinvestiční dotace z Jihočeského kraje ve výši 20 000 Kč
na Jamboree 2012, 10 000 Kč
na Národní šampionát mažoretek
a 15 000 Kč na Strakonický dudáček, finanční dar z Jihočeského kraje ve výši 100 000 Kč na
mezinárodní dudácký festival, dotaci z Jihočeského kraje ve výši
129 738 Kč na projekt Rovné příležitosti pro každého, šance pro
všechny při ZŠ Povážská Strakonice, neinvestiční grant z Jihočeského kraje ve výši 30 000 Kč
na zkvalitnění péče o zvířata
v psím útulku ve Strakonicích.

PŘÍSPĚVKY PRO SPORT
A VOLNÝ ČAS
s poskytnutím příspěvků ve výši:
2 500 Kč TJ Sokol Strakonice na
dopravu v rámci účasti členů
TJ Sokol Strakonice na XV. všesokolském sletu v Praze v termínu
1.–6. 7. 2012; 1 000 Kč JSDH
Dražejov na nákup pohárů, diplomů a drobných cen při bodované
pohárové soutěži v požárním spor-

balovém turnaji žáků a dorostu ve
Strakonicích ve dnech 15.–16. 9.
2012 a pro nejlepší hráče při
odpoledni plném minibasketbalu
ve Strakonicích dne 30. 9. 2012;
3 000 Kč TJ ČZ Strakonice – oddílu házené na ceny a rozhodčí při
souboru turnajů v házené pro mládež ve Strakonicích ve dnech 1. 9.
a 28. 9. 2012; 2 000 Kč TJ Fezko Strakonice – oddílu plaveckých sportů na uspořádání mezinárodního turnaje ve vodním pólu
Czech Open 2012 na plaveckém
stadionu ve dnech 26.–29. 7.
2012; 13 000 Kč České tábornické unii, TK Podskalí Strakonice
na oblastní tábornickou školu na
táborové základně ČTU Kadov
u Blatné ve dnech 18. 8.–1. 9.
2012; 20 000 Kč TJ ČZ Strakonice na uspořádání XVIII. ročníku Běhu městem Strakonice dne
21. 8. 2012; 5 000 Kč SK Biatlon
Strakonice na sportovní činnost
žactva a dorostu v roce 2012.

PENÍZE PRO TJ DRAŽEJOV
poskytnutí transferu TJ Dražejov
na výdaje spojené s přípravou a konáním akcí u příležitosti 50. výročí
založení TJ.
Rada města souhlasila:

OBČANÉ ROZHODLI O ŠECÍCH

ŠKOLNÍ AUTOBUS

s poskytnutím příspěvků na základě
hlasování občanů při fóru Zdravého města, a to ve výši 10 000 Kč Junáku – svazu skautů a skautek ČR,
středisku Švanda dudák Strakonice na oslavy 100. výročí založení
Junáka, 3 000 Kč Sdružení zdravotně postižených ČR, Územnímu
sdružení Strakonice na aktivitu Pohyb a sport s přáteli 55+, 3 000 Kč
Technickým službám Strakonice,
s. r. o., na nákup vitamínů pro psí
útulek, 3 000 Kč Dětskému centru
Jihočeského kraje, o. p. s., na vybavení dětského hřiště u dětského centra a 3 000 Kč Sdružení hasičů
ČMS okresu Strakonice na volnočasové aktivity pro děti.
Již tradičně občané města rozhodují na fóru Zdravého města, kte-

se zřízením objednávkového školního autobusu pro ranní a odpolední
přepravu žáků do ZŠ Povážská
a zpět na období od 3. 9. 2012 do
28. 6. 2013 ve dnech školního vyučování.
Zastávka autobusu bude na Velkém náměstí u České spořitelny.
Autobus je určen pouze pro školní
potřeby a nebude zveřejněn v jízdních řádech. Žáci jízdné platit
nebudou, veškeré náklady spojené s přepravou budou hrazeny
z rozpočtu města.
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České republiky, s. p., v rámci
realizace ekologicko osvětového
projektu Stíny lesa tajemné 2011/
2012.
Odbor životního prostředí realizuje v roce 2011/2012 ekologicko–osvětový projekt pro veřejnost
a školy nesoucí název Stíny lesa
tajemné. Cílem projektu je popularizace a přiblížení přírodních
zajímavostí Strakonicka. Sponzorský dar bude využit na zajištění
propagačních předmětů.

SPONZORSKÝ DAR
NA OSVĚTOVÝ PROJEKT
s přijetím sponzorského daru ve výši 10 000 Kč od společnosti Lesy

Pomník ve Starém Dražejově se letos dočká částečné opravy.
Foto: Archiv MěÚ
tu – požární útok na fotbalovém
hřišti Dražejov dne 7. 7. 2012;
1 000 Kč Fokusu Písek, pobočce
Strakonice na uspořádání bowlingového turnaje mezi klienty
Fokusu Písek, Tábor a České Budějovice v bowlingovém baru ve Strakonicích dne 18. 9. 2012; 2 000 Kč
TJ ČZ Strakonice – oddílu nohejbalu na turnaje trojic mužů a žáků
v nohejbale v Habeši dne 7. 7. 2012
a 25. 8. 2012; 4 000 Kč Tenis klubu Strakonice, o. s., na uspořádání
turnajů a zakoupení cen u příležitosti celostátních turnajů v babytenise dne 1. 8. 2012, mladších žáků
a žákyň ve dnech 11.–13. 8. 2012
a starších žáků kategorie „B“ ve
dnech 17.–20. 8. 2012 na tenisových kurtech; 2 000 Kč SK Basketbal Strakonice na rozhodčí a ceny
pro nejlepší družstva při basket-

OPRAVA POMNÍKU
VE STARÉM DRAŽEJOVĚ
s uzavřením smlouvy o poskytnutí grantu ve výši 30 000 Kč z Jihočeského kraje na opravu pomníku
obětem 1. světové války ve Starém
Dražejově – I. etapa.
V rámci I. etapy projektu bude
odborně zrestaurována pískovcová plastika truchlící ženy, která je
dominantním prvkem pomníku
obětem I. světové války na návsi
ve Starém Dražejově. V plánu bylo
také očištění pomníku a obnovení
zlacených nápisů včetně opravy
oplocení. Ovšem vzhledem k výši
dotace, bude opravena pouze pískovcová plastika, a to v průběhu
letošního roku.
Pokračování na další straně.

ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE 8/2012

ZPRÁVY

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Pokračování z předchozí strany.

GRANT PRO PROCHÁZKU
MĚSTEM
s uzavřením smlouvy o poskytnutí
příspěvku z dotačního programu
Jihočeského kraje na projekt S dudáky po strakonických památkách za magického úplňku ve výši 20 000 Kč.
Rada města rozhodla:

POKRAČUJE REGENERACE
SÍDLIŠTĚ 1. MÁJE
zaslat výzvu k podání nabídky
na regeneraci Sídliště 1. máje –
III. etapa.
Ve třetí etapě revitalizace budou
úpravy zaměřeny na centrální
část Sídliště 1. máje. I v tomto prostoru budou předlážděny chodníky, nainstalován nový mobiliář a vyměněny stožáry veřejného
osvětlení. Velká pozornost bude
věnována hřištím. Stávající herní
prvky budou opraveny a nově
uspořádány, přibude i několik zcela nových. Víceúčelové hřiště, které bylo oploceno v rámci I. etapy
regenerace, získá nový mlatový
povrch. Uprostřed vnitrobloku
vznikne posezení s pergolou. Nemalé finanční prostředky budou
vynaloženy i na rozsáhlé sadovnické úpravy. Třetí etapa bude
realizována v druhé polovině
roku 2012. Město získalo na

Zastupitelstvo města dne 13. 6.
2012 vyhlásilo usnesením číslo
335/ZM/2012 záměr na prodej
části pozemku parc. č. 591/1 o výměře cca 1 000 m2 a části pozemku parc. č. 591/6 o výměře cca
500 m2, vše v katastrálním území

Strakonice (lokalita ulice Mlýnská), za účelem výstavby objektu
s výrazným podílem garážovacích
či parkovacích prostorů v souladu s územním plánem. Kupní
cena bude minimálně ve výši stanovené znaleckým posudkem.

68. jednání dne 4. 7. 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Rada města souhlasila:

Město Strakonice vydalo Výroční
zprávu za rok 2011. Kromě důležitých informací ze života města je
zde také zdokumentována práce
jednotlivých odborů Městského

úřadu Strakonice. Podobně jako
v předchozím roce je materiál rozdělen do dvou oddílů, z nichž první mapuje rok 2011 ve městě Strakonice a druhý je zaměřený na
činnost městského úřadu. „Po celý
rok jsme se snažili, aby vám Městský úřad Strakonice byl profesionálním průvodcem životními situacemi, aby naše práce byla kvalitní,
efektivní a ku prospěchu našemu
městu, jeho obyvatelům i obyvatelům našeho správního obvodu. Věřím, že se nám tyto cíle daří naplňovat,“ říká tajemník MěÚ Jan Tůma.
Dokument, který je nástrojem otevřené komunikace radnice s občany, vychází v elektronické podobě
a najdete ho na webových stránkách města www.strakonice.eu/
menu město/výroční zpráva.
(PR)

III. etapu dotaci z podpory regenerace panelových sídlišť poskytovanou Ministerstvem pro
místní rozvoj ČR ve výši 70 % výdajů, maximálně však je možné získat 4 miliony korun. První a druhá etapa regenerace sídliště byla
uskutečněna v letech 2010 a 2011.

TRŽIŠTĚ V NOVÉM
DO DUDÁCKÉHO FESTIVALU
s uzavřením smlouvy se společností Silnice Klatovy, a. s., na
stavební úpravy veřejného prostranství v ulici U Sv. Markéty za
cenu 2 596 408 Kč (včetně DPH).
Prostor tržiště bude vydlážděn
novým povrchem z betonové
zámkové dlažby a budou provedeny rozvody sítí elektriky, vodovodu a kanalizace. Plocha tržiště
by měla být hotová do dudáckého festivalu. Prodejní stánky
budou instalovány v rámci další
etapy. Na úpravu prostoru tržiště
by mělo město získat dotaci až
90 % způsobilých výdajů z programu Rozvoje venkova České
republiky. V době konání MDF
budou na upraveném prostranství
malé mobilní stánky ve stylu selského baroka s prodejem výrobků,
které nesou značku Prácheňsko.
Usnesení z jednání rady města
naleznete na www.strakonice.eu.

PARTNERSTVÍ MEZI MĚSTEM STRAKONICE
A OBLASTÍ CALDERDALE TRVÁ JIŽ DVĚ DESETILETÍ
Je tomu dvacet let, kdy byla
podepsána první listina přátelství mezi strakonickým okresem
a oblastí Calderdale. Stalo se
tak v roce 1992. V roce 1994
bylo založeno občanské sdružení
Calderdale–Strakonice Twinning
Association (CSTA), jehož hlavním cílem bylo a je vytvářet
podmínky pro vzájemné kontakty obyvatel obou oblastí.
V uplynulých letech došlo k návštěvám sportovců, fotbalistů, vodáků, skautů a k výměnám mládeže v rámci pobytových táborů.
Byla navázána spolupráce mezi
školami, podnikateli i mezi zástupci veřejné správy. Dokonce
v roce 2000 věnovali Češi částku
300 000 korun na odstraňování
škod způsobených velkými povodněmi, které region tehdy postihly.
Region Calderdale se nachází
v hrabství West Yorkshire na
severozápadě Anglie, zhruba 300

VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU NA PRODEJ POZEMKŮ

kilometrů severně od Londýna,
v blízkosti měst Leeds, Manchester a Bradford. Centrem je
město Halifax. Celá oblast má
plochu zhruba 363 km2 a místní
ekonomika byla donedávna založena na textilním průmyslu.
Na počest oslav významného jubilea odjela do Calderdale jedenáctičlenná skupina členů CSTA.
Návštěva proběhla v prvním červencovém týdnu. Kromě oficiálních návštěv radnic a místních
kulturních atraktivit byl v parku
Shibden Hall v Halifaxu zasazen strom s plaketou připomínající dvacetiletou spolupráci regionů.
Během mezinárodního dudáckého festivalu v srpnu tohoto roku
bude výročí ještě připomenuto strakonickým vedením města
a starostou Calderdale.
Soňa Pavlová a Lucie Šnajdrová,
CSTA

ZASTUPITELSTVO FINANČNĚ PODPOŘILO PREVENT
Na svém jednání dne 13. 6. 2012
souhlasilo zastupitelstvo města
s poskytnutím příspěvku ve výši
60 400 Kč Kontaktnímu centru
Prevent Strakonice na zachování
provozu, které ve Strakonicích
vzniklo v roce 1999. Nejprve působilo v prostorách místní poli-

kliniky, dále pak v ulici Krátká
a nyní se nachází v Komenského ulici. Posláním centra je zkvalitnit život uživatelů drog a široké veřejnosti na Strakonicku skrz
služby snižující zdravotní, sociální
a finanční rizika plynoucí z užívání drog.

Při červencové noční prohlídce městem zavítala na náměstí i císařovna.
Foto: Archiv MěÚ
procházku S dudáky po strakonicSTRAKONICE ZA ÚPLŇKU
kých památkách za magického
Nenechte si ujít poslední příležiúplňku.
tost v letošních letních měsících,
Přijďte v 21.00 hodin před zákdy budete moci zažít tajuplnou
mek, odkud se společně vydáme
noc. Ve čtvrtek 2. srpna 2012
na cestu plnou vzrušujících histoměsto Strakonice uskuteční další
rek.
3

ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE 8/2012

INFORMACE

ZŠ POVÁŽSKÁ  2. STUPEŇ SE STĚHUJE
ŠKOLNÍ DRUŽINA BUDE NA VELKÉM NÁMĚSTÍ
Stěhování nábytku a pomůcek,
odstraňování drobných vad a nedodělků, to je prázdninový provoz na druhém stupni Základní
školy Povážská ve Strakonicích.
Stavební práce byly dokončeny
s koncem školního roku a na
8. srpna je plánována kolaudace.
Poté bude nová část školy předána do předčasného užívání.

atrium. Sportovní a relaxační prostory samozřejmě poslouží také
mladším žákům z prvního stupně,
kteří už v nové škole na Povážské strávili školní rok 2011/2012.
Další stavební práce se zaměří
na úpravy okolí školy včetně
komunikací, chodníků i autobusové zastávky. Z centra města bude opět zdarma odvážet děti škol-

Venkovní atrium budou moci žáci využít ke svému odpočinku.
Foto: Archiv MěÚ
V prostorách druhého stupně na
ní autobus a k dispozici těmto
žáky šestých až devátých tříd a ježákům bude také školní družina,
jich učitele čeká osm tříd, odkterá se z Lidické ulice přestěborné učebny chemie, přírodohuje do přízemí bývalého objektu
pisu, fyziky a výtvarné výchovy,
školy na Velkém náměstí. Proto
dvě počítačové a jedna jazykotaké zastávka autobusu bude na
vá učebna. Dále nebudou chybět
Velkém náměstí u spořitelny.
dílny, tělocvična se zázemím pro
Družina bude dětem k dispozici
nářadí a šatny, či atypické vícevždy ráno před odjezdem autoúčelové sportovní hřiště umístěbusu a odpoledne, kdy je sem
né na střeše jídelny. Otevřeno
autobus opět doveze.
bude také odpočinkové venkovní
(PR)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 V ZÁKLADNÍCH
ŠKOLÁCH, STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH A ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH
ŠKOLÁCH
Období školního vyučování ve
školním roce 2012/2013 začne ve všech základních školách, středních školách a základních uměleckých školách
v pondělí 3. září 2012.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna
2013.
Období školního vyučování ve
druhém pololetí bude ukončeno
v pátek 28. června 2013.
Podzimní prázdniny připadnou
na čtvrtek 25. října a pátek 26.
října 2012.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince
2012 a skončí ve středu 2. ledna
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2013. Vyučování začne ve čtvrtek
3. ledna 2013.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února
2013.
Jarní prázdniny v délce jednoho
týdne jsou pro okres Strakonice
stanoveny na termín od 11. března 2013 až do 17. března 2013.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března a pátek 29. března 2013.
Hlavní prázdniny budou trvat od
soboty 29. června 2013 do neděle 1. září 2013.
Období školního vyučování ve
školním roce 2013/2014 začne
v pondělí 2. září 2013.

ZEMŘEL ARCHITEKT IVAN ČECH
Dvanáctého července zemřel architekt
Ivan Čech, první a zároveň poslední
předseda Městského národního výboru ve Strakonicích po listopadu 1989.
Svou bohatou životní pouť ukončil
v nedožitých 77 letech.
Narodil se 5. 11. 1935 v Praze a do
Strakonic se dostal přes Českou Lípu, Písek, Havlíčkův Brod a Kutnou Horu. Na městském odboru výstavby pracoval deset let. Koncem revolučního roku 1989 byl kooptován do funkce předsedy
městského národního výboru, již zastával až do prvních řádných komunálních voleb v listopadu 1990. V této funkci například přivítal
ve Strakonicích tehdejší velvyslankyni Spojených států amerických
Shirley Temple – Black a společně na Steinově paláci u zámku odhalili pamětní desku připomínající osvobození Strakonic americkou
armádou. Velkou část svého života pracoval jako projektant a architekt. Byl vedoucím odboru regionálního rozvoje a územního plánování Okresního úřadu ve Strakonicích. Za doby jeho působení došlo
k výstavbě například zimního stadionu, sportovní haly či plaveckého stadionu. Jak vzpomíná jeho bývalý spolupracovník Josef Samec:
„Byl to čestný člověk, férový šéf a skvělý kamarád.“
Ivan Čech se však do povědomí nejen strakonické veřejnosti zapsal
také jako umělec – výtvarník a malíř. V Maltézském sále strakonického hradu před necelými dvěma lety například vystavoval osmdesátku obrazů, které reprezentovaly posledních dvacet let jeho
práce. Právě malování patřilo k činnostem, které Ivana Čecha v poslední době bavily nejvíce. Nejraději tvořil sám, v klidu své chalupy
na Vodňansku. Na některé tzv. moderní umělce měl vyhraněný
názor: „Nemám rád podvodníky, kteří seberou na smetišti tři rezaté konzervy, položí je na zem, k tomu položí tygří kůži a říkají,
že je to kompozice. To je nesmysl a podvod.“
A byla tu také třetí výrazná tvář Ivana Čecha: miloval sport, zejména
fotbal. I v důchodu se dlouhou dobu aktivně účastnil poháru Ekonomických služeb v halové kopané. Naposledy se do branky postavil
v lednu 2010 a vedl si přitom výborně. O několik měsíců později, při
vernisáži své výstavy, si ale povzdechl: „Sport mi ve stáří moc chybí
a považuji to za chybu společnosti, že sport, tělovýchova a volnočasové
aktivity pro staré lidi u nás nejsou dostatečně pěstovány.“
S Ing. arch. Ivanem Čechem odešla výrazná osobnost společenského
a kulturního života na Strakonicku.

DOROTKA TRNKOVA, NEVĚSTA ŠVANDOVA
Od července 2012 mohou návštěvníci strakonického Podskalí pozdravit Dorotku, neprávem
opomíjenou hrdinku divadelní hry
J. K. Tyla, Strakonický dudák. Její
věrná láska, upřímnost a statečnost přemohla všechny překážky
a nakonec zachránila i samotného dudáka Švandu před temnými
silami divých žen a duchů na půlnočním Šibeničním vrchu.
Tyl stvořil v české kultuře naprosto výjimečnou, prostou a přitom vznešenou dívku, neváhající
jít za svým milým třeba na kraj
světa. A přesně tak představuje
Dorotku v životní velikosti, zrozenou z hořického pískovce, akademický sochař Karel Kryška. Přes
tři měsíce vznikala v atelieru nedaleko Blatné a mezitím bylo

Socha Dorotky na strakonickém
Podskalí.
Foto: Archiv MěÚ
opravou kamenného soklu a výsadbou třešní a trnek upraveno
prostranství nedaleko Zavadilky.
Malá lavička láká k usednutí a políbení pod Dorotkou přinese věrnou a upřímnou lásku…
Miroslav Šobr, odbor životního
prostředí
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SDĚLENÍ
V odpoledních hodinách dne 1. 6. jsme
byli upozorněni na
muže, který v prostorách autobusového
nádraží popíjel alkoholické nápoje. Vzhledem k tomu, že muž byl
již v dopoledních hodinách upozorněn hlídkou městské policie na
zákaz požívání alkoholu v okolí
nádraží, byl již řešen strážníky
v blokovém řízení.
– V brzkých ranních hodinách
dne 3. 6. oznámil na linku tísňového volání městské policie (156)
muž, že na Velkém náměstí stojí
vozidlo, z kterého se ozývá hlasitá
hudba. Strážníci ve vozidle nalezli muže a ženu, kteří zde spali.
Upozornili je na nutnost ztišení
autorádia a muže, z něhož cítili alkohol, na to, aby v tomto stavu vozidlo neřídil. Dotyčný však zhruba po hodině vozidlo nastartoval
a chtěl odjet pryč z města. Jelikož
byl vůz zaparkován pod kamerou
MKMS, strážníci jej ihned dostihli a předali do rukou přivolané hlídce Policie ČR.
– Krátce před půlnocí dne 7. 6.
byl nalezen hlídkou městské policie v ulici Mírová na chodníku
ležící muž. Strážníci jej probrali
z alkoholového opojení a nasměrovali k domovu.
– Poděkování patří muži z ulice
Mírová, který zavolal krátce před
půlnocí téhož dne na linku tísňového volání městské policie a uvedl, že z jednoho z bytů v prvním
patře slyší mlácení do vchodových
dveří. Žena, která upadla na zem
a nemohla vstát, se strážníkem komunikovala přes dveře a druhý
mezitím zajistil otevření bytu. Na

místo byla poté přivolána hlídka
RZS.
– Deset minut po půlnoci dne
10. 6. zajistila hlídka městské policie v ulici Radomyšlská muže,
který se snažil odtud odcizit přenosnou dopravní značku. Z místa
odešel bez „lupu“, ale zato s blokovou pokutou.
– Dvě hodiny po půlnoci dne
13. 6. jsme byli požádáni RZS
o pomoc při hledání mladíka
ve špatném psychickém stavu.
Mladíka strážníci nalezli v ulici
Na Ohradě, kde si jej převzala
posádka sanitky.
– V brzkých ranních hodinách
dne 17. 6. nalezla hlídka městské
policie v ulici Lázeňská vozidlo,
u kterého bylo rozbité zadní okno.
Jelikož strážníci na místě pojali
podezření ze spáchání trestného
činu, bylo vše oznámeno Policii
ČR. Chvilku poté nalezla hlídka
v ulici Husova ležícího muže v silně podnapilém stavu. Mladík byl
předán rodičům.
– Dva mladíci se pokusili v odpoledních hodinách dne 18. 6. odcizit zboží v jednom ze strakonických marketů. Na místo byla
přivolána hlídka městské policie.
Vzhledem k tomu, že u dotyčných
bylo nalezeno ještě jiné zboží, které by mohlo pocházet z trestné
činnosti, byli oba muži předáni
Policii ČR.
– Dva muži byli přichyceni v odpoledních hodinách dne 27. 6.
strážníky městské policie při kouření na zastávce na autobusovém
nádraží. Oba přestupky byly řešeny v blokovém řízení.
– Zhruba v půl druhé v noci dne
30. 6. prováděla hlídka městské

KURZY TRÉNINKŮ PAMĚTI
Kurz je určen pro seniory a osoby se zdravotním postižením, bude v rozsahu 10 hodin (5 lekcí
po dvou hodinách), pro skupinu
max. 10 osob. První informační
schůzka bude 4. září 2012 v 9 hodin v klubovně CZP, Stavbařů
213, Strakonice. Zájemci se mohou hlásit na telefonní číslo
383 321 931 u Bc. Lenky Veselé,
DiS. – vedoucí kurzu. Cena kurzu
bude 250 Kč.
Cílem kurzů trénování paměti
je, aby jejich účastníci byli schopni využít techniky, které se naučí
pro lepší zapamatování, v jejich
každodenním životě. Účastníci si
během kurzu sami na sobě ověří, že jejich paměť je stále funkční,
že jsou schopni si pomocí jednoduchých technik zapamatovat

např. nákupní seznam o několika desítkách položek.
Při trénincích paměti se uplatňuje individuální přístup a jejich náplň je přizpůsobena schopnostem
jednotlivých účastníků.
Trénink paměti je kombinací kognitivního (poznávacího) tréninku
a relaxujících cvičení. Používají se
koncentrační cvičení, metody asociace a vizualizace ve spojení s paměťovými technikami, to vše zábavnou
a hravou formou. Zároveň se zde
setkávají i podobně motivovaní lidé.
Účastníci kurzu přestanou vnímat
své problémy, jako negativní součást procesu stárnutí a naopak si
začnou uvědomovat, že mohou
tento stav sami pozitivně ovlivnit
a vzít do vlastních rukou.
Lenka Veselá, vedoucí kurzu

policie kontrolu na Podskalí. Do
davu mladých lidí se vřítil mladík
jedoucí na skateboardu. Přitom si
způsobil zranění hlavy a pravé ruky. Poté, co mu strážníci přispěchali na pomoc, se jeho hněv obrátil proti nim. Proto musel být na
místě zpacifikován a následně předán RZS.

– Dne 30. 6. jsme přijali oznámení o tom, že v ulici Obránců míru
jsou v uzavřeném vozidle dva psi.
U vozidla zjistili strážníci pootevřená okna. Na obojku měl jeden
ze psů telefonní číslo na majitele,
který se na místo dostavil.
Milan Michálek, velitel strážníků
MP Strakonice

Poděkování našemu městu za podporu tzv. malých sportů zaznělo od zástupců juniorských hokejbalových týmů, které se v druhé polovině června
ve Strakonicích a v Písku utkaly na světovém šampionátu. Na strakonické
radnici je přijal místostarosta Pavel Pavel.
Foto: Archiv MěÚ

18. ROČNÍK STRAKONICKÉHO BĚHU
V úterý 21. 8. 2012 v 18.00 hodin
bude odstartována, možno říci,
již tradiční atletická prázdninová akce Běh městem Strakonice.
Běh bude odstartován v prostoru
strakonického hradu a trať povede ulicemi města. Závodu se
mohou zúčastnit všichni, jak
trénovaní, tak méně trénovaní
rekreační běžci od žáků až po
veterány. Pro všechny příchozí
a děti je trať dlouhá 3 300 m.
Pro trénované je trať dlouhá
6 600 m. Dále pro milovníky chůze bude procházkový okruh „Nordic Walking“ 1 000 m s instruktážní přednáškou.

Běh je organizován TJ ČZ Strakonice ve spolupráci s OS ČSTV
Strakonice, vojenským útvarem,
pod záštitou města Strakonice a Jihočeským krajem.
V doprovodném programu pod
názvem „112 ZÁCHRANA ŽIVOTA“ bude předvedena technika
integračního záchranného systému.
Akce je doprovázena hudební produkcí skupiny PAUZA.
Připravuje se také tradiční tombola pro všechny účastníky závodu. Samozřejmostí je občerstvení
vojenským gulášem.
Pavel Kouba, OS ČSTV Strakonice

NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA SE OBJEVÍ ČESTNÍ OBČANÉ
Na webových stránkách Strakonic se během srpna objeví seznam čestných občanů města.
Jeho kompletace nebyla nijak
snadná, bylo potřeba hledat ve
starých kronikách města a pátrat
v archivu. Zřejmě prvním historicky doloženým čestným občanem
města je c. k. okresní hejtman
Pavel Appeltauer, občanství mu
bylo uděleno v roce 1888. Mezi

čestnými občany jsou například
Josef Režný, zakladatel mezinárodního dudáckého festivalu ve
Strakonicích, Ladislav Rom, hudební pedagog a kapelník dechové kapely Nektarka, režisér
Zdeněk Podskalský nebo bývalí
prezidenti Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš a Klement
Gottwald.
Petra Měšťanová, MIC
5
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SBOR FERE ANGELI VE SVĚTĚ
Dětský pěvecký sbor Fere Angeli
ZUŠ Strakonice završil svou jubilejní desátou „andělskou“ pěveckou sezonu cestou na mezinárodní festival pěveckých sborů.
Oblíbený „Alta Pusteria Internationalchoirfestival“ se koná kaž-

SPORT A POHYB S PŘÁTELI 55+…
svých festivalových vystoupeních
sklidili zasloužený potlesk a domů se vrátili s krásnými vzpomínkami na nádhernou přírodu,
krásné koncertní sály, spokojené
publikum a přátelskou atmosféru, která na festivalu panuje. Dě-

Sdružení zdravotně postižených
v ČR, Územní sdružení ve Strakonicích pořádá pro seniory a osoby
se zdravotním postižením v seniorském věku dvě pravidelné
aktivity.
Plavání, které začíná v pondělí
10. září 2012 s tím, že hodina plavání bude ještě upřesněna. Permanentku na 15 návštěv si můžete
vyzvednout již od pondělí 27. srpna, popřípadě každé následující
pondělí v době od 8.00 do 12.00
hodin v kanceláři Územního sdružení.
Druhou aktivitou jsou pravidelné kuželkové tréninky probíhající

v kuželkárně TJ Fezka. Tréninky
začínají ve čtvrtek 6. září 2012
v době od 9.00 do 11.00 hodin.
Případné nové zájemce upozorňujeme, že je zapotřebí se předem
přihlásit, protože kapacita kuželkárny je omezena.
Další informace vám poskytne:
Drahuška Kolářová, tel.: 383 321
931, 724 707 312.
Sportovní aktivity byly finančně
podpořeny z grantového programu Krajského úřadu Jihočeského
kraje v rámci projektu „SPORT
A POHYB S PŘÁTELI 55+...“.
Drahuška Kolářová, vedoucí střediska služeb

NOVÝ PRODUKT STRAKONICKÉHO PIVOVARU

Sbor zakončil svou letošní jubilejní sezonu na mezinárodním festivalu pěveckých sborů v Itálii.
Foto: Archiv sboru
doročně na konci června v kráskujeme městu Strakonice a Jiném prostředí italských Dolomit.
hočeskému kraji za příspěvky na
Tentokrát se zde setkalo na devacestu a věříme, že jsme svými
desát sborů (tj. okolo 3000 zpěvystoupeními probudili v posluváků) ze všech pěti kontinentů
chačích zájem o náš kraj a českou
a Strakoničtí „téměř andělé“ se
kulturu.
mezi nimi neztratili. Na všech
Marcela Miková, vedoucí sboru

Sportovní klub JUDO 1990 Strakonice
pořádá

NÁBOR CHLAPCŮ A DĚVČAT VE VĚKU 714 LET

Informovat se můžete v průběhu pravidelných tréninků (od 6. září
každé ÚT a ČT od 16.30 v tělocvičně ZŠ Dukelská) u trenéra Libora
Peška, dále pak na telefonních číslech 723 760 597, 739 155 371
a www.judostrakonice.cz. Roční příspěvky (září–červen) činí 1 500 Kč.
_______

Volyňský měšťanský pivovar byl
založen léta Páně 1812. V dobách státních podniků byl v roce
1974 bývalý měšťanský pivovar
ve Volyni uzavřen a výroba převedena do pivovaru ve Strakonicích. Rada města Volyně v roce
2012 zvážila spolupráci s pivovarem Dudák–Měšťanský pivovar
Strakonice, a. s., s cílem navrátit
svým občanům jejich pivo. Pro
tyto účely byl vybrán nový světlý
ležák, který dostal jméno Králo-

vák. První várka byla uvařena
a spatřila světlo světa při první
stáčce dne 21. června 2012, které se slavnostně zúčastnili volyňští radní společně se zástupci města Strakonice, ředitelem
a sládkem pivovaru Dudák–Měšťanský pivovar Strakonice, a. s.
Slavnostní křest piva Královák
proběhne o volyňské pouti dne
5. srpna 2012 v 11.00 hodin v prostorách Pošumavské tržnice (sklepy bývalé sladovny pivovaru).

ŽÁCI ZŠ DUKELSKÁ V SOUTĚŽI BLUDIŠTĚ
Dne 11.–12. června 2012 probíhalo natáčení televizní soutěže
Bludiště v Ostravě. Do soutěže
třídu 9.B ZŠ Dukelská přihlásila
jejich třídní učitelka Mgr. Hana
Šimková, která žáky na tuto sou-

Náš tým v sestavě – kapitán Jakub
Mikeš, Tereza Plačková, Karolína
Hájková a Jakub Kortus – postoupil do všech třech kol a získal tři
nejvyšší ceny Zlaté bludišťáky. Stali jsme se jedinou školou v Jiho-

Jitka Hanušová

SPV TJ ČZ  CVIČENÍ RODIČE A DĚTI
Informace ohledně zápisu dětí na školní rok 2012/2013
Zápis dětí bude probíhat v sokolovně v pondělí 3. 9. 2012 a ve čtvrtek 6. 9. 2012 od 10 do 12 hodin. Pravidelné cvičení bude pak od
10. 9. 2012 v pondělí a ve čtvrtek od 9.30 do 10.30 hodin.
________

Městské kulturní středisko Strakonice
vypisuje

KONKURZ NA PŘIJETÍ NOVÝCH ČLENEK
DO STRAKONICKÉ MAŽORETKOVÉ PŘÍPRAVNÉ SKUPINY
Proběhne 5. září 2012 od 16.00 hodin v domě kultury v zrcadlovém
sále. Jedná se o děti ve věku 5–8 let (ročník narození 2007–2004).
Písemné přihlášky se jménem, adresou, tel. číslem a datem narození
dítěte, zasílejte do 27. srpna 2012 na adresu MěKS Strakonice, Mírová 831, 386 01 Strakonice, nebo na meks.program@strakonice.cz.
Případné informace na tel. čísle 383 311 530, 383 311 537.
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Soutěžní tým přivezl tři nejvyšší ceny – Zlaté bludišťáky. Foto: Archiv školy
těž intenzivně připravovala. Děti
musely obstát ve vědomostní části
svou pohotovostí, dokázat obratnost na lanové dráze, překonat
laserové překážky, rozluštit tajenku a vybalancovat si své ceny.

českém kraji, která získala toto ocenění v soutěži Bludiště již dvakrát.
Poprvé v roce 2007 s žáky 9.A.
Náš díl bude odvysílán 8., 15.
a 22. září 2012 na ČT 2.
Václav Vlček, ředitel školy
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HISTORIE FEZKA

STRAKONIČTÍ TEXTILÁCI SLAVÍ
Pokračování z červencového čísla Zpravodaje.
Souběžně s firmou Wolfa Fürtha,
pouze s půlročním zpožděním, se
začala psát historie další strakonické textilní firmy – firma bratří
Weillových.
Její činnost byla dlouhou dobu
omezena pouze na bezděkovské
ghetto, pouze barevna byla ve
městě. Bratří Weillové začali
s podstatně vyšším kapitálem
1 000 zl. než Wolf Fürth. V prosinci 1812 dostali stejné obchodní oprávnění jako on, díky němuž
mohli obchodovat se střižní a smíšeným zbožím, ale také i vlnou
a barvami. Jednoduché tovární
oprávnění získali v roce 1828
a zemské tovární oprávnění
27. 10. 1836. Hlavními překážkami dalšího rozvoje firmy se ukázaly nedostatek místa a finančních
prostředků na stavbu nové tovární budovy. Teprve v roce 1857
začali Weillovi stavět svůj první
tovární objekt a od roku 1859 byla
firma veřejnou společností.
Místo toho, aby výroba vzkvétala,
měla však tendence opačné, až se
v roce 1883 zastavila úplně. Fir-

Pohled na strakonické fezárny.
mu koupili pánové Fuchs a Gutfreund, který začal s vlastní výrobou až v polovině 19. století. V roce 1883 přemístil svou stávající
výrobu do likvidované Weillovy
továrny. Avšak i jeho firma zkrachovala a v roce 1888 byl provoz
továrny zastaven, 380 dělníků zůstalo bez práce. Tovární objekty
koupil Ignác Stein senior. Vzniká
tak nová firma, která zaměstnávala
okolo 350 dělníků a sídlila v továrních objektech na dnešním Dubovci.
Třetí jméno, které bezpochyby
nesmí v historii strakonických
fezáren chybět je jméno Ignác

Stein. Založení jeho firmy se datuje léty 1831–1832. Jako jediný
ze strakonických továrníků byl
vyučený řemeslník a do konce
čtyřicátých let 19. století vystupoval stále jako malovýrobce
fezů. V letech 1852–1853 zaměstnával cca 260 dělníků. Jako
pobočný závod nechal postavit
továrnu v Mutěnicích.
Poslední, nikoliv co do významu,
byla firma Mathyase Zuckera. Jako rok založení se uvádí rok 1847.
Zucker přišel do Strakonic jako
podomní inspektor. Chodil s rancem po vesnicích a prodával plátna, šátky, zástěry… Později si zřídil samostatný obchod. V roce
1873 přistavěl továrnu ve Strakonicích a malou továrnu v nedalekých Katovicích. O pět let později
postavil novou velkou tovární budovu na ostrově ve Strakonicích
a vybavil ji veškerým potřebným
zařízením.
Ke všem zmíněným firmám je
nutno dodat, že až do čtyřicátých
let 19. století nelze mluvit o tovární výrobě, ale o řemeslné a manu-

Foto: Archiv MSP
fakturní výrobě, která byla odkázána z velké části na domáckou
přadláckou, stávkařskou a pletařskou práci. V roce 1844 pracovalo ve městě 25 samostatných stávkařských mistrů a na 138 stávcích
zaměstnávali 376 dělníků. Do
roku 1847 jich však již devět
odpadlo.
V roce 1850 měly Strakonice
3 399 obyvatel. Kromě rozvíjejícího se textilního průmyslu
a městského pivovaru pracovaly
v okolí města ještě čtyři vápenky
(1858). Jejich počet se však snižoval, v roce 1875 zde nepracovala již ani jediná.

Strakonice náležely do Prácheňského kraje, který patřil mezi nejzaostalejší, měl nižší hustotu obyvatel a velmi pomalý populační
růst. Počet obyvatel v kraji se ještě snižoval vystěhovalectvím do
ciziny a tzv. sezonním vystěhovalectvím.

Továrny Ignáce Steina.
Platy fezárenských dělníků byly
přímo závislé na obchodu s Orientem, každá válka, nepokoje či epidemie znamenaly snížení zakázek nebo přerušený obchod, což
se pochopitelně velmi citelně odrazilo i v životě strakonických dělníků zaměstnaných ve fezárnách.
Průměrný denní výdělek stávkaře
byl asi 0,80–1,40 zl. (u žen o 30–
40 % nižší).
Pro zajímavost ceny potravin:
(1873) hovězí maso – 0,66 zl./kg,
vepřové maso – 0,70 zl./kg, máslo
– 0,80 zl./kg, (1881) brambory –
2 zl. 12 krej za 1 q, uhlí – 1 zl. 10
krej. za 1 q.
Pracovní podmínky v továrnách
byly velice špatné. Pracovalo se
v dílnách, kde bylo slabé osvětlení,
nebylo hygienické zařízení (firma
Zucker např. měla ve své továrně
pouze jedno WC), voda na umytí
se nosila ve vědrech. Na odkládání kabátů neměli dělníci žádné
skříňky, věšeli je tady na hřebíky.
Matky, jejichž malé děti neměl
kdo doma opatrovat, si je vodívaly
s sebou do dílen, kde si děti hrály
ve špinavých a tmavých koutech.
Domovem dělníků se nazývaly
většinou 1–2 místnosti, vlhké
a tmavé, kde se na slamnících tísnili dva až tři lidé. Ani práce dětí
nebyla ve strakonických fezárnách
výjimkou. Dekret v roce 1842 stanovil, že na denní práce mohou
být přijímány děti již od 10 let.
Teprve živnostenský řád z roku
1859 to zakazoval. Děti od 10 do
12 let směly pracovat pouze se

souhlasem rodičů. Např. v letech
1875–1880 bylo ve strakonických
továrnách zaměstnáno 85 dětí pod
čtrnáct let.
Pracovní doba byla např. v roce
1885 jedenáctihodinová. Od roku
1891 se pracovalo od 7 hod. do 12
hod., od 13 hod. do 19 hod., v so-

Foto: Archiv MSP
botu a v neděli jen do 18 hodin.
Od roku 1895 byly volné neděle
a teprve v roce 1919 byla uzákoněna osmihodinová pracovní doba
a čtyři dny placené dovolené ročně.
Špatné pracovní podmínky vedly
v 19. století k častým stávkám a demonstracím. Zmínky o první jednodenní stávce jsou z roku 1855,
druhá vypukla až o několik let později v roce 1871, kdy po dobu tří týdnů stávkovali dělníci firmy Stein.
V letech 1873 a 1874 byly založeny
první dva dělnické politické spolky: Vzdělávací jednota Čelakovský
a Všeobecná dělnická pokladna.
Teprve v roce 1880 můžeme mluvit o první větší stávce na českém
jihu, která byla reakcí dělníků na
oznámení firmy Stein snížit mzdy
o 20 % a propustit osmnáct dělníků. Do stávky vstoupilo 83 lidí
(zaměstnanci firmy Stein). Tato
stávka skončila podle archivních
pramenů pro dělníky úspěšně.
Archivní dokumenty informují
o dalších stávkách, např. v roce
1898 vypukla opět u firem Stein
a Zucker a zapojilo se do ní 833
dělníků.
O rok později dochází k velmi významné události, která uzavřela
jednu kapitolu historie strakonické textilní výroby. Vzniká akciová
společnost Rakouských továren na
fezy se sídlem ve Vídni. Pod tuto
firmu se sloučily nejen strakonické podniky, ale i firma Klein
z Písku a Volpini z Mikulovic.
Pokračování příště.
Ivana Říhová
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AKCE A PROGRAM KIN
Čtvrtek 9., neděle 12., pondělí 13. srpna
Od 20.00 hod.
USA, akční thriller, titulky, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
BOURNEŮV ODKAZ
Vstupné: 100 Kč
Nikdy nebyl jen jeden.

3. 8.
Bodypainting
Sál U Kata a III. hradní nádvoří,
18.00 hod.
Malování na tělo s účastí dvou
modelek, z nichž jedna bude namalována profesionálně a druhá
bude k dispozici pro malování přítomných návštěvníků (zapůjčení
barev a instruktáž zdarma). K tanci a poslechu zahraje THE MORDORS GANG (rockabilly swing
trio z Plzně).
9. 8.
Koncert Jaromíra Nohavici
Hradní nádvoří, 20.30 hod.
Host: polský akordeonista Robert
Kuśmierski. Koncert není vhodný
pro děti do 12 let.
22.–26. 8.
XX. mezinárodní dudácký festival
Program viz červencový Zpravodaj 2012, strana 9.
3.–26. 8. 2012
Dudácký festival v proměnách
45 let
Výstava dud a fotografií z minulých ročníků mezinárodního dudáckého festivalu, Vladimír Kovářík.
Vernisáž se uskuteční 3. 8. 2012
v 17.00 hod. v Maltézském sále.

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ:
6. 9.
Talk show Lukáše Pavláska a Ivy
Pazderkové
8. 9.
Slavnostní křest knihy Dušana
Vávry „Muži na správné straně –
Životní osudy občanů Strakonicka v zahraniční armádě na bojištích II. světové války – Západ.“
10. 9.
Sexuální slasti a strasti MUDr.
Radima Uzla
11. 9.
KPH – Jihočeští komorní sólisté
12. 9.
Divadelní předplatné „A“
AGENTURA HANZLÍČEK
– MANŽELSKÉ ŠTĚSTÍ
– Jiří Just
16. 9.
Taneční odpoledne s písničkou
19. 9.
Petr Spálený a Miluška Voborníková se skupinou Apollo
8

21. 9.
Když jde kůzle otevřít – Hravé
divadlo Brno
24. 9.
Povídání s Ivo Šmoldasem o ničem
26. 9.
Přednáška o krabičkové dietě
27. 9.
Divadelní předplatné „B“
DIVADELNÍ
SPOLEČNOST
HÁTA – TŘI BRATŘI V NESNÁZÍCH – Ray a Mich. Coony
29. 9.
Pouťová diskotéka s Milošem
Zemenem
4.– 29. 9.
Výstava fotografií Bohuslavy
Maříkové – Krajina lidí
4. 9. v 17.00 hod. vernisáž výstavy

KINO OKO STRAKONICE
Středa 1. srpna
Od 20.00 hod.
USA/VB, akční/drama/krimi/thriller, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
TEMNÝ RYTÍŘ POVSTAL
Vstupné: 100 Kč
Gotham se zmítá v temnotách nejistoty poté, co byl jeho maskovaný
ochránce uznán vinným ze zločinů,
které byly pro dobro lidu uloženy na
jeho bedra.
Čtvrtek 2., pátek 3., neděle 5. srpna
Od 20.00 hod.
USA, komedie, titulky, 106, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
MÉĎA
Vstupné: 100 Kč
Plyšový medvěd může být skvělý společník, když je vám pět. Když je vám
pětatřicet, je to spíš diagnóza. Jenže
když ten plyšák mluví, „chlastá“ jako
duha, užívá lehké drogy a ještě lehčí
holky, může se z něj vyklubat hlavní
hrdina jedné z nejoriginálnějších komedií, jaká za posledních pár let
vznikla.
Pondělí 6.–středa 8. srpna
Od 20.00 hod.
ČR/Polsko, reality film, č. znění/titulky,
113, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
POLSKI FILM
Vstupné: 80 Kč
Polski film – film o přátelství a absurditě hereckého života, balancujícího
mezi realitou a iluzemi.

Úterý 14.–středa15. srpna
Od 20.00 hod.
USA/It/Šp, komedie, titulky, 102, 2D
Doporučená přístupnost: přístupný
DO ŘÍMA S LÁSKOU
Vstupné: 90 Kč
Režisér Woody Allen při své cestě po
Evropě tentokrát doputoval do hlavního města Itálie, kde si zahrál s osudy
několika různých lidí.
Čtvrtek 16., neděle 19., pondělí 20. srpna
POZOR !!! Od 17.30 hod.
USA, animovaný/rodinný, dabing, 100
Doporučená přístupnost: všem
REBELKA 3D
Vstupné: 175 Kč, děti do 15 let 145 Kč
Příběh odvážné princezny Meridy, která se vzepře tradici a vezme svůj osud
do vlastních rukou.
Čtvrtek 16., neděle 19., pondělí 20. srpna
Od 20.00 hod.
USA, akční sci–fi thriller, titulky, 121, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
TOTAL RECALL
Vstupné: 140, děti do 15 let 110 Kč
Total Recall je akční thriller o realitě
a vzpomínkách opět inspirovaný známou
povídkou „We Can Remember It For
You Wholesale“ od Philipa K. Dicka.
Úterý 21.–středa 22. srpna
Od 20.00 hod.
Fin/Něm/Aus, akční, sci–fi, komedie,
titulky, 93, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
IRON SKY
Vstupné: 90 Kč
Přicházíme v míru.
Čtvrtek 23.–pondělí 27. srpna
Od 20.00 hod.
ČR, romantická komedie, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
SVATÁ ČTVEŘICE
Vstupné: 100 Kč
Tohle si od Viewegha nepřečtete, to
musíte vidět.
Středa 29. srpna
Od 20.00 hod.
USA, Kanada, Francie, Německo, dokument, titulky, 90
Doporučená přístupnost: přístupný
JESKYNĚ ZAPOMENUTÝCH SNŮ 3D
Vstupné: 110 Kč
Vydejte se na fascinující cestu k počátkům lidské kreativity.
Čtvrtek 30., pátek 31. srpna
POZOR!!! ČT jen od 20.00, PÁ jen od
17.30 hod.
USA, hudební/romantický/drama, titulky, 93
Doporučená přístupnost: od 12 let
LET’S DANCE: REVOLUTIONS 3D

Vstupné: 150 Kč
Stačí krok a svět se změní.
FILMOVÝ KLUB – KINO OKO
Úterý 28. srpna
Od 20.00 hod.
VB, komedie, titulky, 106, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
ANDĚLSKÝ PODÍL
Vstupné: 80 a 65 Kč
„Ken Loach natočil komedii. A to zatraceně vtipnou, v nejlepší britské tradici tohoto žánru… Hořkosladká komedie nasáklá skotskou whisky“.

LETNÍ KINO STRAKONICE
Sobota 4. srpna
Od 21.00 hod.
ČR, rodinná komedie, 110
Doporučená přístupnost: všem
TADY HLÍDÁM JÁ
Vstupné: 80 Kč
Letní rodinná komedie o tom, jak vám
pes změní život…
Pátek 10. srpna
Od 21.00 hod.
USA, animovaná komedie, dabing, 92
Doporučená přístupnost: všem
MADAGASKAR 3
Vstupné: 80 Kč
Hrdinové Madagaskaru se vracejí.
A budou trojrozměrní.
Sobota 11. srpna
Od 21.00 hod.
SR/ČR, milostné drama, slovensky, 90
Doporučená přístupnost: od 12 let
LÓVE
Vstupné: 80 Kč
Doteď jsi se vezl, dál musíš jít sám.
Pátek 17. srpna
Od 21.00 hod.
Francie, drama, titulky, 122
Doporučená přístupnost: od 15 let
NEVĚSTINEC
Vstupné: 80 Kč
Vzpomínky z „domu lásky“.
Sobota 18. srpna
Od 21.00 hod.
USA, animovaná komedie, dabing, 94
Doporučená přístupnost: všem
DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU
Vstupné: 80 Kč
Pokračování slavného snímku Doba
ledová zavádí diváka přibližně do doby
před 200 miliony let, kdy existoval
jeden veliký kontinent, kterému se říkalo Pangea.
Pátek 31. srpna
Od 21.00 hod.
ČR, drama/komedie, 90
Doporučená přístupnost: všem
ČTYŘI SLUNCE
Vstupné: 70 Kč
Příběh rodiny z menšího českého města a jejích přátel se dotýká těch, kteří
se smiřují s realitou nesplněných snů
a zároveň ještě mají touhu proměnit
svůj život k lepšímu.
Změna programu vyhrazena.

PŘEDPRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK:
KINO OKO – tel.: 383 322 625
Letní provoz – otevřeno: 1 hodinu před začátkem představení
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AKCE/POZVÁNKY
29. 8.–13. 9. – František
Machník. Rodák z Nebřehovic, ministr národní obrany
1935–1938. Životopisná výstava. ŠK, vstupní hala. Vernisáž 28. 8. od 15.00 hod.
Připomínáme službu biblioboxu
– vracejte knihy a časopisy ze
všech oddělení, kdykoli se vám
to hodí mimo výpůjční dobu.
Bibliobox je umístěn u vchodu
do knihovny. Dokumenty budou
z vašeho osobního účtu odečteny
následující den ráno.
Výpůjčky si můžete prodlužovat
z domova – elektronicky na
svém uživatelském účtu, telefonicky na čísle 380 422 704 nebo
e-mailem na pujcovna@knih-st.cz
(uveďte číslo čtenářské průkazky,
abychom vás mohli správně identifikovat).
Zařiďte si službu SMS – prostřednictvím sms zpráv vám můžeme zasílat upozornění na blížící
se termín vrácení knih, upomínku či informaci o zarezervované
knize.
Kromě přístupu na veřejný internet na stálých PC stanicích nabízíme také možnost bezdrátového
wi–fi připojení.
Během turistické sezony je pro
veřejnost otevřena Hradní Vševědna. Pokud vás přepadne vedro
či déšť, nedostatek informací či
l

ŠMIDINGEROVA
KNIHOVNA
tel.: 380 422 700, 383 222 219
pobočka za parkem: 380 422 720
e-mail: knihovna@knih-st.cz
l

l

l

l

20. 6.–31. 8. – Zadudej, dudáčku, zadudej. Soutěžní výstava obrázků žáků MŠ a ZŠ
vyhlášená k 20. ročníku MDF.
ŠK, vstupní hala.
2. 7.–31. 8. – Kam na Strakonicku? Výstava tipů a námětů
na zajímavé výlety v okolí Strakonic. Pobočka ŠK za parkem.
11. 8. pokračují Farmářské
trhy. I. hradní nádvoří, 8.00–
12.00 hod.
Pro nejmenší návštěvníky od
9.00 hod. představení „zeleninového divadla“ Bramborový král.
Aktuální seznam prodejců
sledujte na www.farmarsketrhy.strakonice.eu.
22.–26. 8. – Marie Vilánková
– Dřevořezba. Výstava uspořádaná k významnému životnímu jubileu autorky. ŠK, společenský sál, po–pá 10.00–16.00
hod.

jen pocítíte únavu z dlouhých
výletů, zastavte se pod schody do
knihovny. K dispozici je kromě
drobného občerstvení, map a informačních letáků také veřejný
internet.

Ekoporadna při ŠK a CEGV Cassiopeia vydává elektronický měsíčník o životním prostředí. Chcete
se dozvědět o akcích, ochranářských činnostech a regionálních
přírodních zajímavostech?
Napište na jan.juras@knih-st.cz.
Archiv čísel na http://www.knihst.cz/dokumenty
Otevírací doba Šmidingerovy
knihovny v srpnu:
Oddělení pro dospělé – nezměněna.
Oddělení pro děti:
Po, St, Čt, Pá 9.00–12.00
13.00–16.00
Út
zavřeno
Pobočka ŠK za parkem:
Zavřeno: po 13. 8., st 15. 8., po
20. 8., st 22. 8.
Jinak nezměněna.
Hradní Vševědna (veřejný internet):
Otevřeno denně 9.00–17.00
Informace:

HRADNÍ PALÁC
Otevřeno denně 9.00–17.00 hod.
Zbraně a militaria
28. 4.–10. 8.
Výstavní síň a mázhaus.
Karel Kupka
4. 7.–10. 8.
Jelenka strakonického hradu.
Výstava k významnému životnímu
jubileu autora.
Studenti a absolventi pražské
AVU, ateliér klasické malby
prof. Zdeňka Berana
15. 8.–28. 10.
Výstava prací studentů a absolventů, kteří prošli ateliérem klasické malby prof. Zdeňka Berana,
významného představitele české
malby, na Akademii výtvarných
umění v Praze. Slavnostní vernisáž
14. 8. 2012 v 17 hodin.
KAPITULNÍ SÍŇ
Jak šel čas...
2. 6.–26. 8.
Výstava z historie mezinárodních
dudáckých festivalů.

Historie a současnost Prácheňska
Do 31. 8.
Ambit strakonického hradu.
Pořádá MAS LAG Strakonicko, o. s.
ZÁMECKÁ GALERIE
Po–pá 9.00–12.00 a 13.00–17.00
hod., so, ne, svátky 13.00–17.00 hod.
Výstavní prostory nabízejí prodej
uměleckých předmětů, drobných
dárků a předprodej vstupenek na
akce muzea.
Karel Kupka
16. 4.–31. 8.
Prodejní výstava obrazů k významnému životnímu jubileu strakonického malíře.
STŘEDOVĚKÝ VODNÍ MLÝN
HOSLOVICE
Otevřeno denně 9.00–17.00 hod.
Dožínky ve mlýně
11.–12. 8.
Staré způsoby sklizně a zpracování
obilí, vázání povřísel, slaměných
došků a jejich způsob připevnění na
střechu. Pečení chleba, česnekových placek a houstiček. Hry pro děti. K poslechu zahraje harmonika.

Pro mobilní seniory, s ohledem na
docházkovou vzdálenost parkoviště
cca 1 km, nabízíme autobusovou
dopravu na tuto akci. Autobus bude odjíždět 11. 8. v 10.00 hod.
z parkoviště před hradem pod Jelenkou a z Hoslovic zpět ve 14.30
hod. Jízdné 30 Kč. Závazné přihlášky se přijímají v Zámecké galerii.
PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ
1. 9.

Michal Jánský – grafika

ŠK A ČSOP ZVOU:
l

l

Neděle 5. 8. – výlet (cca 12–
15 km po zpevněných cestách, lze měnit).
Sraz v 7.00 hod. před nádražím
ČD, vlakem do Týna nad Vltavou. Půjdeme na vrch Semenec (rozhledna, naučná stezka)
a dále do Kolodějů nad Lužnicí (zámek – zvenku, vila baronky Kocové z Dobrše – židovský
hřbitov aj.). Potom podél Lužnice, prohlídka stanice Pomoc
přírodě a zpět do Týna na vlak
(jede např. v 17.49). Podle času si ještě prohlédneme např.
muzeum nebo podzemí města.
Neděle 2. 9. – přírodovědný
výlet s Fr. Langmajerem (cca
7 km, lze změnit).
Sraz v 8.40 před nádr. ČD,
vlakem do Lužan – prohlídka zámku a parku (vstupné
30–50 Kč). Dále do Příchovic na zámek (zvenku). Kolem staré lípy vyjdeme na vrch
Ticholovec (lesní kaple s malbou na skále) a do Přeštic
(vlak v 17.14). Další památky
a Dům historie Přešticka.

Více na www.knih-st.cz,
www.csop-strakonice.net,
383 323 021, 607 672 974,
hrdlickova@knih-st.cz
6. 9.

Prácheňský
soubor
písní a tanců Senát
ČR, Praha
9. 9.
Rybí trh ve Finsterau
17. 9.
Klavírní recitál Romana Rauera
20. 9.
Běh naděje
22.–23. 9. Domácnost paní mlynářky (vodní mlýn Hoslovice)
Bližší informace o sezoně 2012:
www.muzeum-strakonice.cz,
tel.: 383 321 537, 380 422 608

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
Ukázka programu na srpen
Každé pondělí vařečka od 10.00
do 13.30, 13.30–14.00 – úklid,
14.30–15.30 – povídání
o předpisech zařízení.
Každý čtvrtek koně Volenice
– sraz ve Fokusu vždy v 10.30

3. 8. pátek 9.00–13.00 Práce na
zahradě • 10. 8. pátek 9.00–13.00
Předčítání z knížek • 22. 8. středa
Výlet do ZOO Plzeň + Dinopark,
sraz ve Fokusu v 8.30
Sociálně terapeutická dílna
Otevírací doba dílny:
pondělí 9.00–12.00 13.00 – 17.00,
úterý 9.00–12.00 13.00–16.00,
středa 13.00–16.00,
čtvrtek 9.00–12.00, 13.00–16.00
Více na www.fokus-pisek.cz
9
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SPORT

90 LET STRAKONICKÉ HÁZENÉ POHLEDEM DO HISTORIE  ČÁST SEDMÁ
Na úspěchy ligového celku mužů
chtěli koncem 50. let (1957–1958)
navázat někteří bývalí hráči a funkcionáři. Zvolili jedinou správnou cestu – výchovu mládeže. Tak vznikla vlastně teprve druhá poválečná
generace českých házenkářů ve
Strakonicích. Pod vedením trenérů Václava Pilouška a Karla Moravce se učí házené žákyně a žáci
ze 6.–8. tříd. A zde jsou jména:
Bořivoj Korejs, Jiří Englich, Jaroslav Kovář, Jan Jakubec, Oldřich
Říha, Karel Slavík, Bohuslav Plojhar, Jaroslav Marčal, Josef Vávra
st., Josef Vávra ml., Jan Cvrček,
Václav Kalous, děvčata pak vidíte
na obrázku z roku 1960 (dorostenky na kvalifikaci v Mostě kde
vybojovaly postup na přebor ČSR).
A za nimi jde druhá vlna: František
Třeštík, Jiří Dobeš, Karel Hájek,
Vilém Králíček, Jiří Mašek, Václav
Šťastný, Josef Štěpán, Jaroslav a Jiří Prokopiusové, Josef Lazecký,
František Škop, František Hrubec,
Jan Chylík, Bohumil Čefelín, Miroslav Dub, Josef Dvořák, později
Karel Darebný, Jaroslav Hába, Evžen Vlk a děvčata Magda Weischnerová, Alena Adámková, Věra
Kafková, Milena Hůlová, Blažena
Matoušková, Hana Kubešová, Libuše Neubergerová, Jiřina Nekvapilová a z Písku přišla Jiřina Růtová.
Učenlivost dětí se snoubí s obětavostí trenérů a dostavují se první
úspěchy. Žáci po ročním tréninku

získávají obdiv na kvalifikaci
v Turnově, žákyně se rázem stávají
nejlepším celkem kraje. Jejich cesta úspěchů je strmá: 4. celek z přeboru ČSR dorostenek ve Znojmě
v roce 1960 je přihlášen do západočeského oblastního přeboru žen.
To se píše podzim 1962 a na pod-

vyjadřuje o strakonickém družstvu: „Strakonice patří mezi 7 nejlepších celků ve fyzické připravenosti a takticko–herní vyspělosti…
Dva vyrovnané útoky mají v lize
pouze Kunovice, Náchod, Praha 4,
Strakonice a Třebíč… jen osm družstev v nejvyšší soutěži uplatňuje

Nahoře: Vladěna Prokopová, Jaroslava Procházková, Karla Činčurová,
Vladimíra Stejskalová, Jana Halounová, Jaromíra Vlnatá, Hana Piloušková, trenér Václav Piloušek, dole: Dana Dvořáková, Vlasta Krahulíková, Ivana Kafková, Věra Humpálová, Zdena Englichová.
zim 1963 je již družstvo prvoligové. Děvčata totiž vyhrála západočeskou soutěž s náskokem 6 bodů!
Nejvyšší soutěž žen (I. liga) se
tehdy hrála ve dvou skupinách
(Čechy a Morava) po 8 družstvech. Naše děvčata končí na
5. místě. Tehdejší časopis Házená se v červnu 1964 pochvalně

všechny druhy útočných systémů
(nabíhací, zabíhací, křížové)… v lize je poměrně hodně dobrých brankářek, mezi sedmi jmenovanými
je i strakonická Zdena Englichová, provdaná Pojslová… nejlepšími
hráčkami Strakonic jsou vyhodnoceny Zdena Englichová a Hana
Kubešová (levoruká útočnice)“.

V roce 1965 družstvo postoupilo
až do finále Spartakiádního turnaje (SPP Kunovice, ČZG Náchod, Spartak Praha 4, Spartak
Strakonice), kde skončilo na
4. místě. Svoji příslušnost k nejlepším celkům potvrdilo i 3. místem v české skupině ligy. V utkání
Čechy–Morava (14:11) chytala
Zdena Englichová. Také v roce
1966 byla Zdena Englichová
v brance při výběrovém utkání
Čechy–Morava v Porubě (6:4)
a dle komentáře „podala spolehlivý výkon“…, družstvo strakonických žen skončilo v české skupině
ligy opět třetí!
Dne 7. 4. 1967 se ve Strakonicích
uskutečnil 1. ročník turnaje
„O pohár 600 let města Strakonice“, kde potěšilo konečné pořadí:
1. Spartak ČZ Strakonice, 2. Jiskra Třebíč, 3. Dynamo Jihlava,
4. RH Plzeň. Ve stejně nazvaném
turnaji strakoničtí muži obsadili
4. místo. Zajímavostí tohoto prvního ročníku bylo, že turnaj žen se
hrál v dubnu a turnaj mužů v srpnu. V lize žen udělalo fanouškům,
kteří navštěvovali v hojném počtu
házenkářské hřiště „Na Sídlišti“,
radost další 3. místo. Dne 17. 9.
1967 v utkání Čechy–Morava ve
Strakonicích nastoupila v brance Zdena Pojslová (Englichová)
a kompletní útok Hana Piloušková, Jana Halounová, Karla Činčurová! České družstvo zvítězilo
v tomto utkání v poměru 7:3.
Jiří Dobeš

PROVOZ PLAVECKÉHO STADIONU V SRPNU 2012
Letní areál bude v srpnu v provozu denně od 10.00 do 20.00 hodin (pokud bude nepříznivé počasí, nebude možnost provozu pro veřejnost v krytém bazénu. Bazén bude vypuštěn a budou probíhat opravy a údržbové práce). I v srpnu se v letním areálu uskuteční několik soustředění sportovních oddílů. Proto prosíme návštěvníky, aby sledovali informační tabuli u vstupu do areálu, kde bude vždy
napsán rozpis časů a drah vyhrazených pro tréninky. Pro maminky s dětmi bude k dispozici v prostorách dámských sprch BABY
ROOM, kde bude moci maminka po zapůjčení klíče od šatnářky svou ratolest přebalit, nakojit nebo ohřát jídlo v mikrovlnné troubě.
Martin Walter, vedoucí plaveckého stadionu

LETNÍ AREÁL

SAUNA

V provozu Po–Ne 10.00–20.00

Mimo provoz

VÝJIMKY

KRYTÝ BAZÉN

Soustředění sportovních oddílů:

Mimo provoz

FITNESS
Plavecký stadion
Pondělí–pátek
9.00–12.00
16.00–19.30
Sobota
zavřeno
Neděle
zavřeno

2. 8.–5. 8.
VZS Český Krumlov – plavci
11. 8.–18. 8.
TJ Tábor – oddíl synchr. plavání
20. 8.–25. 8.
ČSPS – dálkové plavání
25. 8.–1. 9.
USK PRAHA – plavci

STARZ Strakonice
Na Křemelce 512, 386 01 Strakonice
e-mail: starz-st@quick.cz, www.starz.cz
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CENÍK PLAVECKÉHO STADIONU LETNÍ AREÁL STARZ
STRAKONICE
Čas příchodu
od 10.00 hod. od 15.01 hod.
– děti do 3 let (včetně)
zdarma
zdarma
– děti od 4 do 15 let (včetně)
70 Kč
50 Kč
– osoby starší 15 let
80 Kč
60 Kč
– osoby s průkazem ZTP
40 Kč
30 Kč
– osoby s průkazem ZTP/P
zdarma
– osoby starší 65 let (po 17–té hodině)
30 Kč
– 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
– hromadná vstupenka (školy, tábory, sport. oddíly) platí po celý
den vstupné jako od 15.01 hod.
Rodinné vstupné platí v případě, že rodiče nevyužívají některou z dalších slev (permanentní vstupenka, bodová vstupenka...)!
Permanentní vstupenky
– děti od 4 do 15 let (včetně)
600 Kč/10 návštěv
– osoby starší 15 let
700 Kč/10 návštěv

ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE 8/2012

ZÁBAVA/AKCE

PRANOSTIKA

MATEŘSKÉ CENTRUM BERUŠKA
Lidická 194, Strakonice
(1. patro v bývalé ZŠ naproti nemocnici)

„Když fouká v srpnu severák,
bude dlouho pěkně pak.“

V době letních prázdnin bude mateřské centrum
otevřeno pouze každý čtvrtek od 9.00 do 13.00 hod.
Zveme širokou veřejnost – nepravidelný program
Středa 1. 8. – Výlet na kolech do Dražejova – sraz bude v 9.00 hod.
u hradní zoo, nakrmíme kozičky a vyrazíme do Dražejova na dětské hřiště.
Středa 8. 8. – Výlet do zábavního parku v Nepomuku – sraz v 8.35
hod. před vlakovým nádražím a celý den strávíme v parku s mnoha atrakcemi, vstupné pro členky 60 Kč, pro nečlenky 80 Kč.
Středa 22. 8. – Plavání v aquaparku v Horažďovicích – v 9.30 hod.
nám odjíždí autobus.
Ve dnech 13.–17. 8. bude mateřské centrum zcela uzavřeno.
Pravidelné programy se o letních prázdninách nekonají.

Aneta Kašparová, 13 let
Kreslily žákyně výtvarného oboru
ZUŠ Strakonice pod vedením
Mgr. Ivany Schwarzové.

Vendula Zdráhalová, 7 let

UDÁLOSTI A ŽIVOTNÍ VÝROČÍ OSOBNOSTÍ V SRPNU
l

5. 8. 1852 – zemřel František
Ladislav Čelakovský, básník,
jazykovědec a překladatel (160.
výročí úmrtí)

l

19. 8. 1662 – zemřel Blaise
Pascal, francouzský matematik, fyzik a filozof (350. výročí
úmrtí)

l

10. 8. 1932 – se narodil Vladimír Páral, prozaik (80. výročí
narození)

l

20. 8. 1912 – se narodil František Fajtl, letec a spisovatel
(100. výročí narození)

11. 8. 1892 – zemřel Ladislav
Stroupežnický, dramatik a prozaik (120. výročí úmrtí)

l

l

22. 8. 1922 – se narodil Miloš
Kopecký, herec (90. výročí narození)

OZNÁMENÍ VEŘEJNOSTI
Dne 11. 8. 2012 se koná na Protivínské mimořádná valná hromada
Jednoty Karla Havlíčka Borovského u příležitosti 137. výročí založení
této organizace.

KVÍZ
1) Jak se nazývaly slavnosti, které se několikrát ve Strakonicích uskutečnily a lze je počítat za předchůdce dudáckých festivalů?
2) V jakém roce se ve Strakonicích konal I. mezinárodní dudácký festival?
3) Napište celý název Tylovy báchorky o Švandovi dudákovi.
4) Jmenujte alespoň 7 zemí, z nichž pocházeli účastníci strakonických
festivalů.
5) Tureckým dechovým dudám se říká: a) tulum b) gajda c) torupill.
6) Jak se nazývá pořad, v němž mj. dudáci žádají o povolení hrát ve
městě strakonického starostu?
7) Jak se říká dudám na Moravě a Slovensku?
8) Vzpomenete si na název alespoň 3 dudáckých muzik, které působí
na Strakonicku?
Své odpovědi společně s kontaktními údaji zasílejte na Městský úřad
Strakonice, Odbor školství a cestovního ruchu, Velké náměstí 2, 386 21
Strakonice nebo na e-mail: lucie.snajdrova@mu-st.cz nejpozději do
15. 8. 2012.
Tři vylosovaní se správnými odpověďmi obdrží hodnotné ceny.

Více na www.mcberuska.cz
a http://www.facebook.com/MCBeruskaStrakonice
e-mail: mcberuska.strakonice@seznam.cz, tel.: 773 165 696, 605 284 553

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

První setkání žáků s učiteli v novém školním roce 3. září 2012:
Přípravné ročníky (1. třída ZŠ) v budově Kochana z Prachové:
Taneční obor: 11 hod. učebna tanečního oboru – I. patro
Výtvarný obor: 14 hod. učebna výtvarného oboru – I. patro
Hudební obor: 15 hod. učebna hudební nauky – III. patro
Dramatický obor: 16 hod. učebna dramatického oboru – III. patro
Žáci od 1. ročníků výše:
do konce 1. týdne od 13 do 16 hodin ve třídách svých vyučujících
Individuální výuka zahájí v úterý 4. 9. 2012, kolektivní výuka bude
zahájena dle domluveného rozvrhu v pondělí 10. 9.
Přihlášky do přípravných ročníků ZUŠ na rok 2012–13, které vaše
dítě obdrželo při talentových zkouškách, můžete ponechat v poštovní
schránce zámecké budovy – platební příkaz obdržíte v posledním srpnovém týdnu.
Pracovníci ZUŠ přejí všem žákům a jejich rodičům příjemné prožití
prázdnin, krásné počasí a smysluplné naplnění volných chvil.

DĚTSKÝ ZÁBAVNÝ KLUB
pro děti od 6 do 12 let
od 14. září ve Strakonicích
každý pátek od 16 do 18 hod.
v budově bývalé ZŠ Lidická.

Program:
l speciální Awana hry – týmové hry ve čtverci
l plnění úkolů v menších skupinkách s příručkami na prozkoumání
křesťanství a základních lidských hodnot
l společný závěrečný program s písněmi, divadelním představením
a vyhodnocením a předáním odměn
Hlavním posláním klubu je učit děti sociálním a emočním dovednostem, vytvářet citové (motivační) prostředí, budovat zdravé sebevědomí
dítěte, individuální přístup k dětem a používání pozitivní motivace.
Cena: 500 Kč/rok, další sourozenec 300 Kč/rok. Každý dostává klubové
materiály, tričko a odměny za plněné úkoly.
Více info a přihlášení na: gercakova@seznam.cz, mobil M. Gerčáková
774 151 868, www.manacirkev.cz.
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POHLED DO HISTORIE

KAPITOLY Z HISTORIE NEMOCNICE
Dětské oddělení

Třetím samostatným odborným
oddělením po interním a chirurgickém se stalo ve strakonické nemocnici v roce 1946 dětské. Předtím se děti léčily s dospělými,
budoucí primář MUDr. Hilšer se
jim věnoval na interním oddělení.
Samostatné oddělení prošlo mnoha změnami, především v sedmdesátých letech za působení primáře MUDr. Františka Říhy.
V roce 1973 při úpravách interiéru
zmizely v oddělení batolat a předškolních dětí zděné příčky, nahradily je celoskleněné stěny. Zdravotní sestry mohly nepřetržitě
sledovat postýlky a dění v pokoji
bez přecházení mezi místnostmi.
Při úpravách se rozšířil prostor
pro hraní dětí mateřské školy
(součástí oddělení byla mateřská
a základní škola. Děti, léčící se
delší dobu, neztrácely krok s učením). Oddělení mělo 62 lůžek.
O dva roky později, 1. 11. 1975,
otevřeli jednotku intenzivní péče,
vybavenou nejmodernějšími přístroji. Primář František Říha napsal v týdeníku Naše noviny: „Samostatnou jednotkou na lůžkovém
oddělení je jednotka intenzivní péče. Je to oddělení pro akutní i život
ohrožující stavy a pro pacienty
s komplikovanými terapeutickými
a ošetřovatelskými zásahy – oddě-

lení vybavené nejzkušenějšími kádry i příslušnou technikou“. Šlo
o první JIP v okresní nemocnici
v republice.

Dnes už jsou pokoje pro matky
s dětmi v naší nemocnici samozřejmostí. František Říha odešel
v roce 1978 do Českých Budějovic
a po něm vedli oddělení lékařky

a lékaři Liběna Fialová, František
Vetíška, Vojtěch Němeček a Olga
Kalbáčová. Dlouhé roky působila
na oddělení vrchní sestra Marie
Rejšková. Od roku 1988 je primářem Vladimír Cílek, v té době
nejmladší mezi strakonickými primáři.
5. dubna 1983 byl zaveden nový
způsob péče o novorozené děti,
tzv. Rooming–in. Po zrušení novorozeneckých boxů, kam sestry
novorozence ukládaly, měly matky již své děti u sebe po celou
dobu pobytu. Zůstal jediný observační box pro novorozence
v inkubátoru nebo pro ty, které
musejí nepřetržitě sledovat a léčit. V roce 1994 lékaři Tomáš
Fiala a Martin Gregora získali certifikáty pro ultrazvukovou
diagnostiku pro pediatrii a začali pracovat s ultrazvukovým přístrojem gynekologicko–porodnického oddělení.
Od sedmdesátých let se hodně
změnilo složení malých pacientů.
Předtím zde leželi převážně malí
astmatici a bronchitici, kteří dlouhodobě potřebovali infuzní léčbu.
Tato onemocnění se dnes léčí, díky pokroku lékařské vědy, většinou ambulantně. Nyní jsou na
oddělení hlavně pacienti s průjmovými onemocněními.
Za pomoci lékařů Tomáše Fialy
a Vladimíra Cílka zpracoval
Miroslav Špecián.

Rumuni. K veselým zpestřením
i pro děti patřil holandský dudák
a loutkoherec v jedné osobě, kterému se na pódiu dařilo zároveň
hrát na dudy a ovládat loutku dudáka. Čechy reprezentovalo 12 dudáckých uskupení a dudáci sólisté.
Novinkou byl sobotní koncert Dudy a duchovní hudba v podání bretaňského souboru Kevren de Brest
St. Mark. Některé skladby doprovodili i strakoničtí hudebníci pod
taktovkou Ladislava Roma. Náročnější diváky jistě uspokojily pořady S dudami od tradice k popu
aLe Salon de Madame Victoire,
který představil francouzskou barokní hudbu. V rámci MDF se ve
dnech 24.–26. 8. uskutečnilo již
III. mezinárodní dudácké sympozium.
XII. ročník (22.–25. 8. 1996) se
příliš od předchozího ročníku neodlišoval. Samozřejmě i on přinesl některé zajímavé pořady. Za
zmínku stojí např. první večerní
festivalový koncert, v němž etno-

grafka Jiřina Langhammerová
seznamovala diváky mj. s kroji
jednotlivých etnik. Opakovaně se
uskutečnil koncert bretaňské duchovní hudby, tentokrát ve spolupráci s posluchači českobudějovické konzervatoře. Milovníci
Chodska a s ním spojeného svérázného folkloru si přišli na své
v neděli dopoledne při pořadu
Chodský dudácký koláč. Zvláště
odborníkům bylo určeno IV. mezinárodní dudácké sympozium
zaměřené na téma Dudy a tanec.
Kromě oblíbených sólových dudáků a také 14 českých souborů a muzik přijeli do Strakonic
muzikanti a tanečníci reprezentující tyto země: Bulharsko, Francie, Itálie, Maďarsko, Německo,
Rakousko, Španělsko, Turecko,
Velká Británie a po šestnáctileté přestávce i Irsko. Ve Strakonicích vystoupil výborný hráč na
dudy uillean pipe Tommy Martin
z Dublinu.
Irena Novotná

Lékaři J. Bočínský, Z. Kábrtová, zastupující primářka L. Fialová,
P. Haškovcová, Fr. Vetíška a a vrchní sestra M. Rejšková – konec 70. let.
Foto: Kronika dětského oddělení nemocnice
V roce 1977 se změnil vzhled původní budovy nemocnice z roku
1982, kde dětské sídlilo. Dělníci
Okresního stavebního podniku
odstranili boční přístavky a nahra-

XI. A XII. MEZINÁRODNÍ DUDÁCKÝ FESTIVAL
Od roku 1992 se festival začal pořádat pravidelně ve dvouletých intervalech – vždy v sudý rok, ve
dny, kam spadá i poslední srpnový
víkend. Tak tomu bylo též při or-

dili je pavilony. Při přestavbě nechal primář Říha prozíravě připravit pokoje pro matky s dětmi,
u kterých se předpokládala doba
hospitalizace přes 14 dní nebo pro
kojící matky s druhým dítětem.

většina účinkujících se zde během předchozích ročníků už objevila, přinesl i XI. ročník určité
změny.
Poprvé sem přijeli naši sousedé ze
Slovenska jako představitelé cizího státu
(samostatnost od 1.
ledna 1993). Opět se
ale ukázalo, že mezi
muzikanty nejsou hranice, a Slováci byli publikem přijati vřele.
Další zahraniční účastníci přijeli z Belgie,
Francie, Itálie, Maďarska, několik uskupení z Německa, mj.
se představili také LuRumunský soubor Bradetul představil autenticžičtí Srbové. Španělkou dudáckou tradici.
Foto: Vladimír Šilhan
sko reprezentoval tenganizaci XI. MDF, který se uskutokrát soubor z oblasti Valencie,
tečnil ve dnech 25.–28. 8. 1994.
z Velké Británie dorazil oblíbený
Přesto, že si festival za léta své
Neil Smith, spolu s dudačkou
existence vytvořil poměrně stáKeith Davidson. Svým autenticlou programovou strukturu a také
kým přednesem mile překvapili
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