Z P R AV O DA J
M Ě S T A

S T R A K O N I C E

1 5 . R O Č N Í K • Č Í S LO 4 / 2 0 1 3 • V E S T R A KO N I C Í C H • N E P R O D E J N É • W W W. S T R A KO N I C E . E U

4/ 2013

VYBÍRÁME Z OBSAHU:
Z JEZÁREK DO STARÉHO DRAŽEJOVA
PO NOVÉ SILNICI
2
OCENĚNÍ PRO MĚSTSKÝ ÚŘAD STRAKONICE
2
HARMONOGRAM STROJNÍHO ČIŠTĚNÍ MĚSTA 2013 5
TŘIĎTE TETRA PAK A VYHRAJTE!
6

PŘIVÍTEJME JARO V ČISTĚJŠÍM A KRÁSNĚJŠÍM MĚSTĚ
35 MILIONŮ DOBROVOLNÍKŮ UKLÍZÍ SVĚT. STRAKONICE SE PŘIPOJÍ.
Je krásný jarní den. Příroda se probouzí a vy jdete se svou rodinou
nebo čtyřnohým miláčkem na procházku. Sluníčko svítí, ptáci zpívají. Je vám dobře. Jen kdyby… ty zapomenuté „petky“ v mladé trávě
tolik nesvítily. Kdyby v romantickém zákoutí pod starou vrbou nebyl
ten zatracený pytel s odpadky. Kdybyste mohli konečně zvednout oči
a nemuseli kontrolovat kudy jít, abyste něco náhodou nevyšlápli.
Kdyby tu všude kolem lidé před vámi nenechali svědectví o své přítomnosti v podobě poházených nedopalků, obalů, sáčků, papírků,
lahví, plechovek a všeho možného.
Dětští zastupitelé vyčistí okolí a dají se snáze posbírat. Můžeme
toho využít a postarat se také
nákupního parku
vlastními silami o to, abychom
Strakonice krásnější, čistější, to je
přivítali jaro v čistějším městě.
letošní téma, které si zvolili naši
dětští zastupitelé a rozhodli se pro
„Pojďte s námi,“ zvou úředníci
větší krásu a lepší čistotu města
strakonické občany
něco udělat. Inspirací jim byla meVe čtvrtek 11. dubna se mohou
zinárodní kampaň Ukliďme svět,
jednotlivci i celé organizace připov jejímž rámci organizují skupiny
jit k pracovníkům městského úřadobrovolníků na celé planetě úklid
du a technických služeb, kteří ve
okolí svých domů, parků, cest, bře14.30 hodin půjdou uklízet napříhů řek a potoků, chráněných uzeklad okolí Mlýnské stoky a další
mí atd. Smyslem akce však není
pro strojový úklid hůře dostupná,
pouze úklid samotný, ale také přiavšak lidmi vyhledávaná místa ve
mět ostatní lidi k zájmu o prostřeStrakonicích.
dí, ve kterém žijeme a ve společné
„Jarní úklidovou brigádu dělá
věci zaangažovat různé zájmové
náš odbor životního prostředí již
skupiny, školy, firmy, státní sprátradičně,“ říká Jaroslav Brůžek,
vu i jednotlivce a přimět je k aktivvedoucí odboru životního prostřenímu postoji. Každoročně se do
dí MěÚ. V loňském roce napříakcí spojených s touto kampaní
klad úředníci ve volném čase
zapojí kolem 35 milionů dobrolikvidovali černé skládky na území
volníků z více než 100 zemí světa.
města. O týden později se do očisDěti ze zastupitelstva a s nimi
ty pustili i pracovníci dalších odpracovnice odboru školství a cesborů. „Letos chceme vyrazit spotovního ruchu Městského úřadu
lečně a budeme moc rádi, když
Strakonice bude možné potkat
se k nám připojí i další lidé,“ do8. dubna za nákupním parkem ve
plňuje Michal Novotný, koordiStrakonicích, kde se pustí do úklinátor programu Zdravého města.
dových prací. Brzké jaro je totiž
Lokality, které by dobrovolníci
pro úklid po zimě ideální, tráva
mohli uklízet, již byly vytipovány.
a jiná vegetace ještě nenarostla,
Například pracovníci z kancelákeře a stromy se teprve začínají
ří Technických služeb Strakonice
zelenat, odpadky jsou dobře vidět

Úklid města 11. dubna
Dobrovolníky, kteří se připojí k pracovníků MěÚ a TS prosíme, aby
do 10. 4. kontaktovali koordinátora akce Michala Novotného (e-mail:
zdravemesto@strakonice.eu, tel. 383 700 116) a domluvili se s ním na
lokalitě, kde by mohli uklízet. Toto je nutné především z důvodu zajištění
dostatečného množství pracovních pomůcek a pytlů na odpad. Sraz
účastníků bude buď přímo na dohodnutém místě nebo ve 14.30 před
Městským úřadem Strakonice, Velké náměstí 2. Tam mohou přijít i ti,
kdo se nenahlásili předem.

Úklid města v jiném termínu
Pokud budete organizovat svou vlastní úklidovou akci, kontaktujte, prosím, Michala Novotného (viz kontakt výše). Dohodněte si místo, které
uklidíte a kde zanecháte pytle s nasbíraným odpadem, abychom mohli
včas zajistit jejich odvoz.

vyčistí prostor mezi vlakovým
a autobusovým nádražím, uklízet by se kupříkladu mohlo také
v okolí ZŠ Dukelská, v podhradí
a na nábřežích kolem Otavy, v lokalitě Na Ostrově a podle počtu
účastníků případně i na dalších
místech ve městě.
Již pravidelně pořádají jarní brigády také ochránci přírody, skauti
a další sdružení i neformální skupiny. Podskalí v dubnu vyčistí třeba příznivci geokešingu. „Pokud
by se například rozhodla sdružení vlastníků uklidit veřejná prostranství kolem svých domů, stačí
nám to oznámit, zajistíme pracovní rukavice, pytle i odvoz odpadu,“ říká Novotný. „To platí
i pro další dobrovolníky.“

Zorganizovat si můžete i vlastní
akci
Nevyhovuje vám stanovené datum
11. dubna? Nevadí. Rozhodnete-li
se do úklidu města zapojit tím,
že zorganizujete vlastní úklidovou
akci třeba se svými kolegy z práce
nebo kamarády z fotbalu, stačí dát
vědět a radnice zajistí vše potřebné pro sběr a odvoz odpadu. Kontaktním pracovníkem je Michal
Novotný, viz kontakty níže. Případně se můžete přidat k aktivitám, které budou ještě následovat.
Například na sobotu 20. dubna se
chystá úklid řeky Otavy a jejích
břehů, který se každoročně koná
v rámci projektu Otavská plavba
ve všech městech na toku řeky.
Také tato akce je otevřená veřejnosti a organizátoři vítají každého pomocníka. V květnu strakoničtí ochránci přírody budou
uklízet břehy řeky Volyňky.
Pravděpodobně se najdou lidé, kteří budou namítat, že platíme daně
a od úklidu tady přece máme technické služby. „Úklidem města s pomocí dobrovolníků nechceme suplovat práci, kterou by měly odvádět
technické služby,“ vysvětluje Michal Novotný. „Tomu odpovídají
i námi vybrané lokality. Ke společnému úklidu města chceme pozvat
všechny občany města, jimž není
lhostejné, v jakém prostředí žijí.
Osobně jsem oslovil například vedení města a všechny zastupitele.“
Jak již bylo uvedeno výše, akce
není dobrá jen pro úklid samotný, ale pomáhá sbližovat lidi, vná-

ší nový rozměr do vnímání svého
okolí, svých sousedů, svého města. A známá pravda je, že když si
něco uděláme sami, mnohem více
si toho považujeme a lépe se o to
pak také staráme. A tohle především naše město potřebuje, aby
bylo čistější a krásnější.
(PR)
Vážení spoluobčané, milí Strakoňáci,
dnešní sloupek bych rád celý věnoval „obyčejnému“ poděkování.
V měsíci únoru probíhalo hlasování, kdy jsme soupeřili s řadou
dalších měst o získání Rákosníčkova hřiště v hodnotě 1,5 mil. Kč,
které by mohlo být vybudováno na
území našeho města.
Všichni, kdo jste průběžné výsledky hlasování sledovali, mi jistě
dáte za pravdu, jak napínavé byly průběžné hodnoty. Úžasný byl
pak závěrečný finiš našeho města
v posledním dnu hlasování, kdy
jsme se opět postupně propracovali z předposledního místa až na
první a s jakým přehledem a obrovským náskokem jsme nakonec
porazili všechny soupeře, jak v naší velikostní kategorii měst, tak
i ostatní ve všech ostatních kategoriích bez rozdílu „vah“.
To by samozřejmě nebylo možné
bez vašeho zapojení, bez projevení
vašeho osobního vztahu ke svému
městu, kdy jste projevili velký
patriotismus a svým hlasováním
přispěli k úspěšnému výsledku.
Děkuji všem jednotlivcům, kteří
se do hlasování zapojili a děkuji
i všem, kteří pomáhali s oslovením k hlasování svých příbuzných,
přátel, kamarádů i svých zaměstnanců, neboť to vše se projevilo
v našem úspěšném výsledku.
V současné době probíhá upřesňující jednání se společností
LIDL, která bude nově pořizované
hřiště financovat. V průběhu letošního roku by se pak hřiště mělo
objevit v prostoru mezi prodejnou
této firmy a plaveckým stadionem.
Ještě jednou Vám všem moc děkuji, vyhráli jsme všichni společně
nové hřiště pro naše děti.
Přeji krásné prožití celého jarního
období.
Pavel Vondrys, starosta
1
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ZPRÁVY

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
11. zasedání dne 27. 2. 2013
Zastupitelstvo města zvolilo:

PŘÍSEDÍCÍ
U OKRESNÍHO SOUDU
na další čtyřleté období následující
přísedící pro Okresní soud ve Strakonicích – Ivanu Jeništovou, Josefa
Kubíčka, Ing. Evu Rychtářovou
a Ivana Šulce.
Právní rámec úpravy přísedícího
je zakotven v zákoně č. 6/2002
Sb., o soudech a soudcích, v platném znění. Zákon upravuje především předpoklady pro výkon funkce soudce a přísedícího, ohledně
přísedícího pak především jeho
volbu, postavení, práva a povinnosti, zánik funkce přísedícího.
Funkce soudce a přísedícího je veřejnou funkcí.
Přísedící spolu se soudci vykonávají rozhodovací činnost soudu.
Jde o jakýsi laický prvek při soudním rozhodování. Tam, kde zákon
stanoví rozhodování soudu v senátech, tvoří tento senát jeden
soudce (předseda senátu) a dva
přísedící.

MODERNĚJŠÍ HLASOVACÍ
ZAŘÍZENÍ
s přímým zadáním pořízení hlasovacího a konferenčního systému
H.E.R. a programového vybavení
od firmy Zdeněk Němec – Bitest za
cenu 523 846,50 Kč (včetně DPH).
Staré hlasovací zařízení nesplňovalo adresné hlasování jednotlivých zastupitelů, proto bylo nutné
ho nahradit modernějším systémem.

OCENĚNÍ PRO MĚSTSKÝ ÚŘAD STRAKONICE
Dvě významná ocenění za rok
2012 si vysloužil Městský úřad
Strakonice. Cena Ministerstva
vnitra ČR za inovaci ve veřejné
správě a bronzový stupeň Ceny
kvality byly předány starostovi
města a vedení úřadu na 9. Národní konferenci kvality.

řené projekty stojí jen polovinu
nákladů, tu druhou přidá nadace.
Tato forma tzv. spojeného grantu,
která je běžná v rozvojové pomoci,
zaujala na konferenci zástupce
dalších měst.“
Tajemník úřadu Jan Tůma k tomu
dodává: „Cenu za kvalitu jsme zís-

Zastupitelstvo města schválilo:

ÚPRAVA ROZPOČTU
rozpočtové opatření ve výši 19,5
mil. Kč na financování akce Revitalizace sídliště Mír – II. etapa,
1,2 mil. Kč na prodejní stánky a jejich zázemí na tržnici U Sv. Markéty a 12 mil. Kč na komunikace
a inženýrské sítě průmyslové zóny
Jelenka.
Předpokládané výdaje na II. etapu
revitalizace sídliště Mír budou činit částku 22,9 mil. Kč, z toho
předpokládaná dotace je 18,9 mil.
Kč. Celá akce bude nejprve finan-

Město Strakonice obdrželo Cenu za inovaci za společný grant s Komunitní nadací Blanicko-Otavskou. Na snímku ředitel nadace Milan
Bubeníček (vpravo) s místostarostkou Ivanou Říhovou a starostou
Pavlem Vondrysem.
Foto: Archiv MěÚ
Cena za inovaci oceňuje nové
kali za využívání benchmarkingu,
netradiční nápady sloužící jadíky kterému můžeme již řadu let
ko příklady dobré praxe. Michal
srovnávat výkonnost našeho úřadu
Novotný, koordinátor programu
s jinými městy a tato data využívat
Zdravé město Strakonice a Místpři rozhodování a při plánování
ní agendy 21, doplňuje: „Ocenění
rozvoje úřadu.“ Benchmarking je
získal náš společný grant s Komusrovnávací metoda běžně užívaná
nitní nadací Blanicko – Otavskou,
také v komerční sféře.
díky kterému jsme již podpořili 24
Ministerstvo vnitra každoročním
projektů celkovou částkou 300 000
oceňováním úřadů tak podporuje
Kč. Výhoda naší spolupráce s nainiciativu úředníků a zavádění
dací a také inovace, která byla ocekvality do veřejné správy.
něna, spočívá v tom, že nás podpo(PR)

TECHNICKÉ OBORY POTŘEBUJÍ PROPAGACI

Bývalé veřejné WC čeká demolice.

Foto: Archiv MěÚ

VOŠ, SPŠ a SOŠŘS ve Strakonicích navštívil v březnu ministr
průmyslu a obchodu Martin Kuba. Na programu měl také návštěvu dvou největších strakonických podniků – ČZ a. s. a Johnson
Controls Fabrics Strakonice a. s.
„Každá návštěva tohoto typu je pozitivní zejména proto, že pomáhá

Zastupitelstvo města souhlasilo:

covaná z rozpočtu města a následně budou městu finance poskytovatelem dotace proplaceny.
Částka 3,4 mil. Kč je již schválená v rozpočtu pro letošní rok.
Město zakoupí 10 kusů prodejních stánků včetně vybavení za cenu zhruba 5 mil. Kč, platba bude
rozdělena do pěti ročních splátek.
V průmyslové zóně Jelenka bude
vybudovaná nová asfaltová komunikace, dále bude prodloužen vodovodní a kanalizační řad a veřejné osvětlení.

Ještě letos by se měla dočkat
rekonstrukce ulice K Dražejovu
spojující lokalitu Jezárky se Starým Dražejovem. Půjde o společnou investici Jihočeského kraje a města Strakonice. Zatímco
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje zajistí nový asfaltový
povrch silnice, město se postará
o chodník a veřejné osvětlení.
Zastupitelstvo města Strakonice
vyhradilo na tuto společnou in-

DEMOLICE
VEŘEJNÝCH WC
s demolicí objektu bývalých veřejných WC na ploše pro poutě pod
Hvězdou.
Jedná se o dlouhodobě uzavřený
objekt bývalých veřejných WC na
ploše pro poutě pod Hvězdou, který byl využíván jako příležitostně
otevřené veřejné WC. Při akcích
bude nahrazeno mobilními WC.
2

propagaci technických oborů, které naše škola vyučuje,“ vyjádřil se
k setkání s ministrem pro Strakonickou televizi ředitel školy
Miloslav Pileček. Martin Kuba
zase ocenil dobrou kondici obou
výše uvedených firem a kvalitní
úroveň průmyslu v regionu.
(PR)

Z JEZÁREK DO STARÉHO DRAŽEJOVA PO NOVÉ SILNICI
vestici rozpočtovým opatřením
3,9 milionu korun. To je také
předpokládaná cena, kterou by
mělo město za dílo zaplatit. „Pokud výběrové řízení proběhne bez
problémů, stavět se začne již v květnu,“ říká investiční technik města
Jan Blahout. Chodník ze zámkové
dlažby bude dlouhý asi 800 metrů.
Stavba by měla být dokončena na
podzim.
(PR)
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INFORMACE

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
95. jednání dne 20. 2. 2013
Rada města souhlasila:

DAR OD ČZ a. s.
s uzavřením darovací smlouvy mezi
ČZ a. s. a městem Strakonice, ve
které se ČZ zavazuje poskytovat
městu finanční částku 200 Kč na
každé dítě zaměstnanců firmy
umístěné v mateřské škole ve Strakonicích.
Finanční částka poskytovaná firmou ČZ a. s. je účelově vázána na
částečnou úhradu provozu mateřských škol a za rok 2012 obdrželo město od společnosti částku ve
výši 106 000 Kč. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do konce roku 2013.

LESY MĚSTA
s vyhodnocením výběrového řízení
a s uzavřením smlouvy na:
– provádění pěstebních prací v lesích města Strakonice pro rok
2013 s firmou Milan Hradecký,
Novosedly za cenu 503 382 Kč (bez
DPH).
– provádění těžby a přibližování dřeva v lesích města pro letošní rok s uchazečem Petrem
Bednaříkem, Strakonice za cenu
523 670 Kč.
Pro letošní rok se předpokládá těžba zhruba 1 501 m3. V loňském roce tomu bylo přibližně
1 558 m3.

PŘÍSPĚVKY PRO SPORT
s poskytnutím příspěvků ve výši:
1 000 Kč SK Basketbal Strakonice na organizaci 1. ročníku
Jarního turnaje nejmladšího minižactva U11 „Neděli si bez basketbalu neumíme představit“ ve

sportovní hale STARZ dne 17. 3.
2013 a 3 000 Kč na organizaci mezinárodního velikonočního turnaje
starších žáků 2013 ve sportovní
hale STARZ ve dnech 29.–31. 3.
2013; 6 000 Kč Okresnímu fotbalovému svazu Strakonice na ceny
při fotbalových turnajích ve sportovní hale STARZ ve dnech 16. 2.
(mladší přípravky), 23. 2. (starší
přípravky) a 9. 3. 2013 (žáci);
5 000 Kč TJ ČZ Strakonice – oddílu házené na organizaci souboru
mládežnických turnajů v házenkářské hale ve dnech 26. 1., 2. 2.,
16. 2., 9. 3., 17. 3. 2013; 3 000 Kč
TJ ČZ Strakonice – šachovému oddílu na nájemné při celostátním
šachovém turnaji OPEN Strakonice v sokolovně ve dnech 30.–31. 3.
2013; 1 000 Kč TJ Sokol Strakonice na župní přebor v plavání
na plaveckém stadionu dne 19. 1.
2013 a 4 000 Kč na republikovou
přehlídku pódiových skladeb v Praze dne 16. 3. 2013; 2 000 Kč Tenis
klubu Strakonice, o. s., na uspořádání a ceny při celostátním turnaji
starších žáků kategorie „B“ v tenisové hale ve dnech 5.–8. 1. 2013
a 3 000 Kč na uspořádání a ceny
při celostátním turnaji mladších
žákyň a žáků v tenisové hale ve
dnech 9.–11. 2. 2013; 12 959 Kč
HC Strakonice, o. s., na pronájem sálu v MěDK v rámci Galavečeru ledního hokeje dne 13. 4.
2013.

96. jednání dne 27. 2. 2013
Rada města souhlasila:

ÚSPORA NÁKLADŮ
s podáním žádostí o finanční podporu z externích zdrojů na rekonstrukci fasády čp. 47 na Velkém
náměstí, zateplení a výměnu oken

MŠ Lidická Strakonice a zateplení
a výměnu oken školní jídelny ZŠ
Čelakovského.

97. jednání dne 6. 3. 2013

Rada města rozhodla:

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PODPOŘENY

ZEFEKTIVNĚNÍ ÚVĚRU
MĚSTA

s poskytnutím finančních příspěvků ve výši: 23 320 Kč Oblastní
charitě Strakonice na odbornou sociální poradnu a osobní asistenci,
8 870 Kč Centru pro zdravotně
postižené na dofinancování nájemného, 34 960 Kč Fokusu Písek, o. s., na nájemné a energie,
19 590 Kč Diecézní charitě České Budějovice, Intervenčnímu centru pro osoby ohrožené domácím
násilím na náklady, 11 800 Kč
Sdružení zdravotně postižených na
dofinancování prostor klubovny,
tělocvičny a sociálního zařízení,
12 180 Kč Českému červenému kříži na nájemné a služby a 17 020 Kč
Občanskému sdružení Přátelé mateřského centra Beruška Strakonice na energie a nájem.

zaslat výzvu k podání nabídky na
poskytnutí úvěru v celkovém objemu 213 mil. Kč na refinancování
stávajících úvěrů, a to kontokorentního úvěru a investičního úvěru na
rekonstrukci ČOV a doplnění kanalizace.
Nejedná se o přijetí nového úvěru,
ale pouze o transformaci již stávajících úvěrů.
Cílem veřejné zakázky je optimalizace splátek již přijatých
úvěrů, vyřešení splacení kontokorentního úvěru a zefektivnění celkového splátkového kalendáře.

Rada města souhlasila:

Usnesení z jednání zastupitelstva a rady města naleznete na stránkách
www.strakonice.eu.

STRAKONICE A JIŽNÍ ČECHY VÝSTAVNÍ
Tématem letošní ucelené prezentace jižních Čech je zemská
výstava. Projekt se zaměřuje na přeshraniční spolupráci
s Horním Rakouskem a celý
region bude nabízen jako jižní
Čechy výstavní. V tomto duchu
je vedena i propagace celého
kraje na veletrzích cestovního
ruchu.
Město Strakonice se vlastním
výstavním pultem účastnilo společné prezentace s Jihočeským
krajem a Jihočeskou centrálou
cestovního ruchu v rámci veletrhů Regiontour Brno 17.–20. 1.
2013 a Holiday World Praha 7.–
10. 2. 2013. Své materiály zaslalo také na Slovakiatour Bratislava.

Na veletrzích byly představeny
nové propagační letáky lákající
k návštěvě strakonického hradu
a na kulturní a sportovní akce
roku 2013. Připomenuto bylo i výročí, které nás čeká, neboť v letošním roce oslavíme 770. let od
potvrzení majetků řádu johanitů
ve Strakonicích.
Začátkem dubna 5.–6. proběhne
v Českých Budějovicích veletrh jihočeských nej… Kompas České
Budějovice. I zde město Strakonice a Muzeum středního Pootaví
představí Strakonice jako tip na
letní dovolenou nejen pro rodiny s dětmi nebo hoslovický mlýn
jako vhodný školní výlet.
Eva Janochová, odbor školství
a CR

VÝSLEDKY ZÁPISŮ DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK
2013/2014

Fasáda domu čp. 47, který býval měšťanským pivovarem a nacházela
se zde hospoda zvaná Beseda, čeká na opravu.
Foto: Archiv MěÚ

Zápisy k povinné školní docházce pro školní rok 2013/2014 proběhly ve strakonických základních školách 7. a 8. února 2013.
Dodatečný zápis pro děti, které se
nemohly dostavit k zápisu, např.
pro nemoc, se uskutečnil ve čtvrtek 28. února 2013 v ZŠ Dukelská.
K zápisu se dostavilo 375 dětí,
z nichž 323 dětí nastoupí v září
do 1. třídy a 52 bude mít odloženou školní docházku na příští rok. Oproti loňskému roku by
mělo v září 2013 nastoupit do

školních lavic o 35 prvňáčků
více.
Celkem bude otevřeno 12 prvních
tříd, a to v ZŠ Povážská dvě třídy,
v ZŠ F. L. Čelakovského a v ZŠ Jiřího z Poděbrad tři třídy, v ZŠ Dukelská čtyři.
Počet dětí, které nastoupí 1. září
do školních lavic, není zdaleka ještě konečný vzhledem k možnosti
požádat o odklad povinné školní
docházky do 31. 5. 2013 a k případné migraci obyvatel.
Dagmar Havlanová, odbor školství
a CR
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SDĚLENÍ

VI. ROČNÍK ČIŠTĚNÍ ŘEKY OTAVY

OVOCNÉ STROMKY SE VRÁTÍ DO JIHOČESKÉ KRAJINY

Ledy tají a řeka Otava nám odkrývá po zimě své nedostatky. Je teď
na nás, abychom jí a jejím břehům pomohli a mohli být na ni
opět pyšní.
Hledáme proto dobrovolníky, aby
se zúčastnili čištění řeky Otavy
z lodě nebo po břehu.
Akce proběhne 20. dubna 2013,
sejdeme se v 8.00 hod. na parkovišti pod Hvězdou.

Třicet tisíc korun na výsadbu
a propagaci původních druhů
ovocných stromů získal projekt
města Strakonice Zahradou poznání. Jeho první díl byl pod názvem Putování románovou krajinou 2013 zahájen letos v únoru.
Koncem dubna bude v obcích našeho regionu vysazeno asi osmdesát mladých jabloní odrůd
Croncelské, Zlatá reneta, Panenské, Matčino či Malinové.
„V tuto chvíli jsme dohodnuti s 12
obcemi,“ informuje autor projektu
Miroslav Šobr z odboru životního
prostředí Městského úřadu Strakonice. V těchto a posléze i dalších
obcích na Strakonicku, Blatensku
a Vodňansku následně vzniknou
pamětní zastavení s lavičkou ve
stínu stromů. Informační tabulka připomene spojení místa s vý-

Lodě Slavík a Lenka Lacinová –
Lodní servis. Akci podpoří i Povodí Vltavy, s. p., Strakonice.
V případě Vašeho zájmu se prosím hlaste na e-mail: michaela.zabranska@mu-st.cz nebo na tel.:
383 700 847.
Pojďme příkladem a připojme
se k dětským zastupitelům města
Strakonice, České tábornické unii
Strakonice a Junákům, svazu

znamnou osobností naší kultury.
„Město zajistí stromky původních
odrůd, o další se už postarají samotné obce,“ vysvětluje Šobr.
Podle autora projektu bude na
každém zastavení vysazeno minimálně pět stromků, které kromě estetické funkce poslouží
i k zachování genofondu původních druhů dřevin, jež se z české
krajiny postupně vytrácejí. „Koncem dubna by mělo přijít do země
šedesát až osmdesát mladých jabloní. V příštích šesti letech předpokládám, že bude na pamětních
zastaveních dohromady vysazeno
kolem pěti set ovocných dřevin,
kromě jabloní i hrušně, třešně nebo švestky.“
Finanční podporu poskytla Nadace partnerství a MAKRO Cash
&Carry.
(PR)

FARMÁŘSKÉ TRHY V PÁTEK!
V loňském roce se posbíralo v úseku Střelské Hoštice – Strakonice šestašedesát stodvacetilitrových pytlů odpadu.
Foto: Archiv MěÚ
Zajistíme rukavice a pytle na
odpadky. Pro dobrovolníky, kteří
chtějí čistit z vody poskytneme lodě i s vybavením zapůjčené firmou

skautů a skautek Strakonice, kteří se letos aktivně zúčastní.
Michaela Zábranská, odbor školství a CR

SBÍRKA RECEPTŮ, PÍSNÍ A POVĚSTÍ
Místní akční skupina MAS LAG
Strakonicko se na vás obrací s výzvou o spolupráci při přípravě
sbírky receptů, lidových písní
a pověstí z území historického
Prácheňska. Zpracovaný soubor
sebraných receptů a textů, případně i notových záznamů lidových
písní a pověstí z Prácheňska bude publikován v rámci projektu
Prácheňsko všemi smysly.

Pokud se rozhodnete zapojit do
této sbírky, kontaktujte prosím
místní akční skupinu na adrese prachensko.st@seznam.cz nebo na telefonu 722 546 374 do
12. dubna 2013.
Recepty, říkadla, pověsti a písničky můžete doručit i na adresu MAS LAG Strakonicko, Palackého náměstí 1090, 386 01
Strakonice.

V sezoně 2013 budete mít možnost zavítat na farmářské trhy ve
Strakonicích ještě před odjezdem
na víkend nebo cestou z práce –
byly přesunuty na páteční odpoledne.
Trhy se budou konat každý druhý
pátek od 14 do 18 hodin. Opět
zde bude možné nakoupit širokou škálu rostlinných a živočišných produktů. Nebudou chybět
ani řemeslné výrobky.
Termínů se uskuteční celkem 14 –
od 12. dubna do 25. října (s výjimkou svátku 5. července): 12. 4.,
26. 4., 10. 5., 24. 5., 7. 6., 21. 6.,
19. 7., 2. 8., 16. 8., 30. 8., 13. 9.,
27. 9., 11. 10., 25. 10.
Místem konání je opět 1. nádvoří
strakonického hradu.
Více informací a aktualizované
seznamy prodejců naleznete na
farmarsketrhy.strakonice.eu. Trhy
organizuje Ekoporadna při Šmi-

Na farmářských trzích je možné
zakoupit širokou škálu produktů.
Foto: Archiv ŠK
dingerově knihovně ve spolupráci
s městem Strakonice.
Kontakt: Ing. Jan Juráš, 721 658
244, jan.juras@knih-st.cz

SOUTĚŽ MLADÝCH KONSTRUKTÉRŮ

Živými obrazy na třech místech města překvapila kolemjdoucí 7. března
neformální skupina Oživme si Strakonice. Například na Velkém náměstí
vznikl na několik minut „Pomník“ vedle bronzového dudáka. Alegorie
živých obrazů by měla přimět lidi k zamyšlení.
Foto: Archiv MěÚ
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Studenti technických škol se sešli
22. a 23. března ve Strakonicích
na VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, kde probíhala republiková
soutěž ve 2D kreslení a 3D modelování studentů a učitelů v programech AutoCAD a Inventor firmy
Autodesk.
Soutěže se zúčastnilo 23 škol
z České republiky a 1 škola ze Slovenska, celkem se sešlo 80 soutěžících a jejich pedagogů. Je gentlemanskou dohodou, že účastníci
z pořádající školy se soutěže nezú-

častní, proto jsme nemohli navázat na úspěch z roku 2011, kdy
náš student Robert Turinský zvítězil v kategorii Auto CAD.
Jsme velmi rádi, že nám s organizací soutěže pomohlo i město
Strakonice – připravilo přednášku
a soutěž o městě, umožnilo soutěžícím návštěvu zařízení města
(plavecký bazén…).
Doufáme, že jsme se úlohy pořadatele zhostili se ctí.
Za VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb Dana Šejvlová

ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE 4/2013

Z MĚSTA
Pomalu končí období zimy, období,
kdy sníh zakryje
i spoustu nepořádku.
Zakrývá i psí exkrementy, které po svých miláčcích
majitelé nechávají bez povšimnutí. Po celém městě se pak objevují nevábné hromádky, dříve
schované ve sněhu. O tom, že někteří majitelé po svých psech neuklízejí, svědčí i zkušenosti pracovníků TS. Ti se právě chystají
na velký jarní úklid. Řada držitelů psů se odvolává na nedostatek
speciálních kontejnerů na psí exkrementy, to ale neomlouvá. Stačí
mít v kapse připravený sáček,
a poté ho vyhodit do nejbližšího koše na odpadky. Znečišťování
veřejného prostranství lze postihovat jako přestupek proti veřejnému pořádku dle § 47 zákona
č. 200/1990 Sb, o přestupcích. Na
místě může strážník uložit blokovou pokutu až do jednoho tisíce korun. Ve správním řízení
pak držiteli psa hrozí mnohem
vyšší pokuta.
V uplynulém zimním měsíci
jsme řešili více než osm stovek
událostí.
– Poděkování patří oznamovatelce, která nás 3. 2. upozornila
na muže, který u nádraží spadl
do díry a nemohl se odtud sám
dostat. Na místě hlídka městské
policie nalezla muže, který si stěžoval, že se nemůže postavit na
nohy. Proto byla přivolána RZS.
Ta muže následně odvezla do nemocnice.
– Ve večerních hodinách dne 5. 2.
zaregistroval strážník městské policie za pomoci kamerového systému (KS) vozidlo červené barvy, které zastavilo v protisměru
na Palackého náměstí. Poté řidič
zaparkoval na Velkém náměstí
a odešel do místního baru. Když
po necelé hodině řidič do vozidla
nastoupil, strážníci jej zastavili
a vyzvali k prokázání totožnosti
a k dechové zkoušce. Muži bylo
naměřeno 2,45 promile alkoholu,
proto byla na místo přivolána
hlídka Policie ČR.
– Dne 9. 2. zjistil strážník za pomoci KS, jak v ulici Lidická znečišťuje kolemjdoucí mladík jeden
z domů. Na místo byla vyslána
hlídka, která provedla u dotyčného kontrolu totožnosti. Jelikož
se mladík dopustil přestupku na
úseku veřejného pořádku, byla
mu na místě uložená bloková
pokuta.
– Ve večerních hodinách dne
19. 2. jsme přijali oznámení o potyčce, ke které došlo v ulici Kato-

vická mezi skupinkou lidí. Když
na místo dorazila hlídka městské
policie, nalezla muže ležícího na
zemi, který se nemohl hýbat.
Dotyčný měl hmatatelný tep, ale
s okolím nekomunikoval. Strážníci jej do příjezdu RZS uvedli
do stabilizované polohy, zajistili
svědky celé události a následně i útočníka incidentu, po jehož
napadení se poškozený udeřil do
hlavy o svod hromosvodu. Celou
záležitost předali hlídce Policie
ČR.
– Dne 21. 2. jsme přijali oznámení od muže, že v ulici Čelakovského mají problém s občany, kteří
pod balkony pohazují odpad. Na
místě strážníci zjistili dva kusy
měděných okapů, které mohly
pocházet z trestné činnosti. Podle popisu byli pachatelé zaregistrováni KS, dostiženi hlídkou
MP a předáni hlídce Policie ČR.
– V časných ranních hodinách
dne 23. 2. jsme byli požádáni o výjezd do jednoho z barů v ulici
Bezděkovská, kde má být nějaká
agresivní žena. Zde jsme našli
slečnu v podnapilém stavu (2,08
promile), která se chovala nepřístojně. Dotyčná byla následně
předána jednomu z rodičů, který
se o ni postaral.
– Po čtvrté hodině ranní dne
23. 2. spatřila hlídka městské policie v ulici U Nádraží vozidlo
jedoucí jednosměrnou ulicí v protisměru. Strážníci vozidlo zastavili a vyzvali řidiče, aby prokázal
svou totožnost. Muž strážníkům
sdělil, že řidičský průkaz nevlastní, byl mu soudem zadržen pro řízení pod vlivem omamné látky.
Na základě toho strážníci přivolali hlídku OO PČR.
– Poděkování patří ženě, která
nám dne 25. 2. oznámila, že na
Podsrpu viděla ženu, jak z vozidla
vyhodila krabici. Když ji otevřela,
zjistila, že je v ní živé morče.
Strážníci morče převzali a následně ho předali do akvaristiky v ulici
Bězděkovská. Jelikož si oznamovatelka zapamatovala registrační
značku vozidla, lustrací byla zjištěna majitelka vozidla. Celá událost se následně bude řešit jako
přestupek na odboru životního
prostředí MÚ Strakonice.
– V ranních hodinách dne 28. 2.
poskytovali strážníci městské policie pomoc třináctileté dívce, která
si pořezala ruku od rozbité skleněné výplně dveří. Poté, co ji strážníci převezli na chirurgické oddělení
strakonické nemocnice, kde byla
dívčina ošetřena, ji předali otci.
Milan Michálek, velitel strážníků
MP Strakonice

HARMONOGRAM STROJNÍHO ČIŠTĚNÍ MĚSTA 2013
Nasazení strojního čištění je naplánováno od 2. dubna do 24. května 2013.
V případě zlepšení klimatických podmínek již započato v březnu 2013
na exponovaných místech, mimo zpracovaný harmonogram.
Datum

Den

2. 4.

úterý

3. 4.

středa

4. 4.

čtvrtek

5. 4.

pátek

8. 4.

pondělí

9. 4.

úterý

10. 4.

středa

11. 4.

čtvrtek

12. 4.

pátek

15. 4.

pondělí

16. 4.

úterý

17. 4.

středa

18. 4.

čtvrtek

19. 4.
22. 4.

pátek
pondělí

23. 4.

úterý

24. 4.
25. 4.
26. 4.
29. 4.

středa
čtvrtek
pátek
pondělí

30. 4.

úterý

2. 5.

čtvrtek

3. 5.

pátek

6. 5.

pondělí

7. 5.

úterý

9. 5.

čtvrtek

10. 5.

pátek

13. 5.

pondělí

14. 5.

úterý

15. 5.

středa

16. 5.
17. 5.
20. 5.
21. 5.
22. 5.

čtvrtek
pátek
pondělí
úterý
středa

23. 5.

čtvrtek

24. 5.

pátek

Lokalita
Na Stráži, Čelakovského, Pionýrská, Hrnčířská,
Sokolovská, Hradební
Velké náměstí (včetně přídlažby rampa MěÚ),
U Sv. Markéty, Podskalská až k poště č. 1, Kochana z Prachové, parkoviště Markéta a u hlavní pošty
ul. Ellerova, celé sídliště Mlýnská, parkoviště pod
nemocnicí
Na Ohradě, Nábřežní, Holečkova, Bezděkovská od
JČE až k mostu, parkoviště Bílý vlk, Luční, Krátká
parkoviště Švandy dudáka, Bezděkovská až k JČE,
Školní, Dukelská ke škole, vnitroblok „Podkova“,
parkoviště za domy 427–433
Stavbařů, Družstevní, Klostermannova, Dukelská
Dopravní, Textiláků, Heydukova k VAK, Heydukova slepá + sídliště
Palackého náměstí, sídliště Tržní, chodník kolem
plaveckého stadionu, Křemelka
Tovární + viadukt, Prácheňská k mostu Mutěnice,
Jeronýmova, Zeyerovo nábřeží
Sídliště 1. máje, MUDr. Hradeckého
Arch. Dubského, Šmidingerova, Svojsíkova,
Erbenova, Dr. Fifky
Zvolenská, parkoviště Zvolenská u Ráje, Havlíčkova, Máchova, kolem sportovní haly k učilišti,
parkoviště za domem 805
Zahradní, B. Němcové, Chelčického, dvůr + parkoviště u domu 800–803
Rezerva
Mírova, Bavorova, Želivského, Sv. Čecha
Smetanova, Žižkova, Plánkova, Tylova, Bezručova, Jiřího z Poděbrad
Jiráskova, Mánesova, Vrchlického, Baarova
Skupova, Švandy dudáka, točna MHD
Mikoláše Alše, Rybniční, Jezerní, Pod Kuřidlem
U Vrbiček, Leknínová, Vodní, Labutí, Bahenní
Lesní ulice od Ptákovické na konec lesa, Ptákovická, Strojařů, U Zahrádek, Hraniční horní část po
ulici Povážská, U Studánky, Na Muškách
Povážská po ulici Hraniční, Pohraniční stráže,
Šumavská po ulici Hraniční, Boubínská
Nad Školou, Na Stráni, Povážská od ulice Hraniční, B. Havlasy
Hallova, Šumavská stará část, Václavská, Českých
lesů, Hraniční dolní část
Přední Ptákovice, Lesní (zastavěná část), Trachtova, Bučkova, Karla Dvořáka
sídliště Mír – Spojařů, parkoviště u Telecomu,
Rennerovy sady
sídliště Mír – Obránců míru, Kosmonautů, Mládežnická
Hrad, Dubovec, špýchar, pivovar, Lázeňská
Hřbitov – parkoviště + ke garážím, Nádražní –
dvůr čp. 400
Borová, Jedlová, Tisová, Pod Hájovnou, Buková,
Březová, Pod Hniličnou
Vodárenská
Rezerva
Starý Dražejov, Virtova Ves, Střela, Stínadla
Nový Dražejov
Modlešovice, Hajská
Písecká podél firmy Protom, JČE, podjezd k velkoobchodu firmě Pecha, jatka Hradský
Budovatelská, Raisova, Nerudova
5

ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE 4/2013

INFORMACE

STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI MIC A TURISTICKÝCH CÍLŮ 2012
Rok 2012 byl ve Strakonicích vyhlášen Rokem dudáků. Měli jste
tak možnost častěji než je obvyklé slýchat tóny linoucí se z měchů dud, a to nejen u příležitosti
20. ročníku mezinárodního dudáckého festivalu. Děti měly možnost zapojit se do soutěže Šel tudy, měl dudy. A na Podskalí jste
spolu s námi odhalili sochu Švandovy milé – sličnou Dorotku. Ale
na druhou stranu pro nás tento
rok navždy zůstane spjat i s posledním rozloučením s největším
strakonickým dudákem, panem
Režným.
Kromě tematického zaměření na
Rok dudáků bylo město zapojeno i do projektu Jihočeského kraje
– Žijeme v památkách, který přibližoval půvab památek a pohádkových zákoutí jižních Čech.
12. dubna proběhlo na strakonickém hradě setkání všech informačních center Jihočeského kraje, jehož programem bylo kromě
výměny cenných zkušeností pracovníků také představení rekonstruovaného hradu. O několik dní
později se Strakonice staly turistickým cílem, kde byla oficiálně
zahájena cykloturistická sezona
kraje v rámci akce Strakonické vítání léta aneb Na kole po památkách středního Pootaví. Do nabídky akcí byly zařazeny i dvě
hrané prohlídky městem za magického úplňku a při slavnostním zahájení adventu zavítala do
města dokonce ledová královna,
která měla úspěch především
u našich nejmenších diváků. Novinkou bylo také zapojení do projektu Česko zpívá koledy, který
inicioval Strakonický deník. Kolik jste měli možnost navštívit
akcí ve Strakonicích a jaká byla
jejich návštěvnost zjistíte z tabulky uvedené vpravo nahoře.
S novinkami přišlo také Muzeum
středního Pootaví, které opravilo
ochoz vyhlídkové věže Rumpál
ještě před zahájením turistické
sezony, vytvořilo nový logotyp
i marketingové slogany (Hoslovice – kouzlo zastavení, MSP – navštiv a doporuč), spustilo nový
program prodeje vstupenek, uvedlo do života projekt Léto pod
Rumpálem a věnovalo se větší
medializaci a propagaci obou národních kulturních památek.
Do městského informačního
centra na Velkém náměstí zavítalo 7 958 návštěvníků převážně z České republiky. Nejvíce
6

Statistika turistické návštěvnosti 2012 (vybrané organizace)
Návštěvnost
Městské informační centrum
(oddělení CR, Velké náměstí)
Informační/mapové centrum
při CK Ciao (zámek)
Strakonický hrad
Muzeum středního Pootaví
Zámecká galerie

7 958

jich bylo pochopitelně v jarních a letních měsících, kdy hlavním lákadlem sezony byl právě
zmiňovaný jubilejní ročník mezinárodního dudáckého festivalu, kterého se zúčastnilo na
33 000 diváků.
Turistická centra byla poprvé
podrobena kontrole úrovně poskytovaných služeb pomocí metody mystery shopping, kterou iniciovala agentura Czech Tourism.
MIC byla posuzována z pohledu

13 000 (1 vlastní výst., 2 výstavy partnerů, 6 akcí)

12 953
(v expozici)

11 851 (12 výstav, 5 vernisáží)
9 896 (22 vlastních, 23 akcí partnerů)

710
(8 mimo
areál)

65 839 (vč. MDF, 16 výstav, 124 vlastních akcí)
27 262 (693 filmových představení)
135 376
(4 166 čtenářů)

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

Přednášky,
vzděl. akce

11 847 – v CK umístěno IC a předprodej vstupenek MDF

MěKS strakonický hrad – sály,
dům kultury, Kino Oko
Šmidingerova knihovna
Strakonice

Výstavy a vernisáže,
akce

2 709
(22 výstav, 82 akcí, kromě čtenářů)

3 650
(77 akcí)

1 500
(prohlídky pro skupiny)
10 317

4 283 (vlastní akce)
1 600 (akce partnerů)

běžného zákazníka. V celkovém
srovnání získalo naše městské
informační centrum 100% hodnocení.
Město se prezentovalo na čtyřech veletrzích cestovního ruchu, a i proto byl vydán zbrusu
nový leták, který zve k návštěvě
strakonického hradu. V pozadí
nezůstala ani aktivita dětského
zastupitelstva, které se spolu s oddělením cestovního ruchu podílelo na vytvoření skládané brožury

Bezbariérově nejen po památkách
ve Strakonicích.
V ulici Sokolovské pod parkem
jste si mohli zase všimnout, že přibyla informační tabule věnovaná
historii městských hradeb a městského opevnění.
Podrobnější informace naleznete
ve výroční zprávě MIC za rok
2012 zveřejněné na internetových
stránkách www.strakonice.eu.
Eva Janochová, odbor školství
a CR
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INFORMACE/AKCE

BURZA JARNÍHO A LETNÍHO OŠACENÍ
Sdružení zdravotně postižených
v KLUBOVNĚ Stavbařů 213
pořádá ve dnech 15.–19. dubna
2013
burzu jarního a letního ošacení
spojenou s dobročinným bazarem.
Pondělí 15. 4. 9.00–17.00
výkup a prodej

Úterý

16. 4. 9.00–12.00
výkup a prodej
12.00–17.00 prodej
Středa 17. 4. 9.00–17.00
prodej
Čtvrtek 18. 4. 9.00–17.00
prodej a výdej
Pátek 19. 4. 9.00–12.00
výdej

Hasičský záchranný sbor Strakonice
a Sdružení hasičů ČMS okresu Strakonice
Vás srdečně zvou na
VI. ročník dětské soutěže v požárním sportu

OTAVSKÝ PLAMÍNEK
V soutěži se představí kolektivy mladých hasičů (3–15 let) v tradiční
hasičské disciplíně „Požární útok“ 4. května 2013 od 13.00 hodin
v Ellerově ulici pod areálem „Hvězda“ ve Strakonicích.
Program:
13.00–13.15 Zahájení, nástup soutěžících.
13.15–13.30 „MiniOtavanky“ – vystoupení strakonických mažoretek.
14.00–17.00 Soutěž dětských kolektivů „Otavský Plamínek“.
V průběhu celého odpoledne je pro děti připraven doprovodný program
– skákací hrad, jízda na koních, malování…
Akce se koná pod záštitou senátora Parlamentu ČR Ing. Bc. Miroslava
Krejči, CSc.
Akce je realizována za finanční účasti města Strakonice.
Informace o soutěži OTAVSKÝ PLAMÍNEK najdete na
www.otavskyplaminek.cz

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU
ZŠ Povážská zve na přednášku na téma ALJAŠKA do hudebny ZŠ.
Koná se 16. dubna 2013 od 18 hodin, přednáší Miloslav Martan.

Seniorky se mohly nechat nalíčit.
z jedné kosmetické firmy akce,
kdy se uživatelky mohly nechat
nalíčit a navonět se parfémy. Jako
milou pozornost dostala každá
žena květinu – růži.

Kino Oko Strakonice, úterý 9. dubna v 17.00 hodin
Film pojednává o experimentální
archeologii v České republice reprezentované pokusy inženýra
Pavla Pavla, které vyvrcholily postavením kopie jedné z bran
anglického kultovního místa Stonehenge ve Strakonicích před
dvaceti lety. Film je souběžně vyroben ve dvou jazykových verzích
– anglické a české.

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA POKRAČUJE
V pátek 26. dubna 2013 od 13 do
19 hodin a v sobotu 27. dubna
2013 od 9 do 17 hodin bude probíhat humanitární sbírka letního
a zimního oblečení, lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
látek (minimálně 1 m2), domácích
potřeb (nádobí, skleničky), peří,
péřových a vatovaných přikrývek,
polštářů, dek, obuvi (nepoškozené
a páry svázané nebo spojené), jakéhokoliv čistého potrhaného textilu, pracích a čistících prostředků,
hygienických a toaletních potřeb.

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

Denní stacionář pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé
Ellerova 160, 386 01 Strakonice (sídlí naproti zimnímu stadionu,
areál bývalé MŠ). Forma pobytu – denní, dostupnost služby – v pracovních dnech od 5.30 do 16.00 hod.

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STRAKONICE

JAK SLAVILY MDŽ SENIORKY
U příležitosti MDŽ byla pro
uživatelky Domova pro seniory
a Domova se zvláštním režimem
Rybniční připravena ve spolupráci s paní Štěpánkou Braťkovou

PREMIÉRA DOKUMENTÁRNÍHO FILMU EXPERIMENT STONEHENGE
 ZDENĚK JUNEK, PAVEL PAVEL

Doplněním akce byl kulturní program Hudební školy YAMAHA,
kde nám paní Ivana Váchová
a Markéta Jachimová ukázaly, jak
probíhá jejich výukový program

Foto: Archiv MěÚSS
s malými dětmi a jejich maminkami. Uživatelé si přítomnost
malých dětí plně užívali a byli
velmi spokojeni.
Olga Valešová, DS Rybniční

rou pro zabezpečení životních
a osobních potřeb
l Osoby s přidruženou tělesnou
vadou (částečně mobilní, imobilní), pohybující se pomocí
kompenzačních pomůcek včetně invalidních vozíků
l Osoby s přidruženou smyslovou vadou
l Osoby zbavené, částečně zbavené i nezbavené způsobilosti k právním úkonům, které vyžadují péči a asistenci druhé
osoby
Úhrada pobytu v DST – dle stanoveného stupně příspěvku na péči
I. stupeň platí za 1 hodinu sociální
služby 25 Kč, II. stupeň 30 Kč, III.
Cílová skupina osob
stupeň 40 Kč a IV. stupeň 60 Kč
Pracovní tým
l Osoby s mentální retardací od
7 do 64 let věku
Vedoucí vychovatelka pověřená
l Osoby se sníženou schopnosřízením DST, vychovatelé s odtí v základních životních dobornou způsobilostí speciální pevednostech a s nutnou podpodagogiky, instruktor sociální péče
Kontakty: e-mail: jitka.kristanova@muss.strakonice.eu, tel.: 733 503 084
Telefony: 383 322 241, 602 123 163, 739 023 540
Denní stacionář nabízí tyto služby:
výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti – celoživotní vzdělávání,
sportovní, kondiční, rehabilitační
a relaxační aktivity, zdravotní
a kondiční plavání, muzikoterapii,
dramaterapii, arteterapii, práci
v keramické a dřevařské dílně, kulturní, společenské a sportovní akce v DST i mimo něj.
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, poskytnutí stravy (oběd 53 Kč), zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, sociálně terapeutické
činnosti, pomoc při uplatňování
práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
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ANKETA
SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR, ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ VE STRAKONICÍCH
vyhlašuje anketu na udělení ceny

MATKA ROKU 2012 nebo OTEC ROKU 2012
Nad pořádáním 4. ročníku převzal záštitu starosta města Strakonic pan Pavel Vondrys.

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

Nominován může být ten, o kterém víte, že se dlouhodobě stará o těžce zdravotně postižené dítě vyžadující mimořádnou péči, lásku, pokoru
a této nekončící práci podřídil svůj život.
Dlouholetou péčí se rozumí 18 a více let.

Ocenění bude předáno v rámci X. Setkání ke Dni matek
dne 9. května 2013 v 15.00 hodin
v jídelně Střední školy řemesel a služeb ve Strakonicích.
"

NOMINAČNÍ LÍSTEK na udělení ceny MATKA ROKU 2012 nebo OTEC ROKU 2012 okresu Strakonice
Nominuji:
Jméno a příjmení:
Adresa:

PSČ:

Telefon:

E-mail:

Stručně popište příběh toho, koho nominujete:

Údaje o Vás:
Jméno a příjmení:
Adresa:

PSČ:

Telefon:

E-mail:

Zasláním nominačního lístku ručím za pravdivost údajů uvedených v nominaci.
Nominace formou vyplněného anketního lístku můžete předat osobně nebo zaslat poštou do 15. dubna 2013 na adresu:
Sdružení zdravotně postižených v ČR, Územní sdružení Strakonice, Stavbařů 213, 386 01 Strakonice,
e-mail: szdp.strakonice@seznam.cz, tel.: 723 006 608 – pí Kohelová, 723 167 366 – pí Řandová
Partner akce

l
l
l

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

ODBORNÁ SOCIÁLNÍ PORADNA A PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
Odborná sociální poradna Oblastní charity Strakonice poskytuje
bezplatně ambulantně nebo v terénu informace a podporu přispívající
k řešení nepříznivé životní situace seniorům, osobám se zdravotním
omezením. Poradenství je určeno také rodině a okruhu blízkých těchto
osob.
Součástí odborné sociální poradny Oblastní charity Strakonice je půjčovna kompenzačních pomůcek. Zájemci si zde mohou vypůjčit:
l sedák na vanu závěsný
l sedák na vanu
l nástavec na WC
l různé typy chodítek
8

hygienická židle
pojízdné hygienické křeslo
l vozík mechanický
l lůžko polohovací elektrické
l antidekubitní matrace
l matrace k lůžku
l stolek k lůžku pojízdný
l hrazda k lůžku volně stojící
Bližší informace na telefonu: 380 830 305, 777 808 985, e-mail: poradna@charita-strakonice.cz, www.charita-strakonice.cz nebo každý pátek
od 8 do 14 hod. v kanceláři v ulici Krále J. z Poděbrad 772.
l
l
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AKCE A PROGRAM KINA

3. 4.
Krajská postupová přehlídka
školních dětských pěveckých
sborů
Dům kultury, od 10.00 hod.
4. 4.
Koncert Vl. Mišíka & ETC.
Dům kultury, od 19.30 hod.
6. 4.
11. ročník celostátní tetovací
show TATTOO JAM
Dům kultury, od 10.00 hod.

29. 4.
KPH – Večer s Orbis Triem
Dům kultury, od 19.30 hod.
3. 4.–5. 5.
Jiří Meitner – Ohlédnutí 1975 –
2013 – olejomalby, pastely a grafika
Vernisáž 2. 4. v 17.00 hodin v Maltézském sále.

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN

8. 4.
Koncert strakonické skupiny
Jistem
Rytířský sál, od 19.30 hod.
Pod vedením Václava Nováka.

9. 5.
...kde víly tančí a andělé zpívají... Koncert baletního oddělení
a dětského sboru Fere Angeli
ZUŠ Strakonice

11. 4.
Divadelní předplatné A
Divadlo Kalich – Na mělčině –
Frank Houtappels
Dům kultury, od 19.30 hod.

13. 5.
K. H. Mácha – Máj. Hraje: Bára
Hrzánová

14. 4.
Taneční odpoledne s písničkou
Dům kultury, od 15.00 hod.
K poslechu a tanci hraje Jan Vondrášek z Klatov.

19. 5.
Taneční odpoledne s písničkou

15. 4.
Naši prezidenti II. část
Rytířský sál, od 19.30 hod.
Beseda s Ing. Josefem Kalbáčem.
17.–19. 4.
Salve Caritas – Salve Vita
Mezinárodní festival zdravotně
postižených hudebníků. Program
sledujte na zvláštních plakátech.
18. 4.
Recitál Jiřího Schmitzera
Rytířský sál, od 19.30 hod.
22. 4.
Tomáš Klus a jeho cílová skupina
Dům kultury, od 19.00 hod.
24. 4.
Polynéské ostrovy
Rytířský sál, od 19.30 hod.
Přednáška Vítězslavy Chrpové
o cestě na Polynéské ostrovy na
skládacích kolech, kterou podnikla spolu s Jiřím Grygarem,
známým astrofyzikem.
25. 4.
Divadelní představení Tři muži
ve člunu a pes – Divadelní klub
Jirásek, o. s., Česká Lípa
Dům kultury, od 19.30 hod.

14. 5.
Vojta Kiďák Tomáško

20. 5.
Večer s Luďkem Munzarem
22. 5.
Duo Harmonika
27. 5.
Caveman – Největší současný
hit na české divadelní scéně!
30. 5.
Robert Křesťan a Druhá tráva
8. 5.–3. 6.
VZPOMÍNKA
– Obrazy z KT Flossenbürg
Díla umělců, kteří byli uvězněni
v koncentračním táboře Flossenbürg.
7. 5. v 16.00 hod. vernisáž v Maltézském sále.

KINO OKO STRAKONICE

Doporučená přístupnost: všem
JACK A OBŘI 3D
Vstupné: 120 Kč

Doporučená přístupnost: všem
SCARY MOVIE 5
Vstupné: 100 Kč

Čtvrtek 4.–pátek 5. dubna
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
USA, krimi drama, titulky, 106,
2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
VEDLEJŠÍ ÚČINKY
Vstupné: 100 Kč

Pondělí 22.–úterý 23. dubna
POZOR!!! od 17.30 a 20.00,
ÚT jen od 17.30 hod.
USA, komedie, titulky, 86, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
PÁR NENORMÁLNÍCH AKTIVIT
Vstupné: 90 Kč

Sobota 6.–pondělí 8. dubna
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
USA, krimi komedie, titulky, 97,
2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
JAKO ZA STAREJCH ČASŮ
Vstupné: 110 Kč
Pondělí 8.–středa 10. dubna
POZOR!!! PO jen od 17.30, ÚT jen
20.00, ST od 17.30 a 20.00 hod.
USA, komedie, krimi, titulky, 94,
2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
SPRING BREAKERS
Vstupné: 100 Kč
Čtvrtek 11.–neděle 14. dubna
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
USA, dobrodružný dabing, 127
Doporučená přístupnost: všem
JURSKÝ PARK 3D
Vstupné: dospělí 150 Kč
děti do 15 let 130 Kč
Čtvrtek 11.–neděle 14. dubna
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
ČR/SR, drama, 87
Doporučená přístupnost: od 12 let
MŮJ PES KILLER
Vstupné: 100 Kč
Pondělí 15.–úterý 16. dubna
Od 17.30 a 20.00 hod.
VB, romantická komedie, titulky,
97, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
DÁVÁM TOMU ROK
Vstupné: 110 Kč
Středa 17.–čtvrtek 18. dubna
POZOR!!! od 17.30 a 20.00, ČT
jen od 20.00 hod.
USA, akční thriller, titulky, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
PÁD BÍLÉHO DOMU
Vstupné: 100 Kč

Pondělí 1.–středa 3. dubna
Od 17.30 a 20.00 hod.
Belg/Fra, drama, titulky, 120
Doporučená přístupnost: od 15 let
NA DŘEŇ
Vstupné: 130 Kč

Čtvrtek 18.–neděle 21. dubna
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
ČR, animovaný, 95, 2D
Doporučená přístupnost: všem
ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH
KRÁLE
Vstupné: 100 Kč

Čtvrtek 4.–neděle 7. dubna
POZOR!!! od 17.30 hod.
USA, dobrodružný/fantasy, dabing, 114

Pátek 19.–neděle 21. dubna
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
USA, hororová komedie, titulky,
2D

Středa 24. dubna
Od 17.30 a 20.00 hod.
USA, akční/sci–fi, titulky, 124,
2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
NEVĚDOMÍ
Vstupné: 120 Kč
Čtvrtek 25.–neděle 28. dubna
POZOR!!! od 17.30 hod.
Jižní Afrika, animovaný/dobrodružný, dabing, 83
Doporučená přístupnost: všem
ZAMBEZIA 3D
Vstupné: 130 Kč
Čtvrtek 25.–pátek 26. dubna
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
USA, krimi/thriller, titulky, 109,
2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
ZLOMENÉ MĚSTO
Vstupné: 100 Kč
Sobota 27.–pondělí 29. dubna
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
USA, thriller, titulky, 125, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
PRAVIDLA MLČENÍ
Vstupné: 100 Kč
Pondělí 29. dubna–1. května
POZOR!!! od 17.30 a 20.00,
PO jen od 17.30 hod.
USA, romantický, titulky, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
BEZPEČNÝ PŘÍSTAV
Vstupné: 100 Kč

SENIORSKÉ STŘEDY
Středa 17. dubna
POZOR!!! od 9.30 hod.
ČR, komedie, 102, 2D
Promítání pro seniory a handicapované
MARTIN A VENUŠE
Vstupné: 50 Kč

FILMOVÝ KLUB – KINO OKO
Úterý 23. dubna
Od 20.00 hod.
Itálie/USA, dobrodružný/western,
1968, titulky, 175, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
TENKRÁT NA ZÁPADĚ
Vstupné: 70 a 55 Kč
Změna programu vyhrazena.
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AKCE/POZVÁNKY
l

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

l
l

l

l

3.–29. 4. – Stopy totality. Výstava interaktivního studentského projektu týkající se padesátých let se zaměřením
na osudy konkrétních lidí. ŠK,
vstupní hala.
5. 4. – Noc s Andersenem.
ŠK, oddělení pro děti.
8. 4. – Návrat krále Šumavy
– roušku tajemství o osudu legendárního převaděče Josefa
Hasila poodhalí autor stejnojmenné knihy David Jan Žák.
Akademie volného času 2013.
ŠK, společenský sál, 17.00 hod.
9. 4. – Kurzy počítačové gramotnosti – přednostně pro
čtenáře ŠK! Pro začátečníky:
Posíláme první e-mail. ŠK,
studovna, 9.30 hod. Pro pokročilé: MS PowerPoint. ŠK,
studovna, 15.30 hod. Z důvodu
omezené kapacity je nutné se
na vybrané termíny předem závazně přihlásit – 380 422 707,
admin@knih-st.cz.
9., 16., 23. a 30. 4. – Škola finanční gramotnosti – Pro přihlášené účastníky. ŠK, společenský sál, 15.30 hod.

HRADNÍ PALÁC
Otevřeno: út–ne 9.00–16.00 hod.
Po stopách archeologie
30. 3.–28. 7.
Výstava připomíná výsledky odborné činnosti archeologického pracoviště muzea v letech 1978–2012,
formou fotografií, plánů, kreseb
a krátkých zpráv o výzkumech, doplněné významnými nálezy.
Káva, kafe, kafíčko…
30. 3.–4. 8.
Historická výstava o kávě a o všem
co k ní patří.
Předmět měsíce
Ve vstupní hale muzea budou vystaveny dva zdravotní korzety
z počátku 20. století.
10

l

l

l

l

9. a 11. 4. – kurz zdravého veg(etari)ánského vaření. Přihlašovat se můžete na
jan.juras@knih-st.cz. Pořádá
Ekoporadna ŠK a obchod
zdravé výživy Ječmínek. Prodejna Ječmínek, Lidická 195,
18.00 hod.
17. 4. – V rámci cyklu Zelené
otazníky se uskuteční exkurze do nového sběrného dvora a spalovny nebezpečného
odpadu. Sraz před branou nového sběrného dvora (u psího
útulku) v 16.30 hod. V 17.30
přesun do spalovny nebezpečného odpadu (nákladní brána
firmy Johnson Controls – bývalé Fezko).
18. 4. – Léčivé studánky na
Strakonicku. Přednáška Ondřeje Fibicha. ŠK, společenský
sál, 17.00 hod.
22. 4. – Větrání a přitápění objektů sluncem. Jak ušetřit náklady na vytápění, zvýšit
si komfort bydlení či se zbavit vlhkosti, plísní a zápachu
v domě se dozvíte na přednášce Ing. Miloše Pavlů, CSc.
a Ing. Karla Prokopa. ŠK, společenský sál, 18.00 hod.
25. 4. – Co si ještě pamatujete o Marii Terezii a Josefu II.? Novinky a novoty
zaváděné osvícenými panovníky nám přijde připomenout
Mgr. Alena Klichová v dalším
díle cyklu Rozšiřme si obzory
aneb Vzdělání hrou. ŠK, společenský sál, 17.00 hod.

KAPITULNÍ SÍŇ
Majetkoprávní postavení johanitů v době vlády Přemysla Otakara I.
12. 4. v 17.00 hod.
Přednáška na téma donace pro
johanity a jejich vliv na význam
řádu.
Přednášející: PhDr. Simona Ulčová, Ph. D.
Vstupné: 20/10 Kč
Archeologické výzkumy ve Strakonicích
24. 4. v 17.00 hod.
Přednáška věnovaná archeologickým výzkumům ve městě v posledních 3 letech. Přednášející:
Mgr. Eduard Červenka
Vstupné: 20/10 Kč

ŠK A ČSOP ZVOU NA:
l

l

l

l

ST 3. 4. – procházka k nalezišti dymnivky duté ve Štěkni. Je domluvena prohlídka zámku. Sraz v 17.01 na
zastávce Dobrá Voda (mladějovický autobus jede z nádraží v 16.40, staví v Ellerově
ulici). Zpět lze jet v 17.59 nebo
v 18.56.
ČT 4. 4. – tvořivý podvečer s p. Františkem Langmajerem – barevné kouzlení
s kružítkem (dekorace, přání, předlohy na mandaly...).
Mezi 17.00–19.00 hod. v půjčovně v Husově ulici čp. 380.
Materiál a potřeby k předvedení budou připraveny, ale
možné přinést i vlastní.
SO 6. 4. – komentovaná prohlídka kaplí a kostela sv.
Václava na hřbitově. Sraz ve
14.00 hod. před kostelem. Vede doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D. Po skončení
půjdeme ještě na Starou řeku,
kde kromě přírodovědných
pozorování zároveň zkontrolujeme pořádek od listopadové akce „Ukliďme svět“. Pytle budeme mít, stačí si vzít jen
rukavice.
ST 10. 4. – Románovou krajinou (s promítáním). Přednáška Ing. Miroslava Šobra,
pracovníka OŽP MÚ Strakonice. Od 17.00 hod. v promí-

tacím sále strakonického gymnázia.
l

SO 27. 4. – přírodovědný autobusový zájezd: Krásný Dvůr (zámek, arboretum s parkovými pavilony,
torzo Goethova dubu a další prastaré stromy...), Žatec
(chmelařské muzeum, možnost oběda, klášterní zahrady
s bylinkami, chmelnice). Cesta zpět kolem kláštera Mariánská Týnice. Návrat do 20 hod.,
cena 250 (sleva: 150) Kč. Přihlášky a informace na hrdlickova@knih-st.cz, 383 323 021
nebo v knihovně.

l

NE 28. 4. další společné hraní na kantely. Od 18.00 v pobočce za parkem, ve spolupráci s o. s. Spona. K poslechu
nebo i zpěvu zveme také veřejnost.

l

Páteční
schůzky
kroužku MOP. Sraz vždy v 16.00
hod. před hradem. 5. 4. sestavování nových ptačích
budek, 12. 4. na zahrádce
pí Z. Skalické. Dále budeme
čistit studánku, hrát kuličky
a další jarní hry.

l

Výstavka kvetoucích rostlin
na určování, akce Paměť strakonických stromů a Nejmilejší knihy – v půjčovně pro děti
a dospělé v pobočce za parkem.
Otevírací doba v pobočce: PO
a ČT 13–18, ST 8–12.

Více na www.csop-strakonice.net a na 383 323 021.

ZÁMECKÁ GALERIE
Út–so, svátky 13.00–16.00 hod.
Výdejní místo turistického magazínu KAM po Česku. Předprodej vstupenek na akce muzea a letákový kulturní servis včetně
nabídky pražských divadel, muzeí
a galerií. Prodej uměleckých předmětů, obrazů i keramiky od výtvarníků z jižních Čech a publikace Strakonický hrad v obrazech.
Fotoklub Blatná
5. 3.–26. 4.
Fotografická výstava členů fotoklubu. Vstupné dobrovolné.
STŘEDOVĚKÝ VODNÍ MLÝN
HOSLOVICE
Otevřeno: út–ne 9.00–16.00 hod.
Jaro ve mlýně
27. 4. od 10.00 do 16.00 hod.
Řemeslná akce s jarní tematikou.
Zdobení a stavění máje, otloukání

píšťalek, pletení košíků, pečení
chleba apod. Zábava a hry pro
děti. Vstupné 50/25 Kč
PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN
1.–31. 5.
DDM Strakonice – výtvarná výstava, práce žáků Domu dětí
a mládeže
18. 5.
Den otevřených dveří v muzeu
a ve vodním mlýně v Hoslovicích
31. 5.
Rytířská muzejní noc
INFORMACE
l

Novou Koncepci sbírkotvorné činnosti muzea od roku
2013 najdete v plném znění na
www.muzeum-strakonice.cz
Další aktuální informace na
www.muzeum-strakonice.cz,
tel.: 380 422 608
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SPORT

ní tým záviděli strakonické výpravě všichni soupeři a jeho práci
ocenili i přítomní rozhodčí. Tvořili
jej vedoucí družstva Jiří Dobeš,
trenéři Josef Dobeš a Monika Hrbková, lékařka MUDr. Jiřina Audolenská, dále Marcela Čechová,
Alois Kraus a Zdeněk Dlouhý. Ve-

dení oddílu nenechalo v tomto případě nic náhodě a vyslalo do důležitého turnaje silný realizační tým.
Zde je nutné jmenovat i Zbyňka
Antošovského, který v té době již
s družstvem také pracoval, aby se
zakrátko po vstupu do ligové soutěže na podzim 1995 stal jeho novým, a dodejme úspěšným trenérem. Hned v prvním roce ve II.
lize jsou děvčata na pátém místě,
v dalším roce v soutěži vítězí
a postupují do I. ligy! Trenér
Zbyněk Antošovský dostává v anketě okresu ocenění „Trenér roku“. To už také vzniklo družstvo
žen a v divizi (Západočeský, Jihočeský, Středočeský kraj) končí
děvčata na 3. příčce.
Úspěchy pokračují. Vše vychází ze široké mládežnické základny. Drobným důkazem je zmínka z července 1996: „Tradičního
sportovního tábora v Kadově
u Blatné se zúčastnilo na 90
chlapců a děvčat z oddílu házené.“
Dva plné autobusy tenkrát málem
nestačily! Samozřejmě by to nešlo
realizovat bez řady dobrovolných
vedoucích z řad trenérů, které řídil dlouholetý hlavní vedoucí tábora Josef Nejdl. Kadovem prošla
ve druhé polovině 80. a v 90. letech veškerá házenkářská mládež.
Vraťme se však ze stanů a od táboráku mezi házenkářské branky.
Dorostenky v I. lize jsou postupně
páté, sedmé a desáté. Ženy v roce
1999 postupují do II. ligy. To už
bude ale předmětem dalšího pokračování za měsíc.
Jiří Dobeš

PROVOZ V DUBNU 2013

FITNESS PLAVECKÝ STADION

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

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

Bonusové, slevové akce – info ve
fitness
Pondělí
8.00–12.00
13.00–19.00
Úterý
8.00–12.00
13.00–21.00
Středa
8.00–12.00
13.00–21.00
Čtvrtek
8.00–12.00
13.00–21.00
Pátek
8.00–12.00
13.00–21.00
Sobota
14.00–19.00
Neděle
14.00–19.00

Úterý
16.15–17.15: rodiče+děti do 10 let
17.30–18.30: společné (ostatní)
Čtvrtek
11.00–12.00: senioři

90 LET STRAKONICKÉ HÁZENÉ POHLEDEM DO HISTORIE  ČÁST PATNÁCTÁ
Účinkování mužů ve II. lize trvalo pouze dva roky. Strakonický
divák musel za družstvem do Písku, soutěž se povinně hrála v halách. Také ve druhé sezoně jsme
byli postrachem soupeřů v „domácím prostředí“. Konečné 9. místo
v ročníku 1992/1993 by znamenalo pohodlnou záchranu, kdyby
nepřišla reorganizace. Ve II. lize
zůstalo pouze prvých šest týmů,
druhá polovina tabulky skončila
v nově utvořené III. lize, což byla kvalitní soutěž z nejlepších
celků Západočeského, Jihočeského a Středočeského kraje. Patřili jsme k předním celkům, ale
plných pět let trvalo, než jsme
tuto soutěž vyhráli!
V létě 1993 vyrůstá oplocení za
brankami druhého hřiště. Tím je
házenkářský areál prakticky dobudován (v dalších letech je ještě
vylepšen o umělé osvětlení obou
hřišť). K úplné spokojenosti už
chybí jen dokončení příslušenství
tělocvičny TJ ČZ (vnější úpravy
a zateplení), to však bude trvat
ještě dlouhých 8 let, než stát uvolní příslušné finanční prostředky.
Po celou tuto dobu bojuje házenkářský oddíl zároveň o výstavbu
sportovní haly. A to už je velice
drahá záležitost. Těch jednání
a slibů, několikrát se zdálo, že
se sen uskuteční, ale… Dnes už je
zbytečné vše komentovat.
Na jaře roku 1994 sestupují
mladší dorostenci z ligy. Ukazuje se, že v našich podmínkách,

i přes pravidelné nábory, je obtížné dlouhodobě udržovat krok
se středisky vrcholové házené,
především v této kategorii. Strakonice mají na svoji velikost příliš mnoho sportů, které chtějí
pracovat na špičkové úrovni, a to
zákonitě ovlivňuje možnost zapo-

O úspěch v kvalifikaci se zasloužily: dole Kateřina Pechlátová, brankářky Markéta Kunešová a Kateřina Chvostová, Lucie Dlouhá, Renata
Hrbková, nahoře hráčky Hana Diepoldová, Iva Lancingerová, Petra
Procházková, Veronika Pechlátová, Lenka Gabčová, Zuzana Lechnýřová
a Eva Krausová.
Foto: Archiv oddílu házené
jení těch nejšikovnějších a nejzdatnějších dětí. Nábory dělá basketbal, kopaná, lední hokej, vodní
pólo, házená i další, a všichni
chtějí ty nejlepší. Nám se osvědčilo posilování mládežnických
celků nejlepšími jedinci z jihočeské oblasti.

KRYTÝ BAZÉN
PONDĚLÍ 6.00–8.00 k. p. 11.30–12.30 13.30–15.30 17.00–20.00x
ÚTERÝ
STŘEDA

14.30–15.30 20.00–22.00
6.00–8.00 k. p. 12.30–13.30* 13.30–17.00 20.00–22.00
(14.30–15.30o) 14.30–16.30 20.00–22.00

ČTVRTEK
PÁTEK

Ke slovu se hlásí dorostenky.
Vítězí v krajském přeboru a vítězstvím v kvalifikaci v Ledči
nad Sázavou získávají postup do
II. ligy starších dorostenek. To
znamená, že ženská ligová házená
se bude hrát ve Strakonicích opět
po 25 letech! Velmi silný realizač-

6.00–7.30 k. p.

12.00–22.00 (15.30–20.00x)

SOBOTA

13.00–20.00

NEDĚLE

13.00–20.00

Vysvětlivky: x – polovina bazénu, k. p. – kondiční plavání bez parní lázně
* – plavání pro důchodce, o – plavání pro těhotné

VÝJIMKY  KRYTÝ BAZÉN
SAUNA, FITNESS
1. 4. 2013

STARZ Strakonice, Na Křemelce 512, 386 11 Strakonice
e-mail: starz-st@quick.cz • www.starz.cz

zavřeno

Termíny bruslení jsou upřesňovány na plakátech a ve Strakonickém
deníku, web www.starz.cz

SAUNA
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

zavřeno
10.00–22.00: ženy
10.00–22.00: muži
10.00–22.00: společná
10.00–22.00: ženy
10.00–17.00: muži
zavřeno
Změny programů
vyhrazeny!
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AKCE/POZVÁNKY
www.ddmstrakonice.cz
VAŠE MÍSTO
PRO VOLNÝ ČAS
6. 4.
Včelařský kurz pro dospělé – CEV Podskalí 9.00–12.00 hod.
Cena 50 Kč, určeno začínajícím včelařům – jak pracovat se
včelami, dovednosti potřebné pro chov včel, léčení včel – vše
na praktických ukázkách v místním včelínu, info na e-mailu:
kulhova@ddmstrakonice.cz
7. 4.
Ligový turnaj mužů ve florbalu – od 9 hod. házenkářská hala
11. 4.
Jihočeský zvonek – pěvecká soutěž, Na Ohradě od 8.30 hod.
20. 4.
Pyžamová party – tradiční veselí v pyžamech s živou hudbou
WC Pauza, Na Ohradě 15.00–18.00 hod.
21. 4.
Turnaj ve florbale pro žáky – házenkářská hala od 8 hod.
22. 4.
Den Země – CEV Podskalí od 14 hod., cena 20 Kč. Přírodovědná vědomostní soutěž pro soutěžní dvojice 4.–9. tříd, přihlášky a info kulhova@ddmstrakonice.cz
24. 4.
Dopravní soutěž – dopravní hřiště ZŠ Poděbradova, pro žáky ZŠ
27. 4.
Zahájení turistické sezony – hradní nádvoří
V měsíci dubnu pořádáme okresní kola biologické a matematické vědomostní soutěže MŠMT a krajské kolo recitační soutěže Dětská scéna –
informace na www.ddmstrakonice.cz
14. 3.
Fotokurz pro dospělé – od 17 hod. Na Ohradě. Základy fotografování fotoaparáty s manuálním režimem nebo zrcadlovkou
a praktické focení s lektorem Jiřím Kuchařem www.photo-jk.com.
Cena kurzu: 1 400 Kč/8 lekcí. Info: schvanec@ddmstrakonice.cz
Termíny a přihlášky příměstských táborů od dubna.
Pořádáme Ozdravný pobyt v Chorvatsku pro děti popř. dospělé
28. 6.–7. 7., info sramkova@ddmstrakonice.cz
Pěvecký sbor Gymnázia Strakonice vás zve ve čtvrtek 24. dubna 2013
od 18 hodin do Městského domu kultury ve Strakonicích na

JARNÍ ROZEZPÍVÁNÍ
Účinkují: Pěvecký sbor Gymnázia Strakonice, Medvíďata, Český Krumlov, Mužský pěvecký sbor Sušice, Smíšený sbor Hlasoň
Vstupenky v předprodeji MěKS.
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ
ŠKOLA, STRAKONICE
KOCHANA Z PRACHOVÉ 263
tel./fax: 383 332 166
e-mail: zus-strakonice@cmail.cz
http://zus.strakonice.cz
17. 4.
1. absolventský koncert od 17.30 hod. v zámeckém sálku
22. a 23. 4. Hudební pořady pro předškoláky v Rytířském sále od 9 do
11 hod.
24. 4.
Žákovský koncert od 17.30 hod. v zámeckém sálku
30. 4.
2. absolventský koncert od 17.30 hod. v zámeckém sálku
Soutěže, přehlídky…
3. 4.
Soutěž pěveckých sborů jihočeského kraje v MěDK Fere
Angeli (M. Miková a J. Jandová)
4. 4.
Mladá scéna krajské kolo soutěže dramatických souborů
v Č. Krumlově (J. Lhotská s žáky)
6. 4.
Scénický tanec – krajská soutěžní přehlídka v Č. Budějovicích (A. Janotová s žáky)
9. 4.
Krajské kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou
smyčcových nástrojů Strakonice – zámecký sálek od 9 hod.
- účast i organizace školy
11. 4.
Krajské kolo soutěže literárně dramatických oborů ZUŠ
v Bechyni (J. Lhotská a P. Tůmová s žáky)
12.–13. 4. Krajská soutěžní přehlídka Dětská scéna – divadelní soubory (P. Tůmová)
18.–19. 4. Dětská scéna krajské kolo recitační soutěže (J. Lhotská s žáky)
25. 4.
Krajská klavírní přehlídka v Č. Budějovicích (J. Míčková
s žáky)
27.–28. 4. Mezinárodní houslová soutěž v Nové Pace (účast houslistky P. Bedřichové)
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GYMNÁZIUM STRAKONICE
si vás dovoluje pozvat na cyklus geografických přednášek a promítání:

S GYMNÁZIEM NA CESTÁCH
Úterý 9. 4. 2013 od 18 hodin v promítacím sále strakonického gymnázia
PLACHETNICÍ BENGÁLSKÝM ZÁLIVEM
Během této přednášky vám Ing. Martin Vysoký prozradí, jak uniknout přelidněným plážím při návštěvě exotického Thajska. Navštívíme
ostrovy z prospektů cestovních kanceláří, ale bez záplavy turistů. Uvidíme záběry z námořní plavby po Andamanském moři na pomezí Thajska
a Barmy, do souostroví Similan, Surin a Mergui. Zažijeme trochu dobrodružství na katamaránu, vydatně navíc okořeněněné místními kulinářskými specialitami. Nahlédneme do dřevěných lodí „mořských cikánů“,
do obličejů mnoha místních stále usměvavých lidí, do průzračné vody
korálového moře i do deštného pralesa v Bengálském zálivu.
Úterý 30. 4. 2013 od 18 hodin v promítacím sále strakonického gymnázia
PERU Z OBOU STRAN AND
Od hladiny Pacifiku se po západním svahu And vydáme s MUDr. Michaelou Kovářovou na Altiplano s jezerem Titicaca. Po východním
svahu And sklouzneme deštným pralesem do Amazonie. Krom přepestré fauny a flory, úchvatných horských masivů se setkáme s pozůstatky
pradávných civilizací, tvořivou silou Inků a důsledky jejich střetu se španělskými dobyvateli. Okázalá koloniální architektura Limy, Arequipy
a Cuzca se prolíná s historií i současností. Poznáme život různých indiánských etnik, především Kečuů a Aymarů a pozoruhodný velikonoční
obřad. Na své si přijdou i gurmáni.

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
Služby sociální rehabilitace ambulantní i terénní formou
(nutno předem objednat)
Otevírací doba: pondělí, úterý, čtvrtek: 8.00–16.00,
středa: 13.00–16.00, pátek: 8.00–14.00
STD Kopretina – denní aktivity (bez objednání)
Každé pondělí Vařečka od 10.00 do 13.30, 13.30–14.00 úklid,
Každé úterý 13.00–15.00 Dramaticko–hudební klub pod vedením Mirky
Každou středu 13.00–16.00 Tematická vycházka po okolí
Každý pátek: 9.00–13.00 Práce na zahradě
25. 4. Tvořivý den na zahradě: ukázky pletení z pedigu,
výroby šperků z polymerových hmot atd. – i pro veřejnost
STD Kopretina – pracovní činnosti (nutno předem objednat)
Mobil: 734 200 971; E-mail: dilnast@fokus-pisek.cz
Více informací na www.fokus-pisek.cz

MATEŘSKÉ CENTRUM BERUŠKA
Lidická 194, Strakonice (naproti nemocnici)
Otevřeno po–čt 9.00–12.00 hodin
(využijte možnost volné herny)
Úterý 2. 4. v 10.00 – Seminář Logico – přijďte se seznámit s učebním
systémem Logico, který vede děti k osvojování klíčových kompetencí
k učení, ideální kombinace učení a hry
Pondělí 15. 4. v 17.00 – Přednáška o homeopatii – určeno široké veřejnosti, vstupné 50 Kč
Pondělí 22. 4. v 10.00 – Beseda pro maminky na téma hygienické návyky a učení na nočník – přechod z nošení plenek na nočník je pro dítě
velkým krokem, jde o první známku samostatnosti
Pondělí 29. 4. v 16.00 – Čarodějnický rej v maskách – sraz bude v Berušce a společně vyrazíme na prostranství pod Hvězdou, kde budou pro
děti připraveny soutěže, zvonečky a vuřty s sebou.
Pravidelné každodenní programy pro děti uvádíme na webu.
Více na www.mcberuska.cz, http://www.facebook.com/MCBeruskaStrakonice
e-mail: mcberuska.strakonice@seznam.cz, tel.: 773 165 696, 605 284 553
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ZÁBAVA

DUBNOVÁ KŘÍŽOVKA

JIŘÍ REJŽEK
* 16. 2. 1914 Strakonice
† 28. 9. 1986 Strakonice
Malíř, grafik, sochař. Po studiu
strakonického gymnázia (1925–
1933) a vysoké školy architektury
a pozemního stavitelství na České
technice v Praze (1933–1939) soukromě studuje u malíře Maxe Boháče a prof. Willy Nowaka. V roce

konic. Podílel se na výzdobě interiérů veřejných i soukromých
budov, např. Gymnázia Strakonice,
vytvořil sgrafita na bývalé budově
skladů plzeňského pivovaru, zhotovil mozaiku Čelakovský a Jan Vlastislav Plánek, namaloval obraz pro
foyer závodního klubu ČZM Strakonice. U příležitosti 600. výročí
povýšení Strakonic na město vydal

Pokud máte pocit, že se daří, tak nemáte ..... (Murphy)
1/ povodeň, SPZ Klatov
2/ Okresní pedagogické středisko,
vodní sport, angl. v
3/ nedat, zkr. bývalé polit. strany
4/ chem. zn. draslíku, angl. pravdivý, tuhý podpalovač
5/ domácí zvíře, zkr. aluminia, poloměr
6/ vývary, dřívější mládežnická org.
7/ latinský zápor, název českého
filmu
8/ žák, vepř
9/ kobka, potlesk

PRANOSTIKA

a/ pracovní stůl, závěr
b/ nula, mužské jméno, vespod
c/ zn. modelu Fordu, 1. část tajenky, pozn. zn. Lucemburska
d/ opice, citoslovce bolesti, oba
e/ předložka, setina hektaru, nástraha
f/ dravý pták, 2 souhlásky, 2 předložky
g/ velká nádoba, dřívější zn. tuku
h/ ukaz. zájmeno, hudební dílo,
vyprovokování
i/ 2. část tajenky

„Hodně-li duben větrem duje, stodola se naplňuje.“

Rodný dům Jiřího Rejžka ve Zvolenské ulici nakreslila Marie Vodáková
(11 let) z výtvar. kroužku DDM Strakonice pod vedením Vlaďky Hradské.
1935 pobýval na Slovensku a Podkarpatské Rusi, za druhé světové
války pracoval spolu s J. Samcem
v hrnčířské dílně Josefa Marka,
kde vytvořili řadu bohatě zdobených váz. Po válce byl profesorem
strakonického gymnázia a Střední
pedagogické školy v Prachaticích,
členem Svazu výtvarných umělců
MÁNES, později členem Sdružení
českých výtvarných umělců, jihočeské krajské organizace v Českých
Budějovicích. Ilustroval básnické
sbírky Růže stolistá, Okolo Stra-

soubor grafických listů Šest set let
města Strakonic v prácheňské krajině. Dále výtvarně zpracovával linoryty, exlibris, novoročenky, čestná uznání a kroniky. Samostatné
výstavy: Písek, Strakonice, Volyně,
Prachatice, Katovice, Ostrava, České Budějovice (1979), Praha. Jeho
obrazy se nacházejí i v Německu,
Holandsku a Velké Británii, v Národní galerii v Praze, Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou a v Okresním muzeu v Písku.
Milan Hankovec

VÝSLEDKY BŘEZNOVÉHO KVÍZU
1. Stavba Spolkového domu byla v únoru 1896 zahájena a v listopadu
téhož roku byla ukončena.
Pranostiku nakreslila Tereza Vlasáková (7 let) z výtvarného oboru
ZUŠ Strakonice pod vedením Mgr. Ivany Schwarzové.

UDÁLOSTI A ŽIVOTNÍ VÝROČÍ OSOBNOSTÍ V DUBNU
l

l

l

14. 4. 1923 – narodila se Jarmila Loukotková, prozaička
a překladatelka (90. výročí narození)
15. 4. 1933 – narodil se Boris
Strugackij, ruský prozaik, autor sci-fi (80. výročí narození)
19. 4. 1923 – narodil se Lubomír Lipský, divadelní a filmový herec (90. výročí narození)

l

l

l

21. 4. 1913 – narodil se Norbert Frýd, prozaik a publicista
(100. výročí narození)
30. 4. 1883 – narodil se Jaroslav Hašek, známý prozaik
a publicista (130. výročí narození)
30. 4. 1883 – zemřel Edouard Manet, francouzský malíř
(130. výročí úmrtí)

2. 1928.
3. Josef Jánský – 1972 OH Mnichov, 1980 OH Moskva
4. Jindřich Vágner – OH Tokio 1964. V roce 1960 byl předsedou plavání pan Vágner, otec odchovance strakonického plavání a pozdějšího našeho olympionika.
5. Václav Vojík – na mistrovstvích ČSSR se umísťoval v letech 64 až
67 na předních místech. V roce 1965 byl mistr ČSSR. V tomto roce
se také probojoval na ME v Berlíně mezi posledních 8 boxerů Evropy. Za reprezentační mužstvo vybojoval 31 zápasů. Boxoval od roku
1961 do roku 1973.
6. 1908 – proto SK Strakonice 1908.
Děkujeme za zaslané odpovědi, ale žádná nebyla správná ve všech
uvedených otázkách. Redakce Zpravodaje
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POZVÁNKA/POHLED DO HISTORIE

STRAKONICKÉ VÍTÁNÍ LÉTA
ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZONY  27. DUBNA 2013
STRAKONICKÝ HRAD
9.00
10.00
13.00

registrace účastníků cyklistického a turistického výletu
start cyklistického výletu
zahájení hravého odpoledne pro malé i velké
taneční vystoupení RM Dance
soutěž Pochod kapra Jakuba
taneční vystoupení skupiny DDM (malé pódium)
I. slosování účastníků o ceny
divadélko KOS
II. slosování účastníků o ceny
program pro děti Škola kouzel kouzelníka Pavla Kožíška
klaun Fíla – klauniáda s talíři (malé pódium)
III. slosování účastníků o ceny
klaun Fíla – žonglérská škola (malé pódium)
koncert Ivan Mládek & Banjo Band

Loňské Strakonické vítání léta bylo zároveň zahájením cyklistické sezony
na jihu Čech. To si nenechali ujít členové Klubu velocipedistů Písek
a stovky dalších cyklistů.
Foto: Archiv MěÚ

Doprovodný program:
13.30–16.30 pořad Tonda Obal na cestách, koktejlový bar, tvůrčí dílny
Muzeum středního Pootaví: výstavy Po stopách archeologie, Káva,
kafe, kafíčko…

Zámecká galerie: výstava Fotoklubu Blatná (13.00–16.00)
Maltézský sál: Jiří Meitner – Ohlédnutí
Akce se koná za každého počasí, změna programu vyhrazena, vstupné
se nevybírá.

13.20
13.40
13.50
14.35
14.45
15.45
15.55
16.05
16.40

Z HISTORIE LYŽOVÁNÍ
Z dalších dochovaných závodů
– X. lyžařských přeborů KČT ve
Vsetíně na Moravě (14.–18. února 1942) – (po „slavném“ přesunu z minulých závodů) tak raději výsledky: sjezd muži II. tř.:
4. František Průša, junioři: 3.
Eduard Vokroj, 4. Miroslav Kubička, slalom: 3. František Průša, 2. Eduard Vokroj, závod hlídek: junioři 4. (Antonín Kukla,
Miroslav Kubička, Jiří Růžička),
smíšená hlídka 4. (František Průša, Eduard Vokroj, Růžena Holečková).
Konaly se i tzv. treningové běhy
(jako klubovní přebor), např.
15. 2. 1942 z Kraselova, kde byla
klubová základna, do Strakonic
přes Kamennou bábu. Výsledky:
1. Josef Mraček 26:17 min, 2. Ladislav Matějka 27:04 min, 3. Jaromír Zeman 27:53 min, 4. František Procházka, 5. Ladislav Cífka.
V oběžníku Svazu lyžařů č. 47 ze
dne 25. 2. 1942 zaslaným všem
župám a lyžařským spolkům se píše: „Ministerstvo vnitra ukládá ...
aby s okamžitou účinností byly zakázány lyžařské sportovní podniky
všeho druhu... Zákaz se týká všech
závodů, kurzů, hromadných výletů apod... Zákaz se nevztahuje na
konání členských schůzí, přednášek, teoretických kurzů pro soudce,
cvičitele a vedoucí.“

Ladislav Matějka ve svém sylabu „Zavinil to Rössler–Ořovský“
o této smutné době píše:
„V době druhé světové války byla celá řada zákazů, jako zákaz
převozu lyží, zákaz hromadných
zájezdů vlakem, zákaz pořádání
závodů atd. Přes tuto nepřízeň
se podařilo uskutečnit na „černo“
některé akce. V roce 1943 se

jížděli v rámci tréninku na jízdních kolech.“
Skoro veškeré úsilí tak bylo věnováno výchově instruktorů a pořádání polo– i celodenních výletů
a zájezdů do okolí Strakonic. Do
vzdálenějších lyžařských oblastí,
v důsledku zmíněných zákazů,
jezdili pouze jednotlivci (např.
ústřední kurz Svazu lyžařů v Bes-

Blažej to vede do Kraselova – z Kraselova by byla ta stopa klikatější.
Foto: Jaromír Zeman
Prof. J. Zeman, J. Samec, J. Mraček, J. Škopek, L. Matějka, T. Kukla, J. Exner zúčastnili vyššího instruktorského kurzu v Beskydech.
Zabalené lyže vezli na dráhu jako
koberce... Velikonoce 1944 trávili
strakoničtí lyžaři na Zadově u Hořejšů (zvaný strejda) – Škopek,
Vokroj, Hoch, Topinka, Samec,
Matějka, Vaněček. Za sněhem do-

kydech – J. Samec, J. Mraček,
L. Turek). Válka se blížila k vyvrcholení. Členové lyžařských
spolků byli totálně nasazeni a nemohli se věnovat svému oblíbenému sportu. Spolková činnost byla
úplně omezena. Cituji z pamětní
knihy lyžařů KČST: „Jen několik
odolných jednotlivců táhne káru,
Blažej vede dívčí odbor, pan před-

seda (Josef Haken – pozn. autora)
Jindřich Krása, Rambus aj. jezdí
pilně do Kraselova „spížovat“, do
Stach a Zadova se jezdí „na černo“. Až příští sezonu…“ Na počátku roku 1945 (26. 1.) zemřel zcela
náhle ve věku 47 let „prudkou
otravou krve po lehkém úrazu na
lyžích“ předseda lyžařského odboru Josef Haken. V Pamětní knize
KČST je jeho odchodu věnováno
několik stran (stručný životopis,
parte, kondolence ze Svazu lyžařů
v Praze i Jihočeské župy…). „Jeho
láska k přírodě a k lyžařskému
sportu byla nevšední, všechen volný
čas věnoval turistice a v zimě provozování lyžařského sportu. Byl
dobrým znalcem našich hor,
v mladších létech se věnoval i horolezectví, vystoupil na Matterhorn
a Mount Blanc. Náš předseda Josef Haken bude dlouho postrádán
a vzpomínán nejen v našem odboru, ale také v Jihočeské župě Svazu lyžařů i v Šumavské župě KČT
a jsme si dobře vědomi, že odešel
člověk významný, výkonný pracovník i činovník velikého rysu, jak
bývá spojeno v jedné osobě jen
vzácně. Dobrý člověk, hovorný společník, …nikdy nedovolil nahlédnouti do vnitřního svého života, nikdy se nerozhovořil o sobě samém;
svědčí to o jeho skromnosti. Čest
jeho památce!“
Z pramenů čerpal Radek Sosna,
SKI–Klub Strakonice
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