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KONSOLIDACE ÚVĚRŮ NEZABRZDÍ PŘÍŠTÍ INVESTICE,
KTERÉ MĚSTO STRAKONICE PLÁNUJE A POTŘEBUJE
Strakonické zastupitelstvo na
svém červencovém jednání schválilo výběr peněžního ústavu na
poskytnutí bankovních služeb
k refinancování stávajících úvěrů
města. O možnosti konsolidace

Zastupitelstvo při jednání.
úvěrů byli zastupitelé informováni již před půl rokem na prosincovém zasedání. Výběrové řízení
na poskytovatele služby proběhlo
v červnu 2013. Zúčastnily se ho
tři peněžní ústavy. V konkurenci

České spořitelny a ČSOB byla
jako nejvýhodnější vyhodnocena
nabídka Komerční banky.
Co to znamená konkrétně? Dlužná částka ve výši 213 milionů korun, což představuje kontokorent-

Foto: I. Malotová, archiv MěÚ
ní úvěr a úvěr na investici do
intenzifikace čistírny odpadních
vod a rozšíření kanalizačního systému, se od října 2013 sloučí do
jednoho úvěru. Ten bude po dobu
patnácti let splácen formou smě-

nečného programu za podobných
podmínek jako běžný úvěr. „Zatímco dosud město splácelo většinu úvěrů čtvrtletně, zde půjde o pololetní splátky vždy ve výši 7,1
milionu korun,“ vysvětluje Jitka
Šochmanová, vedoucí finančního
odboru Městského úřadu Strakonice.
Každého půl roku bude stará
směnka vyměněna za novou, jejíž
hodnota bude vždy ponížena o již
splacenou částku. Takových směnek bude za patnáct let přesně třicet. Důležité je, že pevná úroková
sazba 1,89 % se po celou dobu
splácení nezmění. Směnky samotné budou převoditelné na třetí
osobu jen se souhlasem města
a bez tohoto souhlasu se s nimi
nebude moci nijak manipulovat.
Současně město ještě bude splácet
další úvěry a půjčky; za koupi pivovaru, výstavbu základní školy
na Povážské, modernizaci úpravny vody Hajská a půjčku na intenzifikaci ČOV ze Státního fondu
životního prostředí. „Úvěrové zatížení města bude postupně klesat,“
říká starosta Pavel Vondrys. „V roce 2019 budou například úpravna
vody a škola zcela splaceny. Jestliže tedy v loňském roce činil celkový
zůstatek úvěrů 438 milionů korun,

v roce 2017 to bude zhruba 236
milionů a v roce 2020 bude zbývat
130 milionů korun.“
Při stávajícím ročním rozpočtu
města, který činí v průměru 400
milionů korun, by na splátky
všech úvěrů v prvních šesti letech
šlo kolem 10 – 11 procent výdajů.
Tato procenta se budou snižovat
se splácením závazků. Také díky výše uvedenému refinancování
a rozložení splátek do delšího časového období by neměla být výrazně omezena možnost dalších
investic, které město potřebuje
a plánuje v nadcházejících letech.
„Úvěry, které město v současnosti
splácí, nejsou ničím samoúčelným.
Je třeba si připomenout, jaké významné investiční akce byly například jen v uplynulých třech letech
ve městě realizovány,“ doplňuje
starosta. Kapitálové výdaje (investice) města za toto období činily
více než jednu miliardu korun. Na
většinu investičních akcí se navíc
podařilo získat nemalé dotační
prostředky.
Hodnota hmotného i nehmotného majetku města je v současnosti
více než 4,5 miliardy korun a díky vynakládaným prostředkům
stoupá.
(PR)

ŠKOLY SE CHYSTAJÍ NA ZAČÁTEK NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
Zatímco žáci a jejich učitelé odpočívají po odvedené práci, budovy základních i mateřských
škol se o prázdninách připravují
na začátek nového školního roku. Kromě běžné údržby, oprav
a úprav je v současnosti v realizaci i několik větších stavebních akcí.
Na Povážské pokračují práce na
úpravách okolí nové školy. Kromě
výsadby zeleně budou vybudovány
chodníky ve venkovním areálu školy. Současně probíhá rekonstrukce
komunikací a přilehlých chodníků.
Důvodem úprav je především bezpečný pohyb dětí v okolí školy.
V souvislosti s těmito pracemi
byly o prázdninách pro dopravu

dočasně uzavřeny části některých
komunikací ve zmíněné lokalitě.
Nových oken a zateplené fasády
i střechy se dočká školní jídelna
s kuchyní v areálu Základní školy
F. L. Čelakovského v Chelčického
ulici. Stavba, která právě probíhá,
bude kompletně dokončena začátkem října. Rekonstrukce však neohrozí běžný provoz od září.
Před zahájením je výměna oken,
zateplení a rekonstrukce střechy
Mateřské školy v Lidické ulici. V případě, že v červenci vzejde z výběrového řízení dodavatel stavby, stavební práce započnou již v srpnu.
Ve městě se v posledních třech
letech podařilo vybudovat novou

školu na Povážské vyhovující nejmodernějším energetickým standardům a rovněž zateplit objekty
Základní školy v ulici Krále Jiřího
z Poděbrad. Zateplena byla také
Mateřská škola Šumavská a budova druhého stupně ZŠ F. L. Čelakovského v Jezerní ulici. První
stupeň této školy v Chelčického
ulici prošel rekonstrukcí. Ta kromě opravy fasády a zateplení střechy znamenala například modernizaci ve smyslu bezbariérovosti,
výměnu elektrických rozvodů, nové vybavení odborných učeben, či
výměnu podlah a dveří ve třídách.
Zrekonstruována byla také podlaha v tělocvičně a v zahradě školy

vzniklo krásné arboretum a malý
amfiteátr.
Díky stavebním úpravám se vloni
podařilo rozšířit kapacitu stávajících mateřských škol o 52 míst.
V Lidické ulici byla vybudována
detašovaná třída MŠ U Parku
a úpravou bývalé jídelny se rozšířila o jednu třídu i MŠ Šumavská.
V současnosti se rada města zabývá možností rekonstrukce spojovacího krčku mezi budovami
ZŠ Dukelská (o vypracované studii jsme již informovali v červnovém Zpravodaji) a zateplením
a modernizací panelového objektu 1. stupně této školy.
(PR)
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Z RADNICE

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Rada města projednala:

107. jednání dne 12. 6. 2013

NOVÝ ŘEDITEL
ZŠ PODĚBRADOVA
jmenování Mgr. Jiřího Johanese
ředitelem Základní školy Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882 od
1. 8. 2013.

108. jednání dne 19. 6. 2013

ZLEPŠENÍ PODMÍNEK
V PSÍM ÚTULKU
uzavření Smlouvy o poskytnutí
grantu v rámci Grantového programu Jihočeského kraje na zlepšení podmínek v psím útulku ve výši
47 000 Kč.
Poskytnutý grant bude použit na
drobné stavební úpravy a opravy
v areálu psího útulku, zejména
pak ve výbězích pro velké psy. Dojde zde ke zpevnění povrchu, doplnění osvětlení, nákup a výměna
hadic.

MYCÍ STROJ DO ŠKOLY
použití investičního fondu Základní školy F. L. Čelakovského,
Strakonice, Jezerní 1280 ve výši
65 000 Kč na nákup podlahového mycího stroje do základní školy.
Jedná se o první mycí stroj, který bude mít škola k dispozici na
úklid prostor školy, které byly od
začátku provozu školy ošetřovány
ručně kromě tělocvičny, kde byl
v období hlavních prázdnin objednáván mycí stroj.

VĚTŠÍ BEZPEČÍ PRO CHODCE
uzavření Smlouvy o poskytnutí
grantu v rámci Grantového programu Jihočeského kraje – Podpora zřízení bezpečnostních prvků
na pozemních komunikacích, a to
na projekt zřízení bezpečnostních
prvků na komunikaci v ulici Bezděkovské a Na Ohradě ve výši
362 620 Kč.
Záměrem je provést nasvětlení
několika dalších přechodů pro
chodce v ulici Bezděkovské a v ulici Na Ohradě. V těchto lokalitách
jsou přechody pro chodce příliš
dlouhé a nacházejí se na poměrně
hodně frekventovaných komunikacích. V ulici Bězděkovské to bude střední část ulice, konkrétně
přechody pro chodce v blízkosti
sochy F. L. Čelakovského. V ulici
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Na Ohradě to budou přechody pro
chodce v místech, kde dochází ke
křížení s Klostermannovou ulicí
a naproti budově finančního úřadu.

DOTACE NA AKCI
neinvestiční dotaci ve výši 40 000
Kč ze státního rozpočtu pro Městské kulturní středisko ve Strakonicích na Salve Caritas – Salve Vita.

HASIČSKÁ ZBROJNICE V NOVÉM
uzavření Smlouvy o poskytnutí
grantu v rámci Grantového programu Jihočeského kraje na podporu jednotek sborů dobrovolných
hasičů obcí Jihočeského kraje, konkrétně na dokončení úprav hasičské zbrojnice a dovybavení zásahové jednotky Strakonice. Výše
grantu je 50 000 Kč.
Z grantu bude provedena oprava
opadané části fasády na budově
hasičské zbrojnice v ulici Sokolovské 624 včetně celkového nátěru
fasády. Zároveň bude nakoupeno
šest ručních radiostanic.

ODKUP DŘEVA Z LESŮ MĚSTA
výběr odběratele dřevní hmoty z lesů města Strakonice. Nejvýhodnější nabídku podala firma CHANA –
DW, s. r. o., Červený Kostelec za
cenu 430 395 Kč (včetně DPH).

NOVÉ STÁNKY NA TRŽNICI
vyhlášení záměru na pronájem
prodejních stánků na tržišti U Sv.
Markéty.
Podrobnosti o pronájmech jsou
uveřejněny na oficiálních internetových stránkách města www.strakonice.eu, portál občan, odkaz
úřad online – úřední deska.

109. jednání dne 26. 6. 2013

ceny při tradičním přípravném
turnaji mužů ve sportovní hale
STARZ a v hale TJ ČZ ve dnech
21.–22. 9. 2013, 1 000 Kč JSDH
Dražejov na nákup pohárů, diplomů a drobných cen při bodované
pohárové soutěži v požárním sportu – požární útok na fotbalovém
hřišti v Dražejově dne 20. 7. 2013,
20 000 Kč TJ ČZ Strakonice na
XIX. ročník Běhu městem Strakonice dne 21. 8. 2013, 3 000 Kč TJ
ČZ Strakonice – oddílu házené na
ceny při souboru turnajů v házené
pro mládež v házenkářské hale,
v hale TJ ČZ a na venkovním házenkářském hřišti ve dnech 31. 8.
a 29. 9. 2013, 2 000 Kč TJ ČZ
Strakonice – oddílu nohejbalu na
turnaje trojic mužů a žáků v nohejbale v Habeši dne 13. 7. 2013
a 24. 8. 2013, 2 000 Kč TJ Fezko
Strakonice – oddílu plaveckých
sportů na pokrytí nákladů při mezinárodním turnaji ve vodním pólu Czech open 2013 na plaveckém
stadionu ve dnech 1.–4. 8. 2013,
1 000 Kč TJ Fezko Strakonice –
oddílu kuželek na pokrytí nákladů
při 33. ročníku turnaje čtyř družstev v kuželně TJ Fezko ve dnech
31. 8.–1. 9. 2013 a 15 000 Kč České tábornické unii, TK Podskalí
Strakonice na Tábornickou školu
na táborové základně ČTU Kadov
ve dnech 11.–25. 8. 2013.

PENÍZE DO ROZPOČTU
dotaci ze státního rozpočtu ve výši
160 643 Kč na úhradu úroků z úvěru v rámci rekonstrukce a modernizace ÚV Hajská, neinvestiční
dotaci ze státního rozpočtu ve výši
10 000 Kč a neinvestiční grant
z Jihočeského kraje ve výši
30 000 Kč pro městské kulturní středisko na 48. ročník loutkářské přehlídky Skupovy Strakonice.

poskytnutí příspěvků ve výši 3 000
Kč Fokusu Písek, o. s., na strakonické podzimní Týdny pro duševní
zdraví 2013, 5 000 Kč DDM Strakonice na akci Léto pod Rumpálem
– Hrad žije tancem a muzikou dne
8. 6. 2013, 2 000 Kč Euroškole
Strakonice, střední odborné škole,
s. r. o., na uspořádání prvního ročníku Euroboje – „Ukaž, co víš
a znáš, našich 5 úkolů hravě dáš!“
dne 11. 6. 2013 a 5 000 Kč na výměnný pobyt studentů z Erlangenu
ve dnech 10.–14. 6. 2013, 5 000 Kč
Nadačnímu fondu Gymnázia Strakonice na účast čtyřčlenné delegace
studentů na regionálním zasedání Evropského parlamentu mládeže v rakouském Grazu v termínu
8.–12. 7. 2013, 3 000 Kč Stifterovu pošumavskému železničnímu
spolku na vypravení zvláštních
parních vlaků ze Strakonic u příležitosti 120. výročí zahájení provozu na železniční trati Strakonice –
Vimperk dne 13. 7. 2013, 5 000 Kč
občanskému sdružení CTS Sluníčko Strakonice na zajištění 13. ročníku přehlídky Dance show Strakonice dne 15. 6. 2013, 5 000 Kč
občanskému sdružení Taneční
skupina Rozálie Strakonice na
úhradu dopravy na 16. Mistrovství ČR v country tancích dětí ve
dnech 3.–5. 5. 2013 v Trutnově, 2 500 Kč neformální skupině
Jsme Strakonice na kulturní akce
Film v parku a vernisáže ve veřejné galerii Artwall v roce 2013.

ČINNOST MC BERUŠKA
ZACHOVÁNA
poskytnutí příspěvku ve výši 35 000
Kč Občanskému sdružení Přátelé
mateřského centra Beruška Strakonice na energie hrazené čtvrtletní zálohou.

Usnesení z jednání rady města naleznete na www.strakonice.eu.

PODPORA STŘEDOŠKOLSKÉHO
VZDĚLÁVÁNÍ

NÁZORY ZASTUPITELŮ MĚSTA

snížení nájemného Euroškole
Strakonice, střední odborné škole,
s. r. o., o 25 % z pronájmu budovy
čp. 361 v Husově ulici na dobu
1 roku (tzn. od 1. srpna 2013 do
31. července 2014).

V tomto čísle se zastupitelé zabývají otázkou: Jsou návštěvníci
Strakonic spokojeni? Čím se můžeme chlubit, co jim chybí? Téma
příštího čísla: Nejvhodnější náplň
pro sokolovnu?

PŘÍSPĚVKY NA AKCE

Cestovní ruch je dnes světový byznys, a tak není divu, že se i města
snaží nejrůznějšími způsoby vyjít
vstříc turistům. Nemyslím si, že
by mělo existovat nějaké výrazné
rozhraní mezi turistou a občanem.
Tvrdím, že si své město máme
utvářet pro celoroční bezpečný

poskytnutí příspěvků ve výši: 2 000
Kč SK Basketbal Strakonice na ceny pro družstva při přípravném
turnaji minižactva ve sportovní hale STARZ a v hale TJ ČZ ve dnech
14.–15. 9. 2013 a 1 000 Kč na

KULTURA PODPOŘENA

a pokud možno poklidný každodenní život. Když budou se vzhledem města a kvalitou nabízených
služeb spokojeni místní, určitě je
ocení i návštěvníci. To platí i naopak. Strakonice mají turistům co
nabídnout svým okolím, památkami i kulturními akcemi. Ovšem témat, co kde zlepšit, opravit a kam
zainvestovat, máme také bohatě.
To platí nejen pro samotnou radnici či podnikatele, ale i pro každého z nás. Ostatně, děláme to
i pro sebe.
Pavel Pavel
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ZPRÁVY

FÁMY ZŘEJMĚ MAJÍ ZA CÍL ZHORŠIT SOUŽITÍ S ROMY

UZAVÍRKY KOMUNIKACÍ V DOBĚ PRÁZDNIN

Strakonicemi se v současnosti šíří několik fám. Jde o příliv nových občanů ze sociálně vyloučených oblastí do našeho města,
příspěvky na vstupné do letního
plaveckého areálu a na další městská sportoviště poskytované podle
barvy pleti, či osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání pro
děti z romských rodin. Nic z toho
se nezakládá na pravdě!
Město se nechystá do žádného ze
svých objektů nastěhovat sociálně slabé občany z jiných míst v republice. Není ani známo, že by
něco podobného chystal některý
ze soukromých vlastníků obytných domů. Město rovněž neposkytuje příspěvky či „odpustky“
podle příslušnosti k určitému etniku či jiných pochybných kritérií.

V jižní části Strakonic v okolí ZŠ
Povážská v souvislosti se stavebními úpravami cest a chodníků
bude do 9. 8. uzavřena ulice Nad
Školou, cca 250 metrů od křižovatky s ulicí Povážská.

Veškerá dávková agenda se řídí
zákonem a byla již na začátku
uplynulého roku převedena na
Úřad práce ČR. Taktéž úplaty za
předškolní vzdělávání musí být
v souladu se školským zákonem
a jsou vypočítávány podle platné
metodiky.
„Město Strakonice nemá zájem
zvýhodňovat někoho na úkor druhých. Usiluje naopak o příznivé
soužití mezi obyvateli. Vzhledem
k tomu, že by se mohlo jednat o cílené šíření poplašné zprávy, bude
ze strany vedení města podáno
trestní oznámení na neznámého
pachatele,“ říká starosta města
Pavel Vondrys.
(Text byl uveřejněn na stránkách
www.strakonice.eu dne 4. 7. 2013.)
(PR)

VYHRANÉ HŘIŠTĚ BYLO SLAVNOSTNĚ OTEVŘENO
Nové hřiště, které Strakoničtí
svým dětem vybojovali na začátku
roku v hlasovací soutěži, se slavnostně otevíralo 13. července v ulici Na Křemelce. Pro děti byl na
tento den připraven bohatý program včetně divadelních představení, her a soutěží.
Na hřišti je k dispozici osm herních
prvků určených dětem od dvou do

pěti, resp. dvanácti let. Součástí je
rovněž nezbytný mobiliář (lavičky,
odpadkové koše).
Vzhledem k tomu, že město Strakonice získalo absolutně nejvyšší
počet bodů v hlasovací soutěži,
společnost Lidl nad rámec projektu vysadila vedle dětského hřiště stromy.
(PR)

Slavnostní otevření nového dětského hřiště přilákalo stovky diváků.
Foto: I. Malotová, archiv MěÚ

SDĚLTE SVÉ ZKUŠENOSTI S NOVÝM ZPŮSOBEM
PROVOZOVÁNÍ MHD
Od 1. července vešly v platnost nové jízdní řády pro městskou hromadnou dopravu. Protože každá nová věc potřebuje pro svou „životaschopnost“ ověření v praxi, je třeba znát názory Vás cestujících. Pokud máte k novým jízdním řádům MHD jakékoliv připomínky,
prosíme, abyste se s nimi obrátili přímo na provozovatele městské
hromadné dopravy ČSAD STTRANS nebo na vedoucího odboru dopravy Městského úřadu ve Strakonicích nejlépe písemnou formou.
Shromážděné náměty budou posouzeny a případné úpravy budou na
podzim do nových jízdních řádů MHD zapracovány.
Za Vaše připomínky a čas věnovaný této problematice předem děkujeme.

železniční stanice přímo po silnici
I/22 směr Podsrp s tím, že bude
obsloužena zastávka „Podsrpenská prodejna“. Zastávky „Volyňská a „Povážská škola“ obslouženy nebudou.

Stavební úpravy v okolí ZŠ Povážská.
V srpnu od 5. 8. do 18. 8. bude dále
pro dopravu uzavřena ulice Povážská v úseku od křižovatky s ulicí
Hraniční po křižovatku s ulicí Václavskou, včetně této křižovatky. Od
12. 8. do 18. 8. bude navíc uzavřena
i křižovatka Hraniční x Povážská.
Po dobu uzavírky bude městská
hromadná doprava vedena od

Foto: Archiv MěÚ
Řidiči by se měli dále připravit na
uzavírku ulice Husova v centru
města v termínu od 3. 8. do 5. 8.
Na vozovku se bude pokládat
nový povrch. Pro uzavírku této vytížené komunikace byly zvoleny
dva víkendové a jeden pracovní
den.
(PR)

FARMÁŘSKÉ TRHY V SRPNU TŘIKRÁT
Strakonické farmářské trhy, které
se konají v pravidelných čtrnáctidenních intervalech, se v srpnu
uskuteční hned ve třech termínech
– v pátek 2., 16. a 30. 8. vždy od
14 do 18 hodin na prvním hradním nádvoří. Doba konání je
uzpůsobena tak, aby návštěvníci zvládli nákup cestou z práce
nebo před odjezdem na víkend
či na dovolenou. Co si můžete z trhů přinést? Něco na zub od českých farmářů a pěstitelů (vše
s kontrolovaným původem a kvalitou) nebo dárek pro vaše blízké –
rukodělné výrobky zručných řemeslníků a chráněných dílen. Na

místě se můžete občerstvit třeba
šumavským bramborákem.
Pokud nevíte, zda se vám cesta
na trh vyplatí, sledujte pravidelně
aktualizované seznamy prodejců na internetových stránkách:
farmarsketrhy.strakonice.eu nebo
facebooku: „farmářské trhy Strakonice“.
Trhy budou probíhat v pravidelných intervalech až do konce října. Zbývající termíny: 13. a 27.
září, 11. a 25. října.
Kontakt: Ing. Jan Juráš (Ekoporadna při Šmidingerově knihovně), e-mail: jan.juras@knih-st.cz,
tel.: 721 658 244.

KONCEPCE CESTOVNÍHO RUCHU JIHOČESKÉHO KRAJE 2014
2020
Cestovní ruch je jedním z tradičních odvětví jihočeského regionu,
které rozvíjí podnikatelské aktivity
v této sféře a podílí se na přílivu
návštěvníků do naší oblasti. Protože turisté zpravidla nezůstávají
jen na jednom místě, ale touží po
zábavě a širším poznání, snaží se
Jihočeský kraj o ucelenou prezentaci a podporu dalšího rozvoje cestovního ruchu.
Z tohoto důvodu bylo zřízeno Kolegium cestovního ruchu, jehož
úkolem bude koncepční a strategická podpora. Za město Strakonice byla členkou kolegia jmeno-

vána místostarostka PhDr. Ivana
Říhová.
Kromě zástupců měst jsou členy
kolegia pracovníci odboru kanceláře hejtmana, odboru kultury
a památkové péče, zástupci Jihočeské centrály cestovního ruchu,
Nadace jihočeské cyklostezky, Jihočeské hospodářské komory,
Klubu českých turistů nebo Komise pro kulturu a cestovní ruch.
Práce je v současné době zaměřena především na vznik strategického dokumentu Koncepce cestovního ruchu Jihoč. kraje 2014–2020.
Odbor školství a cestovního ruchu
3
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Z MĚSTA
Rekonstrukcí Velkého náměstí vznikla
v ulici Na Stráži pěší
zóna. I když je v platnosti již dva roky,
měsíčně zde předáváme k řešení
na odbor dopravy městského úřadu více než padesát řidičů, kteří
toto značení porušují. Do pěší zóny je podle zákona č. 361/2000
Sb., zákona o silničním provozu,
povolen vjezd jen vozidlům vyznačeným ve spodní části dopravní
značky. V našem případě se jedná
o cyklisty a dopravní obsluhu. Od
1. července jsou v platnosti dvě
autobusové zastávky, umístěné na
začátku Velkého náměstí v místech, kde do té doby byla dvě
místa pro vozidla zásobovací.
Jedno parkovací místo je určeno
pro zásobování a druhé slouží
jako autobusová zastávka. Chceme Vás touto cestou upozornit na
danou změnu.
Během června jsme zaznamenali
více než sedm stovek událostí.
Strážníci našli dívku
Ve večerních hodinách dne 3. 6.
se strážníkům městské policie podařilo najít pohřešovanou dívku,
která se ze školy nevrátila domů.
Při pátrání v Povážské ulici si
strážníci všimli děvčete, které se
snažilo před služebním vozidlem
schovat za provozovnu. Dívku dostihli a předali hlídce Policie ČR.
Pes ohrožoval kolemjdoucí
V odpoledních hodinách dne 4. 6.
bylo oznámeno na služebnu MP,
že v ulici Volyňské napadá pes
kolemjdoucí. Hlídka vyrazila na
místo, kde pes vyběhl ze vrat i na
ně. Strážníci zjistili majitele, kterého vyřešili za volné pobíhání
psa v blokovém řízení a který si
zvíře zabezpečil proti případnému napadání lidí, procházejících
vedle objektu po chodníku.
Poděkování patří oznamovateli
Ve večerních hodinách dne 4. 6.
jsme přijali oznámení, že v ulici
Husově leží nějaký člověk. Strážníci jej na místě našli. Muž jim
sdělil, že upadl a zřejmě si zlomil
nohu. Strážníci na místo přivolali
záchrannou službu, která jej převezla do nemocnice.
Před strážníky ujížděl jednosměrkou v protisměru
Krátce po třiadvacáté hodině dne
7. 6. prováděla hlídka městské
policie kontrolu v centru města.
V ulici Lidická spatřili strážníci
vozidlo tovární značky Škoda Felicia, jehož řidič chtěl před hlídkou
4

uniknout jízdou do protisměru
v jednosměrné Sokolovské ulici.
Důvodem, jak vyplynulo z následné kontroly řidiče v ulici Husově,
byla skutečnost, že mladý řidič
nevlastnil řidičské oprávnění pro
řízení motorových vozidel skupiny B. Pro vozidlo si pak přijeli
rodiče mladíka a jeho počínání
bude řešit odbor dopravy MÚ.

POVODŇOVÉ SBÍRKY

Ustlali si na parkovišti
Krátce po půlnoci dne 8. 6. jsme
přijali oznámení o tom, že v ulici
Alf. Šťastného, na parkovišti, leží
na zemi nějaká žena. Strážníci
ženu nalezli, vzbudili a nasměrovali k domovu. Zhruba po dvaceti minutách vyráželi k události
„jako přes kopírák“ do ulice Hraniční, kde si pro změnu ustlal na
komunikaci muž. I ten byl strážníky nasměrován do místa bydliště.
Mladík převezen na „záchytku“
Podvakrát vyráželi strážníci v ranních hodinách dne 8. 6. na podnapilého mladého muže, který svým
chováním obtěžoval kolemjdoucí.
Poté, co před strážníky vběhl mezi projíždějící vozidla v ulici Katovické, byl nejdříve zpacifikován,
pak převezen do protialkoholní
a protitoxikomanické stanice do
Českých Budějovic.
Muž oznámil poruchu plynu
Poděkování patří muži, který nám
dne 16. 6. oznámil, že v ulici Bezděkovské je v přízemí jednoho
z domů cítit plyn. Strážníci na
místě otevřeli vchodové dveře, aby
plyn odvětrali a poruchu oznámili
firmě E.ON. Na místě setrvali do
příjezdu technika.
Mladíci kradli v pivovaru
V dopoledních hodinách dne 29. 6.
jsme byli požádáni o asistenci při
pátrání po muži, který se pokusil
v pivovaru něco odcizit. Strážníci
při kontrole v Bavorově ulici zahlédli muže podobného popisu,
který získali. Zastavili jej, provedli
kontrolu totožnosti a na místě
strážníkům přiznal, že chtěl v pivovaru ukrást notebook. Strážníkům
vzniklo podezření ze spáchání
trestného činu a muže do příjezdu Policie ČR omezili na osobní
svobodě. Druhého mladíka nalezla
druhá hlídka v areálu. Ten byl na
místě dopaden zaměstnanci podniku.
Přejeme všem spoluobčanům příjemné a pohodové strávení následujícího letního měsíce se sluníčkem v zádech.
Milan Michálek, velitel strážníků

Příspěvek 4 400 korun z povodňové sbírky zaměstnanců Městského úřadu
Strakonice předal 24. června tajemník MěÚ Jan Tůma starostovi Volenic
Karlu Papežovi. Obec a její okolní části postihly záplavy z rozvodněného
Novosedelského potoku.
Do povodněmi zasažené Putimi (okr. Písek) zamířil v červenci finanční
dar ve výši 13 000 korun od zastupitelů města Strakonice.
Foto: I. Malotová, archiv MěÚ

IV. ROČNÍK SPOLEČNÉHO GRANTU ZNÁ VÍTĚZNÉ PROJEKTY
Hodnotící komise doporučila
k podpoře celkem 10 projektů,
mezi které je rozděleno rovných
100 000 Kč. Letos poprvé, v rámci kampaně Strakonice čistější
a krásnější, mohly neziskové organizace, společenství vlastníků jednotek i neformální skupiny osob
žádat o podporu projektů přispívajících k čistotě a zlepšení
prostředí ve Strakonicích. Místostarostka Strakonic PhDr. Ivana

Říhová, která byla členkou hodnotící komise, k tomu dodává: „Potěšilo mne, že společenství vlastníků
nenechala tuto příležitost ležet ladem a že jsme mohli podpořit čtyři projekty zkrášlující okolí jejich
domů.“
Společný grant je společným projektem města Strakonice a Komunitní nadace Blanicko – Otavské.
Oba partneři se na výši nákladů
podílejí stejným dílem.

Seznam podpořených projektů:
Organizace
SVJ čp.1263
Společenství pro dům
638–640
Sdružení zdravotně
postižených ČR, Územní
sdružení Strakonice
Centrum pro zdravotně
postižené Jihočes. kraje
– pracoviště Strakonice
Neformální sdruž.
občanů ul. Petra Bezruče
MěÚSS Strakonice
MěÚSS Strakonice
Společenství pro dům
čp. 156
Sdružení hasičů ČMS
okr. Strakonice
FOKUS Písek,
pobočka Strakonice

Název projektu
Zbudování zpevněné
plochy u domu čp. 1263
Celková rekonstrukce
předzahrádky,
herní prvky pro děti

Příspěvek
ve výši
4 000 Kč
16 000 Kč

16. setkání seniorů

8 800 Kč

Počítačové kurzy
pro seniory a osoby se ZP

12 200 Kč

Bezručova sobě

11 000 Kč

XI. výstava ručních prací
nejen seniorů
XII. sportovní hry seniorů
Zkrášlení zadního traktu
domů 156, 411 a 412
Mladí hasiči v přírodě
za poznáním
Nová kuchyň v STD
Kopretina ve Strakonicích

Michal Novotný, koordinátor Zdravého města Strakonice

4 000 Kč
4 000 Kč
16 000 Kč
12 000 Kč
12 000 Kč
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VOLNÝ ČAS

TIPY NA PĚŠÍ I CYKLOVÝLETY
Trendem současné doby je aktivní trávení volného času. Léto je
tak jako stvořené pro vodní turistiku nebo pohled na svět ze sedačky
kola poháněného vlastní silou. Patříte-li do jedné z těchto skupin,
připravili jsme pro vás několik tipů, jak si zpříjemnit čas prázdnin,
a přitom udělat i něco pro své zdraví.
Strakonicko patří mezi místa protkaná turistickými i cyklistickými
trasami. Vybrat si můžete i v rozmanitosti terénu. Nechybí rovinatá
údolní niva řek ani kopcovitá krajina šumavského podhůří. Stačí jen
opustit brány našeho města a oddat se přírodě, za kterou k nám vyrážejí turisté z celé republiky.
Toužíte-li po poznání, můžete navštívit Muzeum středního Pootaví
Strakonice, vydat se naučnou stezkou Podskalí nebo delší Naučnou
stezkou Švandy dudáka.

Strakonice – Horažďovice (č. 1066)
Strakonice – Pracejovice – Katovice – Horní Poříčí – Střelské Hoštice – Horažďovice
Trasa Otavské cyklistické cesty s dětskými hřišti lemuje tok řeky Otavy.
V městském informačním centru si můžete zapůjčit klíče od židovského
hřbitova a cestou ho navštívit. U Pracejovic se nachází přírodní rezervace Bažantnice s lužním lesem v místech s tzv. sejpy, které se zde dochovaly po rýžovnících zlata. Za Katovicemi míjí řeka přírodní rezervaci
Kněží hora u Katovic s naučnou stezkou a štolami po těžbě grafitu. Pod
úbočím hory na břehu Březového potoka najdete kamenný oblouk nazývaný Žižkův most. Ve Střelských Hošticích můžete navštívit Muzeum řeky Otavy a voroplavby a na nádvoří zámku si malí cyklisté mohou pohrát
na novém dětském hřišti. V Horažďovicích založil rod Bavorů ze Strakonic ve 13. století gotickou tvrz. Dnes zde najdete barokní podobu zámku
s renesančním nádvořím a věží. Za návštěvu určitě stojí městské muzeum nebo vrch Prácheň se zbytky hradu, kde se podle pověsti ukrývá
bájný prácheňský poklad.

dlani. O pár kilometrů dál na vás čeká další vyhlídka, a to tentokráte
z Mladotického vrchu, ze kterého je při dobrém počasí možno obhlédnout až čtvrtinu Čech.
Trasa nabízí i prohlídku Středověkého vodního mlýna v Hoslovicích,
který je nejstarším a jedinečně dochovaným vodním mlýnem v Čechách.
Patří k němu také rybníček s náhonem, sad a louky. Jde o dokonalou
scenérii, kterou jste mohli obdivovat např. v pohádce Kouzla králů.
Trasu si můžete podle svých schopností prodloužit například až do
Vacova.

Strakonice – Radomyšl – Osek – Řepice
Strakonice – Droužetice (trasa č. 1062) – Radomyšl – popř. Sedlice
– Osek (trasa č. 1067) – Řepice
V Radomyšli uvidíte původně románský kostel sv. Martina, a to na místě
rozsáhlého pohřebiště, dům čp. 62 z roku 1784 se slunečními hodinami,
či barokní poutní kostel sv. Jana Křtitele a kamennou křížovou cestu
z 1. pol. 14. století. U Oseka můžete navštívit židovský hřbitov, kde je pochován děda spisovatele Franze Kafky. U Rovné minete louku zařazenou
mezi národní přírodní památky, potom vás cesta zavede do Řepice, vesnice roku 2012.
Ti zdatnější si cestu mohou prodloužit až do Sedlice (trasa č. 1062) s barokním kostelem sv. Jakuba Většího, bývalým tzv. Šternberským domem
s původní sgrafitovou omítkou ze 17. století a vyhlášenou krajkářskou
školou založenou zde v roce 1899.

Strakonice – (Štěkeň) – Sudoměř – Písek (trasa č. 1045, 1067)
Strakonice – kolem hřbitova sv. Václava – Hajská – Přeborovice –
Čejetice – Sudoměř – Lhota u Kestřan – Kestřany – Chotěbořice –
Zátaví – Hradiště – Písek
Ze Strakonic můžete vyjet kolem hřbitova u kostela sv. Václava, projedete mezi garážemi a napojíte se přímo na trasu č. 1045 před osadou Hajská. Trasa je vedena údolní nivou řeky Otavy, která byla ovlivněna těžbou zlata. Zvlněné území sejpů s typickým porostem vřesu se rozprostírá
od Strakonic po Čejetice. Nejpatrnější jsou u Modlešovic. U městské části Hajská je zvláště chráněné území přírodní rezervace Tůně u Hajské,
kde se vyskytují obojživelníci a chráněné rostliny. Odbočit z trasy můžete
do Štěkně s raně barokním zámkem a anglickým parkem i naučnou stezkou známého spisovatele Šumavy – Karla Klostermanna. U Sudoměře
se nad rybníky Markovec a Škaredý tyčí 16 m vysoká mohyla Jana Žižky.
U Lhoty u Kestřan najdete rozhlednu Řežabinec i s přilehlou naučnou
stezkou. Pak vás cesta zavede rovnou až do bývalého královského města
Písku.
Z novinek vám můžeme doporučit i nově opravenou cestu ze Sedlíkovic
přes vrch Virotín, kudy se dostanete až do Jinína. Odbočíte-li pak vlevo,
projedete mimo hlavní silnici klidnou přírodou až do Cehnic. Odtud vás
trasa č. 1072 zavede také do Sudoměře.

Strakonice – Hoslovice, středověký vodní mlýn (trasa č. 1068)
– (Vacov)
Strakonice – Mutěnice – Sousedovice – Smiradice – Kraselov – Mladotice – Škrobočov – Hodějov – Hoslovice – popř. Vacov
Trasa vede krajinou s nádhernými výhledy. Za Sousedovicemi se nachází
zajímavý geologický útvar Kamenná baba. Vystoupáte-li do Kraselova
a odbočíte-li k vrcholu ke Lhotě u sv. Anny, minete poutní kostel z roku
1682 na vršku Chloumek, pak se před vámi rozprostře krajina jako na

Ilustrační foto - z pořadu Cyklotoulky s Michalem Jančaříkem.
Foto: Archiv MěÚ

Strakonice – Lnáře
Strakonice (trasa č. 1062) – Droužetice – Černíkov – Podolí – Třebohostice (č. 1064) – Zadní Zborovice – Hlupín – Čečelovice – Lnářský Málkov – Kadov – Pole – Zahorčičky – Lnáře
Trasa vede do krajiny protkané rybníky v okolí Lnář a Blatné. Před Čečelovicemi můžete odbočit k rozhledně Pětnice u Záboří.
Na okraji obce Kadov se nachází naučná stezka okolím Kadovského viklanu, který byl v roce 1985 vyhlášen přírodní památkou. Ve Lnářích
můžete navštívit barokní zámek s jedinečnou freskovou výzdobou.

Strakonice – Volyně – Vimperk
Do podzimu se můžete těšit na proznačení cca 45 km Cyklotrasy Volyňka, která propojí Vltavskou a Otavskou cyklistickou cestu. Chybět
nebudou ani odpočívadla vybavená informačními tabulemi a na Barvínkově vznikne další hřiště s fitprvky. Trasa vás od soutoku řeky
Volyňky s Otavou dovede zpět až k jejímu prameni pod Světlou horu.
Trasy byly vybrány podle mapy Strakonicko, Blatensko, Vodňansko
(1:70 000), kterou můžete zakoupit v městském informačním centru
na Velkém náměstí.
Šťastnou cestu!
MIC, Eva Janochová
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INFORMACE

CO JE „INTERVENČNÍ CENTRUM“ A KOMU POMÁHÁ?
Poslední dobou se stále dokola opakují některé dotazy na náplň
práce Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím,
které bylo otevřeno ve Strakonicích již v únoru 2011. Proto Vám teď
na ty nejčastější z nich odpovíme:
1. Co je vlastně domácí násilí? A jak poznat, kdy se už
jedná o domácí násilí, a kdy
jde jen o temperamentnější manželský/partnerský
vztah?
Je pravdou, že v některých
manželstvích nebo partnerských svazcích bývá model
„italské domácnosti“ běžný.
Tyto domácnosti jsou typické
tím, že oba partneři jsou ve
svazku přibližně stejně aktivní. Rozdílné názory řeší ostřejšími hádkami, doma je křik, létají talíře, ale tento typ soužití
oběma partnerům v podstatě
vyhovuje a nečiní jim výraznější problémy. Domácí násilí
ale vypadá jinak. Najdeme
v něm některé znaky, které se

v „italské domácnosti“ nevyskytují.
Hlavní jsou:
1) násilí (ať už psychické, fyzické, sexuální, ekonomické nebo sociální) se opakuje.
2) Intenzita násilí se stupňuje,
zkracují se intervaly mezi útoky.
3) Jsou jasně rozdělené role
a pozice ohrožené osoby a násilné osoby se nemění.
4) Násilí se děje v soukromí,
„za zavřenými dveřmi“.
2. Jak mi může intervenční centrum pomoci, když mě partner týrá, ale nemám na to
žádné svědky? Lze to vůbec
nějak dokázat?

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Domov pro seniory, Rybniční 1282, Strakonice
Dovolujeme si oslovit všechny, kteří
by ze své dobré vůle a ve svém volném čase, bez nároku na odměnu rádi navštěvovali naše zařízení.
Na věku nezáleží! Jste senior a chcete pomáhat? Jste student a máte chuť
pomáhat? Kdokoli si najde ve svém
volném čase, třeba jen na hodinu či
dvě v měsíci volnou chvíli pro druhé
lidi.
Oslovujeme Vás, kdo by se rád věnoval tomu, co ho těší, co umí, o coby se rád podělil s ostatními lidmi, co by rád nabídnul – může se jednat o práci se dřevem, vážnou hudbu, ale i jiný žánr hudby, zahradničení, bylinkaření, ruční práce, pečení, zpěv, hraní divadla,
společenské hry atd.
Dobrovolník dokáže přinést do života lidí informace, vědomosti, radost a zábavu, ale někdy i zamyšlení, nové zkušenosti a dovednosti.
Může přinést i nová přátelství, změnu životního stylu. Motivuje tam,
kde je to nejvíce potřeba, tvoří, nabízí přátelství, svůj čas a energii
všem, kterým toto vše schází.
„Ten umí to, a ten zas ono
a všichni dohromady uděláme
moc.“
Jan Werich.
Domov pro seniory Rybniční
1282, Strakonice je pobytová
služba s cílovou skupinou pro
seniory, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci.
V případě zájmu neváhejte a kontaktujte nás!
Hana Petrovcová, vedoucí zařízení,
e-mail: hana.petrovcova@muss.strakonice.eu, tel.: 383 312 281,
739 155 859
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FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO SENIORY
Chcete vědět, jak se bránit nekalým praktikám při nabídkových
akcích a jaké nejčasnější chyby děláme při podepisování smluv
o půjčkách? Rádi byste se lépe vyznali ve svých osobních i rodinných financích? Pak si určitě nenechte ujít přednášku Finanční vzdělávání pro seniory aneb Jak se vyznat ve financích.
Koná se v úterý 17. září od 10.00 hodin ve Šmidingerově knihovně
(společenský sál na III. hradním nádvoří).
Akci připravilo Sdružení českých spotřebitelů a Poradna při finanční
tísni ve spolupráci s Městským úřadem Strakonice, Radou seniorů
a Šmidingerovou knihovnou.
(PR)

To, že Vás Váš partner nebo
manžel (partnerka nebo manželka) týrá, není nutno v intervenčním centru dokazovat.
Klient přichází prostě s tím, že
má podezření, že se jedná o týrání, a hovoříme spolu o tom,
co se u něho doma děje a jaké
má možnosti řešení. V rozhovoru zazní mnoho detailů, které napoví, zda se o domácí násilí jedná nebo ne. Pokud
budeme hovořit o důkazech,
pak mezi nejpádnější důkazy
patří lékařské zprávy z ošetření po napadení, případně fotodokumentace dřívějších zranění. Samozřejmě i svědectví
osob, což ale bývá problém,
právě vzhledem k povaze domácího násilí (děje se skrytě,
v soukromí).
3. Kdo nejčastěji do intervenčního centra přichází?
Nejčastěji naši pomoc hledají
samotné oběti domácího násilí,
tedy ženy i muži, kteří jsou často dlouhodobě týráni. Někdy
přicházejí kamarádi obětí, přátelé, rodinní příslušníci. Služba
je určena všem osobám od 15-ti
let, které potřebují radu nebo
pomoc v oblasti domácího násilí a následného pronásledování.
4. Jaké služby intervenční centrum poskytuje a s kým spolupracuje. Je služba placená?
Služba placená není. Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím poskytuje
především osobní a telefonické konzultace obětem domácího násilí a krizovou intervenci
těm, kteří přicházejí v akutní
krizi, tedy například po napadení partnerem. Oběti domácího násilí se ocitají často poprvé
po dlouhé době v situaci, kdy
mohou o tom, co prožívaly, otevřeně hovořit. Jednou z hlavních zásad práce s obětmi

domácího násilí je zásada
mlčenlivosti. Navíc má každý
klient možnost přijít jako anonymní, nesdělovat své jméno
ani jakékoli údaje o sobě, pokud nechce. Intervenční centrum spolupracuje nejčastěji
s orgánem sociálně právní
ochrany dětí, s azylovými domy, s Policií ČR, s úřadem
práce, se státním zástupcem,
s lékaři (zejména psychiatry),
s dětským psychologem i psychologem pro dospělé, s psychoterapeuty a mnoha dalšími. Cílem je pomoci zajistit
ohrožené osobě bezpečí, stabilizovat její psychický stav
a pomoci jí vrátit se k životu
bez násilí.
5. Jak může oběti domácího násilí pomoci její rodina, okolí,
přátelé?
Zcela zásadně. Tím, že jí uvěří
a nebudou zpochybňovat to, co
oběť říká, nebudou v ní pěstovat pocit viny a říkat, že si za to
může sama. Důležitá je podpora a přijetí. Ideální je, když
rodina může třeba přechodně
pomoci s péčí o děti, případně
s bydlením a návratem do běžného života.
6. Co by měl udělat člověk, který
se právě teď rozhodl zajít do
intervenčního centra a začít
svou obtížnou situaci řešit?
Má si vzít něco s sebou? Bude
něco potřebovat?
Potřebovat nebude vůbec nic.
Stačí prostě přijít a domluvíme
se, co můžeme udělat pro to,
aby se cítil bezpečněji. Intervenční centrum je otevřeno
každou středu od 9 do 17 hodin. Ideální je objednat se předem na tel. č. 731 619 844.
Kancelář Intervenčního centra
najdete ve Strakonicích, ve
Smetanově ulici č. 533 (v budově bývalého „okresu“.
Hana Kadlecová

ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE 8/2013

AKCE A PROGRAM KIN

13. 8.
Léčivé a zázračné studánky na
Strakonicku
Rytířský sál, 19.30 hod.
Přednáška Ondřeje Fibicha.
29. 8.
Koncert Václava Neckáře a skupiny Bacily
Letní kino, 20.00 hod.
Vstupné: 300 Kč
do 31. 8.
XIV. Mezinárodní fotografické
bienále ŽENA WOMAN STRAKONICE 2013
do 31. 8.
Výstava fotografií ROBERT
VANO – platinová kolekce
Sál U Kata

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ
5. 9.
KPH – Smetanovo trio
10. 9.
Kameny Šumavy – povídání Miroslava Šťastného
12. 9.
Divadelní předplatné „A“ – Divadlo Radka Brzobohatého –
John Godber: Vyhazovači
15. 9.
Taneční odpoledne s písničkou
18. 9.
Michal Horáček: Mezi námi,
podtitul: Básně, písně, otázky. Zábavný pořad, kde kromě hlavního
protagonisty Michala Horáčka
účinkují: Ondřej Ruml, Lenka Nová, František Segrado a orchestr
pod vedením Matěje Benka.
19. 9.
Přednáška INDIE I. část
– Arunachal Pradesch, Sikkim,
Assam
19. 9.
Setkání s písničkou… po čtyřiceti letech, k poctě čestného občana města Strakonice Ladislava
Roma
21. 9.
Tancem za svět krásnější
– II. ročník dětské pohárové soutěže ve společenských tancích

24. 9.
Divadelní předplatné „B“– Agentura Harlekýn, s. r. o., Václav
Hanzlíček, Robert Anderson: Víš
přece, že neslyším, když teče voda
25. 9.
Marek Ztracený s kapelou
28. 9.
Pouťová diskotéka s Milošem
Zemenem
6.–29. 9.
Výstava děl studentů VOŠ & SOŠ
& SOŠŘaS Strakonice, vernisáž
5. 9. od 16.00 hodin v Maltézském sále

KINO OKO STRAKONICE
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.
Neděle 4.–úterý 6. srpna
Od 20.00 hod.
USA, komedie, titulky, 117, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
DRSŇAČKY
Jedna by druhou nejraději zabila.
Ale šéf jim to zakázal.
Středa 7.–čtvrtek 8. srpna
Od 20.00 hod.
USA, akční komedie, titulky, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
RED 2
Vstupné: 100 Kč
Ti nejlepší nikdy neodpočívají.
Úspěšná komedie RED (Retired
Extremely Dangerous) o vysloužilých agentech, kteří rozhodně nezrezivěli a umějí kousat, se vrací.
Čtvrtek 8.–pondělí 12. srpna
Od 17.30 hod.
USA, animovaný, dabing
Doporučená přístupnost: všem
ŠMOULOVÉ 2 3D
Vstupné: 175 Kč, děti do 15 let 145 Kč
V očekávaném pokračování akční
rodinné komedie Šmoulové, která
se stala kasovním trhákem, vytvoří zlý čaroděj Gargamel skupinu

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

zlomyslných tvorů podobných
Šmoulům, kterým říká Neplechové.
Neděle 11.–úterý 13. srpna
Od 20.00 hod.
USA, akční krimi/komedie, titulky, 129, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
POT A KREV
Když to nemůžeš mít, musíš si to vzít.
Čtvrtek 15.–neděle 18. srpna
POZOR!!! ČT a NE od 20.00, PÁ
a SO od 17.30 hod.
USA, akční/dobrodružný/fantasy/
rodinný, dabing
Doporučená přístupnost: všem
PERCY JACKSON:
MOŘE NESTVŮR 3D
Pondělí 19.–čtvrtek 22. srpna
Od 20.00 hod.
USA, komedie, titulky, 101, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
MACHŘI 2
Vstupné: 140 Kč
Hvězdná sestava filmu Machři se
vrací (s některými zajímavými novými přírůstky) na filmové plátno.
Neděle 25.–středa 28. srpna
Od 20.00 hod.
ČR, intimní drama, 98, 2D
Doporučená přístupnost: všem
LÍBÁNKY
Vstupné: 140 Kč
Měl to být nejkrásnější den v jejím
životě.
Čtvrtek 29. srpna–neděle 1. září
Od 17.30 hod.
USA, animovaný, dabing, 85
Doporučená přístupnost: všem
LETADLA 3D
Vstupné: 155 Kč, děti do 15 let 135 Kč
Z oblačných výšin světa filmu Auta přilétají Letadla, chystaný animovaný komediálně–dobrodružný
snímek nabitý akcí.
Čtvrtek 29. srpna
Od 20.00 hod.
USA/VB, akční/komedie, titulky,
113, 2D
Doporučená přístupnost: 15 let
KICK–ASS 2
Vlastní osud neporazíš.

FILMOVÝ KLUB – KINO OKO
Středa 14. srpna
Od 20.00 hod.
USA, drama/komedie, titulky, 98, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
JASMÍNINY SLZY
Nový film Woodyho Allena vypráví
příběh ženy, která se ocitá v těžké
životní krizi. Odjíždí ze svého milovaného New Yorku hledat východisko do slunného San Franciska.

LETNÍ KINO STRAKONICE
Pátek 2.– sobota 3. srpna
Od 21.00 hod.
USA, animov. komedie, dabing, 98
Doporučená přístupnost: všem
CROODSOVI
Vstupné: 80 Kč

Pátek 9. srpna
Od 21.00 hod.
VB, romantická komedie, titulky, 97
Doporučená přístupnost: od 12 let
DÁVÁM TOMU ROK
Vstupné: 90 Kč
Jejich romantická svatba je jak
z pohádky, ale rodina ani přátelé
už tak šťastní nejsou, a naopak
jsou přesvědčeni, že jim vztah nevydrží moc dlouho…
Sobota 10. srpna
Od 21.00 hod.
Něm/USA/Hong Kong, drama/
mysteriózní/sci-fi,172
Doporučená přístupnost: všem
ATLAS MRAKŮ
Vstupné: 90 Kč
Vše je propojeno.
Pátek 16. srpna
Od 21.00 hod.
USA, akční sci-fi, č. dabing, 161
Doporučená přístupnost: všem
AVATAR
Vstupné: 80 Kč
Vítejte v novém městě za hranicí
vaší fantazie.
Sobota 17. srpna
Od 21.00 hod.
ČR, animovaný, 95
Doporučená přístupnost: všem
ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH
KRÁLE
Vstupné: 80 Kč
Oblíbené komiksové postavičky
poprvé na filmovém plátně!
Pátek 23. srpna
Od 21.00 hod.
USA, akční thriller, titulky, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
BOURNEŮV ODKAZ
Vstupné: 80 Kč
Nikdy nebyl jen jeden.
Sobota 24. srpna
Od 21.00 hod.
USA, animovaná komedie, dabing, 92
Doporučená přístupnost: všem
MADAGASKAR 3
Vstupné: 80 Kč
Pátek 30. srpna
Od 21.00 hod.
USA, akční sci-fi, dabing 124
Doporučená přístupnost: všem
CAPTAIN AMERICA: PRVNÍ
AVENGER
Vstupné: 80 Kč
Vůbec nejlepší film o superhrdinech.
Sobota 31. srpna
Od 21.00 hod.
ČR/SR/PL, detektivka, 112, 2D
Doporučená přístupnost: všem
VE STÍNU
Vstupné: 70 Kč
Ve stínu nabízí především strhující detektivní příběh, který navazuje na nejlepší domácí i zahraniční
tradice dobové filmové detektivky.
Změna programu vyhrazena.
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ŠMIDINGEROVA
KNIHOVNA
Zámek I, 386 11 Strakonice II
www.knih-st.cz
l

31. 7.–26. 8. – Pobočka –
Ekoporadna – Kompost. Výstava k 10. výročí pobočky
ŠK Za Parkem. Činnost v minulosti i v současnosti, služby
čtenářům, akce pro veřejnost,
ukázky výrobků z Tvořivých
podvečerů, úryvky z časopisu
Kompost, zajímavosti, perličky. ŠK, vstupní hala.

l

2. 8., 16. 8., 30. 8. – strakonické farmářské trhy. I. hradní nádvoří, 14.00–18.00 hod.

l

27. 8. – Venčící návštěva psího útulku. Chcete pomoci psímu útulku? Uvítali byste zvířecí společnost, ale nemůžete si
pořídit psa domů? Chcete strávit příjemnou hodinku u řeky
a vykonat přitom dobrý skutek? Sraz v 15.30 hod. u brány psího útulku u Blatenského
mostu.

Čítárna
Komu se nechce utrácet za noviny
a časopisy, může vyjít jen 7 schodů vpravo od strakonické věže

Rumpál a zdarma navštívit čítárnu
Šmidingerovy knihovny. Nenechte se zmást názvem, nemusíte tam
celé hodiny jen číst, na to přece
v dnešní době nemáte moc času,
i když čekáte-li třeba na autobus,
právě takové příjemné prostředí
se může hodit.
Po pořízení čtenářského průkazu
knihovny si můžete na 14 dnů vypůjčit právě to, co byste si jinak
museli koupit. Domů se nepůjčuje
vždy jen nejnovější číslo, aby bylo
k dispozici všem návštěvníkům
k nahlédnutí.
Čítárna zájemcům nabízí na 150
titulů časopisů (např. Burda, Bydlení, Computer, 21. století, Epocha, Esquire, Ekonom, Geo, History revue, Chatař, Katka, Koktejl,
Květy, Maminka, Moje psychologie, National Geographic, Pes,
Praktická žena, Receptář, Reflex,
Regenerace, Rybářství, Story,
100+1, Válka revue, Svět motorů, Týden, Vlasta, Zahrádkář,
Zdraví…). Časopis, který je
momentálně vypůjčen, si můžete
také zamluvit, případně ho lze
okopírovat za skutečně mírný
poplatek.
Máte raději tištěné zprávy než informace z internetu? Knihovna
odebírá také 6 titulů denního
tisku: Strakonický deník, Mladá
fronta DNES, Právo, Lidové
noviny, Hospodářské noviny
a Sport.

HRADNÍ PALÁC

KAPITULNÍ SÍŇ

Otevřeno: denně 9.00–17.00 hod.
Panenky včera a dnes
10. 8.–31. 10.
Výstava panenek z vlastní výroby
Anny Šlesingerové, která se jejich
sbíráním a výrobou zabývá již desítky let.
Vernisáž: 9. 8. v 17.00 hod.
Úvodní slovo PhDr. Ivana Říhová.

František Zemen – fotografie
18. 7.–17. 8.
Výstava k 80. narozeninám Františka Zemena. Průřez tvorbou od
50. let do současnosti.
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.
Nahlížení
18. 7.–17. 8.
Výtvarná výstava prací žáků VOZUŠ Strakonice, ze třídy Mgr. Věry Bělochové.

Ateliér A6/Gregorová–Šípová
13. 8.–31. 10.
Architektonické realizace z ateliéru A6 – vybrané realizace moderní
architektury ve spojení s uměním
a výtvarnými nápady Pavly Gregorové.
Vernisáž: 12. 8. v 17.00 hod.
Káva, kafe, kafíčko…
30. 3.–4. 8.
Předmět měsíce
Vějíře z 19. století – papírové, dřevěné, péřové, krajkové.
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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.
Jiří Meitner 55
3. 8.–29. 9.
Výstava obrazů, grafiky a kreseb
jihočeského malíře Jiřího Meitne-

Výpůjční doba čítárny je shodná
s výpůjční dobou oddělení pro dospělé. Přijďte se podívat.
Možnost zapůjčení čtečky elektronických knih
Ve studovně ŠK je možné půjčit
si čtečku elektronických knih
Amazon Kindle 4. Čtečky umožňují díky vestavěnému Wi–Fi nejen rychle a pohodlně nakupovat
elektronické knihy, noviny či časopisy, ale také pracovat s elektronickou poštou či surfovat po
internetu. Pro svoji lehkost, skladnost a všestranné využití jsou ideální na dovolenou a při cestování.
Čtečky je možné vypůjčit ve studovně Šmidingerovy knihovny,
doba výpůjčky je 14 dnů. Podmínkou půjčení je podpis smlouvy
o absenční výpůjčce a uhrazení
kauce ve výši 1 000 Kč.
Otevírací doba knihovny
v srpnu:
Oddělení pro dospělé – otevírací
doba se nemění.
Oddělení pro děti – otevírací doba v prázdninovém režimu:
Po, St, Čt, Pá 9.00–12.00
13.00–16.00
Út zavřeno
Pobočka ŠK Za Parkem:

ŠK A ČSOP ZVOU NA:
SO 24. 8. – Přírodovědný výlet (cca 12 km). Sraz v 6.55
před ČD, v 7.07 jede vlak do
Husince. Odtud na zříceninu stavebně ojedinělého hradu Osule a na vlak do Strunkovic n. Bl. Případně by šlo trasu
a program pozměnit.
l PO 26. 8. – Zahajovací utkání pro hráče scrabblu (i pro
úplné začátečníky). 17.00–
19.00 hod. v půjčovně v Husově ulici čp. 380. Hrací potřeby budou připraveny, ale
můžete přinést i vlastní. Není
třeba se předem hlásit, naopak
bude možnost se přidat ještě
dodatečně a pokračovat v hraní
i v dalších týdnech, z domova.
V pobočce, na telefonním čísle
380 422 720 nebo na e-mailu:
hrdlickova@knih-st.cz bude možnost domluvit případně i další
akce, např. společnou cestu několika rodin na kole, spojenou
s komentovanou prohlídkou některého z chráněných území
apod.
Ukázky kvetoucích rostlin na určování, akce Paměť strakonických stromů a Nejmilejší knihy
– v půjčovně pro děti a dospělé
v pobočce Za Parkem.
l

Otevírací doba se nemění kromě
středy 28. 8., kdy bude zavřeno.

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

ra pořádaná u příležitosti autorova životního jubilea. K vidění
budou díla z let 2008–2013.
Vernisáž: 2. 8. v 17.00 hod.
Vstupné: dobrovolné

Loučení s prázdninami
31. 8.
II. hradní nádvoří (SHŠ Markýz
ze Strakonic) – odpolední program pro celou rodinu, šermířská
a divadelní vystoupení, aktivity
pro děti, ohňová show.

STŘEDOVĚKÝ VODNÍ MLÝN
HOSLOVICE
Otevřeno denně 9.00–17.00 hod.
Pečení bavorského chleba
10. 8.
Ve mlýně přivítáme naše bavorské
partnery a jejich řemeslníky, kteří
nám ukáží, jak pečou chleba v Bavorsku.
Dožínky ve mlýně
24. 8.
10.00–17.00 hod.
Ukázky zpracování obilí, mlácení
cepy a na mlátičce, žentour, pečení chleba, aktivity pro děti a mnoho dalšího. Vstup zdarma.
OSTATNÍ AKCE
Léto pod Rumpálem
Sborový koncert Foerstrova komorního pěveckého sdružení
22. 8., 19.00 hod.
Kapitulní síň, vstupné: dobrovolné

VÍTE ŽE…
v roce 2013 uplyne
l

110 let od doby, kdy byla dostavěna nová budova radnice
do dnešní podoby (1789 shořela stará, 1820 postavena nová, 1903 zvýšena o jedno patro, 1907 vyzdobena)

l

30 let od doby, kdy bylo ve
Strakonicích vybudováno autobusové nádraží (1983)
25 let od úmrtí malíře Jana
Samce (1917–1988), strakonického rodáka

l

Aktuální informace:
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 DEVATENÁCTÁ
V minulém povídání jsme se ocitli v úspěšném sportovním dění roku 2006. Úspěšní jsme byli i na
poli investičním. V květnu bylo ve
spolupráci se STARZem Strakonice dokončeno venkovní házenkářské hřiště s umělým povrchem
conipur a se dvěma hřišti pro házenou 4+1. Grant Jihočeského
kraje činil nakonec 1,1 mil. Kč,
město Strakonice přispělo téměř
400 tis. Kč. Největší událost roku – začíná se s výstavbou haly –
1. etapa startuje předáním staveniště dne 15. 8. 2006. Konečně se
začalo, práce však postupují pomalu, objevují se problémy s podložím, ale dodavatel stavby má potíže i s objednanou obloukovou
střechou. Vše přesto zdárně spěje
k dokončení první etapy výstavby.
U mužů od podzimu dochází ke
změně trenéra. Davida Pavlíčka,
který vedl celek od r. 2000, vystřídal Roman Marienka. Jeho příchod znamená pro většinu hráčů
nový impuls, který se promítá i do
tréninkové morálky. Na podzim se
sice ještě tolik výsledkově nedařilo, zato v Českém poháru se družstvo probojovalo až do 4. kola.
Další postup unikl v poslední
vteřině utkání s prvoligovým Náchodem, který šťastně vyrovnával
zároveň se signálem časomíry.
V prodloužení se štěstí přiklonilo
k Náchodu – 37:38, ale podívaná
to byla skvělá. Šest utkání a šest
vítězství, to byl následně vynikající vstup druholigových mužů do
jarní části soutěže.
Družstvo žen vedla trenérka Eva
Krausová, vstup do sezony se
děvčatům povedl a byla po podzimu na 2. místě.
Starší žáci vedli bez porážky KP
a splnili tak cíl, postup do Žákovské ligy. V prvním turnaji Žákovské ligy obsadil náš celek ve své
skupině 2. místo ze 6 družstev

a zajistil si tak postup do 2. kola,
kterým pokračovala liga v příštím
roce.
Oddíl připravil v závěru roku 6
turnajů pro nejmenší házenkáře
a házenkářky, potěšitelné je, že
naše celky končily vždy mezi nejlepšími!
Rok 2007 zahájili starší žáci 3.
místem na Jihočeském poháru
v Třeboni, kde jako nejlepší jiho-

Venkovní hřiště s umělým povrchem je hotové, házenkářská hala ve výstavbě.
Foto: Archiv oddílu házené
české družstvo získali Jihočeský
pohár. Nejlepším hráčem turnaje
byl vyhlášen David Zbíral. Mladší
i starší žáci obsadili 1. místa na
turnajích pořádaných Duklou
Praha, David Zbíral byl nejlepším střelcem turnaje, Petr Masák
zde byl vyhlášen nejlepším hráčem! Na „Malé ceně Prahy“ získali starší žáci 1. místo, mladší
žáci skončili třetí.
Družstvo starších žáků obsadilo
2. místo v anketě O nejlepší jihočeský tým sportovců do 15 let za
rok 2006 a tento výsledek oslavilo
postupem do 3. kola Žákovské ligy, nejvyšší dlouhodobé soutěže

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

10.00–21.00
10.00–21.00
10.00–21.00
10.00–21.00
10.00–21.00
10.00–21.00
10.00–21.00

v ČR. Pořadatelství jedné ze skupin 3. kola připadlo našemu oddílu, hrálo se v Písku a naše družstvo si zde zajistilo další postup.
Až do Zubří pak jeli starší žáci na
další pokračování žákovské ligy,
opět se jim podařilo postoupit,
tentokráte již do 5. kola. I nyní
byli úspěšní a výsledkem byl postup mezi 8 nejlepších družstev
v republice. Finálová šestka už

zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno

chlapcům zůstala zavřená, ale
i tak to byl pro věkově mladší
družstvo veliký úspěch!
Kolaudací v měsíci květnu 2007
byla zakončena 1. etapa výstavby
házenkářské haly. Cena stavby byla 10,5 mil. Kč, při dotaci z MŠMT
ve výši 3 mil. Kč, „zbytek“ uhradilo město Strakonice. Bohužel
další žádost oddílu házené o dotaci z MŠMT pro 2. etapu nebyla
schválena (přednost dostala jiná
akce ve Strakonicích), a tak se
výstavba zastavila.
Prosazuje se minižactvo v KP:
Barbora Uhlíková 127(!),Tomáš
Vérosta 95, Tomáš Nejdl 83, Ri-

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

chard Plojhar 70, Pavel Malina
49, Michaela Řezáčová 48, Judita
Šavrdová 38… celkem 41 dětí
z našeho oddílu si dalo alespoň
jednu branku! Právě minižactvo
patřilo v sezoně 2006/2007 k nejaktivnějším v oddíle, kromě 22
mistrovských utkání se družstva
zúčastnila 20(!) turnajů, nastříleli
jsme soupeřům 2863 branek, nejlepším střelcem byl Tomáš Nejdl
s 370 brankami!
Starší žáci vyhráli Franz–Balle
Cup 2007, turnaj v německém Hofenu, kde byli hosty Hermanna
Haase, házenkářského nadšence
a velkého přítele strakonické házené. Již 18 let trvající reciproční
sportovní vztahy s německým TG
Hofen byly opět potvrzeny vzájemnými návštěvami, muži se zúčastnili tradičního turnaje Kappelberg, tentokráte poprvé ve
dvou kategoriích. V seniorské soutěži získali pěkné 3. místo, v soutěži mužů skončili dokonce druzí!
Druholigové družstvo žen se muselo na podzim obejít bez nejlepší
hráčky Kateřiny Moravcové, která
absolvovala operaci křížových vazů v koleni. Vůdčí úlohu v družstvu převzala Šárka Fundová.
Problémy v družstvu mužů signalizuje už 1. kolo Českého poháru,
ve kterém náš druholigový celek
hladce prohrává v Písku. Šest členů našeho úspěšného družstva
starších žáků hostuje v Písku, kde
významně přispívá k vedoucí příčce Sokola Písek v tabulce první
dorostenecké ligy.
Oddíl zpracoval již čtvrtou(!) žádost o dotaci na výstavbu házenkářské haly, tentokráte pro rok
2008, žádost byla předložena
MŠMT prostřednictvím ČSTV.
Jednalo se o 2. etapu výstavby
v hodnotě 12 500 tis. Kč dle projektové dokumentace. Žádost byla
schválená, výstavba může pokračovat.
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!
9
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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
1., 8. a 15. 8. Koně ve Volenicích,
sraz ve Fokusu v 10.30 hod., návrat cca v 16.30 hod.
STD Kopretina – pracovní činnosti (nutno předem objednat)
Mobil: 734 200 971; E-mail: dilnast@fokus-pisek.cz
Více informací na www.fokus-pisek.cz

PREVENCÍ K ZÁBAVĚ A ZÁBAVOU K PREVENCI
Tento projekt probíhá v rámci projektu: Prevence drogové kriminality
v příhraničí, který je financován Ministerstvem vnitra České republiky
a byl zahájen 1. 7. 2013.
Cílem projektu je působit preventivně před zapojením se do drogové kriminality u cílové skupiny žáků 8. a 9. ročníků základních škol a občanů
vietnamské a romské menšiny na Strakonicku. Výstupem projektu bude
informační prezentace, informační letáček a herní CD. V rámci projektu
bude podpořeno 1 000 osob, a to na 14 základních školách, jednom azylovém domě a dvou ubytovnách.
Veškeré výstupy projektu budou průběžně uveřejňovány na stránkách
www.cestouvule.cz.

OKÉNKO PRO SENIORY A NEJEN PRO NĚ
Připravujeme:
– v sobotu 14. 9. 2013 v letním plaveckém areálu Strakonický blešák
– ve spolupráci s Karlovou univerzitou v Praze Univerzitu 3. věku
Podrobnější informace budou uveřejněny v příštím čísle Zpravodaje.
Připomínáme:
kdo chce rozšířit řady zájemců o dobrovolnou činnost
– pomoc policii při hlídání přechodů u škol
– pohádková babička/dědeček (čtení pro děti v nemocnici).
Přihlaste se na tel.: 602 811 600 nebo e-mail: iparkosova@seznam.cz,
popř. u dalších členů RS.
Rada seniorů

Oddíl házené TJ ČZ
a DDM Strakonice

V INFOCENTRU ZÍSKÁTE
RAZÍTKO DO STOPÁŘE
ČESKÉ TELEVIZE
Ve strakonickém infocentru získáte razítko do Stopáře České televize, díky kterému se můžete zapojit
do soutěže Po stopách televizních
hrdinů. Úkolem soutěžících je získat na určených místech tři, respektive šest razítek do svého Stopáře.
Hraje se o batohy a tablety. Místa, kde můžete razítka získat, jsou po celé
republice. Na jihu Čech jich je osm, kromě Strakonic je dávají například
v Muzeu kočky ve Lnářích nebo v Regionálním muzeu čokolády v Táboře. Soutěží se do 25. srpna 2013. Více informací o soutěži najdete na
www.decko.cz.
Petra Měšťanová, městské informační centrum

MATEŘSKÉ CENTRUM BERUŠKA
Lidická 194, Strakonice
(1. patro v bývalé ZŠ naproti nemocnici)
Slavíte narozeniny? Chcete se sejít se svými přáteli a dětmi? Využijte
našich prostor k privátní oslavě či akci.
ZVEME ŠIROKOU VEŘEJNOST – NEPRAVIDELNÝ PROGRAM
Pondělí 12. 8. – 10.00 – Výlet do zábavního parku v Nepomuku – kdo
pojede autem sraz v 10.00 před parkem, kdo pojede vlakem, odjezd
v 8.52, vstupné tentokrát platí i děti, ale všechny atrakce jsou již v ceně.
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.
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
Více na www.mcberuska.cz

zvou
CHLAPCE A DĚVČATA Z 1. TŘÍD A PŘEDŠKOLÁKY DO

VŠEOBECNÉHO SPORTOVNÍHO KROUŽKU

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V TANEČNÍ ŠKOLE INDANCE

Pravidelné cvičení se koná v tělocvičně TJ ČZ Strakonice, Máchova ulice
čp. 108, a to každou středu od 16.00–17.00 hodin, od 11. září 2013,
možno nezávazně vyzkoušet, (sportování dětí je zaměřeno na míčové hry
a všestranný pohybový rozvoj, cvičení povedou zkušení trenéři, dotazy
na mobil 721 244 825).
DĚTI ZE 2.–3.TŘÍD mohou navštěvovat přípravku házené, která má
tréninky rovněž v těl. TJ ČZ, již od 2. září 2013, a to každé pondělí
15.30–17.00 hodin (společně) a ve čtvrtek 15.00–16.30 hodin (dívky),
16.30–18.00 hodin (chlapci). Dívky vede Šárka Fundová (723 962 293)
s Michalem Hermanem (603 924 200), chlapce Roman Marienka (724
033 487) s Alenou Švehlovou (607 655 627).
Bližší informace také přímo v tělocvičně TJ ČZ v Máchově ulici čp. 108.

Taneční škola InDance 9. a 11. září 2013 pořádá dny otevřených
dveří. V sále taneční školy InDance, nacházejícím se v budově
bývalé ZŠ Lidická, si v těchto
ukázkových dnech můžete zdarma vyzkoušet všechny lekce, které taneční škola nabízí. Taneční
škola InDance i letos otevře kurzy pro předškolní děti již od 3 let,
pro školáky, mládež i dospělé.
Taneční škola InDance má dlou-

10

holetou tradici, vycházející z jedinečné taneční metodiky, jež je
založena na propojení radosti
z tance, krásy pohybu a znalostí kineziologie a rehabilitace. S taneční školou InDance můžete
vyhlásit válku bolavým zádům,
zkráceným svalům i špatné fyzičce. Více informací o dnech
otevřených dveří a náboru na
školní rok 2013/2014 najdete na
www.indance.cz
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ZÁBAVA

SRPNOVÁ KŘÍŽOVKA
1/ tajenka, tvrdá tónina
2/ pravoslavný obraz, autorský
arch, bojový pokřik
3/ cenný papír, kmitat (i=í)
4/ nula, angl. bankovka, součást
koupelny
5/ tenisový úder, chem. zn. americia, dotknout se (citově)
6/ chlapec v nář., mořská řasa
7/ boj, franc. sochař
8/ sekat, část závodu
a/ cizí mužské jm., zn. dřívějších
cigaret
b/ nauka o životním prostředí

Letos léto ještě...
c/ dřevěná chata, Technické
služby
d/ angl. jeden, vjem vytvářený
na sítnici oka
e/ podej jídlo, online diskuze
f/ kabát zapínaný na šňůrky,
solmizační slabika
g/ hlas osla, ženské jméno, mytologické jméno
h/ barevný odraz deště, dlouhá
chvíle
i/ chem. prvek, inic. českého bývalého hokejisty a režisérky
j/ podíl (v ekonomii), africké jezero

Řešení z červencového čísla: 25

PRANOSTIKA

„Na Svatého Vavřince hop zemáky do hrnce!“ (10. 8.)

UDÁLOSTI A ŽIVOTNÍ VÝROČÍ OSOBNOSTÍ V SRPNU
l

Zuzana Lašáková,
7 let

l

l

12. 8. 1928 – zemřel Leoš
Janáček, hudební skladatel
(85. výročí úmrtí)
13. 8. 1933 – narodil se Alois
Mikulka, malíř, grafik, ilustrátor a autor knih pro děti
(80. výročí narození)
17. 8. 1753 – narodil se Josef
Dobrovský, jazykovědec a historik (260. výročí narození)

l

l

l

18. 8. 1933 – narodil se Roman Polanski, režisér, herec
a producent (80. výročí narození)
28. 8. 1843 – narodil se
August Sedláček, spisovatel,
historik a archivář (170. výročí
narození)
30. 8. 1903 – narodil se Jozef
Nižnánsky, slovenský prozaik
(110. výročí narození)

ŠEVÍT ANTONÍN
Malíř. Studoval malířství na keramické škole v Karlových Varech,
kde byl výtvarníkem v porcelánce
Epiag Březová. Po návratu do
Strakonic pracoval rok v Sítosu,
poté byl účetním Okresního stavebního podniku, ze kterého byl
roku 1970 propuštěn. Proto se
stal dělníkem při výstavbě Vajaxu
Strakonice, následně byl pracov-

ky a klauni, též figury, portréty,
akty a lyrické krajiny. Samostatné výstavy měl ve Strakonicích,
v Jihlavě, Českých Budějovicích,
Písku, ve Volyni, v Klatovech,
v Praze. Jeho obrazy se nalézají
v soukromých sbírkách v Německu, Rakousku, Švédsku, Španělsku, USA, Kanadě, Austrálii a na
Novém Zélandu. V posledních le-

Klára Dunovská,
11 let

Výtvarný kroužek DDM Strakonice na návštěvě v ateliéru Antonína
Ševíta.
Foto: Vlaďka Hradská

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

níkem stavebního bytového družstva tamtéž. Opět z politických důvodů byl propuštěn a zároveň
nesměl deset let vystavovat. Ve
volném čase maloval a maluje suchým pastelem, temperou a olejem, též se věnuje kresbě. Často
používá oblých tvarů. Oblastí jeho
tvorby jsou hlavně mimové, balet-

tech tvoří i dřevořezby – hlavy,
portréty, figury. V Karlových Varech byl též výkonnostním sportovcem, provozoval stolní tenis,
cyklistiku a rekreační běh. Byl členem skautské organizace, kde působil po 2. světové válce jako rádce.
Milan Hankovec
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POHLED DO HISTORIE/INFORMACE

NOVÉ STROMY VE STRAKONICÍCH
Do kampaně za Strakonice čistější a krásnější se zapojila také
společnost Denios, s. r. o. Výsadbou 15 stromů v areálu Střediska výchovné péče a Klubu seniorů
v Ellerově ulici oslavila patnáctileté výročí svého působení v našem městě. V zahradě bývalé
mateřské školy tak u příležitosti
Světového dne životního prostředí

přibyly sakury, okrasné jabloně, ambroň, liliovník, morušovník
a dřín. „Stromy jsme vybírali podle toho, aby působily svou barvou
listů i na podzim vesele anebo měly
jedlé plody,“ říká ke společné akci
firmy Denios a města Strakonice
Ondřej Feit z odboru životního
prostředí MěÚ.
(PR)

Tělovýchovná jednota ČZ Strakonice ve spolupráci s 25. protiletadlovou raketovou brigádou Strakonice pod záštitou města Strakonice
a Jihočeského kraje pořádá dne 21. srpna 2013

XIX. ROČNÍK BĚHU MĚSTEM STRAKONICE
Start a cíl:

prostory u letního kina Strakonice, start všech závodníků
v 18.00 hodin
Trať:
hrad – lávka přes Otavu – Rennerovy sady – Velké náměstí – Palackého náměstí – Ellerova ulice – most Jana
Palacha – hrad – letní kino
Kategorie:
žáci – žákyně, dorostenci – dorostenky, příchozí muži –
ženy, délka trati 3 300 m (1 kolo)
junioři – juniorky, muži – ženy, ženy nad 35 let, veteráni
A, B, C, délka trati 6 600 m (2 kola)
Přihlášky:
v den závodu nejpozději 30 minut před startem, e-mailem: koubovi@centrum.cz
Prezentace:
v letním kině
Ceny:
finanční a věcné, všechna startovní čísla budou slosována v bohaté tombole
Občerstvení: vojenský guláš + nápoj pro každého závodníka
Doprovodný program: skupina PAUZA od 16.00 hodin, ukázka vojenské
techniky, kondiční procházka kolem strakonického hradu s vašimi holemi (nordic walking) za odborné asistence, Šumava – jak ji neznáme

Starosta města Pavel Vondrys a jednatel společnosti Denios Jan Matějka
5. června sázeli stromy.
Foto: Archiv Denios, s. r. o.

Za organizační tým srdečně zve závodníky i fanoušky František Kouba
– ředitel závodu (tel.: 606 605 298).

Z HISTORIE LYŽOVÁNÍ

navštívili na dva dny příbuzné ve
Vídni. Nikdo z mladých neemigroval, a tak jsme se ve stejném složení – trenér Ladislav Matějka, MUDr. Jaroslav Horáček, Ivana Matějková, Jolana Horáčková, Pavel

Na těžkosti zájezdu do Alp z roku
1965 vzpomíná Ladislav Matějka:
„Každý z naší výpravy si nechal poslat pozvání k návštěvě svých příbuzných v Rakousku. Asi za 2 měsíce byly vyřízeny všechny formality,
a tak jsme mohli začít tuto dobrodružnou cestu. Jednoho dne jsme
se v tichosti vytratili na lyžařské
závody, které se konaly na Kleti.
Celá akce byla pod přísným embargem, jelikož bylo spoustu závistivců
a udavačů, kteří mohli celou akci
překazit. V neděli, po závodech na
Kleti, jsme nastoupili v Českých
Budějovicích do vlaku směr hranice. Za hranicemi, místo aby každý
jel ke svým příbuzným, dali jsme se
dohromady a jeli jsme na lyžařský trénink do Wagrainu Alpen–
Tauern, kde jsme si předem objednali v soukromí levné ubytování za
20 šilinků denně. Ceny rostou v celém světě, naši předchůdci platili
za nocleh a polopenzi 8 šilinků
a v roce 2001 jsme platili u sedláka
za nocleh se snídaní 250 šilinků
(v hotelu minimálně 500 šilinků).
Konečně jsme byli ve Wagrainu ve
svobodném světě. Byli jsme středem pozornosti místních obyvatel,
jednak proto, že jsme byli z východu a jednak, že všichni naši účastníci už uměli docela slušně jezdit
z kopce a když jsme prováděli výcvik, tak jsme vysoce převyšovali ly-

žařské umění rakouských turistů.
V Rakousku je sice lyžování národním sportem a jejich lyžařská škola
je světoznámá, ale hlavně profesionálů a závodníků. Ostatní průměr
národa v té době na tom byl v ly-

Vlevo Alois Man a Otomar Schrabal – jihočeští lyžařští veteráni, vpravo
Rudolf Krňoul, dlouholetý tajemník SL. Foto: Archiv Ladislava Matějky
žařském umění hůře než v Československu. V Alpách také bylo v této době velmi málo cizinců a ještě
méně domácích, jelikož životní úroveň byla tehdy v Rakousku ještě
v plenkách. Také jsme navštívili
krásné svahy v Badgasteinu a v Zell
am See svah Schmittenhöhe ve výšce 1968 m n.m. Většina z nás byla
prvně ve svobodném světě, obdivovali jsme lyžařské zařízení a jiné,
pro nás neznámé technické novinky. A samozřejmě také spoustu
různého druhu zboží a potravin,
které u nás doma již dlouhá léta
chyběly. Celé soustředění bylo velice krásné a užitečné a výrazně
přispělo k vyšší výkonnosti našich
závodníků. Na závěr týdne jsme

Hořák, Jakub (Jacek) Horáček,
Václav Kovařík – vrátili ve zdraví
domů.“ Tolik ze vzpomínek nestora lyžování Ladislava Matějky. Jistě chápete, že tak poutavé a jedinečné vyprávění jsem nemohl
zkrátit.
V roce 1967 se konaly oslavy 45.
výročí založení organizovaného
lyžování ve Strakonicích za přítomnosti veteránů lyžování, jako
byli populární a nezapomenutelný domažličák, dlouholetý tajemník Svazu lyžařů ČSSR, Rudla
Krňoul, bývalý předseda krajského SL Otomar Schrabal, bývalý náčelník krajského SL Alois
Man, náčelník KČST Strakonice
prof. Jaromír Zeman. Omluven

byl, již tehdy vážně nemocný,
arch. Karel Jarolímek, bývalý
olympionik a stavitel lyžařských
můstků ze Dvora Králové nad Labem.
Ale zpět ke sportovcům. K historické události došlo v roce 1968,
kdy se probojovalo dorostenecké
družstvo sjezdařů vedené trenérem Ladislavem Matějkou do I. ligy. V sestavě Jaroslav Maňák, Jakub Horáček, Karel Prančl, Pavel
Šimeček, Blanka Šmídová, Ivana
Knollová a Anna Šimková hned
v prvním roce skončili na 2. místě
a v roce 1973, kdy do družstva přibyl ještě Ota Matoušek, obsadili
v I. lize 4. místo.
Také běžci nezůstali pozadu
a v roce 1968 ligové družstvo
skončilo na 2. místě. Navíc běžci Vilda Jirouš a Jaroslava Škopová byli zařazeni do reprezentace ČSSR a startovali na
závodech v bývalé Jugoslávii. Na
Kubově Huti se v tomto roce
pořádal již IX. ročník Boubínských štafet. V roce 1969, kdy zeslábla politická moc, se podařil
strakonickým běžkařům výjezd
do Finska, kde nás reprezentovali
na turné Rovaniemi–Kemi–Kuusamo v sestavě trenér František Pešl, Václav Půbal, Ing. Jan
Žák, Jan Beran a Ludmila Hochová.
Z pramenů čerpal Radek Sosna,
Ski klub Strakonice
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