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STRAKONICKÁ NEMOCNICE SLAVÍ 120. VÝROČÍ
Strakonická nemocnice byla pro
veřejnost otevřena 1. září 1892 jakožto Všeobecná nemocnice císaře
Františka Josefa I., proto v tomto
měsíci oslaví 120 let své existence. V minulých číslech Zpravodaje jste se mohli seznámit s historií strakonické nemocnice. Dnes
se dozvíte novinky ze současnosti.
Strakonická nemocnice je pevnou
součástí sítě jihočeských nemocnic, jejichž vlastníkem je Jihočeský
kraj. V současnosti poskytuje péči
na 335 lůžkách deseti oddělení,
pracuje v ní 100 lékařů, 314 odborných – nelékařských pracovníků, celkem má nemocnice 542 zaměstnanců. V nemocnici bylo loni
hospitalizováno 13,5 tisíce pacientů, dalších 140 tisíc bylo ošetřeno
ambulantně. Strakoničtí lékaři
provedli 4 200 operací, 4 450 hemodialýz, narodilo se zde 717 novorozenců a průměrná pětidenní
ošetřovací doba (doba hospitalizace) patří k nejnižším v celorepublikovém průměru. Laboratoře provedly více než 1 milion analýz.
Specifikem je pavilonový typ staveb v areálu, který má téměř 6 ha.
Osobně za základní úkol trvale
pokládám udržení rozsahu poskytované péče, vysokou úroveň procesu kontroly bezpečnosti a kvality
poskytovaných zdravotních služeb, neustálé zlepšování vnitřní
i vnější komunikace a udržení vyrovnané ekonomické situace.
V důsledku trvalého tlaku, zejména ze strany zdravotních pojišťoven a probíhajících systémových
změn ve zdravotnictví, je naší
snahou stále zkracovat ošetřovací dobu při hospitalizaci a posunovat péči do ambulantní sféry.
Zaměstnanci nemocnice reagují
pozitivně na skutečnost, že zdravotní péče je čím dál více zaměřena na pacienta a individualizována. Naší snahou je vytváření
takových podmínek a prostředí,
které během pobytu v našem zařízení pacienty co nejméně omezí a přispějí ke zdárnému řešení
jejich zdravotních problémů.
Mezi hlavní úspěchy v roce 2011
v oblasti trvalého zvyšování kvali-

ty péče a bezpečí pacientů patřilo
lednové předání certifikátu spojeným Centrálním laboratořím
a v roce 2012 úspěšné absolvování recertifikačního auditu. V celorepublikovém žebříčku vytvářeném již několik let Health Care
Institutem, hodnotícím spokojenost pacientů, spokojenost, motivovanost a angažovanost zaměstnanců a finanční zdraví organizace
obsadila naše nemocnice celkově
2. místo v ČR mezi všemi nemocnicemi včetně nemocnic fakultních. Podařilo se nám úspěšně

ale musí nemocnice řadu nezbytných investic pořizovat z vlastních provozních zdrojů, neboť
investiční prostředky nikdy nebyly kalkulovány v úhradách výkonů z veřejného zdravotního
pojištění. Tato skutečnost nám
zabraňuje navyšovat odměňování zaměstnanců a nutí nás
vést velmi střízlivou a zdrženlivou investiční politiku, protože
chceme-li udržet kvalitu a rozsah
poskytované péče, jsou investice
do údržby a obnovy technického vybavení nutné.

Přístavba chirurgického pavilonu otevřeného 30. srpna 2010.
Foto: Archiv nemocnice
posílit důvěru veřejnosti v naše
zdravotnické zařízení.
V oblasti investic nemocnice získala významné prostředky díky
strukturálním fondům Evropské
unie a významné finanční pomoci
jediného akcionáře, Jihočeského
kraje. Zde cítím potřebu konstatovat, že díky špatně nastavenému financování nemocniční péče
v ČR zůstávají pro nemocnice nefakultního typu právě podpora
kraje a strukturální fondy EU téměř jedinou možností, jak realizovat větší investiční celky. I tak

K modernizaci technického vybavení došlo vloni na radiodiagnostickém oddělení, zastaralý přístroj
pro CT byl nahrazen novým, výrazně výkonnějším, umožňujícím
kvalitnější zobrazení a přesnější
diagnostiku. Nového vybavení se
dočkaly i centrální laboratoře, pro
které byl zakoupen hmotnostní
spektrograf, používaný v diagnostice na mikrobiologickém pracovišti, a přístroj pro digitální
hodnocení morfologie krevního
obrazu využívaný na úseku hematologie. V regionu Strakonicka

trvá vysoký výskyt rakoviny trávicího traktu, proto v letošním roce
nemocnice z vlastních zdrojů pořídila nový radiální endosonograf.
Centrum péče o zrak funguje pro
více jak tři okolní okresy, lékaři
v letošním roce používají nový
operační mikroskop především
k operacím šedého zákalu.
V rámci akce ekologizace nemocnic v majetku Jihočeského kraje
bylo v loňském roce provedeno
zateplení, výměna oken a vstupů
i rekonstrukce vytápění v pavilonech gynekologie a centrálních
laboratoří. Letos akce pokračuje
ubytovnou, pavilonem kožního
oddělení a zakončena bude zateplením a výměnou topení části
pavilonu chirurgie. Současně probíhala i revitalizace dendrologicky cenného parku nemocnice.
K trvalému vzdělávání zaměstnanců nemocnice přispívá projekt Zvyšování profesních dovedností a adaptability zaměstnanců
Nemocnice Strakonice, a. s.
Ke zvyšování odborných znalostí zdravotnických pracovníků nemocnice využívá akreditací pro
vzdělávání lékařských i nelékařských zdravotnických pracovníků udělených ministerstvem
zdravotnictví a současně umožňuje těmto zaměstnancům získávání znalostí a zkušeností na
špičkových odborných pracovištích po celé republice.
Zvyšování odbornosti má pozitivní dopad na kvalitu a šíři poskytovaných služeb. Jsme si vědomi,
že kvalitní lékařský, nelékařský,
ale i nezdravotnický personál je
klíčem k úspěchu zařízení a jeho
základní konkurenční výhodou.
V oblasti personální si ceníme
toho, že se podařilo stabilizovat
personál nemocnice, nedochází
k odlivu odborníků a naopak se
podařilo získat významné odborníky i mladé začínající kolegy. Bohužel ke spokojenosti s úrovní
odměňování je daleko a já osobně lituji, že klíčová oblast lidských
zdrojů je v českém zdravotnictví
dlouhodobě opomíjena.
Pokračování na str. 2.
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ZPRÁVY

STRAKONICKÁ NEMOCNICE SLAVÍ 120. VÝROČÍ
Pokračování ze str. 1.
Rok 2012 je pro naši nemocnici ovšem současně velmi nesnadný. Jako
nefakultní nemocnice dostáváme od zdravotních pojišťoven pouhých
98 % úhrad proti roku 2010. Přitom všichni vnímáme zdražení většiny
vstupů, energií a nárůst DPH.
I naší nemocnice se týkají trvalé snahy pojišťoven o další snižování počtu
lůžek akutní péče (tzv. restruktualizace) a s tím související snižování počtu zdravotnických pracovníků. Já jsem však přesvědčen, že k tomuto
kroku jsme již přistoupili dříve a současný počet provozovaných lůžek
považuji, z hlediska uspokojování zájmu o naše služby, za optimální (čekací doby, počet ošetřených pacientů, průměrná ošetřovací doba apod.).
Rádi bychom letos zahájili poslední etapu přestavby pavilonu centrálních operačních oborů a dokončili zateplování zbývajících objektů. Těmito aktivitami chceme vylepšit logistiku, využití personálu i přístrojů.
Zkušebně zavádíme bezdrátový signalizační systém pro pacienty v riziku
pádu, čímž chceme docílit většího bezpečí našich pacientů.

Se stárnutím populace rozvíjíme i tzv. následnou péči a díky grantu ministerstva zdravotnictví dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou péči
pro pacienty v tzv. bdělém bezvědomí.
V oblasti poskytování zdravotních služeb se daří provozovat specializovanou péči a nemocnice je respektovaným spádovým zdravotnickým zařízením severozápadní části Jihočeského kraje s významným přesahem
do kraje Plzeňského.
Jsem přesvědčen, že Nemocnice Strakonice, a. s., plní svou základní úlohu
a je fungujícím zdravotnickým zařízením pro spádovou oblast, která čítá
různě podle oborů 80–150 tisíc obyvatel. A to i přes řadu problémů, kdy
musí čelit negativním stránkám financování zdravotnictví, řešit stav budov
a technické havárie. Domnívám se, že k přednostem strakonické nemocnice patří mnoho obětavých a zkušených pracovníků. Jim patří poděkování
za odpovědnost, s níž přistupují ke své práci. Za důvěru, spolupráci a podporu chci poděkovat především všem našim pacientům–klientům, obchodním partnerům i praktickým a odborným lékařům regionu. Jen s jejich další
podporou realizujeme dlouhodobý strategický cíl – existenci silného regionálního zdravotnického zařízení s kvalitní léčebnou a ošetřovatelskou péčí.
Tomáš Fiala, předseda představenstva Nemocnice Strakonice, a. s.

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V NOVÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLE POVÁŽSKÁ
Dne 3. září 2012 byla slavnostně otevřena nová Základní škola Povážská
Strakonice. Po loňském zahájení provozu na prvním stupni byl také
objekt druhého stupně a tělocvičny převeden do režimu předčasného
užívání. Jde o mimořádně významnou investici, která je druhou největší v novodobé historii města. Z městského rozpočtu bylo na novou
školu dosud vyplaceno 314,5 milionu korun.
Moderní školní komplex s maximální kapacitou 540 žáků nahradil již
zcela nevyhovující provizorní montované objekty postavené v 70. a 80.
letech minulého století. Základní škola Povážská disponuje dvakrát
devíti třídami, nechybí samozřejmě učebny odborných předmětů a ja-

zyků, prostory pro školní družinu, vybavená tělocvična, školní jídelna i kulturní sálek. Pomyslnou třešničkou na dortu, i když v tomto
případě spíše na střeše, je atypické multifunkční sportoviště. Vysazená
je už také zeleň kolem školy. Stavba ZŠ Povážská vyžadovala od učitelů,
žáků i obyvatel v sousedství hodně trpělivosti i překonávání nepohodlí.
Nyní je téměř hotovo, následné úpravy budou zaměřeny především na
zbezpečnění provozu na komunikacích v lokalitě.
Přejme nové škole hodně úspěšných a spokojených žáků a všem pedagogům i obyvatelům děkujeme.
(PR)

Sportovní hřiště na střeše jídelny.

Foto: Robert Malota

Pohled do tělocvičny.

Vchod do II. stupně školy.

Foto: Robert Malota

Okolí školy s nově vysazenou zelení.
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Foto: Robert Malota

Foto: Archiv MěÚ
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RADA MĚSTA

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
69. jednání dne 11. 7. 2012
Rada města vzala na vědomí:

DOTACE NA SANACI
PODZEMNÍCH PROSTOR
přijatou dotaci z ministerstva
životního prostředí na sanaci
podzemních prostor ve výši
19 185 525,90 Kč.
Podzemní prostory objektu zahradního domku u hradního příkopu za areálem strakonického
hradu, kterým místní říkají „Jedárna“, byly vyčištěny od agrochemikálií, které zde byly skladovány v minulosti. Náklady na jejich
vyčištění a připravení pro nové
využití byly zhruba 21,8 milionu
korun.
Rada města souhlasila:

REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ MÍR
s uzavřením smlouvy se společností
Eurovia CS, a. s., Praha 1 na revitalizaci sídliště Mír – II. etapa za
cenu 21 999 685,03 Kč (včetně
DPH).
V rámci druhé etapy revitalizace
největšího sídliště města – sídliště
Mír, konkrétně prostor Malého
bloku, Velkého bloku, ulic Kosmonautů a Obránců míru, budou stávající chodníky předlážděny betonovou dlažbou, provedeny
nové kabelové rozvody a osazena
nová sloupová svítidla veřejného
osvětlení. Dále dojde k rozšíření
některých komunikací o podélná
stání (o šířku 2 m). Sportovní areál získá nový asfaltový povrch
a úpravami projde také veřejná zeleň. Upravovaný prostor zkrášlí
nové lavičky, odpadkové koše, klepače koberců a sušáky na prádlo.
Práce na II. etapě budou probíhat
ve druhém pololetí roku 2012.

71. jednání dne 1. 8. 2012
Rada města vzala na vědomí:

VODOHOSPODÁŘSKÝ FOND
V ROCE 2011
vyhodnocení čerpání vodohospodářského fondu za rok 2011 o celkové čerpané výši 5 188 480 Kč
(včetně DPH).
Veškerý vodohospodářský majetek města provozují od začátku roku 2006 Technické služby Strakonice. Jedná se zejména o 129 km
vodovodních řadů a 126 km kanalizačních řadů různého stáří a dimenzí, objekty čističky odpadních

vod, čerpacích stanic, úpraven vody a další technologická zařízení
sloužící k čištění a odvádění odpadních vod a úpravě a následné
distribuci pitné vody k zákazníkům. Provozování vodohospodářské infrastruktury včetně oprav
poruch a havárií provádí technické služby na své náklady. Tyto
náklady jsou zahrnovány do ceny vodného a stočného.
Část finančních prostředků z nájmu vodárenské infrastruktury investuje město Strakonice zpět do
tohoto zařízení prostřednictvím
tzv. Vodohospodářského fondu.
Na rok 2012 se jedná o částku
5 milionů včetně DPH. Z tohoto
fondu jsou hrazeny akce přesahující rámec běžných oprav a údržby např. stavební opravy objektů, výměna částí technologických
zařízení, osazování vodoměrů na
nové vodovodní přípojky, výměna kanalizačních poklopů, čištění
kanalizačních řadů speciální technikou atd. Dále se jedná o akce
související s investičními akcemi
města, například výměny vodovodních a kanalizačních řadů při
rekonstrukcích komunikací. V posledních letech se jednalo zejména o výměnu vodovodu v ul.
Na Stráži, kanalizace a vodovodu v ul. Žižkova, vodovodu v části
ul. Poděbradova, výměna uzávěrů
v ul. Husova, výměnu vodovodu
a kanalizace Heydukova a mnoho dalších. Náklady těchto akcí
nejsou zahrnovány do cen vodného a stočného.
Rada města schválila:

MĚSTO A PENÍZE
Z DOTAČNÍCH TITULŮ
grant Jihočeského kraje pro městský ústav sociálních služeb – zařízení Domov pro seniory v Lidické
ulici ve výši 155 000 Kč na zajištění projektu Podpora sociálních
služeb – zkvalitnění poskytovaných
služeb, příspěvek Jihočeského kraje pro městské kulturní středisko ve výši 30 000 Kč na Dvacátý
ročník mezinárodního dudáckého
festivalu, investiční grant ve výši
300 000 Kč na rozšíření stávající
kapacity MŠ Šumavská, příspěvek
ze státního rozpočtu ministerstva
kultury ve výši 1 123 000 Kč na obnovu nemovité kulturní památky –
kaple sv. Vojtěcha v areálu hřbitova sv. Václava, grant Jihočeského
kraje ve výši 30 000 Kč na první
etapu opravy pomníku obětem
I. světové války ve Starém Draže-

jově, příspěvek Jihočeského kraje
ve výši 20 000 Kč na akci S dudáky
po strakonických památkách za
magického úplňku, grant Národní
agentury pro evropské vzdělávací
programy ve výši 74 000 Kč na
projekt partnerství Grundtvig, neinvestiční transfer ze státního rozpočtu pro ZŠ J. z Poděbrad ve výši
799 070 Kč a pro ZŠ Dukelská
ve výši 1 593 769 Kč na vzdělávání pro konkurenceschopnost.

mělo být uvedeno letos na podzim.
Výstavba sběrného dvora, který
leží v průmyslové zóně na severovýchodním okraji Strakonic, trvala přibližně rok. Celkové náklady činily bezmála
21 milionů korun, z toho téměř
15 milionů pokryla dotace z Evropské unie a necelý milion poskytl státní fond životního prostředí.

Restaurování nástěnných maleb v kapli sv. Vojtěcha.
Stavební úpravy kaple sv. Vojtěcha známé také jako hrobka maltézských kněží zahrnují opravu
střechy, vnitřních a vnějších omítek, restaurování vnitřních a venkovních maleb. Proběhne oprava a restaurování dveřních výplní
a oprava stávajících oken. S opravou také souvisí i úpravy odvlhčení stávajícího obvodového zdiva
prostřednictvím odvětrávajícího
kanálku (sanačního vzdušníku)
okolo kaple. Práce na kapli byly
zahájeny v průběhu letních prázdnin a jejich dokončení se předpokládá do konce letošního roku.
Náklady na opravu kaple budou
činit zhruba 1,3 milionů korun.
Oprava pomníku obětem 1. světové války na návsi Starého Dražejova bude spočívat v odborném
zrestaurování dominantního prvku – pískovcové plastiky truchlící ženy. Oprava proběhne také
v průběhu letošního roku.
Rada města rozhodla:

SBĚRNÝ DVŮR
zaslat výzvu k podání nabídek na
dodávku kontejnerů pro sběrný
dvůr v lokalitě Kání vrch.
Stavba sběrného dvora v lokalitě Kání vrch je již zkolaudovaná. V následujícím období bude
areál vybaven sběrnými nádobami a do provozu by nové centrum
odpadového hospodářství města

Foto: Archiv MěÚ

Rada města souhlasila:

SÍDLIŠTĚ 1. MÁJE
A III. ETAPA REGENERACE
s uzavřením smlouvy se společností Eurovia CS, a. s., Praha 1 na
III. etapu regenerace Sídliště
1. máje za cenu 4 526 552,04 Kč
(včetně DPH).
Třetí etapa zahrnuje centrální část
Sídliště 1. máje. Budou zde předlážděny chodníky, vyměněny stožáry veřejného osvětlení a nainstalován nový mobiliář. Budou
také opraveny stávající herní prvky, nově uspořádány a přibudou
i nové. Víceúčelové hřiště získá
nový mlatový povrch. Uprostřed
vnitrobloku vznikne posezení
s pergolou a nezapomene se ani
na zeleň, která projde rozsáhlými
úpravami. Na realizaci třetí etapy
získalo město dotaci ve výši 70 %
výdajů z podpory regenerace panelových sídlišť poskytovanou ministerstvem pro místní rozvoj.

FOTBALISTÉ SI PŘIVYDĚLAJÍ
NA ČINNOST
s bezplatným pronájmem plochy
Beranova dvora občanskému sdružení FK Junior Strakonice, o. s.,
a to ve dnech 29. 9. a 30. 9. 2012
za účelem zajištění parkování v době konání Václavské pouti.
Usnesení z jednání rady města
naleznete na www.strakonice.eu.
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INFORMACE

UPOZORNĚNÍ PRO VOLIČE NA ZMĚNU VE VOLEBNÍCH
OKRSCÍCH Č. 25 A Č. 26 A O MOŽNOSTI VOLIT NA VOLIČSKÝ
PRŮKAZ V RÁMCI JIHOČESKÉHO KRAJE
Ve dnech 12. a 13. října se budou
konat volby do zastupitelstev krajů. Průběžně jsou zveřejňovány
základní informace o přípravě voleb na úřední desce městského
úřadu.
Ve Strakonicích zůstává 28 volebních okrsků. V současné době delegují zaregistrované politické strany, politická hnutí
a koalice své zástupce do okrskových volebních komisí (dále jen
komisí).
Na Městském úřadu ve Strakonicích jsou evidováni i zájemci
o členství v komisi z řad občanů,
z nichž v případě potřeby starosta
města komisi doplní do potřebného minimálního počtu. Zájemci
starší 18 let, kteří nejsou kandidáti pro volby do zastupitelstev
krajů, se mohou ještě nyní přihlásit za členy komise osobně na
MěÚ v kanceláři správního oddělení (bývalá budova Komerční
banky, 1. patro) nebo telefonicky
383 700 210, 383 700 221,
724 232 888.
Člen okrskové volební komise má
nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce ve výši 1 300 Kč, předseda komise ve výši 1 600 Kč.
Upozorňujeme voliče na změny,
k nimž dochází u volebních
okrsků č. 25 a č. 26:
l ve volebním okrsku č. 25 se
mění sídlo volební místnosti, kdy dochází k přesunu z MŠ
Šumavská na ZŠ Povážská.
Vchod do volební místnos-

ti – třída pěstitelské práce – je
z Povážské ulice.
l volební místnost okrsku č. 26
se vrací zpět z Motoshopu Čadek do ZŠ Povážská. Vchod do
volební místnosti – jídelna této
školy – je z Povážské ulice.
Ostatní volební místnosti zůstávají v objektech, v nichž byly v minulých volbách.
Poprvé budou mít voliči při volbách do zastupitelstev krajů také možnost volit na voličský průkaz (dále jen VP). Žádost o vydání
VP může volič zaslat v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným
podpisem. Tento úkon je osvobozen od správního poplatku. Volič
může také požádat o VP elektronickou cestou nebo prostřednictvím datové schránky. Žádost
o vydání VP musí být Městskému
úřadu ve Strakonicích doručena
nejpozději do 5. října 2012.
Pokud si volič požádá o vydání VP
osobně, nevyžaduje se písemná
forma, ale musí prokázat svoji totožnost (občanský průkaz, cestovní doklad). Lhůta pro požádání
o VP osobně je až do uzavření
stálého seznamu voličů, tzn. do
10. října do 16.00 hodin. Všem
zájemcům pak městský úřad VP
předá osobně, popř. jej voliči zašle
na jím uvedenou adresu. Na VP
pak může volič hlasovat v kterémkoli volebním okrsku v rámci
Jihočeského kraje.
Milada
Švihálková,
oddělení
správní

KAPACITA MATEŘSKÝCH ŠKOL VZROSTLA O 70 MÍST
Do strakonických mateřských škol
může ve školním roce 2012/2013
nastoupit celkem 943 dětí. To je
o 70 více než v loňském roce.
Navýšením kapacity předškolních
zařízení město reagovalo na nárůst porodnosti v uplynulých letech a tím pádem také zvýšenou
poptávku rodičů po místech ve
školkách. „Podařilo se tak umístit
děti narozené do března 2010,“
říká Miluše Vacková z odboru
školství a cestovního ruchu MěÚ
Strakonice.
O dvanáct míst byla navýšena
kapacita MŠ A. B. Svojsíka a šest
dětí navíc mohli přijmout také
v MŠ Holečkova.
Stavebními úpravami během
prázdnin však především přibyly dvě zcela nové třídy. V objek4

tu bývalé školy v ulici Lidická
vzniklo po rekonstrukci přízemních prostor detašované pracoviště MŠ U Parku, které tvoří
jedna třída pro 28 dětí se zázemím a výdejnou jídla. O dalších
24 předškoláků se mohla rozrůst
také MŠ Šumavská. Nová třída
je na místě někdejší jídelny.
Za přestavbu obou zmíněných prostor zaplatí město kolem 2,2 milionů korun. Pro MŠ Šumavská se
z grantového programu Jihočeského kraje podařilo získat třísettisícový příspěvek. Na vybavení
nových tříd bylo dále počítáno
s částkou kolem 700 tisíc korun.
Za posledních 10 let byla kapacita
mateřských škol ve Strakonicích
navýšena o 258 míst.
(PR)

NABÍDKA BYTOVÝCH JEDNOTEK K PŘÍMÉMU PRODEJI
Rada města na svém jednání dne
1. 8. 2012 rozhodla obsadit níže
uvedenou bytovou jednotku přímým prodejem do osobního vlastnictví dle zákona č. 72/1994 Sb.,
v platném znění, na základě nejvyšší nabídky:
– byt č. 007 o velikosti 1+1 v čp.
1229, ul. Mládežnická, Strakonice I o výměře 48,40 m2,
minimální cenová nabídka
500 000 Kč.
– byt č. 007 o velikosti 1+1 v čp.
1141, ul. Sídliště 1. máje,

Strakonice I o výměře 48,40
m2, minimální cenová nabídka
500 000 Kč.
– byt č. 004 o velikosti 3+1 v čp.
207, ul. Stavbařů, Strakonice II
o výměře 74,00 m2, minimální
cenová nabídka 600 000 Kč.
Vyhodnocení nabídek se uskuteční v pondělí 24. září 2012 od 15.00
hodin v malé zasedací místnosti
MěÚ Strakonice.
Bližší informace lze nalézt na tel.:
383 700 303 nebo na úřední desce
MěÚ.

CHYSTANÉ ZMĚNY ZEFEKTIVNÍ PROVOZ MHD
Jízdu minibusem, který by se
v brzké době mohl stát součástí
vozového parku městské hromadné dopravy, si na počátku srpna
vyzkoušeli strakoničtí radní.

Vondrys. Uvažuje se například, že
autobusy městské hromadné dopravy budou jezdit v pravidelných
dvouhodinových intervalech tak,
aby čas odjezdu byl pro cestující

Jízdu minibusem si vyzkoušeli strakoničtí radní i tajemník MěÚ.
Foto: Archiv MěÚ
Vozidlo přepraví až 29 cestujících
a pro své menší rozměry je vhodné
k transportu přes Velké náměstí.
Úspornost provozu oproti klasickému autobusu je zase předurčuje
k využívání mimo dopravní špičku. „V novém roce chystáme ve
spolupráci se společností ČSAD
STTRANS změny, které by zajistily efektivnější provoz MHD,“
potvrdil starosta města Pavel

snadno zapamatovatelný. Město
tím chce zjednodušit jízdní řád
a přizvat tak do MHD nové cestující.
Připravované plány trasy městské
hromadné dopravy ve Strakonicích již počítají se zastávkou na
Velkém náměstí, kterou v současnosti postrádají zejména starší cestující.
(PR)

NA JUBILEJNÍM ROČNÍKU DUDÁCKÉHO FESTIVALU TAKÉ
ZÁSTUPCI Z PARTNERSKÝCH MĚST
Na letošní 20. ročník mezinárodního dudáckého festivalu přijali pozvání zástupci z partnerských měst – Bad Salzungen,
Lengnau a oblast Calderdale. Prožili zde atmosféru festivalu, která
se linula celým městem. Setkali se
se zástupci vedení města a členy
rady města. Odbor školství a ces-

tovního ruchu jim připravil bohatý program, v rámci něhož se
delegace účastnily programu dudáckého festivalu, zavítaly do
nejnovější základní školy ZŠ
Povážská, navštívily historický
mlýn v Hoslovicích a další krásy
jižních Čech.
Odbor školství a cestovního ruchu
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SDĚLENÍ

KAM S VYPRODUKOVANÝM ODPADEM?
Vážení občané, rádi bychom Vás opět informovali, jak správně nakládat
s Vámi vyprodukovaným odpadem.
Fyzické osoby jsou povinny podle zákona o odpadech odkládat komunální odpad na místech k tomu určených a ode dne, kdy tak obec stanoví
obecně závaznou vyhláškou, komunální odpad odděleně shromažďovat,
třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného obcí. Město Strakonice má platnou obecně závaznou vyhlášku O systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem. Tato
vyhláška popisuje systém třídění a způsoby shromažďování komunálního odpadu.
Víte, kam který odpad vhodit?
Sběrné nádoby na odpady rozmístěné po městě:
1) Popelnice (110 l) a kontejnery (1100 l) bez označení příslušného
vytříditelného druhu odpadu, slouží k ukládání pouze zbytkového
odpadu, který zůstane po vytřídění využitelných složek komunálního
odpadu.
2) Kontejnery na tříděný odpad:
Sběrné nádoby na společné shromažďování plastu, tetrapaku a nově
i nápojového hliníkového plechu
sem vhazujte:
PET lahve, igelitové tašky a obaly, tetrapakové krabice od – džusů,
vína, mléka, omáček, hliníkový plech od nápojů.
nikdy do nich nevhazujte:
podlahové krytiny, lina, PVC, nádoby od léků a plastové obaly znečištěné nebezpečnými látkami.
Je důležité, abyste objem před vhozením do nádoby vždy minimalizovali!
Sběrné nádoby na sklo
sem vhazujte:
skleněné lahve od nápojů bez kovových a plastových uzávěrů, sklo
bílé, barevné a tabulové, skleněné předměty a vymyté zavařovací
sklenice.
nikdy do nich nevhazujte:
zrcadla, drátěné sklo, keramiku, porcelánové hrnečky a talíře, žárovky, zářivky, výbojky, kameninu, televizní obrazovky nebo monitory
od počítačů.
Sběrné nádoby na papír
sem vhazujte:
noviny, časopisy, knihy, sešity, brožury, rozložené papírové krabice, karton, vlnitou lepenku, čisté papírové obaly, sáčky, reklamní
letáky.
nikdy do nich nevhazujte:
použité papírové kapesníky, pleny, voskový papír, dehtový papír,
mastný a znečištěný papír, vícevrstvé obaly.
Je důležité, abyste objem před vhozením do nádoby vždy minimalizovali!
Sběrné nádoby textileco
sem vhazujte:
oděvy, záclony, závěsy, povlečení, ubrusy, obuv, kabelky, hračky.
Čisté věci vhazujte v sáčcích nebo igelitových taškách.
nikdy do nich nevhazujte:
molitan, koberce, matrace, znečištěný textil.

NOVINKA V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
Začínáme s tříděním hliníkových plechovek od nápojů. Tento sešlápnutý obal můžete nyní vhazovat do nádoby na tříděný plast a tetrapack.
Po vyvezení nádoby budou jednotlivé komodity roztříděny na dotřiďovací lince a dále recyklovány.

Sběrné nádoby na kuchyňský olej a tuk
sem vhazujte:
použitý tuk a olej ze smažení.
Potravinářské tuky vhazujte v uzavřených nerozbitných nádobách –
PET lahve, kanystry.
nikdy do nich nevhazujte:
motorové a jiné mazací oleje ani jakýkoliv komunální odpad.
Sběrné nádoby na elektrozařízení
sem vhazujte:
malé vyřazené elektrozařízení – klávesnice, kulmy, holící strojky, mobilní telefony, přehrávače hudby, fotoaparáty, elektronické hračky,
malé kuchyňské spotřebiče, baterie – tužkové, ploché, knoflíkové.
nikdy do nich nevhazujte:
autobaterie, kuchyňské spotřebiče se zbytky jídla, nebezpečný odpad,
zbytkový komunální odpad atd.
Někteří občané dosud odpady netřídí. Je však třeba si uvědomit, že sazba místního poplatku za
komunální odpad se stanovuje na základě skutečných nákladů města
předchozího roku na sběr
a svoz netříděného komunálního odpadu. V případě, že občané nebudou
třídit využitelné složky
z komunálního odpadu,
především plasty, sklo
a papír, bude město Strakonice vykazovat zvýšené náklady na sběr, svoz
a uložení netříděného komunálního odpadu a tím
může dojít v dalším roce
k navýšení ceny místního
poplatku. Zachování výše místního poplatku za komunální odpad,
při neustále rostoucích cenách, lze tedy dosáhnout pouze pečlivým vytříděním využitelných složek, které napomůže ke snížení
objemu netříděného komunálního odpadu.
3) Sběrné dvory:
Sběrné dvory slouží k ukládání velkoobjemového odpadu, železného šrotu, plastových obalů, skla a papíru nevhodného pro ukládání
do kontejnerů na separovaný odpad, dále oděvů a textilních materiálů, elektrozařízení a také nebezpečných složek komunálního odpadu.
Do sběrného dvora smějí ukládat odpady jen fyzické osoby, které mají trvalý pobyt na území města Strakonice a fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu na území města určenou nebo sloužící k individuální rekreaci. V současné době je v provozu sběrný dvůr v ulici
Tovární a na podzim bude uveden do provozu ještě nový moderní
a hlavně prostorný sběrný dvůr u Blatenského mostu. O sběrných
dvorech Vás budeme informovat v některém z příštích Zpravodajů.
Lucie Klimešová, odbor životního prostředí

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ OBOU ŠKOL JE V POŘÁDKU
Pracovníci Státního zdravotního ústavu se sídlem v Českých Budějovicích provedli v průběhu srpna měření v obou strakonických školách,
jejichž interiéry byly v létě speciálně vyčištěny od azbestových a minerálních vláken (bližší informace Zpravodaj 8/2012).
Měření probíhala ve dvou dnech 1. a 10. srpna. Hodnoty azbestu byly
měřeny v učebnách i na chodbách obou stupňů. V ZŠ Poděbradova i v ZŠ
Dukelská bylo provedeno 10 měření. Hodnoty azbestu jsou v objektech
menší než 250 počitatelných respirabilních vláken na metr krychlový.
Přípustný limit je 1 000 vláken/m3. Vnitřní prostředí obou škol je v pořádku.
(PR)
5
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Z MĚSTA
– Během prvního
prázdninového měsíce jsme provedli kontrolu u několika desítek kol. Důvod je
prostý. Zejména v letních měsících dochází nejen ve Strakonicích ponejvíce ke krádežím bicyklů. Nejedná se jen o odcizení
bicyklu, který nechá majitel neuzamčený, bez dozoru, byť na
krátkou chvilku, ale i o krádeže kol
ze sklepů, koláren. Většinou se
jedná o domy, kde bydlí více nájemníků. V případě, že osobu, která vede jízdní kolo ve vašem vchodě, neznáte, zavolejte na linku
tísňového volání MP (156) či linku tísňového volání PČR (158).
Na majitele kol bych chtěl dále
touto cestou apelovat, aby neponechávali svá kola na venkovních
prostranstvích neuzamčená.
– Během července jsme zaregistrovali kolem sedmi stovek událostí. Vedle již výše zmiňovaných
kontrol cyklistů, jsme nalezli jedenáct nezajištěných vozidel, tři

černé skládky, na Policii ČR předali jedno podezření z trestného
činu a dva řidiče, kteří řídili vozidlo pod vlivem alkoholu. Strážníci
řešili více než tři stovky podezření
ze spáchání přestupku.
– Krátce po třiadvacáté hodině
dne 2. 7. prováděla hlídka městské policie kontrolu prostorů za
hřbitovem v ulici Podsrpenská.
U jedné z garáží byla pootevřená
vrata. Když strážníci provedli následnou kontrolu objektu, našli
zde i klíče od vrat. Garáž uzamkli
a ponechali majiteli na místě
vzkaz. Ten si druhý den klíče na
služebně městské policie vyzvedl.
– „Muž, který u nás udělal útratu
za několik stovek korun českých,
nyní nechce zaplatit. Můžete se
dostavit na místo?“ Takto zněla
prosba personálu jedné ze strakonických restaurací ve večerních
hodinách dne 4. 7. Strážníci na
místě provedli totožnost hosta, díky níž bylo zjištěno, že se jedná
o osobu, která má soudní zákaz
pobytu na území celého Jihočes-

NA MĚSTSKÉM ÚŘADU V LÉTĚ SKONČILY DVA VÝZNAMNÉ
VZDĚLÁVACÍ PROJEKTY
Výsledky téměř dvouleté práce
pracovních týmů v projektu Dva
kroky k profesionální veřejné službě byly prezentovány na závěrečné konferenci uskutečněné letos
v létě na Městském úřadu Strakonice. Na stejné konferenci byly
představeny i výsledky souběžného projektu Sám sobě manažerem.
V rámci obou projektů pracovalo
aktivně nad rámec svých pracovních povinností více než 20 zaměstnanců úřadu, kteří vytvořili
několik nových metodických materiálů. Ty přispějí k vyšší efektivitě práce úřadu. Zároveň bylo proškoleno celkem 80 zaměstnanců.
Jako výsledek projektu Dva kroky k profesionální veřejné službě
vznikla metodika projektového
řízení, využitelná při zadávání,
vedení a monitorování projektů.
Dále metodika průzkumů, která
zefektivní získávání zpětné vazby uvnitř i vně úřadu. Posledním
výstupem je metodika procesního
řízení včetně katalogu služeb,
jejímž cílem je popis a lepší nastavení jednotlivých služeb poskytovaných městským úřadem.
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Druhý projekt – Sám sobě manažerem, byl zaměřen na zefektivnění řízení lidských zdrojů a vzdělávání zaměstnanců. V rámci tohoto
projektu byl vytvořen metodický
materiál k podpoře rozvoje sebeřízení a potřebných kompetencí zaměstnanců a byl zrevidován systém hodnocení zaměstnanců platný
od roku 2007. Pracovníci úřadu
se zúčastnili pilotních kurzů komunikačních dovedností, timemanagementu a psychohygieny.
Výstupem projektu je také zavedení systému interního školení a zefektivnění předávání informací
v rámci úřadu. Nový postup hodnocení byl vyzkoušen v praxi přímo na Městském úřadě Strakonice
v rámci každoročních hodnotících
pohovorů se zaměstnanci.
Náplň obou projektů byla reakcí
na potřeby a požadavky, které vyplynuly z výstupů sebehodnocení
metodikou CAF a hodnocení zaměstnanců z let 2008 a 2009.
Na realizaci obou projektů se Městskému úřadu Strakonice podařilo
získat dotaci z Evropského sociálního fondu ve výši 4 miliony korun.
Michal Novotný, proj. manažer

kého kraje. Dotyčný putoval do
rukou Policie ČR.
– Poděkování patří oznamovateli,
který nás dne 8. 7. v odpoledních
hodinách upozornil na vyhozený
odpad u hřiště v ulici Budovatelská. Na základě informací, které
byly strážníkům poskytnuty ještě
týž den, byl vyhledán původce
skládky, který vše uvedl do pořádku.
– V šestém patře se u oken jednoho z bytů v ulici Tržní usadily
vosy, které zde vybudovaly dvě
hnízda. Na místo byli přivoláni
hasiči HZS, kteří vosí hnízda odstranili.
– Krátce po dvacáté hodině dne
14. 7. prováděla kontrolu hlídka
městské policie v ulici Alf. Šťastného. Ulicí Bezděkovská se v tu
dobu k nim přibližovalo v protisměru v jednosměrné ulici vozidlo. Strážníci jej zastavili a jelikož
z řidiče cítili alkohol, chtěli u něj
provést dechovou kontrolu. Tento
ji však odmítl. Následně byl hlídkou městské policie předán do rukou Policie ČR.
– „Na teplárenský komín leze
nějaká osoba“. Takovéto oznámení jsme přijali od zaměstnance
teplárny ve večerních hodinách
dne 16. 7. Na místo vyrazila nejen
hlídka městské policie, ale i hlídka Policie ČR a hasičský záchranný sbor. Jeho počínání bylo monitorováno kamerami městského
monitorovacího systému. Poté, co
muž vylezl zhruba do poloviny
komína, si další výšlap rozmyslel
a začal slézat dolů. Dále jej řešila
hlídka Policie ČR.
– Naše poděkování patří ženě,
která nás krátce před půlnocí dne
19. 7. telefonicky upozornila na

skupinku mladíků, z nichž jeden
povalil popelnici. Na kamerovém
systému byli následně chlapci zaregistrováni a do míst, kde se zdržovali, přivolána hlídka městské
policie. Ten z mladíků, kterému
v cestě „překážela“ nádoba na odpad, místo uklidil a byl vyřešen
v blokovém řízení.
– Dne 23. 7. v ranních hodinách
jsme byli požádáni ženou z ulice
Mírová o přivolání naší hlídky do
této ulice. Paní do telefonu uvedla, že její sousedka si zabouchla
vchodové dveře do bytu a nechala
klíče v zámku. Jeden ze strážníků
vlezl do bytu balkonem a následně majitelce byt otevřel.
– Okolo čtrnácté hodiny dne
28. 7. jsme byli upozorněni oznamovatelkou, že před krátkou chvílí šla v Rennerových sadech se
psem mladá dívka, pes vykonal
potřebu a majitelka exkrementy
ponechala na místě bez povšimnutí. Na místo byla vyslána hlídka
městské policie, která majitelku
pejska nalezla a přestupek na místě vyřešila.
– Ve večerních hodinách téhož
dne byli strážníci přivoláni k domům na Jezárky, kde v jednom
z bytů zůstala zamčena v koupelně žena. Společně s hlídkou
hasičského záchranného sboru
se strážníkům podařilo dostat
k paní, která byla v pořádku, jen
se nemohla sama z místnosti dostat.
Končí vlna dovolených, dětem končí prázdniny. Začíná nový školní
rok, do kterého bych chtěl popřát
dětem co nejlepší vstup a rodičům
pevné nervy.
Milan Michálek, velitel strážníků
MP Strakonice

ŠKOLA HROU V KROUŽKU MOPÍKŮ
V kroužku Malých ochránců přírody při ŠK se už vystřídalo mnoho dětí i jejich rodičů a dalších dospělých. Jde o rodinnou záležitost
– kdo do něj dítě přivede, ten
s ním může čas schůzky i prožít,
což si členové i náhodní návštěvníci vždy rychle oblíbí. Není to nic
namáhavého – děti si hrají v jednom chumlu, dospělí se spolu
s vedoucími zapojují podle situace
tak, jak má kdo chuť. Když se přiblíží konec společného času, každý odchází tak, jak mu to vyhovuje.
Ochrana přírody v našem pojetí
nemá nic společného s odmítáním
civilizace, s politickými hesly nebo

s trénováním na olympiády. Je to
úplně jednoduché – chodí se co
nejvíc ven a vědomosti se získávají ve spojení s hezkými zážitky
v dobré společnosti (kam každý
nováček rychle zapadne), a tak zůstávají v hlavě natrvalo. Nakonec
se uplatní třeba právě při soutěžích (to je vidět z úspěchů starších MOPíků), ale hlavně v každodenním životě, v ohleduplnosti
k přírodě i k sobě navzájem.
Schůzky se konají každý pátek od
16 hodin – viz pozvánka u akcí
ŠK. Více na www.csop-strakonice.net, v časopisu Kompost nebo
na 383 323 021.
Alena Hrdličková
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HISTORIE FEZKA

STRAKONIČTÍ TEXTILÁCI SLAVÍ
Pokračování ze srpnového čísla Zpravodaje.
Až do roku 1918 se organizace akciové společnosti příliš neměnila.
Pouze 1. světová válka znamenala
přizpůsobení výrobního sortimentu válečným potřebám. Se vznikem samostatného Československa v roce 1918 zůstává majitelem
i nadále akciová společnost, hlavním sídlem se však staly Strakonice.
Po válce byl výrobní program rozšířen o další sortiment, např. pokrývky, vlněné látky, tkané plstě
a tkaná kovová síta pro papírny
a různé pletené a stávkové zboží.
Určitý útlum nastal v roce 1925,
kdy paša Mustafa Kemal zakázal
v Turecku nošení fezů. Tím fezárny ztratily důležitého obchodního
partnera pro obchod s fezy. Brzy
však byl zaveden nový druh pokrývek hlavy, barety (rádiovky),
které se ve své době staly velice
rychle populární a jejich nošení se
rozšířilo i za oceán. Fezy se i nadále vozily především do Egypta,
Indie a některých zemí Afriky.

konická výroba nezůstala ušetřena. V roce 1933 zde proběhla největší stávka dělníků na českém
jihu. Vyvolalo ji v lednu 1933
oznámení zástupců akcionářů
o propuštění 300 dělníků z továrny Z. Odezvou bylo zastavení
práce na pět týdnů. Tentokrát se
zapojili i drobní živnostníci a zemědělci, kteří podporovali rodiny
nezaměstnaných a stávkujících.
Dne 18. února stávka skončila.
V té době skončila také svou činnost valcha v Mutěnicích a do
strakonických fezáren nastoupilo
podle archivních dokladů cca
o 1 000 lidí méně než před stávkou.
V roce 1937 zaměstnávala Akciová společnost továren na fezy se
sídlem ve Strakonicích cca 3 000
zaměstnanců.
Za 2. světové války byli do vedení
společnosti dosazeni Němci. Došlo k demontáži velké části výrobního zařízení a do závodu D
(bývalý závod U Steinů) byla

Administrativní budova akciové společnosti Fezko Strakonice.
Foto: Archiv MěÚ
V říjnu 1927 došlo k prvním větnainstalována zařízení na opraším poválečným nepokojům ze
vy leteckých motorů, pobočný zástrany dělnictva. Jejich stávku vyvod firmy Junkers, nazvaný Stravolala snaha akcionářů fezáren
kowerke. Současně zůstala v tomsnížit mzdy v oddělení výroby.
to závodě přádelna a plsťovna.
Světová krize, která začala černým
V závodě Z (U Zuckerů) zůstala
pátkem na newyorské burze v říjvýroba papírenských sít, výroba
nu 1929, velmi citelně zasáhla
pokrývek hlavy, umělých květin,
právě textilní průmysl. Ani straslaměného zboží a výroba proti-

plynových masek. V závodě F
(U Fürthů) byla umístěna pletárna, tkalcovna a úpravna látek.
Součástí fezáren byl i závod v Písku (pletárna) a v Náchodě, kde
byla přádelna bavlny během války
změněna na zušlechťovnu odpadů. Pro nedostatek pracovních sil
byl provoz v Náchodě koncem
války uzavřen.

Pokrývka hlavy – fez.
Začátkem května 1945, kdy ještě
nefungoval systém celostátního řízení průmyslu, řídily chod závodů v prvních měsících po osvobození revoluční národní výbory.
Ve Strakonicích bezprostředně po
8. květnu jmenoval Okresní národní výbor tzv. Závodní radu pro
Akciovou společnost továren na
fezy ve složení František Horbinger, Hubert Kučera a František
Pavlíček, která plně zodpovídala
ONV za rozběh podniku a převedení na mírovou výrobu. Došlo
k montáži textilních strojů, které
byly za války poschovávány v různých skladech a bylo demontováno zařízení závodu Strakowerke.
Znárodňovacím dekretem ze dne
24. října 1945 končí další etapa
historie textilní výroby ve Strakonicích – Akciová společnost továren na fezy ve Strakonicích byla
znárodněna.
Výnosem ministerstva průmyslu
byl 7. března 1946 zřízen n.p. Vlnařské závody a fezárny se sídlem
ve Strakonicích. Po 1. lednu 1948
byly do fezáren začleněny ještě
další znárodněné malé textilní firmy, kterých bylo více než dvě
desítky. Tento stav roztříštěné
výroby, různost výrobního sortimentu nebyl však dlouho udržitelný. K velkým organizačním
změnám ve vlnařském průmyslu
v rámci celé republiky došlo již
v roce 1949. Po tomto roce zůstaly
Fezku závody již jen ve Strakonicích a Katovicích.
V průběhu let 1955–85 byly v některých obcích Strakonicka, Ho-

ražďovicka a Prachaticka zřizovány malé dílny a výdejny domácké
práce, která byla při výrobě pokrývek hlavy stále využívána. O rozvoji a modernizaci firmy se však
ještě mnoho let po válce nedalo
mluvit. V letech 1945–65 z důvodu nedostatku finančních prostředků nemohly být žádné větší
akce realizovány, byť byly provozy

Foto: Archiv MěÚ
ve velmi špatném technickém
i stavebním stavu. Teprve v roce
1967, 8. května, byl proveden
poklep na základní kámen a tím
začala výstavba nového závodu
a podnikového ředitelství v areálu, který byl městem Strakonice
určen pro průmyslovou zástavbu.
Již v roce 1971 byla vybudována
prádelna a karbonizace vlny. Slavnostní otevření celého závodu se
konalo 3. 11. 1972 (celkové ukončení stavby červen 1973). Došlo
ke zvýšení kapacit zušlechťování
vlny a soustředění výroby úpletů,
bytových textilií a pokrývek hlavy.
O 10 let později v roce 1982 byla
zahájena výstavba přádelny mykaných přízí (roční kapacita 3 350 t),
kterou byla řešena vzrůstající potřeba těchto přízí v českém vlnařském průmyslu v 80. letech. Do
provozu byla uvedena v roce 1985.
Společně s přádelnou byla vybudována i nová kuchyně a jídelna.
Důležitým rokem pro další existenci strakonických fezáren byl
rok 1986. Byla zahájena výroba
textilií pro interiéry dopravních
prostředků úspěšným dokončením vývoje rašlového plyše pro
vůz Škoda Favorit. V této době
ještě málokdo tušil, že tento výrobní sortiment nahradí všechny
ostatní a bude v nedaleké budoucnosti určovat hlavní směr výroby
celého podniku.
Po sametové revoluci v roce 1990
se začala psát další kapitola novodobé historie strakonického
Fezka.
Ivana Říhová
7
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POUŤ

Město Strakonice vás srdečně zve na tradiční akci

VÁCLAVSKÁ POUŤ
28.–30. ZÁŘÍ 2012

Chystáte se na Václavskou pouť
ve Strakonicích? Na návštěvníky
také letos čeká bohatý kulturní
program, pouťové atrakce, z nichž
některé budou úplnými novinkami, a zboží nabízené v bezmála
čtyřech stovkách stánků. Ty stejně
jako vloni zaplní obě strany Ellerovy ulice až ke křižovatce s ulicí
Na Ohradě. Nakoupit tradiční
pouťové zboží a pochutiny budete
moci také v horní části ulice Na
Křemelce, v Tržní a U Náhonu.
Spodní část Radomyšlské podél
areálu nemocnice bude patřit řemeslníkům. Své produkty vám zde
nabídne řezbář, kovotepec a najdete tu i tradiční proutěné zboží.
Stánky budou také na obvyklých
místech v Lidické ulici až po křižovatku s Hrnčířskou.

Ochutnat budete moci domácí
uzeniny, oblíbené smažené bramborové spirály, sýry, palačinky
nebo třeba trdelníky. Děti se
mohou těšit na malování na obličej nebo samoobslužný zmrzlinový automat. Svou hudební produkci by zde kromě oficiálního
programu měla předvést také
skupina jihoamerických indiánů.
Nezapomeňte se při tom všem
pouťovém veselí, nákupech a utrácení také zastavit u charitativních
stánků nabízejících zboží z chráněných dílen. Letos by tu měly být
nejméně dva – Madlenka, společnost při sdružení Fokus Písek
a Hnutí Havlík. Obě organizace
pomáhají duševně nemocným lidem.

Lunapark pod Hvězdou potěší malé i velké.

Foto: Archiv MěÚ

PROGRAM
Pátek 28. září
8.00
9.00
9.00–18.00
do 23.00
20.00
21.00
21.15
7.00–17.00
7.30–12.00
8.00–12.00
8.00–11.00
do 23.00
9.00–18.00
9.00
10.00
10.00–14.30

Mše svatá – kostel sv. Václava
Pouťový turnaj v házené minižactva a přípravek – házenkářská hala a házenkářské hřiště
X. ročník výstavy ručních prací nejen seniorů – Domov
pro seniory, Lidická ul. (koná se do 5. 10. 2012)
Provoz lunaparku – areál pod Hvězdou
Pouťová taneční zábava – Hradní sklípek
Pouťová párty – DJ Mareš – I. díl – Inferno
Velký OHŇOSTROJ – areál pod Hvězdou
Sobota 29. září
Chovatelská výstava drobného zvířectva, od 9.00 prodejní aukce beránků – tržnice (Podsrpenská)
Velká výměnná burza sběratelů – sokolovna
ČZ a.s. – Den otevřených dveří – vybrané výrobní provozy, síň historie značky ČZ, soutěže pro děti
Motoristický trh – Verold Strakonice, s. r. o., autobusové nádraží
Provoz lunaparku – areál pod Hvězdou
X. ročník výstavy ručních prací nejen seniorů – Domov
pro seniory, Lidická ul.
Strakonický fez – soutěž v přesnosti přistání padákem
na cíl – letiště
Vystoupení tanečních kroužků DDM, před budovou
DDM, ul. Na Ohradě
Fotbal krajský přebor staršího a mladšího dorostu FK
Junior Strakonice – Hluboká – hřiště Na Křemelce

18.00
20.00
21.00
21.00
7.00–11.00
8.00
do 20.00
9.00
9.00
9.00–18.00
9.00–13.00
10.00
11.00
13.00
15.00

Hudební program na parkovišti pod nemocnicí
14.00–22.00
14.15
15.00
16.00
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THE AVERAGE, BRÝDEN, CRAZY DUCKS,
EXTRAKT ROOT, HERDEK FILEK, THE HUMP,
QUEENIE REVIVAL, „královna českých Queen revivalů“
Házená – Mistrovské utkání II. ligy starších dorostenek
(HBC Strakonice 1921 – Astra Praha) – házenkářská
hala, Máchova ul.
Vystoupení tanečních kroužků DDM, před budovou
DDM, ul. Na Ohradě
Házená – Mistrovské utkání II. ligy žen (HBC Strakonice 1921 – TJ Slavoj Tachov) – házenkářská hala,
Máchova ul.

12.30
14.00
15.30

Házená – Mistrovské utkání Krajského přeboru Jihočeského kraje mužů (HBC Strakonice „C“ – Spartak
Sezimovo Ústí „B“) – házenkářská hala, Máchova ul.
Pouťová veselice s dudáckou muzikou – Hradní sklípek
Pouťová diskotéka s Milošem Zemenem – MěDK Strakonice
Pouťová párty – DJ Mareš – II. díl – Inferno
Neděle 30. září
Místní a okresní chovatelská výstava drobného zvířectva, chovatelský trh – tržnice (Podsrpenská)
Mše svatá – kostel sv. Václava na hřbitově
Provoz lunaparku – areál pod Hvězdou
Aqua&Terra burza – velký sál sokolovny
Fotbal I.A třída starší žáci „B“ FK Junior Strakonice –
Hradiště – hřiště Na Křemelce
X. ročník výstavy ručních prací nejen seniorů – Domov
pro seniory, Lidická ul.
Strakonický fez – soutěž v přesnosti přistání padákem
na cíl – letiště
Mše svatá – kostel sv. Václava na hřbitově
Fotbal krajský přebor starších žáků FK Junior Strakonice – FC ZVVZ Milevsko – hřiště Na Křemelce
Fotbal krajský přebor mladších žáků – FK Junior Strakonice – FC ZVVZ Milevsko – hřiště Na Křemelce
Industrializace města (návštěva nepřístupných industriálních prostorů s architektem Dušanem Řezáčem a majiteli
průmyslových areálů Na Ostrově a Na Dubovci) – sraz
v ul. Na Ostrově, před rodným domem Kochana z Prachové
Hudební program na parkovišti pod nemocnicí
NEKTARKA
L Band – taneční orchestr ZUŠ Strakonice
PARKÁN – koncert

Změna programu vyhrazena.
Kontakt: Velké náměstí 2, tel.: 383 700 700–1
Muzeum středního Pootaví
– otevřeno v sobotu i v neděli 9.00–16.00
– stálé expozice, výstup na věž Rumpál, kapitulní síň, černá kuchyně
Zámecká galerie (13.00–16.00 hod.) – prodejní výstava
– Michal Jánský, grafika, prodej suvenýrů, výtvarného a užitného umění
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AKCE/POZVÁNKY

ZDRAVÉ MĚSTO STRAKONICE
ZAPOJENÍ MĚSTA STRAKONICE DO CELOEVROPSKÉ AKCE
„EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY“ A „EVROPSKÝ DEN BEZ AUT“
Město Strakonice se již jedenáctým rokem připojuje k celoevropské akci Evropský týden mobility,
který začne 16. září a skončí 22. září 2012. Každoročně se soustředí
na jiné téma z oblasti udržitelné mobility. Letošní téma Pohyb
správným směrem se zaměřuje
na plánování mobility městské.
Již sedmým rokem zorganizujeme v našem městě Evropský den
bez aut formou jízdy městem na
dopravním prostředku, např. na
kolečkových bruslích, na koloběžkách, na kole, pod názvem
Strakonicemi na dopravním

prostředku poháněném vlastní
silou, a to v úterý 18. 9. 2012.
Hlavním cílem akce je v souladu
s letošním tématem nabídnout
možnosti a výhody alternativních
druhů dopravy a podpořit využívání udržitelných způsobů dopravy.
V průběhu týdne od 16. 9. 2012
do 22. 9. 2012 uspořádá odbor
životního prostředí ve spolupráci
s Městskou policií Strakonice,
Policií ČR, Českým červeným
křížem, STARZem Strakonice,
HUSOTem, Občanským sdružením Cestou vůle a s žáky základních škol následující akce:

Jízda městem na dopravním prostředku poháněném vlastní silou.
Foto: Archiv MěÚ
Podrobný program:

DNY ZDRAVÍ 2012 VE STRAKONICÍCH
Zdravé město Strakonice a jeho partneři
připravili na začátek října (1.–14.)
další ročník Dnů zdraví. V programu budou již tradičně přednášky,
preventivní akce a otevřená sportoviště zdarma. V letošním ročníku Strakonice přivítají putovní výstavu Ligy proti rakovině s názvem
Každý svého zdraví strůjcem, kte-

rá bude prezentována 1.–2. října
2012 na parkovišti u kostela Sv.
Markéty.
Podrobný program říjnových Dnů
zdraví naleznete na stránkách
www.zdravemesto.strakonice.eu,
na plakátovacích plochách a v říjnovém Zpravodaji.
Michal Novotný, koordinátor Zdravého města

MĚSTO PLNÍ SLIBY PRO SENIORY
Dva požadavky vzešlé od kulatých
stolů Zdravého města již uviděly
světlo světa.
V srpnu byly na Podskalí u bývalé restaurace proti soše F. L.
Čelakovského instalovány tři cvičební stroje pro seniory. Jsou
k dispozici pro všechny, kteří
mají zájem o tento druh pohybu.
Dále od začátku září je otevřeno
informační centrum, kde budou
k dispozici informace, které jsou
pro seniory důležité nebo by jim
mohly zpříjemnit život.
Centrum najdete v Ellerově ulici
(bývalá MŠ, dnes Klub důchodců

při MěÚSS), vchod od Lidlu, a je
otevřeno v po 10–12 hod., v út, st,
čt a pá 10–12, 13–15 hod. Najdete zde informace ze sociální oblasti, od policie, nabídku sportovních, kulturních i vzdělávacích akcí.
Zároveň bychom chtěli požádat
soukromé podnikatele i další subjekty o zaslání informací o akcích
nebo službách, které jsou zaměřeny na seniory nebo je senioři
mohou využít (např. pedikúra do
bytu apod.).
Informace zašlete na e-mail:
iparkosova@seznam.cz nebo do
redakce Zpravodaje. Děkujeme.

POSILOVACÍ STROJE NA PODSKALÍ

Termín

Akce

pondělí 17. září

Sčítání dopravy na frekventovaných křižovatkách
města a na příjezdových komunikacích do města
prostřednictvím žáků základních škol.

úterý 18. září

Jízda městem na dopravním prostředku poháněném vlastní silou, již 7. ročník tradiční jízdy městem. Sraz je v 16.30 hod. u tribuny stadionu Na Sídlišti, start jízdy je v 17.00 hod. Trasa povede přes
sídliště Jezárky, dále pak severní částí města na
lávku přes řeku Otavu, most Jana Palacha, ulicí
Bezděkovskou a Na Ohradě. Cíl cesty je před plaveckým stadionem STARZ Na Křemelce. Každý
účastník bude mít možnost bezprostředně po dojezdu k plaveckému areálu navštívit bezplatně krytý
bazén, zároveň proběhne losování o hodnotné ceny.

čtvrtek 20. září

Den v pohybu s dopravní tematikou zahrnující soutěže, bezpečnost v dopravě, zdravovědu, zorganizuje pro žáky Základní speciální školy a klienty ÚSP
Strakonice Občanské sdružení Cestou vůle.

Během srpna byly na strakonickém Podskalí osazeny tři posilovací stroje
nejen pro seniory.
Foto: Archiv MěÚ

sobota 22. září

Turistický výlet: Věnec – Bohumilice je určen dětem školního věku, sraz je v 8.45 hod. před vlakovým nádražím ve Strakonicích a návrat v 18.45 hod.
Po vystoupení ve Lčovicích se půjde pěšky na vrch
Věnec (pravěké hradiště). Zde se uskuteční drobné
hry a poté se vyrazí pěšky na táborovou základnu
Husotu v Bohumilicích (cca 8 km). Bude následovat
opékání uzenin, míčové a pohybové hry. Nutné vybavení – pláštěnka, tužka, papír, uzeniny na opékání, svačina, pití, šátek na zavázání očí a 50 Kč na
vlak. Kontakt: husot@seznam.cz, p. Hankovec –
737 825 521.

NABÍDKA ANONYMNÍHO TESTOVÁNÍ

Radka Mrkvičková, Stanislav Mrkvička, odbor životního prostředí

Od srpna 2012 nabízí Kontaktní
centrum Prevent Strakonice testování na infekční onemocnění i veřejnosti. Testy se provádí anonymně a za mírný poplatek. Všichni ti,
kteří mají obavy a prožili rizikovou událost, mohou navštívit Kontaktní centrum Prevent ve Strakonicích a nechat se otestovat. Všem
zájemcům nadále KCP Strakonice nabízí informace týkající se
infekčních onemocnění. Dostatek

informací může někdy výrazně
zmírnit obavy a strach.
Testování probíhá na adrese:
Komenského 174, Strakonice.
Ve čtvrtek od 8.30 do 10 hodin.
Doporučujeme se předem domluvit na podmínkách a termínu
testování na telefonním čísle 383
322 357.
Testování probíhá do vyčerpání
zásob.
www.os-prevent.cz
9
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AKCE A PROGRAM KIN

6. 9.
Iva Pazderková a Lukáš Pavlásek: Malý blondýn s velkou blondýnou
19.30 hod., dům kultury
Zábavná talkshow plná blonďatých hostů, možná přijde i brunet
– Zdeněk Král – klavírní improvizace.
8. 9.
Slavnostní křest knihy Dušana
Vávry „Muži na správné straně
– Životní osudy občanů Strakonicka v zahraniční armádě na
bojištích II. světové války – Západ.“
10.00 hod., kapitulní síň strakonického hradu
10. 9.
Přednáška MUDr. Radima Uzla
– Sexuální slasti a strasti
19.30 hod., Rytířský sál
11. 9.
KPH – JIHOČEŠTÍ KOMORNÍ
SÓLISTÉ
19.30 hod., dům kultury
Účinkují: Sergej Perepeliatnyk –
klavír, Jiří Pelikán – trubka.
12. 9.
Divadelní předplatné „A“
Agentura Hanzlíček
MANŽELSKÉ ŠTĚSTÍ – Jiří Just
19.30 hod., dům kultury
Režie: Ondřej Kepka.
Osoby a obsazení: Vilemína – Iva
Hüttnerová, Diana Mic Gruntorádová – Michaela Dolinová, Hugo
– David Suchařípa.
Hledáte manželské štěstí? Pořiďte
si hospodyni!
16. 9.
Taneční odpoledne s písničkou
15.00 hod., dům kultury
K poslechu a tanci hraje VV band
Váchovi.
19. 9.
Koncert Petra Spáleného a Milušky Voborníkové s doprovodnou skupinou APOLLO BAND
19.30 hod., dům kultury
21. 9.
Když jde kůzle otevřít – Hravé
divadlo Brno
8.30 a 10.00 hod., Rytířský sál
Divadelní inscenace vznikala na
motivy známé české pohádky
o chytrých kůzlátkách a vlkovi,
kterému se nepodařilo přes veške10

rou snahu kůzlátka přechytračit.
Představení pro děti ZŠ a MŠ.
24. 9.
Povídání s Ivo Šmoldasem o ničem
19.30 hod., Rytířský sál
Zábavné povídání se známým básníkem, publicistou, moderátorem
a překladatelem.
26. 9.
Beseda o krabičkové dietě
19.30 hod., Rytířský sál
Jak se bránit tloustnutí a nechtěnému zesílení postavy vám poradí
výživové poradkyně.
27. 9.
Divadelní předplatné „B“
Divadelní společnost Háta:
TŘI BRATŘI V NESNÁZÍCH
– Ray a Michael Coony
19.30 hod., dům kultury
Režie: Lumír Olšovský
Překlad: Jiří Fisher
Hrají: Adéla Gondíková, Martin
Zounar, Filip Tomsa, Ivana Andrlová / Vlasta Žehrová / Olga Želenská, Jana Birgusová / Hana
Kusnjerová, Jana Zenáhlíková /
Lucie Svobodová, Pavel Nečas /
Zbyšek Pantůček, Marcel Vašinka
/ Petr Pospíchal, Petr Gelnar / Lukáš Pečenka
29. 9.
Pouťová diskotéka s Milošem
Zemenem
21.00 hod., dům kultury
5.–29. 9.
KRAJINA LIDÍ – výstava fotografií Bohuslavy Maříkové
Dne 4. 9. v 17.00 hodin vernisáž
výstavy v Maltézském sále.

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN:
3. 10.
Josef Klíma – Život reportéra
10. 10.
Koncert Mira Žbirky s doprovodem
11. 10.
KPH – Bachovský večer
14. 10.
Taneční odpoledne s písničkou
17. 10.
Drobnosti Milana Drobného –
koncert Milana Drobného a Yvety Simonové
19. 10.
Malování na tělo (bodypainting)
s koncertem The Mordors Gang

21. 10.
Pohádka Princezna Konvalinka
a Královské hádanky
22. 10.
Koncert Radůza
24. 10.
Přednáška Arnošta Vašíčka –
Utajené senzace
25. 10.
Exotická diashow s cestovatelem
Jiřím Kolbabou
29. 10.
Divadelní předplatné „A“
Divadelní společnost Josefa Dvořáka – Čochtan vypravuje
31. 10.
Caveman – slavná one–man show
2.–29. 10.
Německo–česká výstava – PO
STOPÁCH HUSITŮ
Vernisáž: 2. 10. 2012 v 16.00 hod.
v Maltézském sále.

KINO OKO STRAKONICE
Sobota 1.–neděle 2. září
Od 17.30 a 20.00 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.
Pondělí 3.–středa 5. září
Od 17.30 a 20.00 hod.
ČR/SR, hudební komedie, 90
Doporučená přístupnost: od 12 let
TAK FAJN
Vstupné: 90 Kč
Letní dovolená ve třech v sestavě zamilovaný pár plus kamarád jako křen
bývá většinou katastrofa.
Čtvrtek 6.–neděle 9. září
Od 17.30 a 20.00 hod.
USA, akční thriller, titulky, 102, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ 2
Vstupné: 100 Kč
Postradatelní se vrací!
Pondělí 10.–středa12. září
Od 17.30 a 20.00 hod.
ČR, komedie, 113, 2D
Doporučená přístupnost: přístupný
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
Vstupné: 80 Kč
Příběh volného pokračování romantické komedie Líbáš jako Bůh začíná ve
chvíli, kdy staré manželské svazky jsou
definitivní minulostí a Helena s Františkem se pokoušejí začít nový život.
Čtvrtek 13.–neděle 16. září
POZOR!!! od 17.30 a 20.00, PÁ–NE
jen od 20.00 hod.
ČR/SR/PL, detektivka, 112, 2D
Doporučená přístupnost: všem
VE STÍNU
Vstupné: 140 Kč
Ve stínu nabízí především strhující
detektivní příběh, který navazuje na
nejlepší domácí i zahraniční tradice
dobové filmové detektivky.
Pátek 14.–neděle 16. září
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
USA, animovaná komedie, dabing
Doporučená přístupnost: všem
NORMAN A DUCHOVÉ 3D

Vstupné: 150 Kč
Z plna hrdla vpřed!
Pondělí 17.–středa 19. září
Od 17.30 a 20.00 hod.
USA/Něm, Akční/dobrodružný/scifi/
thriller, titulky, 117
Doporučená přístupnost: od 12 let
RESIDENT EVIL: ODVETA 3D
Vstupné: 175 Kč
Velmi úspěšná filmová adaptace ságy,
která vydělala téměř 700 milionů dolarů po celém světě, natočená podle
oblíbené série videoher s názvem Resident Evil se vrací…
Čtvrtek 20.–neděle 23. září
Od 17.30 a 20.00 hod.
ČR, drama, 97, 2D
Doporučená přístupnost: od 14 let
BASTARDI 3
Vstupné: 90 Kč
Film, který před dvěma lety šokoval
veřejnost, vrcholí, drama, které bez
přetvářky ukazuje tvrdou realitu dnešní doby, ukazuje, kam až může vše dojít, budeme-li jen nečinně přihlížet.
Pondělí 24.–středa 26. září
POZOR!!! od 17.30 a 20.00, ÚT jen od
17.30 hod.
USA, komedie/drama, titulky, 100, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
DRUHÁ ŠANCE
Vstupné: 100 Kč
13. září se znovu zamilujete.
Čtvrtek 27.–pátek 28. září
Od 17.30 a 20.00 hod.
Dánsko, komedie, titulky, 99, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
SUPERCLÁSICO!
Vstupné: 80 Kč
Komedie o jednom rozvodu, lásce k vínu a k fotbalu.
Sobota 29.–neděle 30. září
Od 17.30 a 20.00 hod.
USA, thriller, titulky, 131, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
DIVOŠI
Vstupné: 100 Kč
„To, že vám vyprávím tenhle příběh, neznamená, že na jeho konci zůstanu živá,“ přiznává hned v úvodu Divochů postava, která vás filmem bude provázet…
SENIORSKÉ STŘEDY
Středa 12. září
POZOR!!! od 9.30 hod.
ČR, komedie, 113, 2D
Doporučená přístupnost: přístupný
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
Vstupné: 50 Kč
Příběh volného pokračování romantické komedie Líbáš jako Bůh začíná ve
chvíli, kdy staré manželské svazky jsou
definitivní minulostí a Helena s Františkem se pokoušejí začít nový život.
FILMOVÝ KLUB – KINO OKO
Úterý 25. září
Od 20.00 hod.
USA, drama, titulky, 92, 2D
Doporučená přístupnost: všem
DIVOKÁ STVOŘENÍ JIŽNÍCH
KRAJIN
Vstupné: 80 a 65 Kč
V zapomenuté komunitě, která sídlí
v bažinatém kraji u mrtvého ramene
řeky, odděleném od zbytku světa rozsáhlou ochrannou hrází, žije šestiletá
Hushpuppy…
Změna programu vyhrazena.
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AKCE/POZVÁNKY

ŠMIDINGEROVA
KNIHOVNA

l

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

l

l

29. 8.–13. 9. – František
Machník. Rodák z Nebřehovic, ministr národní obrany
1935–1938. Životopisná výstava. ŠK, vstupní hala.
7. 9. – DRUMCIRCLE – bubnování pro všechny, v kruhu
pod vedením p. Zdeňka Drahoše. Nemusíte umět hrát na
žádný hudební nástroj ani nepotřebujete znát hudební teorii. K dispozici budou africké
bubny djembe a další perkusivní nástroje. Počet účastníků omezen, je nutné účast
předem potvrdit! Hlaste se
v hudebním oddělení nebo na
petr.kalas@knih-st.cz nejpozději do 6. 9. nebo do naplnění kapacity. Podmínkou účasti
je věk alespoň 12+. III. nádvoří strakonického hradu, při nepřízni počasí ve společenském
sále ŠK, v 18.00 hod.
8. 9. a 22. 9. – Farmářské
trhy na I. hradním nádvoří,
8.00–12.00 hod.
8. 9. součástí Farmářského
trhu bude trh výrobků chráněných dílen.

l

l

l

l

22. 9. farmářské trhy zpestří vystoupení skupiny orientálních tanců – Aiwa! tribe,
od 9.00 hod. Aktuální seznam
prodejců sledujte na: www.farmarsketrhy.strakonice.eu
11. 9. – Kurzy počítačové gramotnosti. Pro začátečníky:
Úplné základy práce s počítačem. ŠK, studovna, 9.30 hod.
Pro pokročilé: Práce s operačním systémem. ŠK, studovna, 15.30 hod. Více viz dále.
15. 9. – Odhalení pamětní
desky, kde se narodil František Machník. V rámci akce se
bude konat selský trh. Nebřehovice, zemědělská usedlost čp.
16, 9.00 hod.
19. 9. – Jak se plní sny aneb
O knížkách a cestování. Hostem další besedy z cyklu Akademie volného času bude
PhDr. Miloslava Beranová.
ŠK, společenský sál, 17.00 hod.
19. 9.–29. 10. – Obrazy Antonína Ševíta. Výstava. ŠK,
vstupní hala.
2. 10. – Paměť slábne – a co
teď? My vám dáme odpověď!
Zveme všechny zájemce na seminář trénování paměti. Opět
prosíme o závazné přihlášení
se na seminář (380 422 704,
380 422 719 nebo akce@knih-st.cz). Těší se na vás Mgr. Jitka Baštová z České společnosti pro trénování paměti
a mozkový jogging. ŠK, společenský sál, 16.00 hod.

Od září 2012 Šmidingerova
knihovna rozšiřuje nabídku PC
školení podle úrovně zájemců.
Školení bude rozděleno na dvě
skupiny a vždy se koná druhé úterý v měsíci. Cílem školení je
zlepšit orientaci v digitálním
světě a počítačovou gramotnost.
l 1. skupina – začátečníci – od
9.30 hod.
l 2. skupina – pokročilí uživatelé – od 15.30 hod.
Témata školení pro začátečníky
l září – Úplné základy práce
s počítačem
l říjen – Práce s operačním systémem
l listopad – MS Word a Open
Office Writer aneb Nástroje
pro psaní dokumentů
l prosinec – Posíláme první
e-mail
Téma školení pro pokročilé
l září – Práce s operačním systémem
l říjen – MS Word
l listopad – MS Excel
l prosinec – MS PowerPoint
Tematické okruhy budou vždy obsahovat teoretickou i praktickou
část. Další témata dle požadavků
zájemců.
Prosíme o závazné přihlášky –
380 422 707, admin@knih-st.cz.
Více na www.knih-st.cz

ŠK A ČSOP ZVOU:
l

NE 2. 9. – přírodovědný výlet
(cca 7 km).

mlynářství na Šumavě a v Bavorském lese“.

HRADNÍ PALÁC
Otevřeno denně 9.00–17.00 hod.
Studenti a absolventi pražské AVU
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. Unikátní výstava
nabídne možnost vidět svébytné
umění většinou mladých umělců,
kteří tíhnou k realistickému vyjádření svých pocitů v malbě.
ZÁMECKÁ GALERIE
Otevřeno: út–ne 13.00–16.00 hod.
Výstavní prostory, prodej uměleckých předmětů, drobných dárků,
výdejní místo turistického magazínu KAM po Česku a předprodej
vstupenek na akce muzea.
Michal Jánský, grafika
1. 9.–28. 10.
Prodejní výstava známého píseckého malíře a výtvarníka.

STŘEDOVĚKÝ VODNÍ MLÝN
HOSLOVICE
otevřeno: út–ne 9.00–16.00 hod.
Zázemí pro návštěvníky v nové
budově, občerstvení, informační
centrum.
Ze života šumavského podlesí
Nová stálá expozice přibližuje
průběh zemědělských prací, pěstování a zpracování některých důležitých plodin a chov dobytka.
Představuje též tradiční pokrmy
regionu, skladování a úpravu potravin a zvykosloví během kalendářního roku.
Domácnost paní mlynářky
22.–23. 9. od 10 do 16 hod.
Dvoudenní akce představí návštěvníkům život ve mlýně a činnosti
s tím spojené jako je např. pečení
chleba, předení, paličkování, výroba domácích pomazánek… Program doplní muzika a hry pro děti.
Akce se uskuteční v rámci projektu „Společná prezentace starého

LÉTO POD RUMPÁLEM
Loučení s létem na strakonickém hradě
1. 9. od 15 hod.
II. hradní nádvoří, černá kuchyně
Skupina historického šermu Markýz připravila odpoledne a večer
plný zábavy. Vidět můžete šermířská a divadelní vystoupení, ohňovou show a mnoho dalšího.
Klavírní recitál Romana Rauera
17. 9. v 19 hod.
Kapitulní síň
Na programu budou skladby
L. van Beethovena, W. A. Mozarta či B. Smetany.
Vstupné v předprodeji 50 Kč, na
místě 70 Kč.
DALŠÍ AKCE
Rybí trh ve Finsterau
9. 9.
Tradiční úprava českých ryb a pečení českého chleba v rámci Rybího trhu v bavorském Freilichtmuseu ve Finsterau. Více informací
na http://www.freilichtmuseum.de.

Sraz v 8.40 před nádraží ČD,
vlakem do Lužan – prohlídka
zámku a parku (vstupné 30–
50 Kč). Dále do Příchovic, na
vrch Ticholovec a do Přeštic.
l Tvořivý podvečer s B. Legátovou – vypichované dekorace z papíru. PO 10. 9. mezi
17.00–19.00 hod. v půjčovně
v Husově ul.).
l Příroda Nízkého Jeseníku
a zkušenosti místních ochranářů (s promítáním) – ÚT
18. 9. Přednáška Ing. V. Hrdličky. Od 17.00 hod. v sále
strakonického gymnázia.
l Hraní na kantely – neděle
23. 9 od 18.00 hod. v pobočce v Husově ul.
l Schůzky
přírodovědného
kroužku MOP – Sraz každý
týden v pátek (kromě 7. 9.)
v 16.00 hod. před hradem
u kanceláře CIAO. Při kroužku se může scházet i skupinka
dospělých bez dětí, případně
také oddíl starších školáků.
Připravíme si také svoji vlastní pouť a další zábavy.
l Výstava Mýma očima – fotografie klientů občanského
sdružení Fokus – Písek, pobočka Strakonice. Po celé září
v prostorách půjčovny v Husově ulici čp. 380.
l Burza námětů na cestování.
Více na hrdlickova@knih-st.cz,
www.csop-strakonice.net 383 323
021, nebo v časopisu Kompost.
Běh naděje
20. 9.
Areál hradu a okolí
Charitativní akce na podporu výzkumu léčby rakoviny.
Akci pořádá 25. protiletadlová
raketová brigáda Strakonice ve
spolupráci s Muzeem středního Pootaví, za finanční podpory
města Strakonice.
PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN
Středověký vodní mlýn
6. 10. Zpracování dřeva
28. 10. Ukončení sezony
Výzva ke spolupráci
V rámci přípravy vánoční výstavy Krása vánočních ozdob žádáme širokou veřejnost o zapůjčení
dobových fotografií a pohlednic, které zachycují vánoční
stromky a dekorace z 1. a 2. poloviny 20. století. Fotografie budou
po naskenování vráceny. Děkujeme. Kontakt: Blanka Jirsová, tel.:
380 422 609, e-mail: blanka.jirsova@muzeum-strakonice.cz.
Další aktuální informace na
www.muzeum-strakonice.cz,
tel.: 380 422 608
11
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SPORT

90 LET STRAKONICKÉ HÁZENÉ POHLEDEM DO HISTORIE  ČÁST OSMÁ
Dokončíme povídání o ženské
ligové házené z minulého čísla.
V roce 1968 stačilo konečné
5. místo v lize na postup do
nově vytvořené celostátní ligy
o 10 družstvech. Podzim ročníku
1968/1969 se už hraje bez velké
opory Jany Halounové (provdané Drobníkové), která odešla za
svým mužem do Jablonce. Citelně
chybí i další hráčka z útoku Hana
Kubešová, ale hraje nadějná Růžena Jůzková. První čtyři utkání
skončila porážkou, pak přišla tři
vítězství, ale to už byla „labutí
píseň“.
Na jaře roku 1969 to šlo rychle:
17. 4. porážka 3:4 ve Znojmě
(v brance Eva Lišková, která v té
době byla ještě žákyně), 24. 4.
doma s RH Plzeň porážka 0:7 (dle
tisku v nejsilnější sestavě) a 30. 4.
konec (opět zpráva z tisku: „výbor
oddílu na páteční schůzi 29. 4.
ukončil před utkáním v Porubě
družstvu činnost“).
Jaké byly příčiny tohoto smutného konce? Nahromadily se problémy, které vznikaly postupně.
Opory ligového celku vlastně od
vstupu do ligy studovaly v Praze.
Takže s tréninky to nebylo až tak

valné. Řada hráček se vdala a postupně odešla na mateřskou dovolenou. Vyrůstaly sice násle-

právě v období, kdy se česká a moravská skupina I. ligy konečně
spojily v jednu celorepublikovou

Nahoře odleva Vladimíra Stejskalová, Karla Činčurová, Jiřina Růtová,
Věra Humpálová, Hana Piloušková, Jana Halounová, Zdena Englichová,
dole Hana Kubešová, Marie Bláhová, Ivana Kafková, chybí Jaromíra
Vlnatá a Vladěna Prokopová. Později do družstva přišly Magda
Weinschnerová, Libuše Neubergerová, Jiřina Nekvapilová, Alena Dobešová, Zdena Dunovská a v závěru Eva Půhoná, Růžena Jůzková, Marcela Kramlová, Eva Lišková, Jana Chruňáková, Bohdana Beroušková.
Foto: Archiv oddílu házené
dovnice, ale kvalita už byla
o poznání slabší. Výsledkem tedy
bylo odstoupení družstva z prvoligové soutěže. Bylo to bohužel

soutěž s 10 družstvy. Zanikla tak
možnost, aby se vedle letitých
soupeřů z Náchoda, Spartaku
Praha 4, Plzně a Čakovic před-

stavily ve Strakonicích i nejlepší
celky z Moravy. Zasloužil by si to
nejen agilní strakonický oddíl, ale
také fanoušci, kterých se na zápasech nejvyšší soutěže scházelo
vždy několik stovek. Stadionek
Spartaku Na Sídlišti v těchto letech patřil k nejlepším v republice.
Bez nadsázky lze říci, že návštěva
nedělních zápasů v české házené,
které se často odbývaly formou
dvojzápasů (muži a ženy), byla
pro sportovní příznivce z města
i okolí svátkem.
Kapitola ženské české házené ve
Strakonicích tehdy trvala zhruba
10 let, ale patřila k nejsvětlejším
stránkám celé historie. Škoda, že
jen 10 let, škoda také, že se z bývalých prvoligových házenkářek
nenašla žádná, která by se trvale
zapojila do výchovy nové generace
děvčat. Dříve než uzavřeme tuto
kapitolu, vzpomeňme záslužnou
a vysoce obětavou práci tehdejšího
trenéra „ligistek“ Václava Pilouška, ale i trenérů dalších dívčích
družstev: Václava Huleho, Ladislava Barvíře, Františka Šímy,
Jaroslava Háby…
O kom tedy vlastně byla řeč? V té
slavné době hrály (viz snímek z roku 1965).
Jiří Dobeš

PROVOZ PLAVECKÉHO STADIONU V ZÁŘÍ 2012
Září 2012 – měsíc zvýšeného dohledu nad dodržováním hygienických pravidel na plaveckém stadionu
V září bude probíhat zvýšená kontrola návštěvníků pl. stadionu, a to i žáků plavecké školy a rodičů, kteří navštěvují baby plavání,
zaměřená na sprchování a mytí před vstupem do bazénu. Dle „Návštěvního řádu“ je každý návštěvník povinnen se před vstupem do
bazénu umýt mýdlem (bez plavek) a osprchovat. Z každého člověka se po celý den odlupují šupinky kůže, padají chlupy, vlasy, potí
se, a to všechno je zátěž pro vodu v bazénu. Provozovatel musí podle vyhlášky dopouštět 30 litrů čerstvé vody na každého návštěvníka bazénu (a to je dostačující množství právě při správném umytí a osprchování). Jestliže se návštěvník neumyje a neosprchuje, pak
je potřeba dopustit minimálně dvojnásobné množství čerstvé vody (tím narůstají náklady na provoz) a je to vůči ostatním koupajícím bezohlednost. Ani osprchování v plavkách nestačí. Pokud se totiž osprchuje v plavkách a nejsou dostatečně umyta i intimní
místa, bakterie, které se vyskytují v této oblasti, přecházejí do vody a mohou způsobovat u ostatních návštěvníků zdravotní problémy.
Martin Walter, vedoucí plaveckého stadionu, Libuše Hlavatá, ředitelka plavecké školy

KRYTÝ BAZÉN

FITNESS

VÝJIMKY

PONDĚLÍ 6.00–8.00 11.30–12.30
17.00–20.00x
(kondiční plavání)
ÚTERÝ
14.30–15.30
20.00–22.00
(14.30–15.30o)
STŘEDA 6.00–8.00 12.30–13.30* 13.30–17.00 20.00–22.00
(kondiční plavání)
ČTVRTEK
14.30–16.30
20.00–22.00
PÁTEK
6.00–8.00
12.00–22.00
(kondiční plavání)
(15.30–19.00x)
SOBOTA
13.00–20.00
NEDĚLE
13.00–20.00
STARZ Strakonice
Vysvětlivky: x – polovina bazénu,
Na Křemelce 512,
* – plavání pro důchodce
386 11 Strakonice
o
– plavání pro těhotné
e-mail: starz-st@quick.cz
www.starz.cz

Plavecký stadion
Pondělí
9.00–12.00
Úterý
9.00–12.00
Středa
9.00–12.00
Čtvrtek
9.00–12.00
Pátek
9.00–12.00
Sobota
Neděle

Sauna
Pátek
Sobota
Neděle

KURZY PRO NEPLAVCE

Pondělí, čtvrtek: 15.30–16.30 hod.
Pro děti od 5 let.
12

Změny programů
vyhrazeny!

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

28. 9.
29. 9.
30. 9.

zavřeno
zavřeno
zavřeno

Plavecký stadion
Pátek
28. 9.
zavřeno
Sobota 29. 9.
zavřeno
Neděle 30. 9.
zavřeno
Fitness na plaveckém stadionu
Pátek
28. 9.
zavřeno
Sobota 29. 9.
zavřeno
Neděle 30. 9.
zavřeno

SAUNA
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

zavřeno
10.00–22.00: ženy
10.00–22.00: muži
10.00–22.00: společná

Pátek
Sobota
Neděle

10.00–22.00: ženy
10.00–17.00: muži
zavřeno
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AKCE

ZAPOJENÍ DO PROJEKTU ČESKO SE HÝBE

OSLAVY 100 LET ČESKÉHO SKAUTINGU

Den otevřených dveří v Pilates studiu
a H.E.A.T. studiu Štěpánky Halamové
ve čtvrtek 20. 9. 2012 a v sobotu 22. 9. 2012
Přijďte si zdarma vyzkoušet pohybové aktivity: Ranní probuzení s Pilates •
Protahovací lekce – dlouhé nohy, štíhlé paže • Pilates přímo pro muže
• Zdravotní Pilates • Stolní Pilates do kanceláře • Udělat si analýzu těla

Přijďte slavit s námi!
Čeká tě spoustu her, dobrodružství, zábavy i pohádkových úkolů
Kdy: v sobotu 15. 9. 2012 od 14 hod.
Kde: Podskalí ve Strakonicích
Vstup: ZDARMA
Vkročte s námi do druhého století a vytvořme
nejdelší řetězec barevných otisků stop…

Přednáška s diskuzí o pohybu a stravě
Více informací od 1. 9. 2012 na www.zivotvkondici.cz nebo na telefonním
čísle 606 683 703 (Štěpánka Halamová)

POZVÁNÍ NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

SE SKAUTY Z POHÁDKY DO POHÁDKY
Program:
14.00–17.00

Infostánek, výroba větrníků, prohlídka expozic oddílů,
doprovodné aktivity pro děti
Zahájení soutěže O nejhezčího namalovaného skauta
Zahájení hry Se skauty z pohádky do pohádky
Vyhlášení vítěze SMS soutěže (hodnotné ceny), vyhlášení 3 vítězů soutěže O nejhezčího namalovaného skauta

Taneční centrum Praha, o. p. s. – konzervatoř
Vás srdečně zve na Taneční divadelní představení DIALOGY BEZE
SLOV, účinkují BALET PRAHA JUNIOR v choreografiích světových
autorů! Vstupné 200 až 120 Kč.

14.00
14.30
16.30

20. 9. od 19.00 hodin, velký sál TJ Sokol Strakonice
24. 9. od 9.00 a 11.00 hodin, velký sál Městského domu kultury Strakonice

Pořadatel:
Junák – svaz skautů a skautek ČR
Středisko ŠVANDA DUDÁK Strakonice
skaut.strakonice@seznam.cz, http://www.skaut-strakonice.wz.cz

Vzdělávací představení pro školy JAK SE DĚLÁ TANEČNÍK.
Hromadné objednávky pro školy na: produkce@tanecnicentrum.cz
Cena 50 Kč.

ORIN  HIP HOP PRO DĚTI A MLÁDEŽ
1. patro sportovní haly, Máchova ul. 1113, Strakonice
l
l
l

Mini (4–6 let) – St 15.30–16.30 hod. – od 12. 9.
Děti – Rošťandy a spol. (7–12 let) – Po a Čt 15.00–16.30 hod. – od
10. 9.
Junioři – DYF (13–19 let) – Pá 15.30–17.30 hod. – od 7. 9.

Info: www.orin.estranky.cz, o.s.orin@seznam.cz, tel.: 720 314 523

SMS soutěž o hodnotné ceny
Kdo založil český skauting?
a) T. G. Masaryk • b) J. Foglar • c) A. B. Svojsík
Odpovědi zasílejte na tel. číslo 777 622 959
ve tvaru: 100 odpověď Jméno Příjmení např. 100 a Jana Nováková
Součástí akce je i VÝSTAVA v prostorách
infocentra ve Strakonicích.
Akci podpořilo město Strakonice

Oddíl házené TJ ČZ
a DDM Strakonice
zvou do

POZVÁNÍ NA VÝSTAVU

VŠEOBECNÝCH SPORTOVNÍCH KROUŽKŮ

Městský ústav sociálních služeb Strakonice – Domov pro seniory,
Lidická 189 vás srdečně zve na

CHLAPCE A DĚVČATA Z 1. – 3. TŘÍD

X. ročník výstavy ručních prací nejen seniorů
Výstava se koná ve dnech 27. 9.–9. 10. 2012 ve společenském sále Domova pro seniory Lidická 189, Strakonice (bývalá kaple sv. Martina)
Program:
27. 9.
od 14.00 slavnostní zahájení
28. 9.–5. 10. otevřeno od 9.00–18.00
9. 10.
Den otevřených dveří v DS – od 13.00–16.30
Pro zájemce o vystavení výrobků: Výrobky prosím přineste nejpozději do
14. 9. 2012 do Domova pro seniory (po domluvě lze zajistit dopravu)
Kontakty: Domov pro seniory, Lidická 189, 386 01 Strakonice, vedoucí
DS – pí Hana Petrovcová: 739 155 859, instruktorka soc. péče – pí
Zdeňka Limbergerová: 737 868 447

BASKETBAL OTVÍRÁ DVEŘE NOVÝM ZÁJEMCŮM
Strakonický basketbal startem Šárky Jozové také na letošním mistrovství
Evropy potvrdil svou dlouholetou kvalitu výchovy.
Nábor dětí do svých kroužků se otvírá již na začátku školního roku.
Podrobnější informace jsou na nástěnce ve sportovní hale nebo přímo
u trenérů – Radky Drnkové – 733 186 560, Jana Petráše – 722 713 787,
Milana Jandy – 605 575 181, Jakuba Maršána –721 167 590, Miroslava
Vondřičky – 603 743 745.
Přijďte rozšířit basketbalové úspěchy.

Pravidelná cvičení se budou konat v tělocvičně TJ ČZ Strakonice,
Máchova ulice čp.108, a to od začátku září 2012:
l dívky roč. nar. 2006 a 2007 v pondělí 15.30–17.00 a ve čtvrtek 15.00–
16.30 hod.
l dívky roč. nar. 2004 a 2005 v pondělí 15.30–17.00 a ve čtvrtek 16.30–
18.00 hod.
l chlapci roč. nar. 2005–2007 ve středu 16.00–17.00 hod. (zde se začíná až 19. září!!!)
l chlapci roč. nar. 2002–2004 v pondělí a pátek 15.30–17.00, v úterý
16.00–17.30 hod.
Možno nezávazně vyzkoušet. Sportování dětí je zaměřeno na všestranný
pohybový rozvoj a míčové hry (házenou), cvičení povedou zkušení trenéři, dotazy na mobil 721 244 825.)

Turistický oddíl HUSOT Strakonice
PŘIJÍMÁ CHLAPCE A DÍVKY
Nabízíme výpravy, výlety, sportovní, pohybové, deskové
a poznávací hry, turistické a tábornické dovednosti, tvořivost, letní tábor
a partu dobrých kamarádů.
Pravidelné schůzky v oddílové klubovně v areálu odboru dopravy MěÚ
Strakonice, v Poděbradově ulici čp. 772
Každý čtvrtek v 16–18 hodin (od 3. třídy výše)
Úterý v 15–16 hodin 1.–2. třídy (1. schůzka 18. září 2012)
Kontakt: MT 737 82 55 21. Nebo lze přijít přímo na schůzku.
e-mail: Husot@seznam.cz, www.husot.strakonice.cz
13
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AKCE
www.ddmstrakonice.cz
ZATOČÍME S NUDOU!
Září plné překvapení a novinek!
Pestrá nabídka kroužků s přihláškami. V DDM to žije!
29. 9. Den otevřených dveří s hudebním a tanečním programem
v DDM Na Ohradě.
Hraje: PAROVOD classic rock Strakonice a hosté – 10.00–22.00
hod.
Vystoupí: taneční kroužky DDM – 10 hod., 15 hod.
Informace v DDM Strakonice 383 322 216 a Vodňany 383 382 372.
MATEŘSKÉ CENTRUM BERUŠKA
Lidická 194, Strakonice
Otevřeno po–pá 9.00–13.00 hodin
(využijte možnost volné herny)

Zveme širokou veřejnost
Sobota 8. 9. – Air show Strakonice – Aeroklub Strakonice ve spolupráci
s MC Beruška připravil letecký den. Začínáme v 10.00 a je připraven celodenní program pro všechny věkové kategorie.
Úterý 11. 9. – Informační schůzka k plánovanému kurzu finanční
gramotnosti v 10.00 hod. – umíme si vytvořit rodinný rozpočet? Jak se
bránit úvěrovým predátorům?
Středa 12. 9. – Meditační večer ve 20.00 hod. – tentokrát ve znamení
elementu země, v případě příznivého počasí budeme meditovat pod širým nebem.
Čtvrtek 20. 9. – Informační schůzka k plánovanému kurzu finanční gramotnosti v 17.00 hod. – pokud máte zájem o informace, týkající se financí
a hospodaření, obě nezávazné schůzky zdarma (možnost hlídání dětí).
Pravidelné každodenní programy pro děti uvádíme na webu.
Více na www.mcberuska.cz
e-mail: mcberuska.strakonice@seznam.cz, tel.: 773 165 696, 605 284 553
Tělovýchovná jednota ČZ Strakonice, odbor SPV (sport pro všechny) pořádá

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO SENIORY
Kdy: PONDĚLÍ 14.30–15.30 hod. a ČTVRTEK 14.00–15.00 hod.
Zahájení 1. října 2012 v tělocvičně TJ ČZ v Máchově ulici naproti
gymnáziu. Cvičí Vlasta Boguschová, tel.: 602 150 707
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ
ŠKOLA, STRAKONICE,
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:

Setkání rodičů žáků přípravných ročníků (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
Setkání žáků 1. a vyšších ročníků:
l do konce 1. týdne od 13 do 16 hodin ve třídách svých vyučujících
l individuální výuka zahájí dle domluveného rozvrhu v úterý 4. 9.
l kolektivních výuka bude zahájena dle domluveného rozvrhu v pondělí 10. 9.!

Zářijové akce žáků:

20. 9.
Fanfáry trubačů ZUŠ na zahájení Běhu naděje
21. – 23. 9. Účast žáků literárně dramatického oboru na přehlídce studentského divadla Dadainspirační dny v Jindřichově Hradci
24. 9.
Žáci tanečního oboru navštíví pořad pražského Tanečního
centra Jak se dělá tanečník v MěDK ve Strakonicích
30. 9.
Vystoupení L Bandu na Václavské pouti od 14.00 hod.
v odpoledním programu
14

V infocentru jsou dvě knižní novinky
Městské informační centrum má v prodeji dvě nové knihy, a to o Šumavě a řece Otavě. Vladimír Kunc vydal fotografickou publikaci Šumava do kapsy
s informacemi o významných místech.
Text je kromě češtiny také v němčině
a angličtině. Součástí publikace je
i DVD, kniha stojí 290 Kč. Druhou novinkou v nabídce infocentra je kniha Stará Otava mezi Pískem a Zvíkovem od Jiřího Fröhlicha s dobovými
fotografiemi. Dočtete se v ní například o převoznicích, vorařích nebo
mlýnech na Otavě. Prodává se za 199 Kč.
Petra Měšťanová, MIC
FOKUS PÍSEK, POBOČKA STRAKONICE
SDRUŽENÍ PRO PÉČI O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ
Bezděkovská 216, 386 01 Strakonice
Tel.: 608 271 800, e-mail: ambulancest@fokus-pisek.cz
Otevírací doba: pondělí, úterý a čtvrtek: 9.00–16.00,
středa: 13.00–16.00 • pátek: 9.00–13.00 hod.
Ukázka programu na září – ambulantní centrum:
4. 9. Úterý 9.00–16.00 Výlet do ČB – Země Živitelka, sraz ve Fokusu
v 8.30 hod. • 13. 9. Čtvrtek 11.00–14.00 Začínáme opět cvičit Zumbu!
Sraz ve Fokusu v 10.30 hod. • 18. 9. Úterý 11.30–13.30
Turnaj v bowlingu mezi Fokusy (v Hai bowling klubu)
24. 9. Pondělí 10.00–16.00 Příjem věcí do bazárku
TDZ – Den otevřených dveří od 11.00 hod.
26. 9. Středa TDZ – Zahradní slavnost Fokusu
13.30 – zahájení, přivítání; 14.00 – koncert kapely Fokus Plamínek,
15.00 – vystoupení Teátru Víti Marčíka; 16.00 – opékání vuřtů
(v průběhu slavnosti proběhne prodej výrobků z dílen a občerstvení
připravené od klientů)
Sociálně terapeutická dílna Kopretina (nová služba Fokusu Písek,
pobočky Strakonice). Můžete zde plést, háčkovat, vyšívat, filcovat,
malovat, tvořit z hlíny, plést z proutí, vyrábět svíčky, mýdla…
Více informací o programu ambulantního centra, terénní služby
a sociálně terapeutické dílny naleznete na www.fokus-pisek.cz
Sociální podnik Madlenka, o. p. s. – Bezděkovská 216, Strakonice

TVOŘIVÉ DÍLNY PRO VEŘEJNOST
Bytové dekorace pletené z papíru
6. září 2012 od 16.30 do 19.00 hodin – cena kurzu 200 Kč
l Decoupage
20. září 2012 od 16.30 do 19.00 hodin – cena kurzu 250 Kč
Objednání účasti na tel.: 731 200 971 (Mgr. Štěpánka Turnerová)
l

KLUB PRO DĚTI
OD 6 DO 12 LET
od 14. září ve Strakonicích
každý pátek od 16 do 18 hod.
l zábavný program pro děti zaměřený na všestranný rozvoj (fyzický,
sociální, emoční a intelektový) a budování zdravého sebevědomí (speciální týmové hry, poutavé prozkoumávání křesťanství, hudba, výlety, odměny...). Více info a přihlášení na: gercakova@seznam.cz, mobil
774 151 868. Setkání budou probíhat v bývalé budově ZŠ, Lidická 194.
Od září opět pravidelně v Maně, Lidická 194, 1. patro:
l VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH – začínáme 10. 9., pak
každé pondělí od 18.00 hod., zdravotní cvičení pro muže i ženy pod
vedením Hanky Míčkové (tel.: 731 571 973)
l TANČÍME PRO RADOST I PRO ZDRAVÍ – úterý od 17.00 hod.
Pro všechny věkové i váhové kategorie, orientální, izraelské, romské
tance, latina, moderna, tanec s šátky, prapory (bližší informace tel.:
774 151 868)
l ZAMYŠLENÍ NAD BIBLÍ –
čtvrtek od 17.00 hod.
l BOHOSLUŽBY – neděle 2. 9.
www.manacirkev.cz
a 16. 9. od 9.30 hod.
Modlitební setkání 9. 9. a 23. 9. od 9.30 hod.
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ZÁBAVA

PRANOSTIKA

ZÁŘIJOVÁ KŘÍŽOVKA

„Září víno vaří,
říjen – víno pijem.“

Amálie Vítovcová, 5 let

Dominika Kotálová, 16 let

Pranostiky nakreslily žákyně výtvarného oboru ZUŠ Strakonice pod vedením Mgr. Ivany Schwarzové.

1/ odbor kontrolní a právní,
ypsilon, egyptská bohyně války, označení letadel Egypta
a Číny, ozva
2/ zkratka pro poručíka, opal,
pranice, zahradní savec
3/ prudký tok řeky, vánoční ratolest, sebral
4/ švýcarský strojní inženýr,
1. část tajenky, opracovaný
kmen
5/ masáže vnitřních orgánů,
značka českého automobilu,
francouzsky ne, prvek na
hrazdě
6/ povzdech, nažka dubu, rostlina, zn. vlhkých doutníků
7/ 10 x 10 m (slovensky, mn. č.),
rámové pily, obec blízko Strakonic
8/ severoatlantická aliance, niva,
naše měna, zběhovec
9/ dvě, 2. č. tajenky, ohyb látky
10/ naplněn (vůz), Boleslav I.,
zvaný...
11/ malý stůl, větné spojení, část
obličeje, setina hektaru

a/ občanský průkaz, část nohy,
slovensky souhlas, národní
shromáždění
b/ část nákladního auta, sklízet
listí
c/ spojka příčinná, trup
d/ anglicky ty, spojka, zn. zubní
pasty
e/ spojka podřadicí, poklop,
SPZ Rakouska, lůžko
f/ opak jsou, ukazovací zájmeno, cenný papír
g/ cizí mužské jméno, druh patentu, předložka
h/ kyt, spojka, roh
i/ lesní zvěř, zn. zahuštěného
mléka
j/ jméno psa, nula, části sliznice střeva, iniciály spisovatele
Rollanda
k/ textilní rostlina, spojka, vysoká škola technická
l/ iniciály spisovatele Petišky,
pohyby větru, části úst
m/ udržující chlad, nádoba na
koupání
n/ reakce na událost, pytlácké
nástrahy, druh trávy

VÝSLEDKY KVÍZU ZE SRPNOVÉHO ČÍSLA
1.
2.
3.
4.

Jihočeské slavnosti písní a tanců
1967
Strakonický dudák aneb Hody divých žen
Belgie, Bulharsko, Estonsko, Francie, Gruzie, Holandsko, Irsko,
Itálie, Maďarsko, Německo, Nový Zéland, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Skotsko, Slovensko, Španělsko, Turecko,
Velká Británie
5. a) tulum
6. Kasací
7. Gajdy
8. Dětský folklorní soubor Prácheňáček, Dudácká muzika ZUŠ
Strakonice, Dudácká muzika ZUŠ Blatná (Blatenští dudáci), Elčovická dudácká muzika, Mladá dudácká muzika, Prácheňský soubor
písní a tanců, Pošumavská dudácká muzika, Strakonická dudácká
muzika, Strakoňáček, Švandova dudácká muzika
Ceny v podobě korbelu letošního jubilejního ročníku mezinárodního dudáckého festivalu jsou v městském informačním centru
připraveny pro Miroslavu Fišerovou, Václava Slámu a Milenu Čížkovou. Děkujeme za zaslané odpovědi. Redakce Zpravodaje.

DANĚK ADOLF
* 16. 6. 1869 Nové Strakonice
† 25. 2. 1950 Praha
Sběratel lidové poezie a folkloru.
Učitelem ve Štěkni, ve Volenicích
(učil zde dva roky) a v Měšťanské škole ve Strakonicích (1895–
1923). Později ředitelem Obecné
a Měšťanské školy v Kasejovicích.

Ilustrace k pohádce Hastrmanka (Přední Zborovice) od Adolfa
Daňka nakreslila Nikola Němečková (10 let) z výtvarného kroužku
DDM Strakonice pod vedením
Vlaďky Hradské.

Po čtyřicetileté pedagogické činnosti odešel do Prahy, kde jako ředitel měšťanské školy se zabýval
sběratelstvím lidové poezie a folkloru. Své poznatky shromáždil
v knihách Báje českého Pošumaví I a II (1912, 1916), Na šumavském podlesí (1916), Pověsti
o hradech v západních Čechách
(1937 – poslední tři knihy ilustroval jeho syn Jaroslav), Báje ze Šumavy (1932), Pověsti o hradech
a tvrzích v jižních Čechách (1933,
1934), Zvyky a obyčeje šumavských Podlesáků (1934) a Západní Čechy (1937). Publikoval v Rolnickém kalendáři, Lidové čítance,
Malém čtenáři, Otavanu, Práchni
a jiných časopisech i denním tisku. Řada jeho pověstí a povídek
je v čítankách pro měšťanské školy. Funkcionářem v osvětových
besedách, hospodářských spolcích,
Národní jednoty pošumavské,
členem spolku Máj. Na školách
přednášel o F. L. Čelakovském,
J. Vrchlickém a Plánkovi, hovořil
na pohřbech A. Heyduka, K. Klostermanna a F. Westfála.
Milan Hankovec

UDÁLOSTI A ŽIVOTNÍ VÝROČÍ OSOBNOSTÍ V ZÁŘÍ
l

l

l

9. 9. 1912 – zemřel Jaroslav
Vrchlický, básník, prozaik,
dramatik, překladatel, literární
a divadelní kritik (100. výročí
úmrtí)
11. 9. 1862 – narodil se
O. HENRY, vl. jm. William
Sydney Porter, americký humorista, povídkář (150. výročí
narození)
14. 9. 1937 – zemřel Tomáš
Garrigue Masaryk, filozof, sociolog, politik, první prezident

Československé republiky (75.
výročí úmrtí)
l

21. 9. 1832 – zemřel sir Walter
Scott, skotský romanopisec,
básník a sběratel lidové slovesnosti (180. výročí úmrtí)

l

29. 9. 1902 – zemřel Émile
Zola, francouzský prozaik a publicista (110. výročí úmrtí)

l

30. 9. 2002 – zemřel Miloš
Macourek, básník a prozaik,
autor knih pro děti (10. výročí
úmrtí)
15
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POHLED DO HISTORIE

KAPITOLY Z HISTORIE NEMOCNICE
Záchranná služba

Zdravotnická záchranná služba
(ZZS) fungovala od roku 1961
zcela jinak než dnes. Kdo se nemohl dopravit do nemocnice, zatelefonoval na dispečink v poliklinice, kde sloužila zdravotní sestra.
V pracovní době vyjel většinou
i k dopravní nehodě jen řidič,
pomohl zraněným či nemocným
a převezl je do nemocnice. S lékařem se jezdilo jen k závažnějším případům. František Němec,
dlouholetý řidič ZZS, popisuje počátky sedmdesátých let: „Sestry
na dispečinku byly často nešťastné
až bezradné, každá nehoda byla
pro ně stresující. Po telefonu hledaly řidiče, předávaly vzkazy a lidi
na ně řvali, že je tam nehoda. Sloužily na poliklinice a doháněly nás
po Strakonicích. Říkaly: Kdyby přijel, pošlete ho tam a tam.“ Mimo
pracovní dobu pracovala Lékařská
služba první pomoci (LSPP), kdy
sloužil pohotovost lékař v poliklinice a řidič čekal v nemocnici.
Sanitky byly vybaveny jen přenosným lékovým kufrem a pomůckami, do roku 1971 neměly

přístroje k resuscitaci ani vysílačky.
Systém přestal vyhovovat, proto
v roce 1977 vytvořili novou službu

ti i anestézii, nestíhali jsme, a tak
k nám přidali doktory z chirurgie, gynekologie, interny. Nastal
někdy problém, protože chirurgové
nechtěli jezdit k interním záležitostem a internisté například k po-

rodům,“ přiblížil situaci MUDr.
Roman Audolenský. Mimo tuto
dobu opět přebírala službu LSPP.
1. ledna 1987 začala ZZS pracovat 24 hodin denně a jejím řízením pověřili MUDr. Martina Kubíčka. Do služby byli zařazováni
lékaři a zdravotní sestry převážně
z oddělení ARO. ZZS byla součástí nemocnice do osamostatnění
k 1. lednu 1993.
Současnou ZZS tvoří ve dvanáctihodinových směnách výjezdové
skupiny rychlé zdravotnické pomoci (nelékař – záchranář či záchranářka a řidič, podle potřeby
s nimi vyjíždí lékař) a rychlé lékařské pomoci v setkávacím režimu
(lékař a řidič v malém autě). Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje sídlí v areálu nemocnice a vedoucím lékařem je MUDr.
Martin Kubíček: „Nikdy jsme neuvažovali o tom, že bychom areál
opustili. Toto místo je pro nás výhodné, protože po předání pacienta na oddělení už nemusíme nikam
přejíždět, můžeme snadněji sledovat další vývoj jeho zdravotního
stavu případně o něm osobně diskutovat s ošetřujícím personálem.“
Zpracoval Miroslav Špecián

ska, Rakouska, Skotska, Slovenska, Německa, Lužického Srbska,
Španělska, Velké Británie. Navíc
v roce 1998 poprvé zavítali na
dudácký festival i noví účinkující.
Za zmínku stojí účast skupiny
sardinských muzikantů hrajících
na launeddas. Jedná se o soubor
tří jednoplátkových píšťal, na něž
se hraje technikou cirkulačního
dechu. Tento způsob hry umožňuje, že stále zní souvislý tón nepřerušovaný nádechy (podobně
jako je tomu u dud).
Určitě velkým překvapením byla
sedmičlenná hudební a taneční
skupina Puhoi z Nového Zélandu,
jejíž někteří členové byli přímými
potomky českých vystěhovalců.
Dalším zámořským hostem, který se na festivalu poprvé představil, byla skupina hrající na skotské dudy Washington Memorial
Pipe Band z USA. Poprvé přijela
na MDF také bavorská hudební
a taneční skupina MietrachingerMusikantenundTanzgruppe des
Waldvereins Deggendorf.
Poslední festival ve XX. století se
uskutečnil ve dnech 24.–27. srpna
2000. Koncepce se od předešlého
ročníku příliš nelišila, objevily se

některé nové zajímavé pořady,
např. ten, v němž se představilo
Slovensko a jeho gajdošská tradice. Tradičně sklidily úspěch
kasací, koncert klasické hudby,
hlavní večerní pořady a další.
Ze zahraničí tentokrát přijeli
zástupci reprezentující Bulharsko, Francii, Holandsko, Německo, Nový Zéland, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko (Marijci),
Slovensko, Španělsko, Velkou Británii spolu se Skotskem. Samozřejmě nechyběli české folklorní
soubory i dudáci.
V roce 2000 zavítal poprvé do
Strakonic dětský soubor Sakartvelo ze vzdálené Gruzie. Vystoupení bylo postaveno spíše než na
hudebnících na výkonech malých
tanečníků a tanečnic, které byly
naprosto profesionální, ale u dětí
působily až jako nepřirozený dril.
Zároveň tu dva mladí dudáci
předvedli dechové dudy čimpoi.
V rámci festivalu se uskutečnilo
VI. mezinárodní dudácké sympozium, výstava MDF 1967–1998
ve fotografii a v hradu byla otevřena nová expozice Dudy a dudáci v Čechách.
Irena Novotná

V roce 1980 získala nemocnice žlutočervenou, moderně vybavenou sanitku Reanimobil Mercedes.
Foto: Archiv záchranné služby
rychlé zdravotnické pomoci při
anesteziologicko–resuscitačním
oddělení (ARO) primářky Anny
Kolářové. V pracovní dobu vyjížděla s lékařem a zdravotní sestrou
k případu sanitka, vybavená vysí-

XIII. A XIV. MDF  DVA POSLEDNÍ FESTIVALY XX. STOLETÍ
V roce 1998 se ve dnech 27.–30.
srpna konal ve Strakonicích již
XIII. MDF. Také v tomto ročníku
se objevila zajímavá programová

lačkou, léky, zdravotnickým materiálem a malým elektrokardiografem. „Nejprve jsme začali jezdit
v pracovní době čtyři lékaři anestézie, já a doktoři Kubíček, Fügner a Masák. Měli jsme na staros-

debních žánrech. Určitě zaujal
i koncert vážné hudby postihující
hudební období od renesance
k baroku, v němž se mj. představily dudy sordelina. Hlavním regionálním pořadem
pak byl ten o moravských
a slezských gajdách. Bohužel část festivalu propršela, takže některé koncerty musely být přesunuty
z hradního nádvoří na
polokrytou scénu letního
kina v Zámecké zahradě.
V rámci XIII. MDF se
uskutečnilo také V. mezinárodní dudácké sympozium a následná dudácká
dílna. Kdo chtěl, mohl si
na festivalu dudy zakoupit
přímo od výrobců. Strakonické muzeum nabídlo
svým návštěvníkům hned
2 zajímavé výstavy – Dudy
V roce 2000 se na festivalu poprvé představ Čechách, na Moravě a ve
vili Gruzínci.
Foto: F. Zemen
Slezsku a Lidové kroje ve
nabídka. Jmenujme např. pořad
fotografii Ludvíka Barana.
Švandovo dudy, pískají všudy
V tomto ročníku se kromě domávěnovaný dětem a mládeži nebo
cích českých souborů a dudáků
pořad Kontrasty. Ten představil
představili účinkující z Francie,
dudy uplatňující se v různých huHolandska, Itálie, Maďarska, Pol-
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