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STRAKONICE POVODNĚ TÉMĚŘ NEPOSTIHLY,
OBCE VE SPRÁVNÍM OBVODU ORP SČÍTALY ŠKODY
Povodně, povodně a zase povodně, nejskloňovanější slovo června
2013 v České republice i sousedních státech. Strakonicko zasáhla
velká voda ve dvou vlnách. Poprvé
to bylo v důsledku rozvodněných
řek a potoků a vodou nasáklé půdy
po vydatných a setrvalých deštích
v prvním červnovém týdnu, o pár
dní později ještě přišly místní přívalové deště. Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
(ORP) Strakonice bylo povodněmi zasaženo 41 obcí, které utrpěly škody. Od 2. června povodňová komise ORP čítající 14 členů
držela pohotovost.
„Ve dnech ohrožení jsme sloužili
24 hodinové služby na telefonech
přímo v kanceláři starosty města.
Byli jsme především k dispozici radou a pomocí starostům v obcích
ORP. Například v noci ze soboty
8. června na neděli 9. června volali
hned ze čtyř obcí,“ říká členka povodňové komise ORP Lucie Klimešová z odboru životního prostředí
Městského úřadu ve Strakonicích.
Vydáno bylo také varování před
pohybem v oblastech se vzrostlými
stromy, kde v důsledku podmáčení
půdy mohl hrozit jejich pád. Teprve s nástupem teplých a suchých
dnů, kdy se půda mohla dostatečně vysušit, bylo varování odvoláno.
I když se v polovině června škody
způsobené povodněmi teprve sčí-

Strakonický soutok při letošních povodních.
taly, bylo zřejmé, že k nejpostiženějším budou patřit například Štěkeň, kde došlo k zaplavení kempu
včetně čističky, Slaník se zatopeným hřištěm a komunikacemi,
dále Chrášťovice a Sousedovice
s poničenou obecní komunikací
anebo Čejetice s poškozeným
sportovním areálem a cestami.
Značné škody utrpěli rovněž ně-

Foto: Archiv MěÚ

kteří vlastníci zemědělské půdy na
Strakonicku, jimž záplavy zlikvidovaly letošní dozrávající úrodu.
„V neděli odpoledne 9. června zasáhl přívalový déšť i pošumavské
obce, kdy voda napáchala značné
škody ve Strašicích, Zvotokách
Nové Vsi a Volenicích. O den později zase bouřka doprovázená silným deštěm zasáhla pruh obcí

Stupně povodňové aktivity
První stupeň: Stav bdělosti nastává při nebezpečí přirozené povodně.
Situaci na vodním toku nebo jiném zdroji povodňového nebezpečí je třeba věnovat zvýšenou pozornost, zahajuje činnost hlásná a hlídková služba.
Druhý stupeň: Stav pohotovosti je vyhlášen, pokud nebezpečí přirozené povodně přerostlo v povodeň; a také při překročení mezních hodnot
sledovaných jevů na vodním díle z hlediska bezpečnosti. Jsou aktivovány orgány protipovodňové ochrany a prováděna opatření podle
povodňového plánu.
Třetí stupeň: Stav ohrožení se vyhlašuje při nebezpečí vzniku škod
většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území, či při
dosažení kritických hodnot sledovaných jevů na vodním díle. Probíhají
zabezpečovací a případně i záchranné práce nebo evakuace.

ROK 1243  JOHANITÉ VE STRAKONICÍCH
Je několik dat v historii našeho
města, na která bychom neměli
zapomínat. Patří mezi ně i letopočet 1243, kdy do Strakonic přichází řád johanitů (také nazýván
Řádem sv. Jana Jeruzalémského,
od 16. stol. přibývá i označení
maltézští rytíři), který ovlivňoval
život města a jeho obyvatel po následující staletí. V letech 1420–
1698 sem maltézští rytíři přenesli
z Prahy dokonce sídlo svého velkopřevorství.
Podle tradované legendy se Bavor I. zúčastnil v roce 1190 křížové výpravy do Svaté země, kde se
seznámil s Řádem sv. Jana Jeruzalémského a jeho charitativní

činností. Při té příležitosti prý
učinil slib, že po návratu domů
z vděčnosti postaví nový křížovnický konvent a řád ještě dále obdaruje. K tomuto činu došlo právě
v roce 1243, kdy Bavor I. daroval
řádu johanitů kostel a dům ve
Strakonicích a několik okolních
vsí. Toto darování ještě dále rozšířila jeho manželka Bolemila. Listinu potvrdil ještě téhož roku král
Václav I.
V třeboňském archivu však existuje ještě jedna listina, a to smlouva
z roku 1225 potvrzená Přemyslem
Otakarem I., ve které se jedná
o darování některých vesnic řádu
johanitů. Jako darující je uvedena

Bolemila. Vztah této listiny k našemu městu a jeho spojování s johanity je však často historiky zpochybňován.
Jisté však je, že naše dějiny jsou
s tímto církevním řádem úzce
spjaty až do roku 1925. V tomto
roce prodává řád svůj majetek
(kromě kostela a kapituly) soukromým vlastníkům.
Krátce se sem vrací mezi léty
2008–2013.
Letopočet 1243 a číslovku 770
nám v letošním roce připomněla
Rytířská noc pořádána na hradě
muzeem a v červenci to budou středověké slavnosti Rumpálování.
Ivana Říhová, místostarostka

Skály, Jinín, Mutěnice, Sousedovice a způsobila škody i v dalších
obcích,“ doplňuje Josef Šetele
z krizového řízení MěÚ Strakonice.
Rozvodněné řeky prověřily první
zatěžkávací zkouškou nákladnou
stavbu protipovodňové ochrany
města Strakonice realizovanou na
Otavě a Volyňce v uplynulých dvou
letech. „Ukazuje se, že vybudování
protipovodňových hrází a rozšíření
koryta řeky významně přispěly k zajištění bezpečnosti,“ pochvaluje si
prozíravou investici starosta Pavel
Vondrys. Investorem stavby za sto
milionů korun bylo Povodí Vltavy, s. p. Spoluúčast města Strakonice činila 14 milionů.
(PR)
Vážení spoluobčané,
máme za sebou měsíc, který v jiných letech přináší příjemné, někdy již i letní počasí. V letošním
roce tomu tak nebylo. Ve sdělovacích prostředcích jsme mohli
všichni sledovat, jaké problémy
museli řešit obyvatelé jiných měst
a obcí vzniknuvší v důsledku dešťů, které sužovaly naši vlast.
Naše město, dílem vlivem příznivých okolností a dílem vzhledem
k čerstvě dokončeným protipovodňovým opatřením, prožilo nedávné povodně bez úhony. Nemusíme
tak ani v soukromí, ani na veřejném majetku odstraňovat jejich
následky, jako tomu bylo v roce
2002. Prosím vás proto všechny
o solidaritu s těmi, kteří takové
štěstí neměli, a každý dle svých
možností hledejme způsob, jak tyto obyvatele naší České republiky
podpořit a ulehčit jim jejich současnou situaci.
Uplynulý měsíc také s sebou přinesl konec školního roku. Nyní
přichází čas prázdnin a dovolených. Dovolte mi proto popřát
všem jejich bezproblémové prožití
ve zdraví, načerpání nových sil do
studia i do každodenní práce,
a naopak mnoho takových zážitků, na které pak následně budete
rádi vzpomínat.
Hezké prázdninové i dovolenkové
dny přeje
Pavel Vondrys, starosta
1

ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE 7/2013

Z RADNICE

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Rada města projednala:

103. jednání dne 15. 5. 2013

ŠKOLNÍ DRUŽINA PRO VÍCE
DĚTÍ
navýšení kapacity školní družiny
při Základní škole Strakonice, ul.
Jiřího z Poděbrad o 15 žáků na celkovou kapacitu 170 žáků, a to od
1. 9. 2013.

PRODEJNÍ STÁNKY VE VÝROBĚ

spěvek ve výši 30 000 Kč od Nadace Partnerství na projekt Putování
románovou krajinou 2013.
Projekt Putování románovou krajinou je ekologicko–osvětový projekt pro veřejnost a žáky základních
škol přibližující v kulturně–historicko ekologických souvislostech
nejvýznamnější literární osobnosti
našeho regionu.

DO STRAKONIC PŘIJEDOU
ANGLIČANÉ

vyhodnocení výběrového řízení na
prodejní stánky a jejich zázemí
a uzavření smlouvy na uvedené se
společností ZRUP Příbram, a. s.,
za cenu 4 398 515 Kč (bez DPH).
V minulém roce byla provedena
první etapa úprav veřejného prostranství u kostela sv. Markéty
využívaného jako tržiště, která
zahrnovala kompletní výměnu
dlažby, veřejného osvětlení a inženýrských sítí. Během září letošního roku budou na tržiště
osazeny nové prodejní stánky.

poskytnutí příspěvku ve výši
5 000 Kč občanskému sdružení
Calderdale–Strakonice Twinning
Association na zorganizování návštěvy z partnerské oblasti Calderdale ve dnech 21.–28. 7. 2013
a příspěvek ve výši 4 000 Kč Student, o. p. s., Strakonice na účast
v celorepublikovém kole vzdělávacího projektu Formule 1 ve školách
v objektu Plzeňské Techmanie dne
8. 6. 2013.

MLÁDEŽ FINANČNĚ PODPOŘENA

PŘÍSPĚVEK PRO
ONKOLOGICKY NEMOCNÉ DĚTI

poskytnutí příspěvků na sportovní
činnost žactva a dorostu a na volnočasovou činnost mládeže do 19
let v roce 2013 následujícím subjektům: SK Cyklo–Macner Strakonice 1 000 Kč, SKI–Klub Strakonice – běžecký oddíl 5 250 Kč,
TJ ČZ Strakonice – oddíl SPV
19 500 Kč, TJ Dražejov 17 500 Kč,
TJ Fezko Strakonice – oddíl kuželek 4 500 Kč, TJ Otava Strakonice 2 500 Kč, TJ Sokol Strakonice
43 000 Kč, Český svaz včelařů, ZO
ČSV Strakonice, o. s., 2 000 Kč,
Česká tábornická unie, Tábornický
klub Podskalí Strakonice 21 750
Kč, Duha Husot 2 500 Kč, Junák –
svaz skautů a skautek ČR, středisko Švanda dudák Strakonice
17 250 Kč a Orin 10 250 Kč a poskytnutí příspěvku ve výši 1 000 Kč
Tenis klubu Strakonice, o. s., na
celostátní krajský přebor družstev
v minitenise na tenisových kurtech
dne 18. 5. 2013.

PENÍZE DO ROZPOČTU MĚSTA
finanční dar ve výši 30 000 Kč od
Jihočeského kraje pro městské kulturní středisko na uspořádání Salve Caritas – Salve Vita, dotaci ze
státního zemědělského intervenčního fondu ve výši 1 156 779 Kč
na úpravu veřejného prostranství
u kostela sv. Markéty, která proběhla v roce 2012, a finanční pří2

104. jednání dne 22. 5. 2013

příspěvek nadačnímu fondu Na kole dětem ve výši 4 000 Kč určenému
na ozdravné pobyty a doprovodné
psychosociální programy onkologicky nemocných dětí.
Více naleznete na straně 6.

ŠKOLNÍ AUTOBUS
I V DALŠÍM ŠKOLNÍM ROCE
zřízení školního autobusu pro ranní a odpolední přepravu žáků do
ZŠ Povážská a zpět na období od
2. 9. 2013 do 27. 6. 2014 ve dnech
školního vyučování.
V souvislosti s ukončením výuky
v budově na Velkém náměstí je
zajišťována přeprava žáků z bývalého školského obvodu ZŠ Lidická a ZŠ Velké náměstí do ZŠ
Povážská a zpět školním autobusem. Autobus je určen pouze pro
potřeby školy a je pro žáky zdarma. Spoj není zveřejněn v jízdních řádech.

PŘÍSPĚVEK NA AKCI
poskytnutí příspěvku ve výši
2 000 Kč občanskému sdružení
STRAKOBAND na zajištění dne
dětí v Rennerových sadech dne
25. 5. 2013.
Z důvodu špatného počasí byla
akce přesunuta do DDM.

105. jednání dne 29. 5. 2013

DOTACE DO ROZPOČTU MĚSTA
doplatek dotace z Fondu soudržnosti a ze Státního fondu životního
prostředí ve výši 60 447,72 Kč na
intenzifikaci ČOV a doplnění kanalizace a dotaci ve výši 18 887 685
Kč na revitalizaci sídliště Mír – II.
etapa.
Druhá etapa revitalizace největšího sídliště města se týká konkrétně prostor Malého a Velkého bloku, ulic Kosmonautů a Obránců
míru. Stávající chodníky byly předlážděny betonovou dlažbou, byly
provedeny nové kabelové rozvody
a osazena nová sloupová svítidla
veřejného osvětlení. Některá komunikace byla rozšířena o podélná
stání. Nezapomnělo se na sportovní areál, který získal nový asfaltový povrch. Celý prostor byl doplněn
lavičkami, odpadkovými koši, klepači koberců a sušáky na prádlo.
Úpravy se týkají také zeleně.

REVITALIZACE VELKÉHO
NÁMĚSTÍ V SOUTĚŽI

kého náměstí, která zahrnovala
odstranění stávajících a položení nových povrchů z přírodních
materiálů včetně kompletní rekonstrukce inženýrských sítí, vybudování nového netradičního
kruhového objezdu, výsadbu zeleně a osazení mobiliáře.

VÝŠE ÚPLATY
ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
měsíční výši úplaty za předškolní
vzdělávání, a to konkrétně MŠ Čtyřlístek 270 Kč, MŠ U Parku 280 Kč,
MŠ Lidická 320 Kč a MŠ A. B.
Svojsíka a MŠ Šumavská 390 Kč.
Výše úplaty je stanovena ředitelkami jednotlivých školek, a to
vždy na daný školní rok. Děti navštěvující poslední ročník školky
úplatu nehradí. Bližší informace
o úplatách jsou k dispozici v jednotlivých mateřských školách.

106. jednání dne 5. 6. 2013

ÚSPORA PENĚZ ZA ENERGIE
vyhodnocení výběrového řízení
na zateplení a výměnu oken školní
jídelny ZŠ Čelakovského a uzavření smlouvy se společností LUBRICO, s. r. o., Prachatice za cenu
2 666 824,50 Kč (bez DPH).
Při stavebních úpravách bude zateplena střecha a obvodové zdi
školní jídelny. Stávající okna budou vyměněna a budou vyzděny
meziokenní izolační vložky. Opraveno bude i stávající přístupové
schodiště a nákladní rampa. Vstupy do jídelny budou doplněny
markýzami.

přihlášení stavby Revitalizace Velkého náměstí a navazujících prostor – I. etapa do soutěže Cesty
městy, zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR, pro rok 2013.
Soutěž Cesty městy je určená pro
obce, města nebo regiony, které
v posledních pěti letech realizovaly dopravní projekt zvyšující bezpečnost dopravy. Město Strakonice se do této soutěže přihlásilo
s první etapou revitalizace VelUsnesení z jednání rady města naleznete na www.strakonice.eu.

NÁZORY ZASTUPITELŮ MĚSTA
V tomto čísle se zastupitelé zabývají otázkou: Sestěhovat MěÚ
do jedné lokality, bude to přínosem pro obyvatele? V příštím čísle:
Jsou návštěvníci Strakonic spokojeni? Čím se můžeme chlubit, co
jim chybí?
Radnice pod jednou střechou?
Administrativa centrálních orgánů hledá kde ušetřit, a tak přenáší
řadu povinností a kompetencí na
města a obce. Ve Strakonicích tak
za posledních deset let došlo k vynucenému nárůstu úředníků městského úřadu z 78 na 160. Radnice
není nafukovací, a tak díky tomu
dnes úřad poskytuje své služby
v pěti samostatných budovách.
Občanům i podnikům činí často
obtíže najít napoprvé tu správnou,
nemluvě o přebíhání mezi nimi.
Na druhé straně je radnice nucena

hradit zvýšené náklady na provoz
instituce takto rozstrkané po městě. Každý si asi dovede představit
organizační obtíže s tím spojené.
Logickým krokem pro zlepšení
služby obyvatelům a zároveň
úsporu provozních nákladů je snaha dát vše „pod jednu střechu“.
Ano, to bude stát peníze. Ovšem
spravovat a řídit firmu či úřad rozptýlený na více místech se také
pěkně prodražuje. Samozřejmě.
Brojit proti sestěhování radnice
na jedno místo je mediálně velice
vděčné. Ovšem z hlediska zdravého rozumu jde prostě o realitu
a nutnost. Proto byla informace
o stávajícím stavu, ale i o možnostech řešení zařazena do programu
jednání zastupitelstva města dne
12. června.
Vedení radnice
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ZPRÁVY

PRŮMYSLOVÉ ZÓNY BUDOU LÉPE PŘÍSTUPNÉ

SETKÁNÍ S PODNIKATELI JIŽ POPÁTÉ

Uvolnění finančních prostředků
z rozpočtu města na projekty, jejichž realizace zajistí komunikační
napojení průmyslové zóny U Blatenského mostu ve Strakonicích
a nové části průmyslové zóny Jelenka, schválili na svém červnovém zasedání zastupitelé města.
„Město Strakonice se pokusí na
projekty získat dotaci z evropských
zdrojů. Výše grantu z Regionálního operačního programu by mohla
pokrýt v obou případech až 85%
způsobilých výdajů. Grantové prostředky však mohou být městu proplaceny až po dokončení projektu.
Z tohoto důvodu musí být zajištěno

Také v letošním roce pokračuje
město Strakonice ve vzájemném
setkávání se zaměstnavateli v průmyslu. To prozatím poslední se
uskutečnilo v prostorách radnice
14. května. Protože nosným tématem minulých setkání byla především problematika vzdělávání a zaměstnanost, u společného
stolu opět nechyběli ani zástupci
místních škol, úřadu práce či Jihočeské hospodářské komory.
Představitelé vedení města ve
stručnosti představili nejvýznamnější investiční záměry města
a ostatních subjektů, které budou
realizovány v letošním roce. Některé z nich mohou ovlivnit také
místní firmy, ať už kvůli dočasně
zhoršené dopravní situaci či pouze zvýšenou hlučností v některých
částech města. O svých připravovaných investicích informovali
rovněž zástupci firem a škol.
Důležitým tématem setkání bylo
i tentokrát vzdělávání. Ředitelé
obou strakonických středních škol

tzv. předfinancování,“ vysvětluje
Eva Krausová z odboru rozvoje
Městského úřadu Strakonice.
Nové komunikační napojení průmyslové zóny U Blatenského mostu
na silnici I. třídy usnadní přístup ke
stávajícím průmyslovým podnikům
v lokalitě Kání vrch i k objektům
jako je čistírna odpadních vod či
sběrný dvůr. Právě z důvodu špatné dopravní obslužnosti nemohla
být dosud tato zóna plně využívána.
Zastupitelé na předfinancování
obou projektů schválili vyčlenění
celkem 14 milionů korun z rozpočtu města.
(PR)

DĚTSKÝM ZASTUPITELŮM ZAČALY PRÁZDNINY
Úplně poslední setkání členů Dětského zastupitelstva města Strakonice se uskutečnilo 12. června
2013 v rámci jednání Zastupitelstva města Strakonice. Děti si připravily shrnutí aktivit, které během roku proběhly, aby s nimi
seznámily zastupitele našeho města. Dětmi vybrané téma Strakonice čistější a krásnější bylo tentokrát velmi pestré. Na začátku
projektu se vymyslelo logo a byly
připraveny pro rok 2013 tematické kalendáříky. Snahou dětí bylo,
aby spoluobčanům nebyl lhostejný vzhled našeho města, více se
všímali svého okolí. Obnovili soutěž Třiďte Tetrapak, která trvala
od 1. března do 31. května 2013.
Po ukončení soutěže 10. června
navštívili mladí zastupitelé Vytřiďovací linku a skládku ve Vydlabech, aby vylosovali výherce soutěže z 3 500 rozdaných samolepek,
které se lepily na použité tetrapakové obaly.
Následně pak byly starostou města předány ceny čtyřem výhercům
soutěže. Při příležitosti návštěvy
dotřiďovací linky a skládky, kde se
děti seznámily s principy třídění
plastů a papíru a fungování skládky komunálního odpadu, navštívily ještě Záchrannou stanici živočichů v Makově. V tomto školním
roce měly v rámci projektu mnoho
aktivit, které se někdy konaly v jejich volném čase nebo o víkendech. Na konci dubna zorganizovaly společně se základní školou
F. L. Čelakovského jarní úklid
v lokalitě Nákupního parku ve
Strakonicích. Během odpoledne
sesbíraly 47 stolitrových pytlů odpadu, které následně odvezly
Technické služby Strakonice. Poslední dubnovou sobotu nechyběli zastupitelé na Strakonickém ví-

tání léta, kdy v rámci Pochodu
kapra Jakuba měli stánek s 5. stanovištěm. Aby soutěžící získali
razítko, museli správně vytřídit
odpad. Jak už název projektu napovídá, pokusili se i o krásnější
město a to tím, že na chvíli převzali do rukou práci městských
zahradnic a před Priorem vysázeli
letní sazeničky. Náměty, připomínky, názory, které spoluobčané
mají k tématu, mohou i nadále
vhazovat do urny ve foyer v městském informačním centru, kterou
tam dětští zastupitelé umístili.
Určitě další velkou zkušeností, ale
i nelehkou zkouškou trémy byl
pro některé rozhovor do STTV či
Českého rozhlasu České Budějovice. Starostka s místostarostkou si
vyzkoušely napsat článek do Zpravodaje a prezentovaly projekt na
V. jarním setkání s občany města.
Aby se nezapomnělo na to, že naši
mladí zastupitelé jsou přece pořád
děti a nikdo si nepřeje, aby byli zahlceni jen povinnostmi, zúčastnili
se masopustního průvodu masek
městem. Ve spolupráci s autorkou
nápadu navrátit masopustní veselí
do našeho města, vyrobili masky
a únorovou sobotu za doprovodu
hudby vyrazili do ulic. Desítky návštěvníků byly příjemnou odměnou dětem a organizátorce akce za
jejich snahu. V dnešní době, kdy
jsou na děti kladené vysoké nároky ve škole, zájmových činnostech, volnočasových aktivitách,
není jednoduché vykonávat ještě
práci dětského zastupitelstva, která je sama o sobě časově náročná.
Tímto patří dětským zastupitelům
velké poděkování za jejich aktivity
během uplynulého školního roku.
Přejeme krásné prázdniny.
Michaela Zábranská, odbor školství a CR

informovali o předběžných výsledcích přijímacích řízení. Diskutovalo se ale i o dětech předškolního
věku. Ve Strakonicích nadále hrozí, že kapacita místních školek
nebude v budoucnu dostačující,
přestože se v minulých letech podařilo počet míst značně navýšit.
Ve městě zcela chybí zařízení pro
děti mladší tří let. Při vzájemné
spolupráci místních firem s městem Strakonice se nabízí možnost
vzniku např. firemní školky či dokonce jeslí pro nejmenší děti.
Na setkání zazněly také informace o probíhající kampani „Strakonice čistější a krásnější“, jejímž
cílem je zejména zapojení veřejnosti do péče o své okolní prostředí. Na podporu aktivit týkajících
se zkrášlování okolí či údržby zeleně vyhlásilo město Strakonice
společný grant s Komunitní nadací Blanicko – Otavskou, v rámci
kterého bude rozděleno 100 tisíc
korun.
Odbor rozvoje

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012
Víte, jaké nejvýznamnější stavby
byly v uplynulém roce ve městě
dokončeny, kolik žáků vloni navštěvovalo místní základní i mateřské školy, čím se zabývali pracovníci městského úřadu, jaký
objem dotačních prostředků se
podařil městu Strakonice v roce

2012 získat a jak město hospodařilo? Odpověď na tyto a další
otázky najdete ve Výroční zprávě
města Strakonice 2012, která je
v elektronické podobě k dispozici
na oficiálních webových stránkách www.strakonice.eu/město.
(PR)

POSLEDNÍ PENÍZE NA REGENERACI BYTOVÝCH DOMŮ JSOU
JIŽ ROZDÁNY!
Integrovaný plán rozvoje města
Strakonice (deprivované zóny
„Sídliště MÍR“) – výsledky Výzvy č. 5 k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci aktivity 5.2b) – Regenerace bytových
domů
Do úterý 30. dubna 2013 do 11.00
hodin mohli žadatelé předkládat
své žádosti o poskytnutí podpory
v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice (deprivované zóny „Sídliště MÍR“), podporovaná aktivita 5.2b) Regenerace
bytových domů. Tato V. výzva byla určena výhradně pro vlastníky
bytových domů nacházejících se
ve vymezené „problémové zóně“
města, pro kterou byl schválen
Integrovaný plán rozvoje města
Strakonice“ (IPRM).
Výzva byla vyhlášena 1. února
2013. V průběhu lhůty pro předkládání projektových žádostí jich

bylo celkem zaevidováno 23.
Vzhledem ke skutečnosti, že celkový objem požadovaných prostředků žadatelů byl nižší než
objem alokované částky určené
pro pátou výzvu, byly podpořeny
všechny předložené projektové
záměry.
Jen pro upřesnění alokovaná
částka pro tuto výzvu činila
18 459 238 Kč. Celkové náklady
všech předložených žádostí jsou
48 159 505 Kč, přičemž požadovaná částka dotace je 14 447 851,50
Kč. Všichni úspěšní žadatelé byli
s výsledky seznámeni a v průběhu následujících měsíců budou
zahajovat realizací svých projektů.
Podrobné informace, včetně seznamu schválených žádostí jsou
uvedeny na webu města Strakonice (www.strakonice.eu – Město –
Projekty města – IPRM).
Věra Samková, odbor rozvoje
3
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INFORMACE
Během měsíce května byla pořádána
ve Strakonicích řada
společenských akcí,
na kterých se svou
přítomností podílely hlídky městské policie. Technické služby dokončily zdárně jarní úklid města,
poděkování patří i vám všem za
disciplinovanost při odklízení vozidel z čištěných komunikací. Mimo těchto akcí jsme zaregistrovali
více než osm stovek událostí. Podezření z trestné činnosti jsme
předali Policii ČR ve třech případech. Ke dvěma řidičům, kteří požili před jízdou alkohol, či jiné
omamné látky, jsme přivolali kolegy z Policie ČR. Strážníci řešili padesát přestupků na úseku veřejného pořádku a více než čtyři stovky
na úseku dopravy. K nápravě bylo
předáno na šedesát komunikačních závad, do útulku putovalo
šestnáct psů.
Dravec skončil v Makově
Dne 4. 5. 2013 přinesl na služebnu
MP muž v krabici mládě dravce,
kterého našel na zahradě. Mládě
bylo strážníky převezeno do Makova, do stanice pro handicapovaná
zvířata. Do Makova byl převezen
i rorýs s poraněným křídlem, kterého další muž našel na Podskalí.
Kradli okapy, skončili na policejní služebně
Dne 7. 5. večer nám bylo oznámeno, že je slyšet v prostorách hradu
rachocení plechů, jako by někdo
trhal okap. Pak bylo vidět dva
mladíky utíkající branou ven
z hradu. Pomocí kamerového systému se podařilo mladíky dle popisu zaměřit. Strážníci mladíky
dostihli a jelikož ani jeden z nich
nemohl svoji totožnost prokázat,
byli oba „výtečníci“ předvedeni na
OO PČR. V batohu měli cca 80 cm
sešlapaného, měděného, okapového svodu.
Podnapilý muž napadal své nejbližší
Dne 7. 5. oznámila žena, že ji napadá otec, který přišel domů
v podnapilém stavu. Strážníci na
místě našli muže ležícího na zemi a neschopného se zvednout.
Všem nadával a kopal do nábytku. Když strážníci pomohli muži
vstát, šel si lehnout do postele.
Oznamovatelka dále událost řešit
nechtěla.
Zloději se s lupem nepodařilo
zmizet
V odpoledních hodinách dne 8. 5.
při kontrole nákupního centra
v ulici Katovická viděli strážníci
muže, který z jednoho z marketů
vyběhl bez trička. Za tímto mu4

žem běžel zaměstnanec marketu
se slovy: „Chyťte zloděje!“ Strážníci jej dostihli v ulici Mírová a vyzvali ho k prokázání totožnosti.
Muž se choval arogantně a sdělil,
že žádné doklady nemá a že s nimi nic řešit nebude. V marketu
bylo zjištěno, že se zde mladý
muž snažil odcizit určité zboží.
Byl proto předveden na OO PČR
a vyřešen v blokovém řízení.
Žena rozbila muži hlavu půllitrem
Dne 11. 5. jsme přijali oznámení
od muže, že v baru na Velkém náměstí se nachází žena, která zde
rozbíjí sklenice. Hlídce MP označil ženu, která zde údajně rozbila
skleněný půllitr o hlavu jednoho
z hostů. Ten mezitím odešel do
nemocnice na ošetření. Jelikož žena nemohla prokázat svou totožnost a ani na žádné výzvy strážníků nereagovala, byla předvedena
na OO Policie ČR.
Muž byl převezen do nemocnice
Dne 12. 5. oznámil muž, že u Mravenčí skály je starší muž jen v pantoflích a špatně komunikuje. Na
místě strážníci nalezli muže, který
jim sdělil, že se mu točí hlava a neví, kde se nachází. Vzhledem ke
zjištěnému zdravotnímu stavu, byla přivolána RZS, která muže převezla do nemocnice.
Muž byl hospitalizován
Dne 17. 5. prověřovali strážníci
MP oznámení o tom, že v jednom
z bytů v ulici Dr. Jiřího Fifky bydlí
muž, kterého už druhý den nikdo
neviděl a sousedé o něj mají
strach. Na zvonění v bytě nikdo
nereagoval. Poté strážníci zjistili,
že jsou otevřeny balkonové dveře.
Na místo byla přizvána hlídka
HZS. Pomocí plošiny se poté jeden z hasičů se strážníkem městské policie dostali do bytu. Ten
však byl prázdný. Následně bylo
zjištěno, že muž je v současné době hospitalizován v nemocnici
v Písku. Oznamovatel byl o tomto
informován.
Strážníci nalezli pohřešovanou
ženu
Dne 18. 5. nám oznámila žena, že
u cesty na Vajax viděla nějakou ženu, která zde leží bez bot. Podle
popisu se mohlo jednat o pohřešovanou osobu, po které pátrá Policie ČR. Hlídka MP na místě potkala dva chlapce a ti strážníkům
uvedli, že ženu potkali na pěšině
k lesu. Potom strážníci pohřešovanou ženu nalezli. Následně ji
předali Policii ČR.
Všem oznamovatelům děkujeme.
Milan Michálek, velitel strážníků
MP Strakonice

RÁKOSNÍČEK
Prvních 14 dnů v červenci bude
probíhat realizace Rákosníčkova
hřiště, jehož vznik jste podpořili
svými hlasy. Rákosníčkovo hřiště bude zbudováno na volné ploše, která navazuje na parkoviště
u obchodního domu Lidl směrem k plaveckému stadionu. Hřiště bude složeno z osmi herních
prvků (prolézačka, houpačka tzv.

typu „Hnízdo“, dvě pružinové houpačky, pískoviště), bude
oploceno a doplněno 5 lavičkami, 2 odpadkovými koši a zelení.
Slavnostní otevření dětského hřiště je plánováno na sobotu 13. července 2013. Bližší informace
k slavnostnímu otevření budou
zveřejněny v médiích.
David Adrlík, odbor rozvoje

OSOBNOST STRAKONICKÉHO BASKETBALU OSLAVILA SVÉ
ŽIVOTNÍ JUBILEUM
Koncem května oslavil 80. narozeniny MVDr. Miroslav Vondřička,
legenda strakonického basketbalu. Úspěšný trenér, který neodmyslitelně patřil a patří ke strakonickému, ale i reprezentačnímu
basketbalu. Pod jeho vedením bylo sehráno mnoho úspěšných
utkání na obou frontách.
K tomuto jubileu jsme mu položili
několik otázek.
Pane doktore, narodil jste se v Bratislavě. Jak jste se dostal do Strakonic a k basketbalu?
Rodiče pocházeli od Volyně. Na
začátku války vyslechli slovenské
volání „Češi peši do Prahy“. K basketbalu jsem se dostal na gymnáziu a hlavně v basketbalovém
městě Brně, kde jsem studoval.

Jaké jste měl pocity, když jste slyšel
poprvé, že jsou Strakonice hlavním
městem dívčího basketbalu?
To jsem si vymyslel já, ale myslím
si, že mám pravdu.
Další kluby převzaly od Vás systém, že mladší doplňují starší a tím
se učí. Co jste převzal Vy?
Ono to vyplynulo z naší skvělé
spolupráce. S Jindřichem Frčkou,
Pavlem Kamarytem, později Alenou Maršánovou, Richardem Boguschem a Milanem Jandou.
Víte, kolik odchovanců Strakonic
reprezentovalo naší republiku?
Téměř 60.
A na závěr - „co veselá příhoda
z natáčení“?
Z velkého množství ...s juniorkami jsme jezdili na turnaj do Ma-

MVDr. Vondřička při tréninku mládeže.
Na co jste ve svém působení nejvíc
hrdý a na co nejméně?
Hrdý ani ne, ale stále mě těší
zlato juniorek, stejně jako řada
výher nad neporazitelným SSSR
(mistrovství světa, turnaj družby
apod.), účast na olympijských
hrách a úspěchy našich dětí. Obecně nemám rád závistivé rozpory,
jeden dokonce poznamenal naše
mistrovství Evropy žen v Brně.
Jaké bylo motto, které Vás provázelo v basketbalu v celé historii?
Prvním mottem byla parta studentů a studentek, která chtěla hrát
dobře a pak touha dětí, že chtějí
reprezentovat. První bylo pro mě
překvapivě tajné přání mé dcery,
a pak řada dalších.

Foto: Rodinný archiv

ďarska (Šalgotarián), po roce na
dalším turnaji náš vedoucí František Kovář žádal v recepci stejný pokoj, jako měl v minulém roce, a říkal v recepci: „Já mám od
něj od loňska klíč, zapomněl jsem
jej vloni vrátit.“
Z domova ....říkal jsem žačkám,
aby přišly fandit dorostenkám,
upozornil jsem je, že se sledováním také učí, jedna jedenáctiletá žačka pravila, tak já tedy
chodit nemusím, já již basket
umím...
Rádi bychom popřáli panu doktoru
Vondřičkovi do dalších let hodně
zdraví, štěstí, neutuchajícího elánu
a ještě řadu dalších úspěchů.
Redakce Zpravodaje
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VÍTE KTERÝ ODPAD KAM VHODIT?
Sběrné nádoby na odpady rozmístěné po městě:
1) Popelnice (110 l) a kontejnery
(1100 l) bez označení příslušného vytříditelného druhu odpadu slouží k ukládání pouze
zbytkového odpadu, který zůstane po vytřídění využitelných
složek komunálního odpadu.
2) Kontejnery na tříděný odpad:
Společná sběrná nádoba na
plast, tetrapak
sem vhazujte:
PET lahve, igelitové tašky
a obaly, tetrapakové krabice od
– džusů, vína, mléka, omáček.
nikdy do nich nevhazujte:
podlahové krytiny, lina, PVC,
nádoby od léků a plastové obaly znečištěné nebezpečnými látkami.
Je důležité, abyste objem před
vhozením do nádoby VŽDY
MINIMALIZOVALI!!!!!
Sběrné nádoby na sklo
sem vhazujte:
skleněné lahve od nápojů bez
kovových a plastových uzávěrů,
sklo bílé, barevné a tabulové,
skleněné předměty a vymyté
zavařovací sklenice.
nikdy do nich nevhazujte:
zrcadla, drátěné sklo, keramiku, porcelánové hrnečky a talíře, žárovky, zářivky, výbojky,
kameninu, televizní obrazovky
nebo monitory od počítačů.
Sběrné nádoby na papír
sem vhazujte:
noviny, časopisy, knihy, sešity,
brožury, rozložené papírové
krabice, karton, vlnitou lepenku, čisté papírové obaly, sáčky,
reklamní letáky.
nikdy do nich nevhazujte:
použité papírové kapesníky,
pleny, voskový papír, dehtový
papír, mastný a znečištěný papír, vícevrstvé obaly.
Je důležité, abyste objem před
vhozením do nádoby VŽDY
MINIMALIZOVALI!!!!!
V rámci odpadového systému
obce je zajišťováno sdružené

plnění pro firmu EKO–KOM,
a. s., tím, že občané vkládají do
sběrných nádob na tříděný odpad i odpady z obalů.
Sběrné nádoby Textileco, Diakonie
sem vhazujte:
oděvy, záclony, závěsy, povlečení, ubrusy, obuv, kabelky, hračky.
Čisté věci vhazujte v sáčcích nebo igelitových taškách.
nikdy do nich nevhazujte:
molitan, koberce, matrace, znečištěný textil.
Sběrné nádoby na kuchyňský
olej a tuk
sem vhazujte:
použitý tuk a olej ze smažení.
Potravinářské tuky vhazujte
v uzavřených nerozbitných nádobách – PET lahve, kanystry.
nikdy do nich nevhazujte:
motorové a jiné mazací oleje
ani jakýkoliv komunální odpad.
Sběrné nádoby na elektrozařízení
sem vhazujte:
malé vyřazené elektrozařízení
– klávesnice, kulmy, holicí
strojky, mobilní telefony, přehrávače hudby, fotoaparáty,
elektronické hračky, malé kuchyňské spotřebiče, baterie –
tužkové, ploché, knoflíkové.
nikdy do nich nevhazujte:
autobaterie, kuchyňské spotřebiče se zbytky jídla, nebezpečný
odpad, zbytkový komunální odpad atd.
3) Sběrné dvory:
Sběrné dvory slouží k ukládání
velkoobjemového odpadu, železného šrotu, plastových obalů,
skla a papíru nevhodného pro
ukládání do kontejnerů na separovaný odpad, elektrozařízení
a také nebezpečných složek komunálního odpadu. V současné
době je v provozu sběrný dvůr
v ulici Tovární a u Blatenského
mostu. O sběrných dvorech vás
budeme informovat v některém
z příštích Zpravodajů.
Lucie Klimešová, odbor životního
prostředí

NÁVŠTĚVA POLITICKÝCH VĚZŇŮ NA STRAKONICKÉ RADNICI
Obavy o paměť národa a znepokojení z dění kolem Ústavu pro
studium totalitních režimů vyjádřila při své návštěvě na strakonické radnici předsedkyně Konfederace politických vězňů České
republiky Naděžda Kavalírová.
Do Strakonic ji přivedla smutná
událost – rozloučení se zesnulou
předsedkyní strakonické pobočky Konfederace politických vězňů Věrou Kůlovou. Tu by měl

ve funkci nahradit Ladislav Tetauer.
Konfederace politických vězňů
sdružuje již dvacet let občany
České republiky, kteří byli komunistickým režimem po roce
1948 vězněni, šikanováni a vystaveni společenské diskriminaci.
Z původních 450 000 takto postižených lidí jich dnes žije pouze
kolem 8 000.
Více na www.kvp-cr.cz
(PR)

MUDr. Kavalírová se zapsala do pamětní knihy města.
Foto: I. Malotová, archiv MěÚ

ÚPRAVNA VODY V HAJSKÉ STAVBOU ROKU
Rekonstrukce a modernizace ÚV
Hajská, která byla v uplynulých
letech jednou z významných investic města Strakonice, se stala
Vodohospodářskou stavbou roku
2012 v kategorii staveb pro zásobování pitnou vodou, odvádění
a čištění odpadních vod v hodnotě
nad 50 milionů korun. Ocenění
koncem května v Praze převzal
místostarosta města Pavel Pavel.

kvalitu již tak velmi dobré pitné vody, jejímž zdrojem je prameniště Hajská a minimalizuje
také negativní dopady provozu zařízení na životní prostředí. Náklady na rekonstrukci úpravny činily
zhruba 70 milionů korun. Na realizaci díla se podařilo získat dotaci
z rozpočtu Ministerstva zemědělství ČR a stavbu částečně podpořil
také Jihočeský kraj. Polovinu cel-

OKÉNKO PRO SENIORY
Rádi bychom se připojili společně se zdravým městem ke dvěma
akcím, které jsou již běžné v některých okolních státech.
Jsou to:
– pomoc policii při hlídání přechodů u škol
– pohádková babička/dědeček (čtení pro děti v nemocnici).
Pokud budete mít zájem o některou z těchto dobrovolných činností,
přihlaste se na tel. 602 811 600 nebo e-mail: iparkosova@seznam.cz,
popř. u dalších členů Rady seniorů.
Rada seniorů

Úpravna vody v Hajské se stala Vodohospodářskou stavbou roku 2012.
Foto: Archiv MěÚ
Úpravna vody v Hajské je jedním
kových nákladů uhradilo město
ze zdrojů zásobujících město pitStrakonice z rozpočtu. Projektannou vodou. Po kompletní rekontem stavby byla společnost Swestrukci zahájené v roce 2010 byla
co Hydroprojekt a dodavatelem
úpravna vloni uvedena do trvaléstrojně technologické části firma
ho provozu. Rekonstrukce a moENVI–PUR.
dernizace zařízení zajistí vyšší
(PR)
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UDÁLOSTI

HISTORICKÉ SLAVNOSTI RUMPÁLOVÁNÍ
27. ČERVENCE 2013
Historické slavnosti s netradičním programem v uzavřeném areálu
hradu vás nadchnou svou atmosférou dávných časů. Středověkou
náladu doplňují divadelní, taneční, hudební, šermířská a kejklířská
vystoupení. Nezapomíná se ani na děti, pro něž jsou připraveny různé hry, dovednosti a soutěže.

Strakonický hrad se ocitne ve středověku.
PROGRAM:
9.30 hod. Průvod účinkujících
městem
10.00 hod. Slavnostní zahájení
před zámkem, uvítání
návštěvníků
Hlavní scéna II. nádvoří strakonického hradu
10.00 hod. Obrazy z dějin – DS
Čelakovský
10.15 hod. Musica Dei Gratia Tábor
10.45 hod. ŠDS Rival
11.15 hod. Tanečnice Aiwa Tribe
11.45 hod. Divadlo Gladius
12.15 hod. SHŠ Thorax
12.45 hod. Kejklíř Pet
13.15 hod. Musica Dei Gratia Tábor
13.45 hod. Bičař – Pavel Votápek
14.15 hod. Šermíři Maledictus
14.45 hod. Tanečnice Aiwa Tribe
15.15 hod. Kejklíř Pet
15.45 hod. ŠDS Rival
16.15 hod. Divadlo Gladius
16.45 hod. Bičař – Pavel Votápek
17.15 hod. SHŠ Streitax
17.45 hod. Musica Dei Gratia Tábor
18.00 hod. Obrazy z dějin – DS
Čelakovský
Malá scéna III. nádvoří strakonického hradu
10.30 hod. Kejklíř Pet
11.00 hod. Divadlo Gladius

6

Foto: Archiv MěKS

11.30 hod. SHŠ Streitax
12.00 hod. Bičař – Pavel Votápek
12.30 hod. Musica Dei Gratia Tábor
13.00 hod. Šermíři Maledictus
13.30 hod. Tanečnice Aiwa Tribe
14.00 hod. Divadlo Gladius
14.30 hod. Kejklíř Pet
15.00 hod. SHŠ Vendetta
15.30 hod. Musica Dei Gratia Tábor
16.00 hod. Bičař – Pavel Votápek
16.30 hod. SHŠ Thorax
17.00 hod. Tanečnice Aiwa Tribe
17.30 hod. Kejklíř Pet
Večerní program od 20.00 hod.
Musica Dei Gratia Tábor
Tanečnice Aiwa Tribe
Bičař – Pavel Votápek
Fakír Petr Fiedor
Šermíři Maledictus
Ohňostroj
Bílá paní
Součástí programu bude mučírna
a ukázka mučících zařízení. Dětský ráj připraví na třetím hradním nádvoří strakonická kočovná
divadelní společnost Al Rašíd.
Ukázky řemesel spojené s prodejem výrobků.
Občerstvení budou zajišťovat stylové hostince.
Vstupné: celodenní 120 Kč, večerní 80 Kč

OSLAVY NA ŽELEZNICI VE ZNAMENÍ PÁRY
Je tomu již 120 let od odjezdu
prvního vlaku ze Strakonic do
Vimperka. Toto významné výročí si připomeneme 13. července,
kdy Stifterův pošumavský železniční spolek a České dráhy pořádají oslavy, spojené s jízdami
zvláštních parních vlaků. Jedním
z významných partnerů akce je
také město Strakonice, odkud
bude, tak jako kdysi, vypraven
vlak s lokomotivou řady 310 v čele. Zvláštní vlak opustí strakonické nádraží v 9.30 a do Vimperka
dorazí v 11.45.
Ve Vimperku bude připraven
kulturní doprovodný program,
při kterém si najdou to své malí
i velcí. Na výběr bude například
výstava lokomotiv a traťových
mechanizmů, promítání pohádek, výstava o historii železnice,
jízdy na drezínách či restaurační
vůz s nabídkou občerstvení. Dále
je připravena ukázka historické
hasičské techniky, Vlaková pošta
a Pojízdná pohádková kancelář
s pamětním razítkem a upomínko-

vými předměty. Chybět nebude
ani hudební doprovod. Pro zájemce bude navíc vypraven parní
vlak na trati Vimperk – Kubova
Huť a zpět, pro každého cestujícího mladšího 15 let máme navíc
připraveno malé překvapení. Na
zpáteční cestu do Strakonic se
parní vlak vydá v 16.15, do Strakonic dorazí v 18.17. V parních
vlacích platí zvláštní jízdné, cestující budou odbaveni vlakovým doprovodem ve vlaku.
Veškeré informace o jízdách
zvláštních vlaků a cenách jízdného
získáte na plakátech a webových
stránkách www.cd.cz/jiznicechy
nebo www.spzs.sweb.cz, kde také
probíhá soutěž o ceny ke 120 letům železnice ze Strakonic do
Vimperka.
Až do 31. října mají navíc příznivci železnice možnost navštívit na
vimperském zámku výstavu Šumavské lokálky, mapující proměny této tratě od počátku provozu po současnost.
Vladislav Šlégr, SPŽS Vimperk

STRAKONICE PODPOŘILY ONKOLOGICKY NEMOCNÉ DĚTI
Udělat něco pro zdraví své i druhých mohli strakoničtí občané
druhou červnovou neděli. V rámci
projektu Zdravé město Strakonice se na hradě spojilo hned
několik zajímavých akcí. Tradiční pochod, charitativní cyklojízda
a osvětová kampaň.

Strakonice již podruhé přivítaly
také účastníky veřejné charitativní cyklotour Na kole dětem.
Peloton v čele s Josefem Zimovčákem jedoucím na vysokém
velocipedu dorazil na druhé hradní nádvoří v neděli odpoledne.
Sportovní projekt Na kole dětem
podporuje onkologicky
nemocné děti a peníze
v rámci cyklotour vybrané jsou využívány
na rekondiční pobyty
malých pacientů. Cyklisté, kteří letos vyrazili
z Aše, zakončili své putování po České republice na Velehradě.
Město Strakonice letos
darovalo 4 000 korun.
Šek předala autorovi
i hlavnímu aktérovi
Své umění předvedla ve Strakonicích v rámci projektu Josefu Zicyklotour Na kole dětem Martina Štěpánková, movčákovi místostarodvojnásobná mistryně světa v krasojízdě.
stka Ivana Říhová. Na
Foto: I. Malotová, archiv MěÚ oplátku převzala certiNa pochod Po stopách Švandy dufikát pro Strakonice jako partnedáka a Strakonickou 100 vyrazilo
ra projektu.
během víkendových dnů celkem
Vylosováni a odměněni byli také
284 turistů. Možnosti prohlédnout
výherci soutěže Na kole jen s přilsi obří maketu tlustého střeva, pobou. Tato osvětová akce zaměřená
dívat se dovnitř tohoto důležitého
na cyklisty proběhla v ulicích naorgánu a vyslechnout rady k prešeho města koncem května. Zvítěvenci jeho zhoubného onemocnění
zit mohl ten, kdo jel na náležitě
využily dvě stovky lidí. Osvětovou
vybaveném kole, podle předpisů
akci Střevo tour 2013 pořádalo
a s přilbou na hlavě.
občanské sdružení Onkomaják.
(PR)
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AKCE A PROGRAM KIN
USA, akční/komedie/krimi, dabing, 108
Doporučená přístupnost: od 12 let
R.I.P.D. – URNA:
ÚTVAR ROZHODNĚ
NEŽIVÝCH AGENTŮ 3D
Vstupné: 150 Kč
Když jsou dobří, nastupují k URNA – Útvaru rozhodně neživých
agentů.
2. 7.
Hradišťan
Letní kino, 20.00 hod. (v případě
nepříznivého počasí dům kultury)
Koncert ojedinělého hudebního
tělesa s vysokou uměleckou a interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem.
10. 7.
Přednáška Dana Přibáně Trabantem Jižní Amerikou
Rytířský sál, 19.30 hod.
20. 7.–31. 8.
XIV. mezinárodní fotografické
bienále ŽENA WOMAN STRAKONICE 2013
Výstava se koná pod záštitou ministryně kultury České republiky
Aleny Hanákové, Mezinárodní
federace fotografického umění
(FIAP), České federace fotografického umění (ČFFU) a za podpory města Strakonice.
Vernisáž: 20. července od 14.00
hod. v Rytířském sále.
V rámci vernisáže proběhne slavnostní předání cen za nejlepší fotografie. V doprovodném programu vystoupí solistky Michaela
Katráková soprán, Ester Pavlú
mezzosoprán a Ladislava Vondráčková klavír.
Současně bude probíhat v sále
U Kata výstava fotografií známého
fotografa Roberta Vano – vernisáž
20. 7. v 15.30 hodin – Sál U Kata.
Otevřeno denně mimo pondělí
9.00–16.00 hodin.

PŘIPRAVUJEME NA SRPEN
13. 8.
Léčivé a zázračné studánky na
Strakonicku
Přednáška Ondřeje Fibicha
30. 8.
Koncert Hany Zagorové s kapelou
Letní kino
Do 31. 8.
XIV. mezinárodní fotografické
bienále
ŽENA WOMAN STRAKONICE
2013

KINO OKO STRAKONICE
Pondělí 1.–úterý 2. července
Od 20.00 hod.
USA, celebrity krimi, titulky, 90
Doporučená přístupnost: od 12 let
BLING RING: JAKO VIPKY
Vstupné: 100 Kč
Aby se dotkli hvězd, vloupali se do
jejich domů.
Středa 3.–čtvrtek 4. července
Od 20.00 hod.
VB, drama/krimi/thriller, titulky,
101, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
TRANS
Vstupné: 110 Kč
Uvnitř mysli. Mimo zákon.
Čtvrtek 4.–neděle 7. července
Od 17.30 hod.
USA, animovaný/komedie/rodinný, dabing, 98
Doporučená přístupnost: všem
JÁ PADOUCH 2 3D
Vstupné: dospělí 150 Kč, děti do
15 let 130 Kč
Když svět potřebuje hrdinu, pomůže padouch.
Pondělí 8.–čtvrtek 11. července
Od 20.00 hod.
USA, akční/dobrodružný, dabing,
151, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
OSAMĚLÝ JEZDEC
Vstupné: 140 Kč
Vzrušující dobrodružství plné
akce a humoru, které nabízí nový
pohled na legendárního maskovaného hrdinu.
Neděle 14.–čtvrtek 18. července
Od 20.00 hod.
ČR, komedie, 116, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
REVIVAL
Vstupné: dospělí 110 Kč
Nikdy to nekončí.
Neděle 21.–pondělí 22. července
Od 20.00 hod.

PŘEDPRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK
KINO OKO tel.: 383 322 625
letní provoz/otevřeno: 1 hodinu před začátkem představení

Úterý 23.–středa 24. července
Od 20.00 hod.
USA, komedie, dabing, 119, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
STÁŽISTI
Vstupné: 110 Kč
Starý psy klikat nenaučíš.
Čtvrtek 25., sobota 27., neděle
28. července
Od 20.00 hod.
USA, akční/dobrodružný/fantasy/
sci-fi, titulky,136
Doporučená přístupnost: od 12 let
WOLVERINE 3D
Vstupné: 150 Kč
Když je nejzranitelnější, je nejnebezpečnější.
Pondělí 29.–úterý 30. července
Od 20.00 hod.
USA, akční/sci-fi, titulky, 2D
PACIFIC RIM – ÚTOK NA ZEMI 3D
Vstupné: 130 Kč
Bojuj nebo zemři.
Středa 31. července–čtvrtek 1. srpna
Od 20.00 hod.
USA, akční/drama, titulky, 137, 2D
Doporučená přístupnost: všem
WHITE HOUSE DOWN
Vstupné: 130 Kč
Režisér slavných akčních velkofilmů Roland Emmerich nás tentokrát zavede do Bílého domu.

FILMOVÝ KLUB – KINO OKO
Neděle 7. července
Od 20.00 hod.
ČR, dokument, 74, 2D
Doporučená přístupnost: všem
ŠMEJDI
Vstupné: 70 a 55 Kč
Co se skrývá za předváděcími akcemi.

LETNÍ KINO STRAKONICE
Pátek 5. července
Od 21.30 hod.
USA, komedie, titulky, 106
Doporučená přístupnost: od 15 let
MÉĎA
Vstupné: 80 Kč
Plyšový medvěd může být skvělý
společník, když je vám pět. Když

je vám pětatřicet, je to spíš diagnóza.
Sobota 6. července
Od 21.30 hod.
USA, akční thriller, titulky, 102
Doporučená přístupnost: od 12 let
EXPENDABLES:
POSTRADATELNÍ 2
Vstupné: 80 Kč
Postradatelní se vrací!
Pátek 12. července
Od 21.30 hod.
USA, romantické drama, 135
Doporučená přístupnost: od 12 let
TWILIGHT SÁGA:
ROZBŘESK – 1. část
Vstupné: 80 Kč
Film o lásce bez lásky, o válce bez
války a magii bez kouzel.
Sobota 13. července
Od 21.30 hod.
USA, fantasy, romance, thriller,
titulky, 116
Doporučená přístupnost: od 12 let
TWILIGHT SAGA:
ROZBŘESK – 2. část
Vstupné: 80 Kč
Poslední díl úspěšné série.
Pátek 19. července
Od 21.30 hod.
Něm, drama, titulky, 126
Doporučená přístupnost: od 12 let
BÍLÁ MASAJKA
Vstupné: 80 Kč
Snímek vypráví skutečný příběh
mladé ženy, která se snaží zdolat
bezpočet překážek zvláštní a neznámé kultury, aby mohla dát
průchod své životní lásce.
Sobota 20. července
Od 21.30 hod.
ČR, komedie, 104
Doporučená přístupnost: od 12 let
OKRESNÍ PŘEBOR
– POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA
HNÁTKA
Vstupné: 80 Kč
Film Okresní přebor – Poslední zápas Pepika Hnátka vychází
z populárního televizního seriálu
Okresní přebor.
Pátek 26. července
Od 21.30 hod.
USA, romantická komedie, titulky, 113
Doporučená přístupnost: od 15 let
PRCI, PRCI, PRCIČKY:
ŠKOLNÍ SRAZ
Vstupné: 80 Kč
Prci, prci prcičky po letech...
Změna programu vyhrazena.
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AKCE
Po, St, Čt, Pá 9.00–12.00
13.00–16.00
Út zavřeno

ŠMIDINGEROVA
KNIHOVNA
Zámek I, 386 11 Strakonice II
www.knih-st.cz
l

l

l

26. 6.–29. 7. Petra Lacinová
– Land Escapes. Výstava fotografií / instalace a performance
v krajině. ŠK, vstupní hala.
Po celý červenec výstavka nazvaná „A tady jste už byli?“. Těm, kteří zrovna nemají dovolenou a zároveň nechtějí
trávit volno ve městě, připomene zajímavé kulturní i přírodní památky nejbližšího okolí,
např. zrekonstruovanou synagogu ve Čkyni, Hasičské muzeum v Hošticích u Volyně, Klostermannovu stezku ve Štěkni,
a další. ŠK, oddělení po dospělé.
19. 7. – strakonické farmářské trhy. I. hradní nádvoří,
14.00–18.00 hod. Každý druhý pátek až do října 2013. Široký výběr zboží s kontrolou
původu a kvality. Více na farmarsketrhy.strakonice.eu. Ve
svátek 5. 7. se trhy nekonají.

Otevírací doba knihovny v červenci:
Oddělení pro dospělé – otevírací
doba se nemění.
Oddělení pro děti – otevírací doba v prázdninovém režimu:

Pobočka ŠK Za Parkem:
Zavřeno: po 1. 7.–čt 4. 7.,
st 10. 7., st 17. 7.
Jinak otevírací doba nezměněna

ŠK A ČSOP ZVOU NA:
SO 13. 7. – přírodovědný výlet. Sraz v 6.45 před nádražím
ČD. Vlakem do Vel. Hydčic,
podle počasí se půjde buď do
Těchonic na draha (kde se díky
přepásání udržuje bohatá květena – viz www.sanceprodraha.cz), nebo na některé z bližších chráněných území, nebo do
muzea (včetně výstavy p. F. Zemena a I. Jany). Zpět vlakem.
Ukázky kvetoucích rostlin na určování a další výstavky (fotografie
a texty k 10. výročí pobočky, Burza námětů na cestování, Paměť
strakonických stromů, Nejmilejší knihy) – v půjčovně pro děti
a dospělé v pobočce Za Parkem.
l

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

CO VŠECHNO NABÍZÍ
POBOČKA ŠMIDINGEROVY
KNIHOVNY V HUSOVĚ ULICI
Pobočka ŠK se jmenuje Za Parkem (dříve Mír) a sídlí v Husově
ulici č. 380. Její součástí je jednak
půjčovna pro děti a dospělé, jed-

nak IC spojené s ekoporadnou.
S toutéž průkazkou lze chodit
do Husovy ulice i na hrad (i souběžně). Na první pohled je pobočka oproti hlavní knihovně
malá, ale ve skutečnosti je „nafukovací“. Fond knih a časopisů
je rozšířen tím, že se doplňuje
kromě nákupu i dočasným půjčováním z hradu – podle toho,
o co někdo požádal nebo o co by
právě mohl být zájem. Knihovnická činnost se odbývá i při
mnoha pořádaných akcích – a ty
jsou nejen v knihovně, ale např.
v promítacím sále gymnázia
(přednášky), v klubovně kroužku Malých ochránců přírody
(MOP), venku pod širým nebem
(výlety)...
Čtenáři přibývají nejen díky zmíněným akcím, ale i díky spolupráci se ZŠ, MŠ atd. Zvlášť úzké
je sepětí s činností ekoporadny.
Knihovna je místem setkávání
a na pobočku to díky jejímu
domáckému prostředí platí obzvlášť. Otevírací doba v půjčovně:
PO a ČT 13.00–18.00, ST 8.00–
12.00 hod. Kontakt: 380 422 720,
alena.hrdlickova@knih-st.cz,

Ekoporadna při ŠK
Ekoporadna je součástí Informačního centra pro neziskové organizace a EU. Zabývá se zejména poradenskou a osvětovou činností.
V ekoporadenství pomáhá široký fond informačních materiálů
v letákové i knižní podobě. Inforzech, litografiích a ex–libris.
Vstupné dobrovolné.

HRADNÍ PALÁC
Otevřeno: denně 9.00–17.00 hod.
Po stopách archeologie
30. 3.–28. 7.
Káva, kafe, kafíčko…
30. 3.–4. 8.
Předmět měsíce
Soubojové pistole v kazetě po roce
1870.
KAPITULNÍ SÍŇ
František Zemen – fotografie
18. 7.–17. 8.
Výstava k 80. narozeninám Františka Zemena. Průřez tvorbou od
50. let do současnosti.
Vernisáž 17. 7. v 17.00 hod.
Otevřeno: čtvrtek–pátek 13.00–
17.00 hod., sobota 9.00–17.00 hod.
Ostatní dny na požádání v pokladně muzea. Vstupné: 20 a 10 Kč.
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ZÁMECKÁ GALERIE
Otevřeno: pondělí–pátek 9.00–
12.00 a 13.00–17.00 hod., sobota,
neděle, svátky 13.00–17.00 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.
Milan Kohout – grafika
5. 6.–31. 7.
Malíř, grafik, pedagog – pražský
rodák, který spojil velkou část
uměleckého života s jižními Čechami. Osobité vyjádření litografií
a grafiky, které ho řadí do popředí
české výtvarné kultury, vám představí Milan Kohout na svých obra-

STŘEDOVĚKÝ VODNÍ MLÝN
HOSLOVICE
Otevřeno denně 9.00–17.00 hod.
Dětský den
20. 7. 13.00–18.00 hod.
Soutěže a hry pro děti, setkání
malých i velkých vodníků a víl ve
mlýně. V 14.00 a v 16.00 hod.
loutkové divadlo Kašpárek ve mlýně, Kašpárek a chytrá princezna
(LS BOĎI Jaroměř).
Děti do 15 let a kostýmovaní rodiče (vodníci a víly) vstup zdarma.
OSTATNÍ AKCE
Léto pod Rumpálem
Koncert komorního orchestru
Conca Collegium
23. 7. v 19.00 hod., kapitulní síň
strakonického hradu
V rámci programu zazní díla barokních skladatelů: A. Vivaldi,
J. S. Bach, J. P. Vejvanovský,
A. Corelli, J. Zach, G. P. Telemann, L. Boccherini a další.

mace, týkající se ochrany přírody nejen v našem regionu, můžete
získat i na tematicky zaměřených
akcích. Od podzimu do jara probíhá cyklus besed Zelené otazníky, v terénu pak ve spolupráci
se strakonickou organizací ČSOP
mnoho konkrétních zásahů. Již
třetím rokem pořádáme strakonické farmářské trhy na prvním
hradním nádvoří. Jelikož se Ekoporadna zaměřuje i na propagaci
zdravého životního stylu, můžete
navštěvovat kurzy zdravého veg(etari)ánského vaření v obchodě zdravé výživy Ječmínek. Pokud
byste chtěli uspořádat akci s tematikou ochrany životního prostředí nebo hledáte radu, informace či pomoc, můžete nás
navštívit v budově pobočky v Husově ul. 380 každý všední den od
7.30 do 16.00 (v pátek po dohodě)
Kontakt: jan.juras@knih-st.cz, tel.:
380 422 721
Vše z činnosti Ekoporadny a pobočky ŠK Za Parkem se setkává v internetovém měsíčníku
Kompost, kde naleznete i spoustu přírodovědných zajímavostí,
literárních a kulinářských tipů,
amatérskou poezii a mnoho dalšího. Měsíčník je standardně šířen
mailovou rozesílkou (přihlásit se
je možno na mailu Ekoporadny),
nebo si ho můžete v papírové podobě zapůjčit ve všech provozech
ŠK. Archiv čísel naleznete na
webu knihovny v sekci Dokumenty.
Vstupné: 70 Kč v předprodeji
v Zámecké galerii, 90 Kč na místě
Dětské divadýlko Boučkova loutkového divadla Jaroměř
24. 7., II. nádvoří strakonického
hradu
16.00 hod. Kašpárek ve mlýně
17.00 hod. Kašpárek a chytrá
princezna
Vstupné dobrovolné.
VÍTE ŽE…
v roce 2013 uplyne
l 200 let od narození Jakuba
Bursy (1813–1884), stavitele
a představitele selského baroka
l 100 let od úmrtí malíře Mikoláše Alše (1852–1913), podle jeho návrhů byla vyzdobena
strakonická radnice
l 90 let od úmrtí spisovatele Karla Klostermanna (1848–1923),
který pobýval a zemřel ve Štěkni
Info www.muzeum-strakonice.cz,
informace@muzeum-strakonice.cz;
tel.: 380 422 608,
mlyn@muzeum-strakonice.cz;
tel.: 731 907 308
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SPORT

90 LET STRAKONICKÉ HÁZENÉ POHLEDEM DO HISTORIE  ČÁST OSMNÁCTÁ
V červnovém povídání jsme nedokončili dění v roce 2004. V tomto
roce došlo k převzetí všech sportovišť TJ ČZ Strakonice do péče
města prostřednictvím organizace
STARZ Strakonice. Přes některé
počáteční problémy jsme nakonec
uznali, že to byl prospěšný krok
zajišťující běžnou údržbu a fungování všech sportovišť. Spolupráce
s vedením STARZu byla a je až
doposud velice dobrá!
My ve vedení oddílu jsme ale ani
potom nezaháleli. Podařilo se získat grant na renovaci házenkářského povrchu „nisaplast“ ve výši
20 tis. Kč, nakoupený materiál
v této hodnotě sloužil k postupné obměně opotřebovaných částí
venkovního nisaplastového hřiště.
Další vítanou pomocí bylo 20 tis.
Kč od města Strakonice na míče
pro nejmenší děti v přípravkách.
Provedený nábor totiž přivedl do
našich řad 70 (!) dětí, 41 chlapců
a 29 dívek převážně z 1. a 2. tříd.
Oddíl házené vyhrál soutěž, vyhlášenou Jihočeským svazem házené
na výstavbu nafukovací haly. Jednalo se o součást projektu ČSH
„Zima na hřišti“, který předpokládal výstavbu jedné „nafukovačky“ v každém kraji ČR. O projektu se rozhodovalo v parlamentu
v rámci rozpočtu na rok 2005.
Hodnota naší části byla 2,4 mil.
Kč, přičemž město Strakonice slíbilo finanční pomoc při realizaci
přípravných prací. Hala měla stát
na druhém asfaltovém hřišti.
To ale nebylo všechno. Snaha
o vybudování vlastní haly byla
tak silná, že jsme reagovali také na
grant vyhlášený Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy
ČR a podali žádost na zastřešení
nisaplastového hřiště. Kompletně
zpracovaný materiál vč. projektu
předpokládal náklady ve výši 16,5
mil. Kč. Také v tomto případě

město přislíbilo finanční spoluúčast. O přijetí žádostí se rozhodovalo na ministerstvu počátkem
roku 2005, ale nebyli jsme mezi
vyvolenými.
Přes toto zklamání pokračovala
snaha oddílu o vylepšení házenkářských sportovišť. Byl získán
grant z Jihočeského kraje na položení umělého povrchu na asfaltové házenkářské hřiště ve výši

Nevím jak vy, ale já jsem na obrázku našel osm členů dnešního úspěšného prvoligového družstva mužů!
Foto: Archiv oddílu házené
1,1 mil. Kč. Město Strakonice přislíbilo dorovnat náklady částkou
téměř 400 tis. Kč. V únoru pak byla připravena výstavba tří nafukovacích hal pro házenou, mezi
třemi místy v ČR byly vybrány
i Strakonice. Po zralé úvaze jsme
však tuto výstavbu přenechali
Mělníku, protože jsme byli přesvědčeni, že postavíme halu lepší!
Další vývoj ukázal, že to bylo rozhodnutí správné.
Mezitím skončily soutěže ročníku
2004/2005. Martin Mošovský podlehl lákání účastníka nejvyšší soutěže Jiskry Třeboň, které podepsal
přestupní lístek. Muži bez svého

KRYTÝ BAZÉN
Zavřeno – pouze v případě zhoršeného počasí se veřejné plavání přesune z letního areálu do krytého bazénu.
Sledujte prosím aktuální informace na web. stránkách
www.starz.cz.

LETNÍ AREÁL

SAUNA

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

10.00–20.00
10.00–20.00
10.00–20.00
10.00–20.00
10.00–20.00
10.00–20.00
10.00–20.00

kanonýra spadli v tabulce II. ligy
až na 6. místo. Stejnou příčku obsadily ženy, dorostenky v boji o postup do I. ligy zůstaly druhé. Nu
a dorostenci na druholigovou soutěž nestačili a skončili poslední.
Mládež v kraji v té době stále nemá
nijak oslnivé výsledky, jen druhá
místa mladších žáků a žaček napovídají o příslibu do budoucna. Za
zmínku stojí aktivita trenérů mini-

zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno

žáků (Roman Nejdl a Jindřich
Kosák) a minižaček (Kateřina
Pechlátová a Marcela Kosová), také zde se tvoří perspektivní kolektivy. Nesmíme zapomenout na
3. místo mladších žáků (trenéři
Roman Marienka a Miroslav Vávra) na mezinárodním turnaji Karviná Cup (147 družstev ze 7 zemí
v 10ti kategoriích).
V kauze výstavby házenkářské haly se nevzdáváme, opakovaná žádost o dotaci je MŠMT schválena
pro rok 2006, výběrové řízení určilo dodavatele – Protom Strakonice. Vzhledem k výši přiznané
dotace se však celá akce výstavby

FITNESS PLAVECKÝ STADION
Bonusové, slevové akce – info ve
fitness
Pondělí
8.00–12.00
16.00–20.00
Úterý
8.00–12.00
16.00–20.00
Středa
8.00–12.00
16.00–20.00
Čtvrtek
8.00–12.00
16.00–20.00
Pátek
8.00–12.00
16.00–20.00
Sobota–neděle
zavřeno

musela rozdělit na dvě etapy, stavět se má začít v srpnu.
Mezitím si povíme, jak jsme si
vedli v prvé polovině roku 2006 na
sportovním poli. Mladší žáci zahájili rok úspěšně 1. místy na turnajích v Litvínově a Praze, Pavel
Kaufman byl vyhlášen nejlepším
brankářem těchto turnajů. Na tradičním únorovém turnaji nejlepších družstev ČR (Continental
Cup v Jičíně) obsadili 2. místo,
Pavel Kaufman opět získal cenu
pro nejlepšího brankáře. Následuje další úspěch tohoto družstva,
vítězství na Jíchově memoriálu
v Praze. Chlapci pak završili
úspěšné jaro 2. místem na Mistrovství ČR v Plzni (viz obrázek). Michal Zbíral obsadil
3. místo v tabulce střelců a spolu
s Michalem Krejčím byli zařazeni do All stars týmu. Družstvo
vedli trenéři Roman Marienka
a Miroslav Vávra.
Ve Strakonicích byl poprvé uspořádán turnaj minižactva v házené
4+1. Tato forma je doporučována
pro nejmenší, hraje se na menším
hřišti s pěti hráči, na menší branky a s pěnovým míčem.
Mládežnické celky skvěle reprezentovaly Strakonice na turnaji
Quirinus Cup v německém Neussu (175 družstev z 15 zemí). Pravidelná účast od roku 1990 znamenala už 17. start na tomto
obřím turnaji. Starší dorostenky
získaly skvělé 3. místo, mladší žáci svoji kategorii vyhráli a David
Zbíral byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje, Pavel Kaufman, jak
jinak, nejlepším brankářem!
Starší dorostenky vyhrály II. ligu,
ale pro postup, ani setrvání ve
stejné soutěži na podzim nejsou
hráčky. Také starší dorostenci
skončili po 19 letech v ligových
soutěžích pro úzký kádr. Zaváhání v náborech na konci 90. let se
projevilo!
Jiří Dobeš

STARZ Strakonice
Na Křemelce 512,
386 11 Strakonice
tel./infolinka:
380 422 761, 380 422 763
e-mail: karel.dvorak@starz.cz
internet: www.starz.cz
Ceník letního areálu viz
www.starz.cz
Změny programů
vyhrazeny!
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AKCE/UDÁLOSTI
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
Každý pátek 9.00–13.00 Práce na zahradě
4. a 11. 7. Koně ve Volenicích, sraz ve Fokusu v 10.30 hod., návrat
cca v 16.30 hod. • 15. 7.–28. 7. zavřeno
STD Kopretina – pracovní činnosti (nutno předem objednat)
Mobil: 734 200 971; E-mail: dilnast@fokus-pisek.cz
Více informací na www.fokus-pisek.cz

ST RACING TEAM TŘETÍ NA MISTROVSTVÍ ČR
V prostorách plzeňské Techmanie proběhlo v sobotu 8. června
2013 páté celostátní finále středoškolské vzdělávací soutěže F1
ve školách. Do Plzně zamířilo devět nejlepších týmů z pražského
semifinálového kola, mezi nimiž
nechyběl ani ST RACING TEAM
složený ze studentů VOŠ, SPŠ
a SOŠ řemesel a služeb Strakonice (Martin Kůs, Dominik Starý,
Adam Ježek a Jan Narovec). Do
Plzně jsme odjeli s odhodláním
zaútočit na příčku nejvyšší a tím
si vybojovat právo účasti na světovém finále, které se uskuteční

Bohužel několik drobných chyb
nás odsunulo na konečné třetí
místo. Třetí místo ve finále je
přesto nejlepším výsledkem, kterého náš tým za pět let trvání této
atraktivní soutěže v ČR dosáhl.
Na finálové kolo nás do Plzně přijeli podpořit i ředitel VOŠ, SPŠ
a SOŠ řemesel a služeb Strakonice
Ing. Miloslav Pileček, vedoucí katedry strojírenství VŠTE České
Budějovice Doc. Ing. Štefan Husár, PhD, místostarosta Strakonic
Ing. Pavel Pavel a ředitel SOŠ
strojní a elektrotechnické Velešín
Ing. Bc. Milan Timko. Všem, kteří

Strakonický tým získal v celostátním finále krásné třetí místo.
Foto: Archiv ST RACING TEAM
v listopadu v Austinu, hlavním
se na nás přijeli podívat, děkujeměstě státu Texas. Více než měme za podporu. Poděkování patří
síční pauza mezi semifinále a fitéž všem sponzorům, kteří se finále nám dala šanci zapracovat na
nančně podíleli na uskutečnění
vylepšení svého monopostu a prenašeho projektu a poděkování
zentace. Přípravám na soutěž
patří také celému týmu za výsledjsme věnovali téměř všechen volky, kterých v tomto ročníku souný čas a do Plzně jsme odjeli s odtěže F1 dosáhli.
hodláním udělat vše pro to, aby se
Milan Samec, odpovědná osoba
nám náš sen podařilo uskutečnit.
týmu
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MATEŘSKÉ CENTRUM BERUŠKA
Lidická 194, Strakonice (naproti nemocnici)
Otevřeno po–čt 9.00–13.00 hodin
(využijte možnost volné herny)
Slavíte narozeniny? Chcete se sejít se svými přáteli a dětmi? Využijte
našich prostor k privátní oslavě či akci.
ZVEME ŠIROKOU VEŘEJNOST – NEPRAVIDELNÝ PROGRAM
Pondělí 22. 7. – 10.00 – Projížďka na koních – sejdeme se v 9.45 u letního kina a společně navštívíme stáje u p. Poláka, děti se mohou svézt
a pak koníky za odměnu nakrmíme přinesenými dobrotami.
Chcete využít léto? Rádi byste se rozmluvili před dovolenou? Chcete
udělat pořádný pokrok v angličtině?
Připravujeme letní intenzivní kurzy angličtiny – více informací na tel.:
773 298 857
PRÁZDNINOVÉ PROGRAMY
Členky mají většinu dopoledních programů ZDARMA, nečleni 40 Kč/
návštěva
PO 9.00 – Volná herna – pro všechny věkové skupiny
ÚT 10.00 – Plavání s Beruškou – sraz v 9.50 před plaveckým stadionem, musíme společně vstoupit do areálu
ÚT 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, vstupné 40 Kč
ST 8.00–12.00 – Beruščí školička – omezený počet míst, nutno nahlásit dopředu telefonicky nebo e-mailem (za 1 den pro členky 200 Kč, pro
nečlenky 240 Kč)
ČT 10.00 – Tvořivý čtvrtek – výtvarný program pro všechny děti, které
se o prázdninách budou nudit
ČT 19.00 – Dance jóga – tanečně–kondiční trénink pro běžnou veřejnost, vstupné 40 Kč
PÁ ZAVŘENO
Od 29. 7. 2013 do 9. 8. 2013 bude mateřské centrum zavřeno.
Více na www.mcberuska.cz

PRVNÍ ROK S PROJEKTEM MODERNĚ A INTERAKTIVNĚ VE VÝUCE
V minulém roce získala ZŠ Povážská grant z OP VK v hodnotě
6 533 000 Kč se zaměřením na
inovaci metod a forem práce při
výuce přírodovědných a technicky
zaměřených předmětů.
Partnerem projektu je VOŠ, SPŠ
a SOŠ řemesel a služeb Strakonice, která zajišťuje několik garantů
z praxe, další spolupracovníci se
podílejí na realizaci tzv. „tvořivých
střed“, kdy ve škole se žáky připravují různé výrobky zaměřené
tematicky a motivačně k volbě povolání. Žáci druhého stupně strávili tento den na průmyslové škole
strojní, v dílnách SOŠ a v Domě
dětí. Sami si vyzkoušeli praktické
činnosti v jednotlivých oborech.
Škola spolupracuje rovněž s ing.
Miroslavem Šobrem, pracovníkem odboru životního prostředí
MěÚ, který je garantem pro oblast
přírodovědnou – podílí se na přípravě projektů ke Dni Země, zajišťuje vzdělávání žáků i pedagogického sboru.
Část finančních prostředků z grantu již byla v loňském roce využita na
vybavení odborných učeben chemie
a fyziky v nové školní budově a na

nákup čtyř interaktivních tabulí.
V letošním roce k nim přibylo sedm
žákovských notebooků, několik fotoaparátů a měřící systémy PASCO
k dovybavení odborných učeben fyziky, zeměpisu, chemie a přírodopisu. Škola tím získala různé sondy
a senzory, např. na zjišťování kvality vody, tepové frekvence, dechu,
fyzikálních veličin apod. Pomocí
těchto systémů mohou žáci ověřovat své vědomosti v praxi.
Další část peněz slouží k financování exkurzí a vícedenních pobytů
– navštívili jsme např. automobilku TPCA v Kolíně, Technické muzeum v Praze, žáci absolvovali třídenní pobyt v přírodovědném
centru ve Stožci. Další exkurze čekají žáky v příštím školním roce.
Část finančních prostředků je investována do vzdělávání pedagogického sboru – jedná se o školení
na inovaci výuky, na práci s měřícími systémy PASCO. Zbylé finanční prostředky projektu vyčerpá škola do konce roku 2014.
Další informace jsou k dispozici na webových stránkách školy
(www.zs-povazska.strakonice.eu).
Jaroslava Cháberová, ředitelka
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„Svatý Jakub dává kukuřici klasy, Anna vlasy.“

ČERVENCOVÝ KVÍZ

Aleš Hess, 9 let

Zjistěte, která čísla odpovídají jednotlivým písmenům.
A kterým číslem nahradíte otazník?

SAMEC JAN
* 14. 5. 1917 Strakonice
† 9. 8. 1988 Karlovy Vary

Aneta Kašparová, 14 let
Pranostiku nakreslili žáci z výtvarného oboru ZUŠ Strakonice pod vedením Mgr. Ivany Schwarzové.

Malíř, žák prof. V. Polívky. Studoval profesuru kreslení u prof.
O. Blažíčka a C. Boudy na VŠAPS
v Praze, kurzy reklamy na Rotterově reklamní škole v Praze a Škole umění ve Zlíně. Zpočátku tvořil
v oblasti užité keramiky a grafiky, ilustroval Rumunské pohádky.

místností v továrně na fezy ve
Strakonicích), návrhům cen pro
mezinárodní filmový festival
v Karlových Varech, instalacím
výstav, dekoru porcelánu, mozaice a sgrafitu. Později se věnoval
výhradně výtvarné tvorbě. Převládala krajinomalba, ale maloval i figurální náměty, kytice a meditativní kompozice nefigurativního
charakteru. Mnohé z jeho grafik

UDÁLOSTI A ŽIVOTNÍ VÝROČÍ OSOBNOSTÍ V ČERVENCI
l

l

l

2. 7. 1983 – zemřel Vladimír
Neff, prozaik a filmový scenárista (30. výročí úmrtí)
3. 7. 1883 – narodil se Franz
Kafka, známý pražský německy píšící prozaik (130. výročí
narození)
6. 7. 1893 – zemřel Guy de
Maupassant, francouzský prozaik (120. výročí úmrtí)

l

l

l

10. 7. 1913 – zemřel Mikoláš
Aleš, malíř, grafik a ilustrátor
(100. výročí úmrtí)
11. 7. 1913 – narodil se Zdeněk Galuška, prozaik–humorista a ilustrátor (100. výročí
narození)
16. 7. 1923 – zemřel Karel
Klostermann, prozaik (90. výročí úmrtí)

VÝSLEDKY ČERVNOVÉHO KVÍZU
1. Josef Šmidinger byl kněz, vlastenec, učitel, vychovatel a zakladatel
strakonické knihovny.
2. V knihovně je možné si kromě knih zapůjčit: časopisy, noviny,
audioknihy, čtečky e-knih, CD a gramofonové desky.
3. Bibliobox slouží k vrácení vypůjčených knih mimo otevírací dobu
knihovny.
4. Logo knihovny tvoří rozevřená kniha s písmeny Š a K.
5. Pamětní deska J. Šmidingera se nachází na budově České spořitelny na Velkém náměstí.
6. Knihovna nabízí 120 000 dokumentů.
Ceny jsou v městském informačním centru připraveny pro Annu Hájkovou, Natálii Keslovou a Janu Parkosovou. Děkujeme za zaslané
odpovědi. Redakce Zpravodaje

Rodný dům Jana Samce u řeky Volyňky nakreslila Sabina Pašavová
(12 let) z výtvarného kroužku DDM Strakonice pod vedením Vlaďky
Hradské.
V roce 1948 přesídlil do Karlových
Varů, kde učil na gymnáziích
a v keramické škole kreslení a oblast nové tvorby. Pro zdejší oblastní divadlo vytvořil řadu kostýmních výprav a scénografických
návrhů. Spolupracoval s divadly
v Ostravě a Teplicích. Věnoval
se plakátové tvorbě designu filmového tisku, mozaikovým výzdobám veřejných interiérů (výzdoba
závodní jídelny a společenských

jsou vlastně akvarely, neboť je vydával v malých počtech a řadu z nich
ručně koloroval. Samostatné výstavy měl ve Strakonicích, Karlových
Varech, Ostrovu nad Ohří, Německu (1968) a Rakousku. Měl také
velké množství kolektivních výstav.
Získal 1., 2. a 3. cenu v soutěži na
plakát pro západočeské lázně, 1. cenu KNV za soubor plakátů k 15. výročí osvobození.
Milan Hankovec
11
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pozvánky, plakáty, výzdobu školy i sálu MěDK při akcích.
V ústředním kole soutěže Evropa ve škole získal 1 cenu a 2 pamětní listy.
V soutěži LIDICE 2013 obdržely 3 individuální medaile Aneta Brůhová, Michaela Kafková
a Markéta Scheinostová, 2 medaile získala škola za kolekci grafiky a za kolekci kombinovaných
technik a 13 čestných uznání. Výtvarný obor připravil pro žáky
4 zájezdy a uspořádal 4 výstavy.
Na ČVUT obor architektura byli
přijati 2 žáci, na design na SPŠ
ve Volyni 7 žáků, na SUPŠ
Sv. Anežky České v Českém
Krumlově 1 žákyně.
Taneční obor účinkoval v Českých Budějovicích na kongresu
„Tanec školám“ a na akci „Město
v pohybu“ a na 3 akcích v MěDK.
Žáci navštívili baletní představení Romeo a Julie v českobudějovickém Metropolu a baletní
představení v Blatné. Jako jediní
z Jihočeského kraje úspěšně reprezentovali školu na celostátní
soutěžní přehlídce Scénického

tance. Do Tanečního centra Praha byl přijat 1 žák.
Literárně dramatický obor reprezentoval s představením Elvis
na přehlídce studentských divadel
DAMU v Disku v Praze a na krajské přehlídce divadelních souborů v Jindřichově Hradci a jako tradičně na celostátní dílně mladého
divadla v Bechyni. Připravil akci
Masopustní zvyky, vystoupil na
klatovském postupovém festivalu
„Poezie na rynku“, zúčastnil se
přehlídky Bechyňské jaro, vystoupil na přehlídce studentských
divadelních souborů, kterou pořádala brněnská JAMU a uspořádal večer dramatického oboru na
Mravenčí skále. V soutěžích byl
nominován jako náhradník do
ústředního kola soutěže ZUŠ, postoupil do celostátního kola Mladé scény i Wolkerova Prostějova.
Školní rok je uzavřen a žáci i učitelé oprávněně čerpají síly do nového startu. Mnozí z nich se již
připravují, aby udrželi svou vysoko nastavenou laťku i v novém
školním roce.
Alena Šabková, ředitelka

šek Vojík, Petr Vágner, Honza Benedikt. Později přišli Jolana Horáčková, Ivana Matějková, Jarda
Maňák, Jakub Horáček, Ivo Regál,
Pavel a Jašek Hořákovi, Jarda
Kovář, Jirka Mls, Eva Marhová,
Lída Topinková, Miška
Plasová, Helena a Ivana
Knollovi, Honza Marha,
Karel Prančl, Blanka Šmídová, Tomáš Tichý, Jirka
Voráček, Zita Voráčková,
Uška Křešničková, Evža
Zdichyncová, Ota Matoušek, Eva a Anna Šimková,
Ivana Jindrová, Jana Tichá a další,“ vzpomíná
Ladislav Matějka.
V roce 1962 byla založena
Ladislav Matějka předává štafetu Františku Velká cena Boubína ve
Kovářovi, Špindlerův Mlýn 1953.
sjezdovém dvojboji. JezFoto: Archiv L. Matějky dila se kombinace sjezd–
kové středisko mládeže až do jeho
slalom nebo obří slalom–slalom.
rozpuštění v roce 1992 a podílel se
Byl to nejstarší sjezdový závod
výrazně na růstu juniorského misv Jihočeském kraji. Prvním vítětra světa Jirky Kvapila.“
zem se stal dorostenec Petr VágV roce 1958 zaznamenali také
ner v barvách našeho oddílu. V rosjezdaři první dobré výsledky mice 1963 byl na Kubově Huti
mo kraj. Ladislav Šefl získal stříuveden do provozu první lyžařský
brnou medaili ve slalomu na Převlek VL 200, postavený svépomoboru armády v Beskydech. „První
cí a další rok strojovna s ohřívárzačínající družstvo sjezdařů se
nou. Pokračovaly i výborné sporskládalo z mladých závodníků:
tovní výsledky. V roce 1964 byla
Láďa Šefl, Honza Kratochvíl, Vadorostenka Zuzana Fulínová zařa-

zena do reprezentačního družstva
sjezdařů a později do národního
družstva ČSSR. Dorostenka Ivana Matějková obsadila ve slalomu
a obřím slalomu 5. místo na Přeboru ČSSR ve Špindlerově Mlýně.
Do univerzitního družstva sjezdařů byly o dva roky později zařazeny Jolana Horáčková a Ivana
Matějková. Ladislav Matějka znovu doplňuje: „Od roku 1964 až do
roku 1970 strakoničtí sjezdaři pořádali každým rokem na Boubíně
atraktivní závod na 1. máje – Jarní slalom – a vždy byl dostatek
sněhu. Od roku 1971 se však tento
závod nepodařilo již uskutečnit pro
nedostatek sněhu v této roční době.
V roce 1966 se stal dorostenec
Honza Marha trojnásobným přeborníkem oboru strojírenství ve
sjezdových disciplínách ve Špindlerově Mlýně.“ Po vzoru svých
předchůdců se také naši lyžaři léta
snažili podívat se do Alp, kam
v předválečné době strakoničtí lyžaři jezdili na pravidelné 14 denní lyžařské zájezdy. Ale v době studené
války, železné opony a ostnatých
drátů na hranicích to bylo téměř
nemožné přání. Až v roce 1965 se
podařilo obelstít „hlídače“…
Z pramenů čerpal Radek Sosna,
Ski klub Strakonice

Základní umělecká škola má za sebou další školní
rok. Na dobrém jméně školy se úspěšně podílely
všechny obory.
V hudebním oboru připravili učitelé pro veřejnost 67 vystoupení
(3 celovečerní v MěDK).
V soutěžích nás reprezentovali
v krajském kole akordeonistka
Barbora Lexová (3. místo), keyboardisté Natálie Němcová (1. místo), Aleš Jirsa (1. místo s postupem) a 3 soubory dechových
nástrojů (dvě 2. místa), 3 soubory smyčcových nástrojů (2. místo a dvě postupující 1. místa).
Z ústředního kola v Jindřichově
Hradci si smyčcové soubory přivezly 1. a 3. místo a z Brna keyboardista Aleš Jirsa 1. místo a byl
vybrán na koncert vítězů soutěže.
V mezinárodních soutěžích školu
reprezentovala devítiletá houslistka Pavla Bedřichová, která získala
1. místo v soutěži Profesora Micky v Praze (soutěžily i Eliška Kubovcová a Nela Vojtová), 2. místo
v Nové Pace v soutěži Mistra Josefa Muziky a čestné uznání v Ko-

cianově soutěži v Ústí nad Orlicí
(nejlepší výkon v I. kategorii z ČR).
V soutěži Plzenecké housličky
soutěžily Kamila Járová (1. místo), Jana Hrdinová (2. místo)
a Karolína Jánská (3. místo), v Jihočeské panence Jana Rezková
(1. místo za zpěv s dudami). Pěvecký sbor Fere Angeli soutěžil
v Portě Musicae v Novém Jičíně
(stříbrné pásmo a cena Ilji Hurníka) a v Uničově v celostátním
kole školních pěveckých sborů
(diplom za dramaturgii a příkladné provedení programu), kytaristé soutěžili v republikové
Dětské portě v Praze – Kateřina
Bošková a Monika Jirsová (3. místo) a ve Zlivské kytaře (Kateřina Bošková a Monika Jirsová
– 1. místo, Kamila Pilíková 3. místo). Na konzervatoř byl přijat
1 žák.
Výtvarný obor vydal tradiční kalendář s pracemi žáků, navrhoval

Z HISTORIE LYŽOVÁNÍ

ce úspěchů lyžařů běžců František
Kovář. O tři roky později přišel na
jeho místo placený trenér Franta
Pešl a v roce 1972 byl jmenován
nový trenér Vašek Půbal, který pak
velmi úspěšně vedl TSM – trénin-

V roce 1956 bylo strakonickým
lyžařům svěřeno pořádání celostátního mistrovského závodu
„Hančův memoriál“ na 50 km.
Ladislav Matějka vzpomíná: „Závod byl velkou prověrkou našich
trenérů, rozhodčích a dalších
funkcionářů. Kubova Huť se tak
stala prvním místem v jižní části
Šumavy, kde se jel mistrovský závod. V dalších letech – 1961, 1968
a 1978 – jsme byli spolupořadateli
tohoto závodu na Zadově.“ V roce
1958 byla Sportovní škola dorostu ve Strakonicích zrušena.
Výrazné úspěchy dosahoval odchovanec strakonického lyžování
v barvách Dukly Liberec Jan Žák,
zařazený do reprezentace ČSR
a František Pešl, který kromě jiných úspěchů v roce 1961 obsadil
3. místo v běhu na 50 km na mistrovství ČSSR v závodě pořádaném na Zadově. Oba závodníci
byli nominováni do reprezentace
ČSSR. Dejme však slovo znovu
Ladislavu Matějkovi: „Na základě výrazných úspěchů lyžařského
oddílu TJ ČZ byla do Strakonic
přidělena v roce 1962 Ústřední lyžařská základna a vedoucím trenérem byl pověřen dosavadní strůj-
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