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VYBÍRÁME Z OBSAHU:
STAVBY, KTERÉ LETOS ZASÁHNOU DO ŽIVOTA MĚSTA
NĚKDEJŠÍ RADNICE BY MOHLA ZNOVU PATŘIT MĚSTU
VE ŠKOLE KDYSI BÝVAL ÚŘAD,
V BUDOUCNU BY SE TAM MĚL VRÁTIT
CHTÍT ČI NECHTÍT?
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170 LET ŠMIDINGEROVY KNIHOVNY VE STRAKONICÍCH
V letošním roce slaví knihovna ve
Strakonicích 170 let od svého založení. Je 170 let hodně nebo
málo? V lidském životě je 170 let
nepředstavitelná doba. Za tu dobu
se narodí šest generací. V historii
lidského vědění je to však jen okamžik, nejstarší písmo známe z období 5 000 let př. n. l., Alexandrijská knihovna vznikla ve 4. st.
př. n. l. a knihtisk zná lidstvo už
téměř 600 let. Rok 1843 je proto
téměř včera. Víme, že Strakonice v době vzniku knihovny patřily
k městům se silnou německy mlu-

Dobový snímek knihovny.
vící komunitou a měly 3 500 obyvatel. Zvolna se rozvíjel pletařský
průmysl, lidé chodili na procházky
na Podskalí nebo do nově zřízených Rennerových sadů. Byla zde
česká škola, kterou navštěvovalo
několik set dětí ze Strakonic i okolí. Kde v době svého vzniku sídlila knihovna, ani kolik měla tehdy
k dispozici knih, nevíme. Ale víme, že základem k jejímu zřízení byl soubor asi 100 knih, darovaných páterem Šmidingerem
a později odkaz 1 000 zlatých z jeho pozůstalosti. Knihovna, jež
byla po svém zakladateli pojmenována, se několikrát stěhovala
a množství knih postupně rostlo.
Ke konci 19. století sídlila knihovna v Besedě na Velkém náměstí
a čtenáři si mohli půjčit přes 2 500
titulů.
Dvacáté století s sebou přineslo
rozvoj techniky, vzdělanosti, ale
také války a různá politická zřízení. První knihovnický zákon
z roku 1919 z nás udělal knihovnickou velmoc. Zákon totiž přika-

zoval každé obci zřídit a udržovat veřejnou knihovnu. Do dnešní
doby tak patříme k zemím s největším počtem a nejhustější sítí
veřejných knihoven. I ve Strakonicích a okolí vznikaly nové
knihovny, knihovníci se setkávali, vzdělávali a za svou práci začali také dostávat odměnu. V roce
1938 byly zpracovány a vytištěny
první seznamy knih, aby si čtenáři měli z čeho vybírat. Knihovna sídlila v obecné škole na náměstí (Maják) a měla téměř 8 000
svazků.

Foto: Archiv ŠK
Během války bohužel tyto seznamy značně prořídly, protože musela být vyřazena a zlikvidována veškerá (pro nacisty) závadná
literatura. Po válce přišlo další
stěhování, tentokrát do několika
uvolněných místností na strakonickém hradě. A také další vyřazování závadné (tentokrát pro
komunisty) literatury. V roce 1950
měla knihovna 6 700 svazků, byla
státní a kromě služeb pro své čtenáře zajišťovala i služby pro další
knihovny na okrese Strakonice.
Na tuto dobu si už někteří starší čtenáři a obyvatelé Strakonic
mohou vzpomenout. V knihovně začaly pracovat profesionální
knihovnice, vzniklo samostatné
dětské oddělení a posléze i hudební oddělení. V roce 1960 mohla knihovna svým čtenářům nabídnout 22 000 titulů knih, časopisů,
novin a gramofonových desek.
Ze sedmdesátých let si knihovnu pamatuje již hodně obyvatel Strakonic. Dětské oddělení,
vedené paní Režnou, bylo rájem

mnoha dětí. Knihovna sídlila v osmi místnostech, měla dva sklady
a téměř 80 000 svazků.
Další bouřlivé změny pak přinesl
rok 1989 – byl zrušen sklad politické literatury a rozšířeny prostory pro čtenáře. V roce 1990 se
otevřela pobočka na Šumavské,
která se po pár letech přestěhovala na Mír. Do upravené budovy u řeky bylo přemístěno nové
dětské oddělení. Knihovna se také vrátila ke svému původnímu
názvu „Šmidingerova“ a navázala tím na odkaz svého zakladatele. Jejím zřizovatelem se místo okresu stalo město Strakonice.
Rokem 1993 do knihovny vstoupila technika v podobě počítačů
a knihovnicím postupně odpadla
zdlouhavá ruční agenda. Vyhledávání knih bez pomoci počítače si
také už jen stěží představíme. Samostatné prostory získala čítárna
a od roku 1997 zde funguje i oddělení pro čtenáře s vadou zraku s bohatým fondem zvukových knih.
Dovedete si dnes představit život bez internetu? Před 15 lety
(v roce 1997) to byla v naší
knihovně absolutní novinka a nikdo si neuměl představit, jak
ovlivní toto médium do budoucna
náš každodenní život. Dnes patří
jeho používání k základům gramotnosti a mladší generace se bez
něj již vůbec neobejde. Knihovna
vytvořila své první webové stránky, kde zájemci našli všechny podstatné, zajímavé a aktuální informace o knihovně. O rok později
bylo zřízeno Informační centrum
pro neziskové organizace.
Do 21. století knihovna vstupuje
s téměř 90 000 svazky. Zaměstnanci musí zvládat už nejen
knihovnickou profesi, ale i techniku od počítačů přes kopírky,
skenery, nejrůznější elektronická média a zdroje informací od
internetu k databázím. V roce
2003 se pobočka ze sídliště Mír
a kanceláře Informačního centra pro neziskové organizace, dnes
spojené s Ekoporadnou stěhují
do budovy bývalého sirotčince
v Husově ulici.
Pak se městu Strakonice podařilo získat dotační peníze na velkou

rekonstrukci hradního areálu
a součástí projektu byly i prostory knihovny. V květnu 2007 tak
uvítaly čtenáře na hradě nové,
otevřené a moderní prostory, zcela nová studovna, výtah, bezpečnostní brány u vstupu a celý knižní fond označený magnetickými
pásky proti krádeži.
A co vám knihovna nabízí dnes?
Půjčujeme elektronické čtečky
knih, pro děti kouzelné kufříky, internet je volně dostupný
a zdarma pro všechny zájemce.
Pokud vám nevyhovuje půjčovní
doba, lze knihy, časopisy i CD ze
všech oddělení knihovny kdykoliv
vrátit pomocí biblioboxu umístěného na pavlači. V knihovně
se můžete vzdělávat návštěvou
přednášek na nejrůznější témata,
besedovat se zajímavými lidmi,
můžete jet s knihovnou na výlet
za literárními nebo přírodními
památkami, vařit zdravá jídla,
nebo i přespat mezi regály.
Dnešní knihovna ušla velmi
dlouhou cestu od svého vzniku.
Jejím základem je pořád půjčování knih, časopisů, CD a dalších nosičů informací, ale postupně se stala i významnou
kulturní a vzdělávací institucí
a místem setkávání.
Prožila jsem se strakonickou
knihovnou více než čtyřicet let
svého života jako její čtenářka
a třicet let jako její zaměstnanec
a moc bych jí přála, aby si do ní
našli cestu další generace Strakoňáků a prožívali s ní jejích dalších 170 let.
Marta Hessová, ŠK
Vážení spoluobčané,
v měsíci dubnu proběhla kromě každoročního jarního úklidu
města technickými službami řada
aktivit v rámci akce „Přivítejme
jaro v čistém městě“. Chtěl bych
poděkovat všem, kteří se této aktivity zúčastnili sběrem odpadků
na území města nebo při čištění
řeky Otavy bez ohledu na počasí.
Velkým dílem tak přispěli k lepšímu prostředí našeho města.
Pavel Vondrys, starosta města
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Z MĚSTA

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Rada města projednala:

98. jednání dne 20. 3. 2013

VODOHOSPODÁŘSKÝ FOND
vyhodnocení čerpání vodohospodářského fondu za rok 2012 o celkové čerpané výši 4 999 468 Kč
(včetně DPH) a návrh čerpání
vodohospodářského fondu na rok
2013 o celkovém objemu 3 mil. Kč.
Vodohospodářský fond je každoročně využíván na opravy a průběžnou údržbu vodohospodářského majetku města Strakonice.
Nejedná se tedy o investice do
nově budovaných zařízení a staveb. Ty se každoročně, na rozdíl
od vodohospodářského fondu,
pohybují o řád výš v desítkách
milionů korun (více březnový
Zpravodaj). V roce 2013 bude realizována zejména oprava prameniště ÚV Hajská, rekonstrukce čerpání stanice Modlešovice,
čištění kanalizační sítě, stavba
spojné kanalizační šachty v lokalitě Jezárky a dále osazení nových vodoměrů a výměna té části vodovodních přípojek, které
jsou součástí vodovodní sítě.

PLAVECKÝ STADION MÁ
NOVÉ VEDENÍ
jmenování vedoucího plaveckého
stadionu Ing. Karla Dvořáka od
1. 4. 2013.

VZNIKLA HISTORICKY PRVNÍ
RADA SENIORŮ
Radu seniorů města Strakonice.
Více uvádíme v článku Seniorům
blíže.

99. jednání dne 27. 3. 2013

PŘÍSPĚVKY PRO
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Kultura
poskytnutí příspěvků ve výši:
3 000 Kč Okresnímu sdružení hasičů ČMS okresu Strakonice na
zajištění výtvarné soutěže Požární
ochrana očima dětí 2013, 8 000 Kč
DDM Strakonice na zajištění programu Protančíme a prožijeme
jarní prázdniny 2013, 10 000 Kč
Pěveckému sboru Gymnázia Strakonice na účast 3. ročníku mezinárodního festivalu pěveckých sborů v Poreči v Chorvatsku ve dnech
4.–7. 4. 2013 a 4 000 Kč Osadnímu výboru Modlešovice na uspořádání Dětského dne 1. 6. 2013.

Sport
poskytnutí příspěvků ve výši:
3 000 Kč Basketbalovému klubu
Strakonice na ceny, upomínkové
předměty a rozhodčí při národním
finále v basketbalu pro dívky ročník
narození 2001 a mladší ve Strakonicích ve dnech 3.–5. 5. 2013,
1 000 Kč Martinu Chylíkovi na

PENÍZE PRO PREVENT
Zastupitelstvo města na svém
jednání ve středu 3. 4. 2013 souhlasilo s poskytnutím finančního
příspěvku ve výši 72 260 Kč, z to-

ho 48 950 Kč na zachování provozu Kontaktního centra Prevent
Strakonice a 23 310 Kč na terénní
programy.

SENIORŮM BLÍŽE
Dne 20. 3. 2013 byla radou města
ustavena Rada seniorů jako její
poradní orgán. Rada má pět členů
– Ivana Parkosová, Marcela Vacková, Marie Komanová, Jaroslav
Petráš, Stanislav Venclík.
Mezi její úkoly bude patřit:
– vytvoření příznivého celospolečenského klimatu a rovnoprávné postavení seniorů ve všech
oblastech života,
– snaha o větší a aktivnější zapojení seniorů a využití všech možností v oblasti společenského,
kulturního, sportovního života
a ostatních volnočasových aktivit,
2

– zabývání se otázkami týkajícími se života seniorů ve městě
(bydlení, oblast sociální a zdravotnictví, doprava, bezpečnost).
První schůzka rady se uskutečnila
17. 4. 2013 a jako hlavní body si
určila činnost Informačního centra seniorů, propagaci a dostatečnou informovanost o všem, co je
spojeno se životem seniorů ve
městě.
Větší prostor této problematice
bude věnován v příštím čísle Zpravodaje.
Ivana Parkosová

fotbalový turnaj starších a mladších přípravek ve Strakonicích dne
22. 6. 2013, 2 000 Kč SK Judo –
1990 Strakonice na pronájem sálu při Velké ceně města Strakonice
v judu pro kategorie mláďat, mladšího a staršího žactva v sokolovně
dne 8. 6. 2013, 2 000 Kč Janu
Schneedorferovi na rozhodčí a ceny a prominutí nájemného při
Memoriálu Petra Adlera pořádaného v házenkářské hale ve dnech
8.–9. 6. 2013, 5 000 Kč Sdružení
hasičů ČMS okresu Strakonice na
propagační předměty a drobné dětské ceny při VI. ročníku Otavského plamínku na prostranství pod
Hvězdou dne 4. 5. 2013, 2 000 Kč
TJ Fezko Strakonice – oddílu plaveckého sportu na plavecké závody
žactva a dorostu Zlatý fez na plaveckém stadionu dne 15. 6. 2013,
1 000 Kč Kanoeclubu České Budějovice na náklady při 31. ročníku
Sranda – vodáckých závodů na
Podskalí ve dnech 10.–12. 5. 2013,
3 000 Kč TJ Otava Strakonice na
technické zajištění závodu a diplomy a ceny při 24. ročníku veřejných závodů ve vodním slalomu na
Podskalí ve dnech 22.–23. 6. 2013,
5 000 Kč HC Strakonice, o. s., na
mezinárodní turnaj v ledním hokeji
v Ženevě ve dnech 1.–5. 4. 2013,
2 000 Kč TJ Dražejov na Dětský
sportovní den 14. 6. 2013 a fotbalové turnaje v kategorii mladší
a starší přípravky ve dnech 15. 6.

a 16. 6. 2013 Na Virtě, 2 000 Kč
TJ Sokol Strakonice na účast
cvičenců na Podřipském sletu
v Roudnici nad Labem ve dnech
25.–26. 5. 2013, 2 000 Kč TJ ČZ
Strakonice – oddílu orientačního
běhu na uspořádání oblastního mistrovství v orientačním běhu Jihočeského kraje na Zálesí dne 5. 5.
2013.

100. jednání dne 10. 4. 2013

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA
JELENKA SE OTEVÍRÁ
vyhodnocení výběrového řízení na
dodavatele stavebních prací, a to
konkrétně na komunikaci a inženýrské sítě průmyslové zóny
Jelenka a uzavření smlouvy o dílo na uvedené s uchazečem Silnice Klatovy, a. s., za cenu cca
7 126 849 Kč (včetně DPH).

MLADÍ ZÁCHRANÁŘI
PODPOŘENI
poskytnutí příspěvků ve výši:
3 000 Kč na ceny při soutěži mladých záchranářů Dokaž, že umíš
Klubu svazu civilní ochrany Strakonice, 4 000 Kč ZŠ F. L. Čelakovského na zajištění dopravy při
republikovém finále turnaje ve florbalu pro žáky 1. stupně v Praze ve
dnech 19.–20. 4. 2013.
Usnesení z jednání rady města
naleznete na www.strakonice.eu.

NÁZORY ZASTUPITELŮ MĚSTA
Na základě žádosti některých zastupitelů města byla znovu zařazena do Zpravodaje rubrika pojmenovaná Názory zastupitelů města,
která se objevovala ve Zpravodaji
města od srpna roku předminulého a v únoru minulého roku byla
pro její minimální využití pozastavena. V této rubrice zastupitelé
mohou sdělovat své názory a návrhy vždy na avizované konkrétní téma vztahující se k řešení problémů města. Pro tento měsíc je to
téma: Finanční situace města,
téma pro příští měsíc: Priority
města – odpovídají potřebám?
Vyjádření zastupitelů:
Současná finanční situace města
sice ještě není katastrofální, ale
hrozivá ano. Banky nám půjčí už
jen na směnky. Zapomeňte na velké opravy chodníků, na zlevnění vody, tepla či popelnic, nejsou peníze.
A podnikatelé – zaměstnavatelé tu
vítáni nejsou. Jen supermarkety.
Neopravuje se, pouze se „zalepují“ havárie. Zapomeňte na zájem
jednotlivého občana. Vedení měs-

ta investuje dost často do svých
pomníků, které po nich zůstanou
„Na věčné časy“. Pro lidi nejsou
důležité, zato jsou pěkně drahé.
A platíte je Vy.
Břetislav Hrdlička
V posledních letech město vybudovalo řadu objektů, které nám budou sloužit desítky let. Majetek
města se tak zvětšil o 2,2 miliardy
a za posledních deset let se více než
zdvojnásobil. Ovšem na to by náš
rozpočet zdaleka nestačil. Naštěstí
se nám podařilo získat úctyhodný
objem evropských dotací, a nejen
těch. Zhruba jednu sedminu každé
investice však město muselo spolufinancovat. Bohužel i to samo převyšovalo naše možnosti. Proto jsme
využily úvěry v celkové výši 524 milionů. Jinak by nám prostě evropské peníze utekly. Splátky úvěrů sice zatíží náš rozpočet, ovšem jen
natolik, že ještě každoročně zbyde na investice i v příštích letech.
Navíc z přijatých úvěrů už město
splatilo více než pětinu.
Pavel Pavel
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DO JARNÍHO ÚKLIDU SE ZAPOJILO 127 DOBROVOLNÍKŮ

NĚKDEJŠÍ RADNICE BY MOHLA ZNOVU PATŘIT MĚSTU

Celkem 127 dobrovolníků se 11.
dubna zapojilo do jarního úklidu
a čistilo společně deset vybraných
městských lokalit, které nejsou
vhodné pro strojové čištění. Za dvě
hodiny skončilo celkem 3,3 tuny
odpadků ve 110 pytlích. Kampaň
pod názvem Strakonice čistější
a krásnější pokračovala 20. dubna
čistěním řeky Otavy a 29. dubna
dětští zastupitelé a další dobrovolníci uklidili za nákupním parkem.
„Jarní úklid je součástí dlouhodobější aktivity, kterou se Strakonice
chtějí svým dílem připojit ke 35 milionům dobrovolníků na celém světě, kteří se každoročně zapojují do
světové kampaně „Ukliďme svět!,“
vysvětluje Michal Novotný, koor-

Budova bývalé vojenské správy
v Komenského ulici a přilehlé
pozemky by mohly patřit opět
městu. Strakoničtí zastupitelé na
březnovém zasedání souhlasili
s tím, že město požádá o bezúplatný převod tohoto historického majetku města.
Dům v Komenského ulici městu
dříve patřil a bývala zde radnice Nových Strakonic před jejich
sloučením s „levobřežními“ Strakonicemi. Později tu bylo vojen-

dinátor projektu Zdravé město
Strakonice. „Tato aktivita navazuje na řadu dílčích akcí, které se ve
Strakonicích již děly a dějí. Například to jsou akce Ekoporadny při
Šmidingerově knihovně, aktivity
ČSOP či neformální iniciativy Jsme
Strakonice nebo odboru životního
prostředí Městského úřadu Strakonice. Cílem je tyto dobré věci zviditelnit, podpořit a motivovat i další občany a organizace k péči o své
okolí a k hrdosti na své město.“
V květnu se mohou dobrovolníci
zapojit v rámci kampaně „Ukliďme svět!“ například do čistění
řeky Volyňky. Informace jsou na
www.strakonice.eu/zdravemesto.
(PR)

Do úklidu se zapojilo přes sto dobrovolníků.

Foto: Archiv MěÚ

ské ubytovací zařízení. Zatím není
rozhodnuto, jak a k čemu by měl
být objekt s pozemky využíván.
Vyloučeno není například využití
k charitativním účelům.
Zastupitelé rovněž souhlasili, aby
město požádalo stát o převedení pozemků a objektů bývalých
kasáren v Tovární ulici. Tyto
však, na rozdíl od někdejší radnice, historickým majetkem města nejsou.
(PR)

I VAŠÍ ZÁSLUHOU SE NARODÍ NOVÉ HŘIŠTĚ
Město Strakonice je jedno z 19
měst, kde bude společnost Lidl
realizovat Rákosníčkovo hřiště.
O jeho realizaci se zasloužili ti,
kteří svými hlasy v anketě podpořili jeho vznik. Město Strakonice se ve své kategorii umístilo na
prvním místě a získalo nejvyšší
počet hlasů napříč všemi kategoriemi. V současné době probíhají
mezi městem Strakonice a společností Lidl jednání, která upřesňují
umístění hřiště, jeho realizaci i samotné fungování. Hřiště by mělo
být umístěno na volné ploše, která
navazuje na parkoviště u obchodního domu Lidl. Dle informací,

které máme v současné době k dispozici, bude mít Rákosníčkovo
hřiště rozměry 14 x 17 m a bude
sestaveno z celkem 8 herních prvků od švédského výrobce. Herní
prvky určené pro děti od 2 do 5
let: multifunkční herní sestava
s Rákosníčkem – prolézačka, houpačka tzv. typu „Hnízdo“, dvě pružinové houpačky, pískoviště. Herní prvky určené pro děti od 2 do 12
let: houpačka, kolotoč, herní domeček. Hřiště bude oploceno a jeho součástí bude i mobiliář (5 laviček, 2 odpadkové koše a tabule na
informační a provozní řád).
David Andrlík, odbor rozvoje

STAVBY, KTERÉ LETOS ZASÁHNOU DO ŽIVOTA MĚSTA
Odchodem zimy se investoři, ale i město, pouští do naplánovaných investic. Ty svým ruchem bohužel v různých částech města znepříjemní
náš každodenní život. Pro informaci proto uvádíme ty nejdůležitější
Akce
ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace
ÚV Hajská – dálkové ovládání prameniště
ÚV Hajská – doplnění zařízení pro dávkování manganistanu draselného
v technologické lince
ČOV Strakonice – rozšíření aeračního systému
Vodohospodářský fond
Prodejní stánky a jejich zázemí (tržnice u Sv. Markéty)
Komunikace a inženýrské sítě průmyslové zóny Jelenka
Silnice event. č. III/02220 Starý Dražejov průtah – SO 102 a SO 401
Parovodní přípojka OD Maják čp. 141
Veřejné osvětlení přechodů pro chodce ulice Bezděkovská
Veřejné osvětlení přechodů pro chodce ulice Na Ohradě
Zateplení MŠ Lidická
Chodník u družiny ZŠ Dukelská
Demolice WC plocha pro pouť
Starý Dražejov – odvodnění komunikace, prodloužení kanalizace
Stavební úpravy – Velké náměstí čp. 1, čp. 2, čp. 270
ZŠ Čelakovského – školní jídelna
ZŠ Povážská
Havárie a opravy budov v majetku města
Budovy MŠ + ZŠ – údržba, opravy, havárie

projekty, které se budou letos realizovat. Bližší informace o jednotlivých akcích a termínech budeme průběžně uvádět ve Zpravodaji.
Pavel Pavel, místostarosta města
Předpokládané náklady
v Kč včetně DPH
90 000 000
300 000

Předpokládané zahájení
stavby
1. 7. 2013
léto 2013

280 000

léto 2013

700 000
3 000 000
5 384 500
7 260 000
3 993 000
471 900
496 100
435 600
6 050 000
363 000
60 500
290 400
22 385 000
4 549 600
45 000 000
800 000
800 000

léto 2013
rok 2013
1. 6. 2013
1. 6. 2013
1. 7. 2013
1. 7. 2013
1. 7. 2013
1. 7. 2013
1. 7. 2013
1. 9. 2013
1. 7. 2013
1. 5. 2013
1. 8. 2013
1. 7. 2013
rok 2013
celoročně
celoročně
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SDĚLENÍ

VE ŠKOLE KDYSI BÝVAL ÚŘAD, V BUDOUCNU BY SE TAM
MĚL VRÁTIT

prostředky od ministerstva financí
a současně nebyl nijak významně
zatížen rozpočet?

l

Dá se to tak říci. Stavba samotná
je rozdělena do sedmi etap. Doba,
po kterou by měla být realizována,
není určená, ale rozhodně to nebude v příštích dvou, třech letech.
V první etapě by mělo dojít k propojení budov čp. 1 a čp. 2 na Velkém náměstí s čp. 270 Na Stráži
(pozn. Komerční banka). V současnosti se zpracovává projekt.
Ten kromě propojení uvedených
budov, jehož součástí je i vestavba nového výtahu mezi čp. 1 a čp.
270, bude řešit další stavební
úpravy. Například zateplení severní fasády a rekonstrukci suterénu,
výměnu oken v jižní a severní fasádě, prodloužení schodiště a úpravu podkroví tak, aby v budoucnu
byla v tomto prostoru možná vestavba kanceláří.
Podle studie jsou náklady na stavbu odhadnuté na 22 milionů ko-

Úpravy objektu školy na Velkém náměstí současný rozpočet
města nezatíží

Školu v budově čp. 1 na Velkém náměstí v loňském roce opustili žáci.
Jedna z učeben v přízemí ještě slouží jako družina. Jinak je objekt
prázdný a čeká na rekonstrukci. Dům původně postavený jako radnice by se v budoucnu měl opět stát úřadem. Tajemník Městského úřadu ve Strakonicích Jan Tůma k tomu říká: „Po celkové rekonstrukci
a po propojení se sousedními budovami si klienti budou moci vyřizovat
své záležitosti pod jednou střechou a bezbariérově. Myslím, že to bude
velmi praktické a vnitřní chod úřadu se výrazně zefektivní.“
Současná situace je tedy z vašeho
ní studii nechali aktualizovat tak,
pohledu nevyhovující?
aby se počítalo již s propojením
všech čtyř budov na Velkém náDosud se ve Strakonicích úřaduje
městí.
v několika domech. Tři z nich se
nachází přímo na Velkém náměsJe vůbec možné, aby se celý úřad
tí, dva další v nádvorních budodo těchto budov vešel?
vách, pracoviště sociálního odboPokud by došlo k plánovanému
ru a oddělení evidence obyvatel,
propojení a k realizaci půdní vecestovních dokladů a občanských
stavby ve dvou objektech, pak by
průkazů sídlí ve Smetanově ulici
bylo možné všechny agendy doa odbor dopravy ve zrekonstruostat pod jednu střechu. Kromě již
vaném objektu v ulici Krále Jiřího
zmíněného odboru dopravy.
z Poděbrad. Agenda tohoto odboru by měla být vyřizována i v buTiskem již proběhla informace,
doucnu na stávajícím místě, přeže na realizaci takového projektu
devším vzhledem k parkovacím
by bylo třeba více než 130 milionů
možnostem. Právě díky uvolněné
korun, ale dotace bude činit sotva
škole, která leží mezi dvěma ob13 procent této částky, tedy 16,2
jekty MěÚ, se však naskytla možmilionu korun.
nost úřad sestěhovat dohromady
Porovnávání těchto dvou čísel
tak, aby jednotlivé agendy na sebe
je velmi zavádějící. Uvedených
navazovaly. Výhody by z toho mě16,205 milionu korun jsou účeloly plynout především pro klienty
vé prostředky od Ministerstva fiúřadu v podobě vyššího komfortu
nancí ČR na dořešení podmínek
a úspor času při vyřizování svých
výkonu státní správy obce s rozšízáležitostí.
řenou působností. Pod tím si lze
O tom, že by se úřad sestěhoval se
představit například rekonstrukci
uvažovalo již dříve?
či stavbu nových objektů úřadu.
Historicky byly budovy na Velkém
Mimochodem v současnosti vykonáměstí úřadem. Teprve později
náváme 62 procent činností právě
se jedna z nich změnila ve školu.
v rámci státní správy. Tyto peníze
Po převzetí agend z bývalého
není možné použít na nic dalšíokresního úřadu v roce 2003 se
ho, co nesouvisí s výkonem státní
počet úředníků více jak zdvojnásprávy, tedy například na nové
sobil. Bylo tedy třeba řešit otázku
chodníky. Města, resp. obce s rozumístění pracovníků. Zatím tyto
šířenou působností, na uvedené
agendy vykonáváme v cizích propeníze získaly nárok právě za přestorách, což je pro nás a naše klivzetí agendy od okresních úřadů.
enty nepraktické a ekonomicky
Požádali jsme o přesun těchto
nevýhodné. Navíc naše budovy ve
prostředků na dobu, kdy budeme
dvoře městského úřadu, kde sídlí
mít patřičné investice v takové fámajetkový odbor a stavební úřad,
zi realizace, abychom dotaci mohjsou již za hranicí své životnosli čerpat. Pak se ovšem stalo, že
ti a bez větších investic prakticky
dalších pět let, kdy mohly být tyto
nepoužitelné. V původní studii
účelové prostředky použity napříz roku 2006 ještě není počítáno
klad na nákup budovy Komerčs objektem Komerční banky. Přední banky nebo na rekonstrukci obpokládala se zde přístavba ke stájektu nynějšího odboru dopravy,
vajícím budovám úřadu do dvora.
nám je Ministerstvo financí ČR
O dva roky později se však podaodmítalo vyplatit. Teprve vloni se
řilo vyjednat výhodně ve třech
podařilo po složitých jednáních
splátkách odkup objektu Komerčdohodnout, že tyto peníze nám
ní banky. Sem se postupně přestěbudou letos poskytnuty.
hovalo několik odborů. Před dvěma roky, kdy v jižní části města již
To znamená, že se pustíte jen do
vyrůstala nová škola, jsme původčásti stavby tak, aby byly využity
4

Město Strakonice se zřejmě stane
novým vlastníkem kulturní památky nacházející se v blízkosti centra
města – místní sokolovny.
Foto: Archiv MěÚ

CHTÍT ČI NECHTÍT?
To byla otázka, na kterou hledalo odpověď zastupitelstvo na svém
jednání dne 3. 4. ve vztahu ke
strakonické sokolovně.
Osmnácti hlasy všech přítomných
bylo po krátké diskuzi, ve které
bylo poukazováno zejména na
její nedobrý stavební stav, odsouhlaseno pokračovat v jednáních s představiteli Sokola o bezúplatném převzetí a případných
podmínkách tohoto převodu.
Budova, jak všichni víme, není
prázdná, ale trénují tam různé
oddíly pod hlavičkou TJ Sokol.
Rozšiřování majetku vždy znamená závazek, pečovat o něj rukou řádného hospodáře. To platí
i v případě převzetí sokolovny. Budova není skutečně v nejlepším
technickém stavu a bude vyžadovat rozsáhlou rekonstrukci, modernizaci a samozřejmě i zvýšené
náklady města na její provoz.

run. Předpokládáme, že vysoutěžená cena ale bude podstatně nižší.
Jak by se v budoucnu stavba mohla vyvíjet?
Ve druhé etapě by teprve došlo
k vnitřním úpravám ve zvýšeném
přízemí školy, kam by se po té
nastěhoval odbor vnitřních věcí.
V následujících etapách by byla rekonstruována další patra a postupně by se úřad za provozu přestavěl
a přestěhoval. To je ovšem hudba
budoucnosti. Například poslední
etapa je závislá na rekonstrukci
zbývající části Velkého náměstí,
kdy by byl realizován centrální
vstup pod stávající rampou.
Pokud byste se v příštích letech
pustili do realizace dalších etap,
pokusíte se získat dotace?
Samozřejmě, že bychom usilovali
o dotace, tak jako u jiných projektů. Od toho se ostatně případné
další stavební práce přímo odvíjejí.
(PR)
Ale necháme vědomě chátrat
a zchátrat kulturní památku ve
středu města, o kterou se zasloužila řada našich občanů?
Málokdo totiž ví, že výstavba této
budovy se dá s trochou nadsázky
přirovnat k výstavbě Národního
divadla v Praze. Aby strakonická
sokolská obec získala potřebné
finance na výstavbu sokolovny,
musela pořádat věcnou loterii, zábavy, sbírky a vydávala úpisové
slosovací podílní listy, které byly
velmi brzy rozebrány.
Přispívali i místní živnostníci a továrníci. Pozadu nezůstalo ani město, které přispělo částkou 10.000
zl. v materiálu a pozemkem.
Od svého otevření 21. 11. 1896 se
stala nová sokolovna střediskem
nejen tělocvičného, ale především
společenského života města a zůstala jím až do stavby kulturního
domu v 60. letech 20. století.
Je to tedy dům, který je těsně spojen s naším městem, jeho historii
i současností, tedy s námi všemi.
Po případném převzetí budovy
a její následné rekonstrukci zde
může zůstat nejen sportovní
činnost, ale může se stát opět
i kulturním stánkem. Není také
žádným tajemstvím, že na rekonstrukci památek se dají finanční
prostředky shánět mnohem lépe
než na opravy či stavbu kulturních
zařízení.
To byly tedy hlavní důvody, které
vedly radu města k tomu, aby doporučila zastupitelstvu pokračovat
v jednáních o převodu sokolovny.
Ivana Říhová, místostarostka
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INFORMACE

TRASY PRO CYKLISTY SE ZLEPŠUJÍ,
ALE PRŮJEZD MĚSTEM NENÍ PŘÍLIŠ POHODLNÝ
Desítky cyklistů zahájily v loňském roce sezonu v pedálech kol
cyklovýletem v rámci Strakonického vítání léta. Také letos byl pro
fandy cyklistického sportu připravený výlet. Krásné okolí Strakonic po dlouhé zimě přímo vybízí
k jarním projížďkám. Soutok dvou
řek přivádí navíc do města dvě jihočeské cyklistické trasy. Podél
říčních toků vede Otavská cyklistická cesta a brzy povede také
Cyklistická cesta Volyňka. Právě
okolí řek je pro svůj pozvolnější
terén vhodné i pro méně zkušené cyklisty.
Otavská cyklistická cesta je dlouhá 160 kilometrů a dobře proznačená. Většina úseků vede po
místních nebo účelových komunikacích, kde cyklisté nejsou
ohrožováni ostatní dopravou.
Cyklocesta začíná na šumavské
Modravě (Plzeňský kraj) a přes
Strakonice vede až do Zvíkovského Podhradí. Je zde zatím stále několik kratších problematických úseků, kdy cyklisté musí
vyjet na komunikace zatížené intenzivnější dopravou. Podél cesty
je vybudována doprovodná infrastruktura – odpočívadla s posezením, kolostavy s odpadkovými
koši. Dvě desítky informačních
panelů zpestřují trasu zajímavostmi z okolí.
Cyklocesta Volyňka bude dlouhá
42 kilometrů a také povede vesměs po zpevněných účelových
komunikacích. K jejímu proznačení, vybudování odpočívadel a instalaci informačních panelů se
podařilo v letošním roce získat dotaci z Regionálního operačního
programu. U cesty při dolním toku řeky ve Strakonicích na Barvínkově by ještě letos mělo vyrůst
také venkovní sportoviště s deseti posilovacími stroji.
l

Páteřní cyklostezka čeká na
stavební povolení

Průjezd městem by v budoucnu
měla usnadnit páteřní cyklostezka
dlouhá 2,9 kilometru. „Její největší přednost bude spočívat v tom, že
cyklisty bezpečně provede Strakonicemi, aniž by přišli do kontaktu
s ostatním provozem,“ vysvětluje
výhody plánované stavby pracovník odboru rozvoje MěÚ a cyklista
Jaroslav Bašta. Trasa páteřní cyklostezky povede po pravém břehu
Volyňky k soutoku s Otavou a dále až k Blatenskému mostu. Jako
vhodné se k tomuto účelu nabízejí

nové protipovodňové hráze. Konstrukčně nebrání tomu, aby cyklostezka vedla po jejich vrcholu
či náplavce. V současnosti je na
stavbu cyklostezky vydáno územní
rozhodnutí a připravuje se žádost
o stavební povolení. Stávající cyklostezka z Podskalí bude pokračovat po levém břehu až k mostu
Ellerova a naváže na plánovanou
cyklostezku přes plochu pro
pouť a Sídliště 1. máje. Propojení
pravého a levého břehu je zatím
v plánu přes most v Ellerově ulici, popř. přes most Jana Palacha.
Dosud je průjezd Strakonicemi na
kole komplikovanější, neboť je
možné (s výjimkou zmíněné cyklostezky na Podskalí) využívat jen
běžné komunikace. Tyto jsou sice
dobře označené, ale vzhledem
k tomu, že se o ně cyklisté musí
dělit buď s chodci nebo s automobily, bez vzájemné tolerance a respektu může být pohyb po nich
problematický a občas i nebezpečný. Ve Strakonicích je téměř sedmnáct kilometrů značených cyklistických stezek a tras. Většina
cyklotras je vedena po vozovkách
mimo obytné zóny a po stezkách
společných s chodci. Další vedou
po účelových komunikacích. Cyklisté si nejčastěji stěžují na chybějící spojení severní části města
s centrem a taktéž na absenci propojení podél řek. Chybí jim vyhrazené pruhy pro cyklisty na vozovkách a až na výjimky vlastní
přejezdy na křižovatkách. Vadí
také nejednotný systém vedení
cyklistů a nelogické ukončování
cyklistických tras. „Dílčí úpravy
se samozřejmě snažíme realizovat
při rekonstrukci konkrétních komunikací. Ovšem „předělat“ takto
komunikace v celém městě je z hlediska finančních i prostorových
možností v současnosti neproveditelné. Je třeba si také uvědomit, že strakonická veřejnost není
v otázce cyklotras rozhodně jednotná. To, co vyhovuje cyklistům,
se obvykle nelíbí chodcům, resp. řidičům, neboť pruhy pro cyklisty
většinou uberou část chodníku či
silnice,“ říká Václav Býček, vedoucí odboru dopravy.
l

Nadace Jihočeské cyklostezky
podporuje akce pro cyklisty

Jízda na kole po cyklistických trasách mimo město nabízí více
komfortu a bezpečí. Cykloturisty
a jejich aktivity podporuje nadace Jihočeské cyklostezky. Město

Strakonice má své zastoupení v její pracovní skupině. „Nadace pořádá nebo se podílí na řadě akcí,
v některých případech zajišťuje
i bezplatnou dopravu. Záleží samozřejmě na dostatečném počtu
účastníků,“ říká Jaroslav Bašta.

Cyklostezka na Podskalí.
Jednou z větších letošních akcí,
na kterou by bylo možno zajistit
bezplatnou dopravu ze Strakonic
a zpět, bude oficiální zahájení cyklistické sezony 2013 v Jihočeském
kraji pod názvem Na kole Šumavou z renesančních Prachatic. Koná se 11. května. Více informací
naleznete na stránkách nadace
www.jihoceske-cyklostezky.cz.
Další zajímavou aktivitou pro milovníky jednostopých vozidel na

vlastní pohon bude Strakonická
100 a Po stopách Švandy dudáka. Devatenáctý ročník pochodu
a cyklojízdy se uskuteční ve dnech
7.–9. června.
Pro cyklisty, kteří chtějí vědět
více o programu pořádaném „v pe-

Foto: R. Malota, archiv MěÚ
dálech kol“, připravilo město
Strakonice informační službu.
Kdo by měl zájem o zasílání informací, může napsat svůj požadavek na e-mailovou adresu
jaroslav.basta@mu-st.cz, předmět:
cykloakce. „Tato služba je zdarma. Jejím smyslem je, aby strakoničtí cyklisté byli lépe informováni
o akcích nadace i jiných organizátorů,“ doplňuje J. Bašta.
(PR)

Z BÝVALÝCH ŠKOLNÍCH DÍLEN JE NOVÉ ZAŘÍZENÍ
PRO DOSPÍVAJÍCÍ MLÁDEŽ
V našich dětech jsou uloženy všechny velké šance tohoto světa, řekl
kdysi dávno velikán ruské literatury L. N. Tolstoj. Toto moudré nadčasové konstatování platí dodnes.
Ale!!! Ne všechny děti mají dobré
zázemí, ne všem je umožněno trávit volný čas v kroužcích či na sportovištích. Mnozí prostě nemohou
nebo také často nechtějí. Potýkají
se se svými problémy na prahu dospívání a často potom sahají po
prostředcích, které je strhávají na
šikmou plochu. A právě pro ně, ale
nejen pro ně, bylo 27. března otevřeno nové nízkoprahové zařízení.
Původně myšlenku dětí z dětského zastupitelstva začalo město
připravovat k realizaci v lokalitě
Na Křemelce. Pak byly vyčleněny
prostory v Lidické ulici a následně
město začalo spolupracovat s o.s.
Prevent, který prostory připravil
pro klub. V prostorách bývalých
dílen ZŠ Velké náměstí za tělocvičnou v Radomyšlské ulici
vznikl klub, kam může přicházet
mládež od 14 let od po do čt, od
14 do 19 hodin. Mohou si přijít

jen tak popovídat, podělit se o své
problémy nebo třeba jen zahrát
deskové hry či fotbálek. Nízkoprahové zařízení, které dostalo
název CROSS, je registrovanou
sociální službou, podle zákona
o soc. službách a jeho zřizovatelem je výše uvedené občanské
sdružení PREVENT, které na provoz zařízení dostalo od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR dotaci ve výši 670 000 Kč. Náklady
na provoz jsou však téměř dvojnásobné. A právě tady slíbilo pomoc město, nejen vlastní participací, ale také i pomocí při hledání
možných sponzorů. Svou pomoc
opírá i o Komunitní plán sociálních služeb pro Strakonice, který
stanovil potřebu tohoto zařízení
jako prioritu a byl zastupitelstvem
schválen v prosinci roku 2011.
Cílem nízkoprahového zařízení je
odvrátit cílovou skupinu (14–26
let) od rizikového životního stylu
a zmírnit co nejvíce následky rizikového chování, pokud se již vyskytlo.
Ivana Říhová, místostarostka
města
5
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ZPRÁVY
Během měsíce března jsme zaregistrovali více než devět stovek událostí. Zde jsou
nejzajímavější z nich.
– Ve večerních hodinách dne 1. 3.
2013 jsme byli požádáni hlídkou
Policie ČR o asistenci v ulici Ellerova, kde hlídka obvodního oddělení
zadržela čtyři pachatele krádeže,
kteří v obci Řepice odcizili měděné
okapy. Strážníci asistovali při předvedení těchto osob na OO PČR, kde
vyčkali během předběžného výslechu všech čtyř pachatelů krádeže.
– Krátce po poledni dne 2. 3. nám
pracovnice ČD Strakonice oznámila, že ve vestibulu vlakového
nádraží se nachází muž, který zde
dělá nepořádek. Odhazuje odpadky, dává nohy na sedadlo lavičky
a požívá zde alkoholické nápoje.
Na místě provedli strážníci MP
u muže kontrolu totožnosti a následně vyřešili v blokovém řízení.
– Krátce před půlnocí dne 6. 3.
jsme přijali oznámení od obsluhy
z restaurace v ulici Hradební, že
zde mají problém s jedním hostem. Na místě strážníci zjistili,
že muž obtěžuje svým chováním
ostatní. Strážníci jej vyzvali k pro-

kázání totožnosti, na což dotyčný
nereagoval a strážníky začal slovně urážet. Poté byl muž předveden na Policii ČR ke zjištění totožnosti a jeho chování bude dále
řešit oddělení přestupků na MÚ.
– Kolem hlídky MP dne 9. 3. vyjelo od jednoho z domů v obci
Střela vozidlo velkou rychlostí.
Těsně minulo služební vozidlo MP
a zamířilo k výjezdu mezi domy
ven z obce. Strážníci pojali podezření z přestupku, vozidlo zastavili
a provedli u řidiče kontrolu totožnosti. Jelikož byl z muže cítit alkohol, provedli strážníci orientační
dechovou zkoušku, kterou bylo
zjištěno 1,32 promile alkoholu
v dechu. Řidič byl předán hlídce
Policie ČR.
– Ve večerních hodinách dne
12. 3., při kontrole parkoviště
u prodejny v ulici Ellerova, uviděli
strážníci muže, který má v současné době zákaz řízení, nasedat do
vozidla a odjíždět směrem do této
ulice. Hlídka MP řidiče dojela a zastavila. Muž při kontrole totožnosti
uvedl, že řidičský průkaz nevlastní.
Následně strážníci zjistili, že vozidlo má propadlou TK a na zadním
sedadle sedí tři děti bez autoseda-

ček. K dořešení byla na místo přivolána hlídka Policie ČR.
– Ve večerních hodinách dne
21. 3., při kontrole ulice Spojařů,
zjistili strážníci MP, že od mateřské školky vychází dva muži,
z nichž jeden tlačí káru, na které má dvě europalety. Strážníkům
vzniklo podezření z přestupku proti majetku. Na místě byla u obou
provedena kontrola totožnosti a na
dotaz, proč vzali palety, jeden
z nich odpověděl, že je vzal on na
zatopení. Vzhledem k tomu, že dotyčný se v posledních třech letech
nedopustil žádné jiné majetkové
trestné činnosti, byl strážníky vyřešen na místě v blokovém řízení.
– V brzkých ranních hodinách dne
23. 3. spatřila hlídka MP v ulici Lidická vozidlo, jehož řidič kličkoval
po komunikaci. Strážníci pojali podezření, že vozidlo řídí řidič pod
vlivem alkoholu nebo jiné návykové
látky. Proto se za vozidlem vydali.
Řidič zastavil na parkovišti na Sídlišti 1. máje. Hlídka MP přistoupila
k vozu, kde seděly tři osoby. U řidičky byla provedena kontrola totožnosti a následně jí bylo naměřeno 1,35 promile alkoholu, na místo
byla přivolána hlídka Policie ČR.

– V odpoledních hodinách dne
29. 3. zjistil strážník MP za pomoci kamerového systému, jak na
Velké náměstí k soše Švandy dudáka nosí nějaký muž křeslo, stolek, počítač, židle, oblečení a pod.
Na místo byla přivolána hlídka
MP. Strážníci provedli u muže
kontrolu totožnosti. Na dotaz,
proč zde uvedené věci skladuje,
odpověděl, že řeší svou životní situaci a věci rozdává lidem, kteří
o ně budou mít zájem. Strážníci
muži sdělili podezření z přestupku neoprávněného záboru veřejného prostranství a vyzvali jej
k odstranění věcí. Dotyčný své věci odnosil zpět do průjezdu domu
na Velkém náměstí.
– Po čtvrté hodině ranní dne
30. 3. přišla na služebnu MP žena,
která uvedla, že byla napadena
svým přítelem. Žena měla zakrvácený obličej a na očích velké krevní podlitiny. Strážník městské policie ji na služebně poskytl první
pomoc a poté ji hlídka MP převezla k ošetření do nemocnice. Pak
celou záležitost převzala hlídka
Policie ČR k následnému šetření.
Milan Michálek, velitel strážníků
MP Strakonice

HARMONOGRAM ČIŠTĚNÍ ULIC MĚSTA POSUNUT O TÝDEN
Vzhledem ke klimatickým podmínkám bylo započato se strojním čištěním ulic města o jeden
týden později, než bylo původně
plánováno a uveřejněno v dubno-

Do barev se obléklo v dubnu Velké náměstí ve Strakonicích. Opentlený
strom, který byl instalován na kruhovém objezdu, doplnily květy cibulovin a macešek.
Foto: Archiv MěÚ

ŠVEJKOVA PADESÁTKA STARTUJE I ZE STRAKONIC
Třetí obnovený ročník oblíbeného
turistického pochodu Švejkova padesátka se koná v sobotu 4. května
2013. Startuje se tradičně z Písku
a letos také poprvé ze Strakonic.
Vyrazit odtud můžete po svých i na
lodích. Vodáky čeká 28 kilometrová plavba po Otavě do královského
města Písek. Pěší budou muset
zvládnou 33 kilometrovou trasu
přes Hajskou a Čejetice kolem památníku Jana Žižky a rybníka Řežabince do Putimi a odtud do Písku. Trasa není okružní a v Písku
končí. Cestu si zvláště turisté s dětmi mohou zkrátit a vrátit se vlakem ze Sudoměře či Putimi. Trasy, které startují z Písku, najdete
na www.josefsvejk.cz.
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Start ze Strakonic je průběžný od
8.00 do 10.00 hodin od plaveckého stadionu. Vodáci mají možnost
svá plavidla spustit na Otavu přímo za stadionem pod silničním
mostem, tj. asi 100 m od stánku
s registrací účastníků. Z Písku se
startuje ve stejné době z Palackého sadů a turisty vyprovodí Josef
Švejk i paní Müllerová.
Účastníci zaplatí 20 korunový
registrační poplatek a obdrží vše
potřebné včetně mapky tras a prvního razítka. Další razítka posbírají cestou. Opozdilí navrátilci
si budou moci vyzvednout diplom
v Městském informačním centru
Strakonice.
(PR)

vém Zpravodaji 2013. Přehled lokalit je totožný, mění se pouze termín čištění, a to s týdenním
posunem. Aktuální přehled naleznete na www.tsst.cz.
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INFORMACE/AKCE

PĚVECKÝ SBOR GYMNÁZIA STRAKONICE REPREZENTOVAL
V CHORVATSKU I V ITÁLII
Neobyčejné dny zažil sbor Gymnázia Strakonice začátkem dubna,
kdy hostoval v chorvatské Poreči
na Istra Music Festival, ale navštívil i krásné břehy italských měst
Monfalcone a Benátky. Po čtyři
dny sbor ukazoval svůj pěvecký

klarinetů a houslí, za což si sbor
odvezl domů zlatý diplom. Završením chorvatského festivalu byl
průvod Porečí, ve kterém každý
sbor ukázal temperament sobě
vlastní. Ovšem to by nebyl správný strakonický sbor, aby si neza-

UZÁVĚRKA SPOLEČNÉHO GRANTU SE BLÍŽÍ!
Jste neziskovou nebo
příspěvkovou organizací, společenstvím vlastníků jednotek či neformální skupinou?
Chcete dělat něco zajímavého,
prospěšného a není Vám lhostejné
Vaše okolí?

Pak si najděte více informací na
www.strakonice.eu/zdravemesto
nebo www.konabo.cz.
Uzávěrka Společného grantového
kola Zdravého města Strakonice
a Komunitní nadace Blanicko –
otavské je již 5. 6. 2013.

SVATEBNÍ VELETRH
Neděle 26. května 2013 od 10.00 do 18.00 hodin na strakonickém hradě
V programu bude například přeukázky šperků a zkoušky účesů.
hlídka svatebních a společenských
Moderuje Miss České republiky
šatů, klobouků, vlasových doplň2003 Lucie Křížková Váchová.
ků, možnost konzultace s vizáVíce informací naleznete na stránžistkami, luxusní spodní prádlo,
kách www.grapeveletrhy.cz

INDANCE V NOVÝCH PROSTORÁCH

Pěvecký sbor strakonického gymnázia se účastnil začátkem dubna festivalu v Chorvatsku.
Foto: Archiv sboru
um na nejrůznějších místech. Prvzpíval třeba i v kostele v Rovinji
ní koncert se uskutečnil na pozvánebo si písněmi neukrátil chvíle
ní spřáteleného sboru v již zmína cestách. Díky vedení sbormisněném městečku Monfalcone, kde
tryně paní Marcely Mikové sbor
hlasy obou sborů rozezněly zdejúspěšně reprezentoval nejen naše
ší kostel. Druhý den, na koncertě
město, ale i celou Českou repubv hotelovém sále v Poreči, zazněly
liku. Za podporu děkujeme městu
od strakonického sboru nejen zaStrakonice a Jihočeskému kraji.
hraniční písně, ale i zvuky dud,
Kateřina Kovářová

Taneční škola otevřela ve Strakonicích svou pobočku již v říjnu
loňského roku. Kurzy pro děti od
tří let, pro mládež i dospělé, probíhaly až do začátku dubna 2013
v prostorách TJ Sokol Strakonice.
Město Strakonice v září loňského
roku vyhlásilo výběrové řízení na
nájem prostor v bývalé budově
ZŠ Lidická (naproti nemocnici).
Taneční škola InDance předložila
svůj projekt a výběrové řízení vyhrála. Od 1. dubna se tedy kurzy taneční školy InDance přesunuly do nových prostor. Více informací o taneční škole najdete na
jejich stránkách www.indance.cz
Klára Obrusníková

S dětmi z taneční školy InDance si
na vánočním představení zazpívala i Olga Lounová. Foto: Archiv
taneční školy InDance

AŽ 100 000 KČ NA AKCI?
Je Vám méně než 26 let a chcete dělat
něco prospěšného?
Pak možná nevíte, že můžete získat i více než 100 000 Kč na svoji aktivitu!
Pokud Vás to zaujalo a jste:
– školní třída,
– neformální skupina mladých
lidí,
– nezisková organizace řízená
mladými lidmi (zde je věk až
do 30 let),
přihlaste se na informační seminář, který se uskuteční 22. května
v 15.00 hodin.
Seminář je zdarma a je otevřen
rovněž učitelům, vedoucím oddílů
a všem dalším, kteří s cílovými
skupinami mládeže pracují.

Máte-li zájem o účast, zašlete
své jméno a věk, popř. kontaktní informace na mailovou adresu
zdravemesto@strakonice.eu, a to
nejpozději 15. května 2013.
Přihlášeným bude místo konání
zasláno e-mailem (prostor bude
zvolen dle počtu a složení účastníků).
V rámci Evropského roku občanství 2013 pořádá Zdravé město
Strakonice a občanské sdružení
DO SVĚTA, regionální konzultant programu Mládež v akci.

Seznam aktuálních grantů pro mládež:
O2 Think Big – další výzva bude v květnu
10 000–70 000 Kč
KONABO – uzávěrka 5. června
do 20 000 Kč
One World, Many Voices – uzávěrka 17. června 10 000–100 000 Kč
(školní třídy)
Nadace Vodafone – uzávěrka 30. června
od 50 000 Kč výše
Program Mládež EU v akci – uzávěrka 1. října
od 5 000–60 000 €

ŽÁCI F. L. ČELAKOVSKÉHO POSTUPUJÍ DO FINÁLE
V úterý 26. 3. 2013 se konal v Praze turnaj nejlepších florbalových
týmů Čech, určený žákům 1. stupně ZŠ. Po vítězství v okresním
a krajském kole se ho zúčastnili

Mlýn, v němž se rozhodne o nejlepším florbalovém týmu 1. stupně. Gratulujeme a držíme palce.
Bojovali: Filip Němeček, Kryštof Býček, Vilém Braun, Šimon

Žáci získali krásné třetí místo v konkurenci osmi týmů. Foto: Archiv školy
i chlapci ze ZŠ F. L. Čelakovského.
V konkurenci dalších osmi týmů
(mj. z Prahy, Klatov, Ústí nad Labem) se neztratili a po skvělých výkonech obsadili krásné třetí místo,
které znamená postup na finálový
turnaj v pražské aréně Podvinný

Hůda, Marek Bečvář, Daniel Karger, Vlasta Kučava, Štěpán Kalbáč, Václav Svach, Filip Andrle,
David Mrkvička, Jan Kuneš pod
vedením Jany Andrlové a Jana
Pňáčka.
Pavlína Kalbáčová
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AKCE A PROGRAM KIN
Doporučená přístupnost: přístupný
JEDLÍCI
ANEB STO KILO LÁSKY
Vstupné: 90 Kč

5. 5.
Květnové oslavy
Více viz strana 6.
7. 5.
Divadlo Loudadlo – Na kouzelném paloučku
Dům kultury, od 16.00 hod.
Loutkorevue pro děti.
Hosté pořadu JŮ a HELE.
10. 5.
Koncert Charlie Straight
Dům kultury, od 21.00 hod.
Koncert indie rockové / britpopové kapely z Třince, předkapela
A Banquet.
13. 5.
K. H. Mácha – Máj
Dům kultury, od 19.30 hod.
Máchův Máj se vrací na jeviště
v ženském podání skvělé herečky
a zpěvačky Báry Hrzánové.
14. 5.
Vojta Kiďák Tomáško
Rytířský sál, od 19.30 hod.
Koncert trampského a folkového
písničkáře.
19. 5.
Taneční odpoledne s písničkou
Dům kultury, od 15.00 hod.
Hraje Miroslav Chodl.
20. 5.
Večer s Luďkem Munzarem
Rytířský sál, od 19.30 hod.
Vyprávění o jeho působení v Národním divadle a o soukromém
životě.
22. 5.
Duo Harmonika
Rytířský sál, od 19.30 hod.
Koncertní program světových
evergreenů po folklorně laděné
lidové písničky.
27. 5.
Caveman
Dům kultury, od 19.30 hod.
Největší současný hit na české
divadelní scéně!
30. 5.
Robert Křesťan a Druhá tráva
Dům kultury, od 19.30 hod.
Do 5. 5.
Jiří Meitner
Ohlédnutí 1975–2013 – olejomalby, pastely a grafika
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8. 5.–3. 6. 2013
Vzpomínka – Obrazy z KT Flossenbürg
Díla umělců, kteří byli uvězněni
v koncentračním táboře Flossenbürg.
7. 5. v 16.00 hod. vernisáž v Maltézském sále strakonického hradu

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN
1.–2. 6.
Národní šampionát mažoretkových skupin
11. 6.
Psychotronik Stanley Bradley
13.–14. 6.
Strakonický dudáček
15. 6.
Dance show
18. 6.
Honza a František Nedvědi s kapelou, Letní kino
21. 6.
Koncert Tři sestry, Doctor P.P.,
E!E, MZH, Letní kino
24. 6.
Divadlo Járy Cimrmana – České
nebe
7.– 26. 6.
Výstava prací a děl žáků Základní umělecké školy Strakonice
6. 6. Vernisáž k výstavě v 16.00 hodin Maltézský sál
10.–14. 6.
„PRESTA JIŽNÍ ČECHY“ –
Český svaz stavebních inženýrů
pořádá 7. ročník soutěžní přehlídky stavebních realizací. Vystaveny budou oceněné stavby
ve městě či blízkém okolí. Sál
U Kata.

KINO OKO STRAKONICE
Středa 1. května
Od 17.30 a 20.00 hod.
USA, romantický, titulky, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
BEZPEČNÝ PŘÍSTAV
Vstupné: 100 Kč
Čtvrtek 2. – neděle 5. května
Od 17.30 a 20.00 hod.
ČR, komedie, 90, 2D

Pondělí 6. – středa 8. května
Od 17.30 a 20.00 hod.
USA, hororová komedie, titulky,
2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
SCARY MOVIE 5
Vstupné: 100 Kč
Čtvrtek 9. – pátek 10. května
Od 17.30 a 20.00 hod.
USA, akční dobrodružný, dabing,
109
Doporučená přístupnost: od 12 let
IRON MAN 3 3D
Vstupné: 165 Kč, děti do 15 let
140 Kč
Sobota 11. – pondělí 13. května
Od 17.30 a 20.00 hod.
ČR, komedie, 102, 2D
Doporučená přístupnost: všem
MARTIN A VENUŠE
Vstupné: 90 Kč
Úterý 14. – středa 15. května
Od 17.30 a 20.00 hod.
USA, komedie, titulky, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
VELKÁ SVATBA
Vstupné: 100 Kč
Čtvrtek 16. – neděle 19. května
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
ČR, pohádka, 100, 2D
Doporučená přístupnost: přístupný
KOVÁŘ Z PODLESÍ
Vstupné: 100 Kč
Čtvrtek 16. – pátek 17. května
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
VB, horor/thriller, titulky, 100, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
ZÁHADA HORY MRTVÝCH
Vstupné: 100 Kč
Sobota 18. – neděle 19. května
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
ČR, dokument, titulky, 90, 2D
Doporučená přístupnost: přístupný
NAZARETH – NEKONEČNÝ
ROCKOVÝ MEJDAN
Vstupné: 80 Kč
Pondělí 20. – středa 22. května
POZOR!!! od 17.00 a 20.00,
ÚT jen od 17.30 hod.
USA, drama/romantický, titulky,
148, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
VELKÝ GATSBY 3D
Vstupné: 130 Kč

Čtvrtek 23. – sobota 25. května
POZOR!!! od 17.30 a 20.00,
SO jen od 17.30 hod.
ČR, dokumentární, 76, 2D
Doporučená přístupnost: všem
FULMAYA, DĚVČÁTKO
S TENKÝMA NOHAMA
Vstupné: 90 Kč
Sobota 25. – neděle 26. května
POZOR!!! SO jen od 20.00,
NE jen od 17.30 hod.
USA, sci-fi thriller, titulky, 125, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
HOSTITEL
Vstupné: 90 Kč
Neděle 26. – pondělí 27. května
POZOR!!! od 17.30 a 20.00,
NE jen od 20.00 hod.
USA, akční/dobrodružný/krimi/
thriller, titulky, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
RYCHLE A ZBĚSILE 6
Vstupné: 120 Kč
Úterý 28. – středa 29. května
Od 17.30 a 20.00 hod.
ČR, thriller/dobrodružný, 90, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
ISABEL
Vstupné: 90 Kč
Čtvrtek 30. května – neděle 2. června
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
USA, animovaný, dabing
Doporučená přístupnost: všem
KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH
STRÁŽCŮ 3D
Vstupné: 150 Kč
Čtvrtek 30. května – pondělí 3.
června
POZOR!!! jen od 20.00,
PO od 17.30 a 20.00 hod.
ČR, komedie, 2D
Doporučená přístupnost: všem
DONŠAJNI
Vstupné: 100 Kč

SENIORSKÉ STŘEDY
Středa 16. května
POZOR!!! od 9.30 hod.
ČR, komedie, 133, 2D
Promítání pro seniory a handicapované
BABOVŘESKY
Vstupné: 50 Kč

FILMOVÝ KLUB – KINO OKO
Úterý 21. května
Od 20.00 hod.
ČR, dokument, 110, 2D
Doporučená přístupnost: přístupný
HLEDÁ SE PREZIDENT
Vstupné: 65 a 80 Kč
Změna programu vyhrazena.
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AKCE

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

9.–17. 5. – Prodejní výstava
prací žáků ZŠ speciální. ŠK,
vstupní hala. Vernisáž s názvem Máme doma strašidlo
dne 7. 5. od 14.00 hod.
22. 5.–24. 6. – Divadlo. Výstava prací žáků PaeDr. Jarmily Lískovcové a Mgr. Ivany
Schwarzové ze ZUŠ Strakonice. ŠK, vstupní hala.
7. a 14. 5. – Škola finanční
gramotnosti – Pro přihlášené
účastníky. ŠK, společenský sál,
15.30 hod.
11. 5. – V rámci mezinárodní
kampaně Clean up the world!
organizujeme akci Ukliďme si
Volyňku! Pořádá Ekoporadna ŠK, ZO ČSOP, Jsme Strakonice a Volyně v dolyně. Sraz
ve 13.00 hod. ve Strakonicích
Na Dubovci nebo ve Volyni
na koupališti, cílem bude jez
u Strunkovic nad Volyňkou.
13. 5. – Výměnná burza samolepek zvířátek do alba Naše země – Báječná cesta za

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
Restaurovaná křesla z období kolem r. 1870.
KAPITULNÍ SÍŇ
Konzervování archeologických
nálezů
15. 5. 2013 v 17.00 hod.

l

l

l

poznáním. ŠK, společenský
sál, 15.00–18.00 hod.
14. 5. – Ve vlastních názorech se shodnu s každým.
Akademie volného času přivítá známého spisovatele, herce a loutkoherce pana Ivana
Krause. ŠK, společenský sál,
17.00 hod.
14. 5. – Kurzy počítačové
gramotnosti – přednostně
pro čtenáře ŠK! Pro začátečníky: Práce s internetem –
posílání e-mailu s přílohami.
ŠK, studovna, 9.30 hod. Pro
pokročilé: Digitální fotografie, počítačová grafika. ŠK,
studovna, 15.30 hod. Přihlášky jen závazně – 380 422 707,
admin@knih-st.cz.
17. 5. – DRUMCIRCLE –
bubnování pro všechny. K dispozici budou africké bubny
djembe a další perkusivní nástroje. Nutné účast předem potvrdit! Poplatek 50 Kč uhraďte nejpozději do 10. května
osobně v hudebním oddělení.
Více info na hudebni@knih-st.cz. Akce se uskuteční na III.
hradním nádvoří, při nepřízni počasí ve společenském sále ŠK, v 18.00 hod.
21. 5. – Zveme vás na vege
grilovačku – jako zakončení
kurzů zdravého veg(etari)ánského vaření. Přihlašovat se
můžete na jan.juras@knih-st.cz.

Přednáška na téma specifická
konzervace předmětů nalezených
při archeologických výzkumech.
Přednášející: Mgr. Nela Vadlejchová. Vstupné: 20/10 Kč
Koncert Dua sourozenců Hévrových
22. 5. v 18.00 hod.
V programu zazní skladby
J. Brahmse, J. Suka, F. Chopina,
E. Ysaye a Ch. Gounoda.
Housle Martina Hévrová, klavír
Patrik Hévr. Vstupné: dobrovolné
Archeologické výzkumy společnosti ARCHAIA Jih, o. p. s., v letech 2006–2012
29. 5. 2013 v 17.00 hod.
Přednáška na téma archeologické
výzkumy na nádvoří strakonického hradu, sanace hradních sklepů
a rekonstrukce Velkého náměstí.
Přednášející: Mgr. Jiří Valkony
Vstupné: 20/10 Kč

l

l

Pořádá Ekoporadna ŠK a obchod zdravé výživy Ječmínek.
Prodejna Ječmínek, Lidická 195,
18.00 hod.
23. 5. – Mikrosvět – svět našim očím ukrytý. Elektronová
mikroskopie v biologii. V dalším díle cyklu Rozšiřme si
obzory aneb Vzdělání hrou
přivítáme pracovníka Mikrobiologického ústavu AV ČR a bývalého studenta strakonického gymnázia RNDr. Oldřicha
Benadu, CSc. ŠK, společenský
sál, 17.00 hod.
10. 5., 24. 5. – strakonické
farmářské trhy. I. hradní nádvoří, 14.00–18.00 hod. Více
naleznete na www stránkách
farmarsketrhy.strakonice.eu.

l

l

l

ŠK A ČSOP ZVOU NA:
l

l

l

SO 4. 5. – přírodovědný výlet. Sraz ve 4.45 na nádraží ČD,
v 5.02 se odjíždí vlakem (a pak
autobusem) do Borovan. Bude
i možnost přidat se k místní akci
Vítání ptačího zpěvu (pozorování, poznávání podle zpěvu...).
Zpět lze jet v 13.35 nebo v 17.35.
PO 6. 5. – Tvořivý podvečer
s pí Janou Věženskou – korálkové náušnice a přívěsky.
17.00–19.00 hod. v půjčovně
v Husově ulici.
ST 15. 5. – povídání s p. Karlem Skalickým na hřbito-

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.
STŘEDOVĚKÝ VODNÍ MLÝN
HOSLOVICE
Otevřeno: út–ne 9.00–16.00 hod.
OSTATNÍ AKCE
Den otevřených dveří v Muzeu
středního Pootaví a ve Středověkém vodním mlýně
18. 5. 9.00–16.00 hod.
Vstupné: zdarma.
Rytířská muzejní noc
31. 5. 18.00–23.00 hod.
Prostory muzea a II. nádvoří
Ukázky výstroje a výzbroje rytířů, ukázky lukostřelby, středověký

l

vě u sv. Václava (sraz v 18.00
hod. u kostela) o osobnostech
zde pochovaných. Budeme mít
klíče i od kaplí.
SO 18. 5. – přírodovědný výlet (cca 12 km). Sraz ve 12.15
hod. u mapy na autobusovém
nádraží, ve 12.30 jede autobus
do Drahonic. Odtud po zpevněných cestách přes smíšený
les Míchov do Ražic, kde budeme pozorovat vodní a jiné
ptactvo. Zpět jede vlak např.
v 17.51 nebo v 18.40.
NE 26. 5. další společné hraní na kantely, případně i další nástroje. Koná se od 18.00
hod. v pobočce za parkem ve
spolupráci s o. s. Spona.
ST 29. 5. Kompostování –
nejen na zahradě (s promítáním). Přednáška Ing. Jana
Juráše. Od 17.00 hod. v sále
strakonického gymnázia.
Páteční schůzky kroužku
MOPíků pro děti, rodiče a další zájemce. Sraz vždy v 16.00
hod. před hradem. 3. 5. pojedeme do Řepice (lanové hřiště), zpět po pěšinách, 24. 5.
půjdeme na farmářské trhy,
a pak na Šumavskou (hřiště, rozkvetlá skalka). Další schůzky budou ve znamení
květů – budeme zkoumat rozdíly, mikroskopovat...

Více na www.csop-strakonice.net.

písař, divadélko nejen pro děti,
středověká hudba a ohňová show.
Sledujte zvláštní plakáty a stránky
www.muzeum-strakonice.cz
Vstupné: dobrovolné
VÍTE ŽE…
v roce 2013 uplyne
l 80 let od doby, kdy bylo dokončeno první rozsáhlé restaurování nástěnných maleb v kapitulní síni a ambitu (1932–1933)
l 100 let od úmrtí politika Alfonse Šťastného z Padařova (1831
Štěkeň – 1913 Padařov)
PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN
5. 6.–31. 7. Milan Kohout – grafika
22. 6. Den řemesel ve mlýně
Léto pod Rumpálem:
8. 6. Hrad žije tancem a muzikou
11. 6. Letně podvečerní koncert I.
18. 6. Koncert Pražského komorního tria
26. 6. Letně podvečerní koncert II.
Info www.muzeum-strakonice.cz,
e-mail: info@muzeum-strakonice.cz;
tel.: 380 422 608
9
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SPORT

řada chlapců a děvčat, a přestože
činnost ukončili další 3 trenéři,
podařilo se je nahradit trojicí
mladých. V sezoně 2002/2003 už
má oddíl v soutěžích zase 12 družstev mládeže ve všech kategoriích
chlapců i dívek a 3 družstva dospělých (muže A a B a ženy).
Ještě o jedné dlouhodobé bolesti je
třeba se zmínit, a tou byl dlouholetý boj o výstavbu regulérní sportovní haly. Úsilí oddílu o halu s regulérním hřištěm pro házenou lze
vystopovat již v dobách výstavby
městské sportovní haly (dnešní
Starz Aréna), kde se nepodařilo
prosadit takovou velikost objektu,

aby se do něho vešlo regulérní házenkářské hřiště. Obdobně to dopadlo při výstavbě tělocvičny TJ
ČZ o řadu let později.
Aktivitou vedení SPŠ strojní, především tehdejšího ředitele Petra
Wágnera, se pak několik let rýsovala možnost výstavby haly vedle
průmyslové školy. Šance, kdy stačilo, aby okresní tělovýchovný orgán dal do plánu rozvoje na léta
2001–2005 jako prioritní akci výstavbu této haly ve výši cca 16 mil.
Kč, zůstala opět nevyužita. Předem slíbená dotace z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy tak nemohla být poskytnuta,
vždyť o ni Strakonice neprojevily
patřičný zájem! Házenkáři tak
museli čekat dále…
Přesto závěr roku 2002, kdy
jsme slavili 80. let házené ve
Strakonicích vyzněl optimisticky.
Cituji z hodnotící zprávy: „Obětavá a nekončící práce funkcionářského a trenérského aktivu oddílu
se promítá v současných výsledcích, které jsou lepší v dospělých
složkách, než u mládeže, i když
v minulosti tomu bylo právě naopak. Ženy i muži si vedou zdatně
ve II. ligách, děvčata dokonce bojují o vedoucí pozici a postup do
I. ligy s družstvem Písku. Dorostenecké celky chlapců i dívek patří
již řadu let k nejlepším ve II. dorostenecké lize a nejlepší z nich
doplňují družstva dospělých. Mládež v oblastním přeboru sice v současnosti nebojuje o první příčky, ale umístění na 3.–4. místech
svědčí o dobré základně. Všichni
příznivci strakonické házené věří,
že až se bude za 10 let opět vzpomínat a bilancovat, že to bude
zamyšlení radostné a s pocitem
hrdosti tak, jako je tomu i dnes.“
Jiří Dobeš

PROVOZ V KVĚTNU 2013

FITNESS PLAVECKÝ STADION

SAUNA

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

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

90 LET STRAKONICKÉ HÁZENÉ POHLEDEM DO HISTORIE  ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Muže jsme opustili v roce 1993
v nově vytvořené III. lize. V době
svého vzniku to byla kvalitní soutěž, jejíž výhodou byly poměrně
krátké vzdálenosti. Do podzimních bojů už nezasáhl Karel Mošovský, kapitán a střelec družstva,
který ukončil svoji bohatou sportovní činnost, ale u házené zůstal
jako rozhodčí. Umístění v jednotlivých třetiligových ročnících nebylo špatné 4, 4, 5, 2. Až v roce
1998 muži konečně přehráli
všechny soupeře a přes sérii zranění, díky širokému kádru, postoupili do II. ligy vítězstvím
v posledním kole na hřišti nejvážnějšího soupeře Sokola Šťáhlavy.
Začátek sezony ale o ničem podobném nenasvědčoval. Pro zranění postupně odpadávají Roman
Nejdl, Martin Nejdl, Štěpán Ťupa,
v závěru podzimu ještě Miloš Kos,
Jaromír Samec, Jiří Dobeš mladší
a Vladislav Doseděl. Za této situace bylo 3. místo po podzimu úspěchem. Na jaře rozšiřují marodku
opět Doseděl, dále David Darebný, Václav Kollros a Zdeněk Vlk.
Za těchto okolností byla jarní bilance 21 bodů z 22 možných obdivuhodná. Vyplatilo se, že celých
pět let fungoval v krajském přeboru B – tým, jen proto mohlo v sezoně obléci dres v třetiligových
utkáních 25 hráčů a 5 brankářů!
Děvčata v I. lize starších dorostenek hrála výborně, a byla pátá,
mladší dorostenky za vítězství
v kraji získaly přímý postup do dorostenecké ligy.
Další sezona 1998/1999 tak patří
k jedné z nejúspěšnějších v oddíle.
Muži, coby nováček soutěže,
jsou ve II. lize šestí, obě dorostenecká družstva děvčat zůstávají

v prvoligových soutěžích, o starších dorostencích lze říci, že
jsou ve II. lize zabydleni nastálo, družstvo žen vyhrává divizi
a postupuje rovněž do II. ligy.
Také mladší dorostenci vyhrávají krajský přebor a jsou rovněž v lize.
Strakonice tak mají v roce 2000
v ligových soutěžích 6 družstev,
a to má v této republice pouze
Zlín. Všechna družstva si na hřišti vybojovala setrvání v ligových

Společné foto družstva mužů a mladších dorostenců (vítězů mezinárodního turnaje Quirinus Cup 2002). Porovnejte, paradoxy! Z té horní řady
mužů už v házené nefigurují pouze dva, z tehdy výtečných mladíků v dolní
řadě zůstali dodnes u házené pouze tři!!!
Foto: Archiv oddílu házené
soutěžích, proti však byl jiný soupeř – finance. Přestože hráči i trenéři pracovali zdarma, oddíl se
dostal do záporného salda bilance
a jen díky největšímu sponzorovi,
FEZKO, a. s., se podařilo dluhy vyrovnat. Šest družstev v republikových soutěžích bylo příliš. Proto výbor oddílu musel na podzim 2000
přistoupit k nepopulárnímu opatření, nepřihlásil obě družstva mladšího dorostu do ligových soutěží.
K finančním problémům se ale
mezitím začínají přidávat také další potíže, z nichž hlavním je trenérské zabezpečení jednotlivých
družstev. Trenérské licence v od-

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

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
o

(14.30–15.30 ) 14.30–16.30 20.00–22.00
6.00–7.30 k. p. 12.00–14.30 15.30–22.00 (15.30–20.00x)

SOBOTA

13.00–18.00

NEDĚLE

13.00–20.00

Vysvětlivky: x – polovina bazénu, k. p. – kondiční plavání bez parní lázně
* – plavání pro důchodce, o – plavání pro těhotné
10

díle má sice 35 osob, aktivně jich
však pracuje pouze 12! To nestačí,
nemá kdo trénovat nové nábory
do přípravky a minižactva, takže
je ani nelze organizovat. Dva ročníky, které takto vypadly v obou
kategoriích, jsou znát a toto zaváhání se postupně negativně
projevuje v následujících letech.
Přes finanční a organizační problémy se oddíl poměrně rychle
přenesl a už na podzim 2001 se
podařil obnovený nábor, přišla

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

VÝJIMKY  KRYTÝ BAZÉN
Pátek 1. 5., 8. 5.

zavřeno

Změny programů
vyhrazeny!

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

4. 5.
12. 5.
18. 5.

18. 5.
28. 5.
30. 5.

www.ddmstrakonice.cz
VAŠE MÍSTO
PRO VOLNÝ ČAS
Florbal – ligový turnaj mužů – od 9 hod. házenkářská hala
Florbal – turnaj žáků – od 8 hod. tělocvična ZŠ Povážská
Pletení z pedigu 9–12 hod. v CEV Podskalí – vstupné 220 Kč
Kurz pletení z pedigu pro začátečníky (děti od 10 let i dospělí)
Každý si během kurzu vyrobí a odnese košíček, přihlášky do
10. 4., kulhova@ddmstrakonice.cz nebo 724 318 643.
Dominion Tour od 13 hod. DDM Na Ohradě, startovné 30 Kč
Přijďte si zahrát turnaj ve světoznámé hře Carcassone za pěkné
ceny.
Den dětí se zvířátky 14–17 hod. v CEV Podskalí, startovné
10 Kč. Hry a soutěže o ceny, prohlídka zvířátek.
Info: kulhova@ddmstrakonice.cz nebo 724 318 643.
Den dětí v Rennerových sadech – od 14 hod.
Hry, soutěže, doprovodný program, běh parkem ve spolupráci se ZŠ Poděbradova, DJ František Mareš.

Srdečně Vás zveme na výstavu výtvarných prací z dílny Vlaďky
Hradské, která se koná v květnu v galerii Muzea středního Pootaví.
Vernisáž 30. 4. 2013 v 16.00 hod. otevře dveře do světa dětské fantazie
prostřednictvím malebných obrazů.
Termíny a přihlášky příměstských táborů na všech pobočkách.
Pořádáme Ozdravný pobyt v Chorvatsku pro děti (i dospělé) ve dnech
28. 6.–7. 7., info sramkova@ddmstrakonice.cz
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
23. 5. 9.00–15.00 Den s keramikou + opékání vuřtů
(přijedou i písečtí)
29. 5. 13.00–16.00 Návštěva židovského hřbitova v Lipkách
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 9.00–13.00 hodin
(využijte možnost volné herny)
Pondělí 13. 5. – 16.00 Maminčino odpoledne – beseda s kosmetičkou, vizážistkou a stylistkou s praktickými ukázkami a možností
vyzkoušet si některé druhy líčení.
Středa 15. 5. – 10.00 Ten náš velký den – začátek výstavky svatebních
fotografií klientek z jejich svatebního dne u příležitosti svátku Dne
rodiny. Soutěž o nejzajímavější fotografii.
Úterý 21. 5. – 16.00 Besídka s flétničkou – přijďte si poslechnout, co
se děti naučily pod vedením pí Jany Zetochové.
NOVĚ – Úterý – 19.00 Dance jóga – tanečně–kondiční trénink pro
běžnou veřejnost, lekce jsou doplněny funkčními cviky pro efektivní
hubnutí, šetrné a přirozené posílení a protažení svalů celého těla.
Začínáme 7. 5. 2013, vstupné 40 Kč.
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

Římskokatolická farnost Strakonice srdečně zve na:

DUCHOVNÍ ODPOLEDNE STRAKONICKÉHO VIKARIÁTU
Kdy: Sobota 11. 5. 2013 od 14.00 hodin
Kde: Kostel sv. Prokopa na hradě ve Strakonicích
Motto: „…přikázal jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma, ale čekali na Otcovo zaslíbení…“ (srov. Sk 1,4)
Program:
14.00 Zahájení; První přednáška
16.00 Druhá přednáška
18.00 Mše svatá u sv. Prokopa
Přednášející: P. Angelo Scarano, Th. D., S. S. L.
(vyučující na katedře biblických věd KTF UK v Praze)
O přestávkách bude příležitost ke sv. smíření, duchovnímu rozhovoru
s knězem, přímluvné modlitbě nebo adoraci v kostele sv. Prokopa.
www.farnost-strakonice.cz
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ
ŠKOLA, STRAKONICE
KOCHANA Z PRACHOVÉ 263
tel./fax: 383 332 166
e-mail: zus-strakonice@cmail.cz
http://zus.strakonice.cz
9. 5.
Tam, kde víly tančí a andělé zpívají – společné vystoupení
dětského pěveckého sboru Fere Angeli (M. Miková) a žáků
tanečního oboru (A. Janotová) v MěDK od 18 hod.
14. 5.
Koncert žáků ze třídy J. Vlčkové v zámeckém sálku od
16.35 hod.
15. 5.
Koncert ke Dni matek od 17.30 hod. v zámeckém sálku
21. 5.
Květnový koncert v MěDK pro ZŠ od 10 hod. pro rodiče
a veřejnost od 17 hod.
27. 5.
Klavírní koncert žáků J. Míčkové v zámeckém sálku od 16 hod.
29. 5.
3. absolventský koncert od 17.30 hod. v zámeckém sálku
Soutěže, přehlídky…
3. 5.
Zlivská kytara (J. Pelán s žáky)
8.–11. 5. Mezinárodní Kocianova houslová soutěž v Ústí nad Orlicí
(P. Bedřichová s žáky)
10. 5.
Novohradská flétna krajská soutěžní přehlídka (L. Nováková s žáky)
17.–19. 5. Ústřední kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů v Jindřichově Hradci (P. Bedřichová s žáky)
24.–25. 5. Celostátní soutěžní přehlídka dětských pěveckých sborů
v Uničově (Fere Angeli s M. Mikovou)
Celostátní přehlídka Scénického tance v Kutné Hoře
(A. Janotová s žáky)
25. 5.
Plzenecké housličky soutěžní přehlídka (P. Bedřichová
a J. Vlčková s žáky)
Bambiriáda – České Budějovice, prezentace na akci (J. Pelán s žáky)
3.– 31. 5. Sochy ve městě – výstava žáků V. Bělochové ve vstupním
prostoru Krajského úřadu Jihočeského kraje
Kdy a kde se koná výběr ZUŠ ve Strakonicích?
Výběr žáků pro školní rok 2013/14 – v týdnu od 3. 6. do 7. 6.: pro žáky MŠ výběr v předchozích domluvených termínech, pro děti s rodiči
v těchto termínech:
Hudební obor: v budově zámku v týdnu od pondělí 3. 6. do pátku 7. 6. od
13 do 16.30 hod., náhradní termín: úterý 11. 6. od 13 do 16.30 hod.
Výtvarný obor: v budově v ul. Kochana z Prachové v pondělí 3. 6. a ve
čtvrtek 6. 6. od 15 do 17.30 hod., náhradní termín: ve čtvrtek 13. 6. od
15 do 17.30 hod.
Taneční obor: v budově v ul. Kochana z Prachové v týdnu od 3. 6. do 7. 6.
od 15 do 16 hod. s výjimkou středy, náhradní termín: v úterý 11. 6. od 15
do 16 hod.
Literárně dramatický obor: v budově v ul. Kochana z Prachové v úterý
4. 6. od 13 do 17 hod., náhradní termín: v úterý 11. 6. od 13 do 17 hod.
Onemocnělo vaše dítě právě v termínu výběru? Chcete podrobnější informace? Stačí zavolat na tel. číslo 383 332 166 nebo 736 609 554, rádi vám
poradíme.
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ZÁBAVA/POHLED DO HISTORIE

PRANOSTIKA

JAROSLAV DVOŘÁK ŠUMAVSKÝ

„Až přijde máj,
vyžene kozy v háj.“

* 5. 4. 1887 Strakonice
† 9. 10. 1964 Strakonice

Pranostiku nakreslil
Miroslav Císař (8 let)
z výtvarného oboru
ZUŠ Strakonice pod
vedením Mgr. Ivany
Schwarzové.

UDÁLOSTI A ŽIVOTNÍ VÝROČÍ OSOBNOSTÍ V KVĚTNU
l

l

l

l

5. 5. 1923 narodil se Karel
Štorkán, spisovatel a filmový
scenárista (90. výročí narození)
8. 5. 1903 zemřel Paul Gauguin, francouzský malíř (110.
výročí úmrtí)
9. 5. 1873 narodil se Howard
Carter, anglický egyptolog a archeolog (140. výročí narození)
14. 5. 1863 narodil se Vilém
Mrštík, spisovatel, dramatik

Z HISTORIE LYŽOVÁNÍ
Po osvobození v roce 1945 byla
obnovena činnost lyžařského odboru v plném rozsahu. Již 9. prosince 1945 slavnostně otevřel
KČST turistickou chatu na Kubově Huti. „Klub čs. turistů a lyžařů,
odbor v Strakonicích, převzal chatu do své správy a bude se starati,
aby sloužila svému účelu. Nový nájemce p. Kyznar zahájil provoz
a hostinskou živnost v chatě a záleží na české veřejnosti, aby chatu
hojně navštěvovala.“ Píše se v Pozvánce ke slavnostnímu otevření
turistické chaty (dnešní hotel Kuba – pozn. autora). Proč se tak
zdůrazňuje, aby v této poválečné
době chatu navštěvovala hlavně
česká veřejnost vysvětluje pan Ladislav Matějka: „Původní majitel
chaty byl pan Pawlitschko, který
byl po válce odsunut a chata přešla
do správy KČST Strakonice. Po
třech letech byla chata totalitním
režimem vyvlastněna a převedena
na ROH ČZ Strakonice…“ Již v této době byly v chatě restaurační
místnosti pro 100 osob a dále 17
hostinských pokojů s 35 lůžky.
„Blízký Boubín a prales skýtají
mnoho pěkných túr. S vrcholu Boubína vede pěkná lyžařská dráha do
Kubovy Huti. V okolí chaty je vhodný lyžařský terén, cvičná louka přímo u chaty. Budova stojí ve výhodné poloze při státní silnici blízko

l

l

a překladatel (150. výročí narození)
16. 5. 1703 zemřel Charles
Perrault, francouzský básník
a spisovatel, autor pohádek.
Překládal jej např. František
Hrubín (310. výročí úmrtí)
22. 5. 1813 narodil se Richard Wagner, německý hudební skladatel (200. výročí
narození)

nejvýše položeného nádraží v Čechách (1003 m). Dobré lyžařské
terény a příznivé sněhové i povětrnostní podmínky přilákají již
letos hodně návštěvníků.“ Cituji
znovu z dobové Pozvánky k slavnostnímu otevření. Chata byla otevřena po celý rok.
Do roku 1948 se čile obnovil lyžařský ruch. Pořádaly se závody,

Malíř, grafik. Vystudoval stávkařskou školu, poté soukromou
školu malířskou profesora V. Jansy v Praze a školu malíře Engelmüllera (1916–1920), u kterého
byl poté dva roky asistentem.
Zpět do Strakonic se vrátil v roce
1924 a otevřel si zde malířský
ateliér. Následovaly studijní cesty po Balkáně a Itálii.
Pracoval všemi malířskými technikami. Od kresby tužkou a perem, přes akvarel a pastel až po
olej. Úspěšný byl též v grafických
technikách, zejména v leptu, dřevorytu a suché jehle. Na mnoha
kresbách jsou zachyceny staré
objekty rodného města, přede-

Tajenka z dubnové křížovky zní:
SPRÁVNÉ INFORMACE
Písek a Volyně. Přijeli také sokolští lyžaři z Blatné u Příbrami.“
Výsledky jasně ukazují převahu
strakonických závodníků: běh na
12 km muži 21–32 let: 1. Ladislav Matějka, 43:36 min., 2. Josef
Čech, 3. František Škola (všichni
Strakonice), 12 km muži nad 32
let: 1. prof. Jaromír Zeman, 51:42
min., 2. Josef Regál (oba Strako-

Turistická chata KČT na Kubově Huti, později rekreační středisko ROH
ČZM Strakonice (dnešní hotel Kuba).
Foto: Archiv KČT Strakonice
většinou již ve spolupráci Sokola
a KČT. Tak například v roce 1947
se konaly na Kubově Huti sokolské lyžařské závody jako Přebor
lyžařů celého Prácheňska. Z dobového tisku: „Po dlouhé nucené přestávce přihlásili se opět ke slovu sokolští lyžaři, ve spolupráci s KČT,
a uspořádali na Kubově Huti závody v běhu na lyžích a slalomu. Celkem bylo přihlášeno 100 závodníků, což svědčí o velkém zájmu o bílý
sport v našem kraji. Velmi početně byla zastoupena tato města
Prácheňska: Vimperk, Strakonice,

vším partie strakonického hradu.
V polovině 30. let vytvořil rozsáhlý soubor obrazů a kreseb Kudy
chodil Karel Klostermann.
V roce 1941 ve Strakonicích vystavoval 85 obrazů z podlesí, Volyně, Písku, Sušice a Strakonic.
Mnohé z jeho kreseb vyšly jako pohlednice. Je autorem leptu
Kostel sv. Markéty. Dále cyklů
Strakonické okolí, Písek a okolí,
čtyřmetrového plátna Průmyslové Strakonice. Ilustroval odborné
knihy B. Dubského, F. Teplého,
Dějiny Vimperka a okolí, Šimkův
sborník Strakonice a Weisův Český jih. Svými kresbami přispíval
do novin a časopisů. Vlastní výstavu měl ve Volyni a ve Strakonicích.
Milan Hankovec

nice), 3. Jiří Červenka (Vimperk),
6 km dorostenci 17–18 let: 1. Gustav Voborník (Strakonice), 28:29
min., 6 km ženy: 2. Růžena Čechová, 2 km dorostenky 15–16 let
2. J. Šímová a J. Vilímová, 2 km
žáci 13–14 let: 2. Miroslav Tlach
a J. Šíp, 3. Josef Hejtmánek
(všichni Strakonice), závod ve
slalomu – všichni stejná trať, muži 18–32: 1. Josef Čech 57,8 s.,
2. Ladislav Matějka, 3. František
Škola, muži nad 32: 1. František
Průša 1:00,2 min., 2. Jaromír Zeman, ženy: 1. Růžena Čechová.

Strakoničtí lyžaři byli rozděleni do dvou oddílů – sokolského
(Matějka, Škola, prof. Zeman,
Regál, Voborník a další) a KČT
(Čech, Čechová, Průša, Tlach, Šíp
a další). Tito závodníci si vedli
úspěšně i v jiných závodech, např.
celostátní přebory KČT v Harrachově od 9. do 14. 2. 1947 vyhrála Čechová sjezd, slalom i alpskou kombinaci, junior Voborník
byl ve stejných disciplínách vždy
na 3. místě a smíšená hlídka
(Čech, Čechová, Voborník) ve
svém závodě zvítězila.
Další osud lyžařských oddílů a lyžování jako takového líčí Ladislav Matějka: „V následujícím roce
však nastávají značné změny v organizování tělesné výchovy a sportu. KČT a Svaz lyžařů byly zrušeny, jejich činnost byla převedena
do celostátní jednotné organizace
„Sokol“. Tento název nemá nic
společného s původní předválečnou organizací SOKOL. Následovaly pak další reorganizace tělovýchovy až do podoby ČSTV
(= Československý svaz tělesné
výchovy – pozn. autora)“ Dále
pan Matějka vzpomíná: „Do Strakonic v té době přichází František
Kovář a na Zimních sletových
hrách v Tatrách v roce 1948 jela
už štafeta Sokola Strakonice ve složení Škola, Kovář, Matějka, Bečvář.“
Z pramenů čerpal Radek Sosna,
SKI–Klub Strakonice

Zpravodaj města Strakonice, měsíčník – vydává město Strakonice, reg. č. RR/330725/99. Šéfredaktorka: Mgr. Ivana Parkosová. Redakční rada: Mgr. Marie Kotlíková, Mgr. Marie Kutheilová. Adresa redakce: Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice I, e-mail: lucie.snajdrova@mu-st.cz, tel.: 383 700 844, 725 596 443 (Ing. Lucie Šnajdrová).
Reg. č. MK ČR E 12988. Redakční uzávěrka je 10. den předchozího měsíce. U lednového čísla dříve. Náklad 10 650. Zdarma. Vytiskla Tiskárna Strakonice.

12

