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INFORMACE PRO VOLIČE K PŘEDČASNÝM VOLBÁM
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Volební místnosti
Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky se
uskuteční v pátek 25. 10. od 14 do
22 hodin a v sobotu 26. 10. od
8 do 14 hodin. V období mezi
volbami došlo ke zrušení volebního okrsku na Podsrpu, takže je
město rozděleno do 27 volebních okrsků (dříve 28). Vzhledem
k tomu, že bylo nutné přistoupit
k určitým změnám, chce o nich
Městský úřad Strakonice touto
cestou informovat voliče. Týkají
se především přesunů volebních
místností (dále jen VM).
l VM č. 9 v městském kulturním
středisku se vrací z bývalého
bytu správce do původních
prostor, do zrcadlového sálku
v přízemí, vchod je zvenčí nalevo od hlavního vstupu.
l VM č. 13 se z bývalé ZŠ na
Velkém náměstí z důvodu stavebních úprav přesouvá do

hlavní budovy městského úřadu, Velké náměstí č. 2, do
předsálí obřadní síně – přímo
proti schodišti.
l VM č. 17 v Nemocnici Strakonice se z knihovny přesunuje
do zasedací místnosti v 1. patře v budově ředitelství, hned
u vjezdu do nemocnice.
l VM č. 26 v jídelně ZŠ Povážská je kromě stávajícím voličům z tohoto okrsku určena
i voličům ze zrušeného okrsku
na Podsrpu. Ti budou mít ještě možnost, jak tomu bylo již
minule, odvolit v bývalé budově ZŠ Podsrp, a to v omezené
době v pátek 25. 10. od 15.30–
16.00 hodin a v sobotu 26. 10.
od 9.30 do 10.00 hodin.
l z důvodu snížení počtu volebních okrsků má VM v ZŠ Jezárky č. 27 místo č. 28.
Věříme, že tyto změny voliči pozitivně ocení, neboť jistě přispějí

k celkovému zkvalitnění průběhu
voleb.

Voličské průkazy
Pokud se v době konání voleb nebude volič zdržovat v místě svého
trvalého pobytu, má možnost si
zažádat buď písemnou formou
s ověřeným podpisem (do 18. 10.)
nebo osobně (do 23. 10.) o vydání
voličského průkazu. Městský úřad
je bude od 10. 10. zasílat na určenou adresu nebo vydávat osobně
voliči. Voličský průkaz si můžete
osobně vyzvednout až do středy
23. 10. do 16.00 hodin na městském úřadu, v budově Na Stráži
270, 1. patro, správní oddělení.

Zvláštní seznamy
Právo volit budou mít i lidé, kteří
budou dlouhodobě hospitalizováni
v nemocnici nebo v obdobném zařízení, pokud tam požádají o zápis
do zvláštního seznamu. Při krát-

kodobé hospitalizaci lze využít
voličský průkaz, který si musí nechat volič vystavit na obecním úřadu v místě svého trvalého bydliště.

Okrskové volební komise
V této době delegují politické
strany, politická hnutí a koalice,
jejichž kandidátní listiny byly
zaregistrovány, jednoho člena
a jednoho náhradníka do okrskových volebních komisí. Do minimálního počtu, který je zveřejněn
na úřední desce městského úřadu, doplní komise starosta města
z řad zájemců, podle pořadí, jak se
hlásili na správním oddělení městského úřadu. První zasedání okrskových volebních komisí se bude
konat v pondělí 14. 10. od 14.00
hodin ve velkém sále MěKS. Zapisovatelé a předsedové komisí
budou proškoleni o týden později.
Správní oddělení kanceláře tajemníka

FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ U ŠKOLY ZŠ DUKELSKÁ SE ZAZELENÁ
Ve sportovním areálu Základní
školy Dukelská ve Strakonicích
probíhá částečná rekonstrukce
travnaté plochy. Cílem opravy je
bezpečné a účelnější využívání
fotbalového hřiště, které již nevyhovovalo požadavkům na veřejné
sportoviště.

Na nejvíce zatěžovanou část hřiště o velikosti 945 m2 byl položen
travní koberec, zbytek zelené plochy bude zarovnán ornicí a oset
trávou. Odstraní se železné branky a nevyhovující sektor pro skok
daleký bude přemístěn do jiné části areálu.

Pokládka travnatého koberce u ZŠ Dukelská.

Vysoutěžená cena díla činí 352 tisíc korun s DPH, což je o 150 tisíc
korun méně než předpokládaná
cena podle projektové dokumentace.
„Kromě této rekonstrukce bude
upraven tvar škvárové běžecké dráhy v severovýchodní části areálu,

Foto: Robert Malota

kde se dvakrát nepřirozeně láme
a ubírá tak část plochy pro fotbalové hřiště,“ říká Michal Bezpalec,
investiční technik města Strakonice. „Travnatou plochu hřiště jsme
posunuli tak, aby v rámci daných
rozměrů tvořila obdélníkový tvar.
Před zahájením provozu bude hřiště osazeno bezpečnými fotbalovými brankami a rovněž bude obnoven sektor pro vrh koulí.“ Děti na
opravené hřiště vyběhnou nejdříve na jaře.
Aby nově položený trávník mohl
dostatečně zakořenit a vyrůst, je
třeba jej nechat nějakou dobu
v klidu a nešlapat po něm. „Prosím veřejnost, aby toto respektovala a lidé si nekrátili přes hřiště
cestu jako dosud,“ říká ředitel
Základní školy Dukelská Václav
Vlček. Na počátku jara bude zelená plocha ještě doseta a přihnojena a již v dubnu by hřiště mělo bez problémů sloužit
sportu.
(PR)
1

ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE 10/2013

Z RADNICE

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Rada města projednala:

113. jednání dne 28. 8. 2013

OPRAVA POTRUBÍ
užití finančních prostředků ve výši
371 557 Kč z investičního fondu
STARZu na opravu kondenzačního
potrubí na zimním stadionu.
Potrubí na vrácení kondenzátu
topné soustavy mezi zimním a plaveckým stadionem po zhruba 35
letech provozu vykazovalo značnou netěsnost. Stav byl označen
za havarijní a bylo přikročeno
k opravě ihned po ukončení topné
sezony. Oprava byla již dokončena a celý systém je opět znovu
funkční.

PŘÍSPĚVKY NA AKCE
poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 5 000 Kč Sboru dobrovolných
hasičů Strakonice I na uspořádání
hasičské soutěže O putovní pohár
starosty města Strakonice dne 7. 9.
2013 na prostranství pod Hvězdou, ve výši 10 000 Kč dechové
kapele Nektarka na vystoupení
Rožmitálské venkovanky v rámci
společenského účinkování v hudebním programu Václavské pouti
v neděli 29. 9. 2013 a ve výši 4 000
Kč Jiřímu Máškovi na dopravu při
akci Strakonice v republice v Praze
dne 9. 9. 2013.

TJ DRAŽEJOV RENOVUJE
OPLOCENÍ
transfer ve výši 50 000 Kč TJ Dražejov na dofinancování grantu Jihočeského kraje z programu Rekonstrukce stávajících sportovišť.
V rámci projektu dojde ke komp-

letní rekonstrukci oplocení fotbalového hřiště směrem k ulici Na
Hrázi.
Celkové náklady na projekt činí
160 tisíc Kč, z toho 100 tisíc pokryje dotace z Jihočeského kraje,
kterou v letošním roce získala TJ
Dražejov. I v minulosti hřiště prošlo řadou úprav. Mezi zásadními
akcemi vedoucí k zlepšení jeho
stavu bylo vybudování zavlažování fotbalového hřiště a tenisového
kurtu včetně zajištění zdrojové vody (vrtaná studna), kompletní rekonstrukcí prošel tenisový kurt
včetně výměny antuky. V loňském
roce proběhla první část oplocení,
tentokrát směrem k parku na Virtě. Na opravu ještě čekají kabiny.
Hřiště slouží jak pro potřeby tělovýchovy, tak místních spolků.

114. jednání dne 4. 9. 2013

PODPORA Z ROZPOČTU
MĚSTA

Koncem srpna byl na mostě Jana Palacha provizorně opraven asfaltový
povrch.
Foto: I. Malotová, archiv MěÚ

VOZOVKA NA PALACHOVĚ MOSTĚ BYLA PROVIZORNĚ OPRAVENA
Provizorně opraven byl koncem
srpna poničený asfaltový povrch
na mostě Jana Palacha ve Strakonicích. Do zimy by toto předběžné
opatření měl ještě nahradit stabilnější litý asfalt. Na jaře chystá Ředitelství silnic a dálnic Jihočeského kraje kompletní rekonstrukci.
Ta by dalším problémům s povr-

chem mostu měla již definitivně
zabránit.
Kamiony, které sjíždějí s kopce od
Míru a brzdí až na semaforech
u zámku, výrazně povrch mostu
zatěžují. Ty by měla zpomalit nově
osazená dopravní značka před nájezdem na most povolující maximální rychlost 30 km/h.
(PR)

příspěvek ČČK Strakonice ve výši
2 000 Kč na proplacení nákladů na
dopravu v rámci republikového kola soutěže hlídek mladých zdravotníků v Praze ve dnech 13.–15. 9.
2013, Aeroklubu Strakonice, o. s.,
ve výši 10 000 Kč na náklady
spojené s konáním druhého ročníku letecké show Strakonice on air
dne 7. 9. 2013, FK Junior Strakonice, o. s., ve výši 20 000 Kč na
pořízení nových dresů a dalšího
vybavení a Sdružení zdravotně
postižených ve Strakonicích ve výši 3 533 Kč na pronájem sálu
v MěDK na XVI. setkání seniorů
dne 3. 10. 2013.
Usnesení z jednání rady města
naleznete na www.strakonice.eu.

NÁZORY ZASTUPITELŮ MĚSTA

Fotbalové hřiště v Dražejově získá nové oplocení směrem k ulici Na Hrázi.
Foto: Archiv MěÚ
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Redakční rada neobdržela od zastupitelů města žádné příspěvky k avizovanému tématu Město
a podnikatelé.
Pro nízký zájem o tuto rubriku
z řad zastupitelů, kde mohli sdělo-

vat své názory a návrhy vždy na
dané téma vztahující se k městu,
bude ve Zpravodaji rubrika pozastavena. V budoucnosti může být
opět zařazena.
Redakční rada
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ZPRÁVY

NA PRODEJ JE BUDOVA BÝVALÉ ŠKOLY NA PODSRPU
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 11. 9. 2013 vyhlásilo záměr na prodej budovy bývalé školy na Podsrpu – budova čp. 30
v části obce Přední Ptákovice, postavené na st. parc. č. 34 a pozemků parc. st. 34 o výměře 679 m2 –

zastavěná plocha a nádvoří, parc.
č. 181/2 o výměře 1 042 m2 – zahrada, vše v kat. území Přední
Ptákovice, za cenu minimálně ve
výši 1 950 000 Kč.
Více informací na telefonním čísle
383 700 305.

NA TRŽIŠTI NAKOUPÍTE ZELENINU, DENNÍ TISK I OBČERSTVENÍ
Na tržišti u kostela sv. Markéty
bylo v září instalováno deset prodejních buněk a dvě, které budou
sloužit jako sociální zařízení pro
personál a sklad, resp. WC pro
veřejnost. Po loňských úpravách
plochy tržiště, při nichž byla
kompletně vyměněna dlažba, instalováno veřejné osvětlení, inženýrské sítě a osazen nový mobiliář, tak byla dovršena revitalizace
tohoto hojně navštěvovaného místa v centru města.

ství, drobné oděvní zboží a u třech
stánků se budou moci občerstvit.
Pro tržiště platí zákaz prodeje
alkoholu. Výjimku bude možné
učinit v rámci regionálních či
městských slavností, svátků, festivalů, hodů a dalších společenských akcí.
Město vyhlásilo záměr na pronájem stánků letos v červnu. Rozhodující pro výběr uchazeče byla nabídnutá výše nájemného. Prodejní
buňky jsou vytápěné a napojené

Na první ročník strakonického blešáku přišly desítky nakupujících.
Foto: Petr Pučelík

STRAKONICKÝ BLEŠÁK SE OPRAVDU VYDAŘIL
V sobotu 14. 9. 2013 proběhl na
letním plaveckém areálu první pokus o Strakonický blešák. A to velmi vydařený.
Velký zájem od prodávajících, od
kupujících (s čímž jsme ani nepočítali), hezké počasí, dobrá nálada, celková spokojenost.
Obsazeno bylo 45 míst, nejvíce
byly zastoupeny věci pro děti, ale

našly se i jiné. Do budoucna se
sortiment určitě o další rozšíří.
Předpokládáme, že by se trh mohl
opakovat 1x za čtvrt roku. Teď je
třeba vše vyhodnotit a na základě
získaných zkušeností se rozhodnout o dalším postupu. Pak budeme s dostatečným předstihem
veřejnost informovat.
Za Radu seniorů Ivana Parkosová

UPOZORNĚNÍ
 ANKETA K VÝSLEDKŮM FÓRA ZDRAVÉHO MĚSTA

Buňky, které byly na tržiště instalovány, čekala během září ještě řada
úprav.
Foto: I. Malotová, archiv MěÚ
Řešení prodejních buněk, jejich
plocha, prosklení a vybavení zohledňuje rovněž předchozí požadavky potenciálních prodejců.
Proto lze doufat, že prostory tržiště budou příjemným místem pro
prodávající i jejich zákazníky.
Kromě již zavedených obchůdků
s ovocem a zeleninou zde návštěvníci najdou také trafiku, květinář-

na vodovod a elektřinu. Za jejich
výrobu a instalaci město zaplatí
4,4 miliony korun. Ke každé buňce ještě náleží část venkovního
prostoru pod markýzou. Zbylá
plocha tržiště bude nadále pronajímána pro příležitostný pultový
prodej. Provozní doba byla stanovena od 5.00 do 20.00 hodin.
(PR)

Anketu s vybranými prioritními náměty vzešlými z fóra zdravého města
naleznete na všech místech, kde ji lze odevzdat vyplněnou: v obou lékárnách Dr. Max – v ulici Katovické 1303 (nákupní park) i ulici Bezděkovské 186 (poliklinika), ve Šmidingerově knihovně – na hradě i v pobočce v Husově ulici a v Městském informačním centru na Velkém
náměstí. V elektronické podobě ji naleznete na webových stránkách
Zdravého města Strakonice – www.strakonice.eu/zdravemesto.
Poslední termín pro odevzdání ankety je pondělí 14. října 2013. Anketu
můžete vyplnit v elektronické podobě na webu zdravého města, zaslat ji
na e-mail zdravemesto@strakonice.eu nebo ji odevzdat v tištěné podobě na výše uvedených místech.
Vzhledem k tomu, že letošní fórum se konalo 30. září, tedy po uzávěrce
říjnového čísla Zpravodaje, budete seznámeni s výsledky ankety až v listopadovém Zpravodaji.
Michal Novotný, koordinátor zdravého města

ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO DVĚ VYHLÁŠKY
Ve středu 11. 9. 2013 projednalo
a následně schválilo zastupitelstvo
města dvě obecně závazné vyhlášky, a to č. 3/2013 týkající se omezení hazardu. Vyhláška stanovuje
konkrétní místa a čas, kde je provozování některých sázkových her
povoleno. Druhou vyhláškou je
vyhláška č. 2/2013 upravující po-

hyb psů na veřejném prostranství.
Plné znění vyhlášek města je možné nalézt na oficiálních internetových stránkách města Strakonice
www.strakonice.eu, portál Občan,
odkaz Vyhlášky a nařízení. Pro
zájemce jsou také k nahlédnutí
v Městském informačním centru
na Velkém náměstí.

Zvýšení bezpečnosti dětí při pohybu kolem školy bylo cílem úprav komunikací v ulicích Povážská, Nad Školou a Hraniční v jižní části Strakonic.
Foto: I. Malotová, archiv MěÚ
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Z MĚSTA
Doba dovolených a
prázdnin utekla jako
voda a horké léto vystřídalo léto babí, ale
trochu uplakané.
Dne 23. 8. 2013 nabylo účinnosti
Nařízení města Strakonice č. 1/
2013, kterým se vydává „Tržní
řád“. Tržní řád se týká i pochůzkového a podomního prodeje.
V článku 4, v odstavci 2, potažmo
3 se píše takto: „Pochůzkový prodej je na celém území města Strakonice zakázán, vyjma konání
předem ohlášených a povolených
veřejných sbírek dle zvláštního předpisu. Podomní prodej bez
předchozí objednávky zákazníka je na celém území města Strakonice zakázán“. Je to reakce na
neustálé obtěžování obyvatel jak
pochůzkovým, tak podomním
prodejem. Pokud by vás kdokoli obtěžoval u vás doma, či při nákupech, procházkách apod., zavolejte na linku tísňového volání
městské policie (156) a strážníci
již mají dle Tržního řádu v rukách
pravomoc dotyčného řešit jako
přestupek.
Během druhého prázdninového
měsíce řešili strážníci městské policie více než sedm stovek událostí. Na Policii ČR jsme předali ve
třech případech podezření z páchání trestné činnosti, na úseku
veřejného pořádku a majetku jsme
řešili dvacet přestupků, na úseku
dopravy přes tři sta.
Poděkování oznamovatelce za
všímavost
Poděkování patří ženě, která nám
dne 6. 8. oznámila, že na čerpací
stanici v ulici Písecké pláče malý
chlapec, který se nejspíš ztratil.
Strážníci na místě od dítěte zjistili, že přijel autobusem do Strakonic, kde měl na něho čekat otec.
Hlídce městské policie se podařilo
získat číslo mobilního telefonu na
matku, která následně otci zavolala. Ten si chlapce na čerpací stani-

ci vyzvedl. Otec čekal na syna na
opačné straně nádraží.

Odpadový koš byl „silným soupeřem“

Mladíci podezřelí z trestného činu
Naše poděkování patří také muži,
který dne 9. 8. oznámil na linku
tísňového volání (156), že u garáží za hřbitovem jsou dvě osoby,
které mají u vozidla tři sudy nafty.
Na místě strážníci zjistili dva muže s cca 300 litry motorové nafty.
Jelikož strážníci pojali podezření
z trestného činu, předali celou
událost Policii ČR.

Hodinu před půlnocí dne 23. 8.
zachytil strážník na kamerovém
systému, kterak dva mladíci v ulici U Sv. Markéty kopou do odpadového koše. Strážníci je ocenili
za jejich počínání blokovou pokutou.

Plaz se ohříval za lednicí
V odpoledních hodinách dne
16. 8. jsme přijali oznámení od
muže, že v bytě jeho přítelkyně,
v Mlýnské ulici, je za lednicí had
oranžovočervené barvy. Na místě
se strážníkům podařilo hada odchytit, zjistit majitele, kterému byl
pak plaz v pořádku předán. Jednalo se o užovku červenou.
Muž si objednal a usnul
K trochu kurióznímu případu byli
přizváni strážníci městské policie odpoledne dne 17. 8. Z jedné
z místních restaurací jsme přijali
oznámení o tom, že do provozovny asi před hodinou přišel muž,
který byl v naprostém pořádku.
Objednal si a za chvilku usnul tak,
že jej nemohli vzbudit. Na místě
se strážníkům muže podařilo probudit. Ten uvedl, že u sebe nemá
finanční hotovost k zaplacení objednávky, ale dojde si pro peníze
a objednávku během půl hodinky
přijde zaplatit. Strážníci u muže
provedli kontrolu totožnosti a předali údaje obsluze restaurace.

V noci prováděli kontrolu cyklistů
Krátce před dvaadvacátou hodinou dne 30. 8. prováděla hlídka
městské policie kontrolu ulic Prácheňská, Zeyerovo nábřeží. V tu
dobu se k nim blížila dvojice cyklistů. Po zastavení, při provádění kontroly evidence kol, zjistili
strážníci, že u jednoho z nich je
výrobní číslo „znečitelněno přeražením“. Hlídka pojala podezření,
že by bicykl mohl být kradený,
proto mladíka i s kolem předala
hlídce Policie ČR.

„Pašoval“ na kole konopí?
Tatáž hlídka městské policie po
dvaadvacáté hodině provedla kontrolu dvou mladých cyklistů, kteří
jeli ulicí Tovární bez předepsaného osvětlení. Při řešení si strážník
všiml, že na jednom z kol je zavěšený svetr, který je „napěchovaný“ zelenou rostlinou připomínající konopí. Oba mladíci byli
i s rostlinkou předvedeni na Obvodní oddělení Policie ČR ve Strakonicích.
Za dobrotu na žebrotu
Krátce po půlnoci dne 31. 8. zastavil v Rennerových sadech hlídku městské policie muž, který dle
svých slov půjčil jinému, jemu neznámému muži telefon a tento mu
s ním utekl neznámo kam. Muž,
který odpovídal uvedenému popisu, byl krátce předtím viděn jedním ze strážníků, kterak odchází
z nedaleké diskotéky.
Milan Michálek, velitel strážníků

STRAKONICE V REPUBLICE
Umělci ze Strakonic vystoupili
v rámci projektu Strakonice v republice v září v Jazzovém klubu
Unijazz. Jednalo se o druhou akci
tohoto projektu. První se uskutečnila v květnu v Písku v prostorách
Pí Local Club. V projektu se například prezentují malíř a výtvarník
Jiří Máška, sochař Tomáš Havlík,
Loutkový soubor Radost, Divadelní soubor Čelakovský, Soubor historického šermu Vendetta, operní
zpěvák Roman Škoda, tanečnice

a mistryně ČR Romana Motlová,
strakoničtí dudáci a zástupci strakonických Romů. Cílem akce je
představovat a propagovat kulturu a tradice ze Strakonic v různých
městech České republiky, získávat
nové kontakty a napomáhat jejímu šíření mimo náš region.
To, že projekt má svůj smysl dokazuje navázání spolupráce mezi
Pí Local Clubem a LS Radost
a DS Čelakovský.
Jiří Máška

Mládě stehlíka putovalo do Makova
Poděkování patří muži, který nám
dne 19. 8. oznámil, že na Velkém
náměstí u prodejny knih vypadlo
z hnízda mládě stehlíka. Strážníci
na místě mládě sebrali a převezli
do Makova, do stanice pro handicapovaná zvířata.

Městský ústav sociálních služeb
Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem
Rybniční 1282, Strakonice, Domov pro seniory Lidická 189 Strakonice
Vás v rámci TÝDNE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB pořádaného APSS ČR
a MPSV zvou na celostátní

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
9. října 2013 od 13.00 do 16.00 hod.
Motto: STABILITA, JISTOTA, BEZPEČÍ.
Máte možnost prohlídky domovů, pokojů jednolůžkových a dvoulůžkových, účasti aktivit domovů. Můžete se ptát na to, co Vás zajímá a týká se
našich zařízení. V jídelně DS Lidická Strakonice bude od 15.00 do 16.00
hod. probíhat workshop – ukázka práce s papírem.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
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Město Strakonice využilo příležitosti prezentovat se v rámci programu
Kulturního léta v Senátu pod záštitou senátora Miroslava Krejči. Pro
Strakonice byl vybrán čtvrtek 12. září. Valdštejnskou zahradou zněly písně duchovní, světské, milostné, ale nechyběly ani lidové za doprovodu
dud. Poděkování za profesionální a velmi srdečné vystoupení patří
Pěveckému sboru Gymnázia Strakonice.
Foto: Archiv MěÚ
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VOLNÝ ČAS
Občanské sdružení Cestou vůle
386 01 Strakonice, Svatopluka
Čecha 1324, tel.: 601 554 219,
383 333 465

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

Od 1. ledna 2013
ul. Lidická 194, číslo dveří 227
Zveme všechny děti předškolního věku včetně jejich rodičů.
Nabízíme podpůrná opatření
rodinám znevýhodněným nebo

ohroženým sociálním vyloučením s cílem
zapojení se do
aktivního ekonomického, sociálního a kulturního života.
Projekt je realizován v rámci
grantového programu „Podpora sociálního začleňování osob
ohrožených sociálním vyloučením na území Jihočeského kraje
2013“.

PREVENCÍ K ZÁBAVĚ A ZÁBAVOU K PREVENCI
Projekt probíhá v rámci programu: Prevence drogové kriminality
v příhraničí, který je financován
Ministerstvem vnitra České republiky a byl zahájen 1. 7. 2013.
V rámci tohoto projektu byli
27. září 2013 v sále TJ Sokol podpořeni žáci 8. a 9. ročníků základních škol ve Strakonicích.

Žáci se zúčastnili interaktivní besedy, která byla zaměřena na tematické celky: Drogy a zákon;
Proč ne drogy; Odhal drogovou
kriminalitu. Závěrem každý žák
obdržel informační letáček a herní CD buď v českém, nebo vietnamském, případně romském jazyce.

Více informací naleznete na www.cestouvule.cz.

Tužme se sportem
Úterý 1. října a 8. října od 16.00 hod.
Posilovací stroje na Podskalí
Hodinka cvičení pro seniory.
(Pořádá Rada seniorů)
Pátek 4. října a neděle 6. října
Tužme se s diabetem i na kole
Sraz vždy v 8.15 s vlastním kolem
u lávky u pivovaru. Cíl výpravy:
pátek – Žižkova mohyla u Sudoměře, neděle – Hoslovice. Měření
glykemie před a po akci.
(Pořádá Svaz diabetiků)
Pátek 4. října – neděle 6. října
Sportuj na Virtě
Možnost bezplatného využití tenisového kurtu (nutno předem objednat
– tel.: 773 215 576). V pátek 4. 10.
od 17.00 hod. fotbalové hřiště otevřeno pro veřejnost s možností zapůjčení sportovního vybavení. Zároveň proběhne společný Běh zdraví.
(Pořádá TJ Dražejov)
Sobota 5. října
Plavání zdarma
V hodinách pro veřejnost, plavecký stadion. (Pořádá STARZ)
Sobota 5. října, od 10.00 hod.
Běh okolo Kuřidla
Od 8.30 do 9.30 hod. registrace.
Závod v přespolním běhu – Memoriál Františka Kováře.
(Pořádá SKI – KLUB Strakonice)

www.ddmstrakonice.cz
VAŠE MÍSTO
PRO VOLNÝ ČAS
6. 10.
Florbalový turnaj mladší žáci – oblouková hala v Máchově
ul., od 9 hod.
13. 10.
Florbalový turnaj juniorů – oblouková hala v Máchově ul.,
od 10 hod.
19. 10.
Pyžamová párty – DDM Na Ohradě, od 15.00 hod.
20. 10.
Florbalový turnaj mužů „A“ – oblouková hala v Máchově
ul., od 8 hod.
27.–29. 10. Podzimní prázdniny na Zálesí – soustředění break–dance
a deskových her. Informace: schovanec@ddmstrakonice.cz,
hadrava@ddmstrakonice.cz
29. 10.
Koně Štětice – uzávěrka přihlášek do úterý 22. 10. Informace: hrdlickova@ddmstrakonice.cz
29. 10.
Den plný her – CEV Podskalí od 8.00 do 16.00 hod. Přírodovědné hry a kvízy, krmení zvířátek, sportovní a pohybové
hry, vycházka do okolí. Program se může změnit dle počasí.
Info na www.ddmstrakonice.cz. Vstupné 120 Kč (oběd, svačina, materiál a dozor). S sebou sportovní oblečení a láhev
na pití. Přihlášky do 23. 10. Kontakt: T. Kulhová, 383
332 956, 724 318 643, kulhova@ddmstrakonice
30. 10.
Prázdninové hrátky – DDM Na Ohradě od 8.00 do 16.00
hod. Cena 100 Kč (oběd, materiál a dozor), přihlášky do
22. 10. Info: hrdlickova@ddmstrakonice.cz

Sobota 5. října od 8.30 do 12.00 hod.
TUŽME SE! – Cvičte s námi kamarádi aneb Pohyb je život
Sokolovna Strakonice. Ukázky sportovních činností a soutěže.
Pro děti všech kategorií. (Pořádá TJ SOKOL Strakonice)
Neděle 6. října, od 10.00 hod.
Tužme se s otužilci
Schody u lávky u pivovaru. Informace o otužování (jak začít, zásady). Pro alespoň trochu
trénované možnost smočit se s otužilci. (Pořádají otužilci TJ Fezko Strakonice)
Přednáška spojená s ukázkami
Úterý 8. října a čtvrtek 10. října
Úterý 8. října od 9.00 do 15.00
přípravy a ochutnávkou bezcholeKuželky zdarma
hod.
sterových potravin.
Plánkova 31 (u restaurace ProDen otevřených dveří v Jihočes(Pořádá Zdraví U Hroznu)
tivínská). Nutné přezůvky a dokém centru pro zdravotně postimluva času předem, tel.: 603 730
žené
Pátek 11. října od 14.00 hod.
847.
Klubovna SZDP v ČR, Stavbařů
Farmářské trhy s Burzou zdra(Pořádá TJ Fezko Strakonice)
213
vého životního stylu a ekologie
(Pořádá Jihočeské centrum pro
I. nádvoří strakonického hradu.
Úterý 8. října od 16.00 hod.
zdravotně postižené Jihočeského
Burza
organizací,
které
se
zabývaVeřejné bruslení zdarma
kraje, o.p.s.)
jí aktivitami zdravého životního
Od 16.00 do 18.30 hod., zimní
stylu a zdravé výživy. Součástí buStředa 9. října 10.00–17.00 hod.
stadion.
de i informační stánek EkoporadDen otevřených dveří v KC PreRodiče s dětmi do 17.00 hodin,
ny s tematikou zdravého a bezmavent
pro ostatní 17.30–18.30 hodin.
sého stravování.
Od 10.00 do 15.00 hod., Kontakt(Pořádá STARZ)
(Pořádá Šmidingerova knihovna)
ní centrum Prevent, Komenského
Čtvrtek 10. října od 13.45 hod.
174.
Pochod pro zdraví
Dny otevřených dveří, nábory, Akce pro širokou veřejnost, se zaSraz ve 13.45 hod. na parkovišti
setkání a jiné
měřením na služby Preventu a inu budovy SZDP, Stavbařů 213.
formace o drogové problematice.
Pátek 4. října 12.00–16.00 hod.
Trasa Přední Zborovice – Strako(Pořádá KC Prevent Strakonice)
Testování na infekční onemocnice.
nění pro veřejnost
Akce pro klienty
(Pořádá Sdružení zdravotně postiPředtestové poradenství, testy pro
žených ve Strakonicích)
Pátek 4. října – neděle 6. října
veřejnost – cílem je předat inforTužme se v domácím prostředí
mace o vzniku onemocnění, o preZdraví a prevence
Ukázky tělesných a duševních cvivenci, o možnostech včasné diaPátek 4. října od 16.00 hod.
čení u klientů domácí péče a výgnostiky a léčby těchto chorob.
Kurz první pomoci s osvědčením
uka rodinných příslušníků.
(Pořádá KC Prevent Strakonice)
Mateřské centrum Beruška, Lidic(Pořádá Domácí péče ČČK, o.p.s.)
Sobota 5. října dopoledne
ká 194, 1. patro.
Úterý 8. října od 11.30 hod.
Land artová dílna na Podskalí
(Pořádá Mateřské centrum BerušBowling mezi Fokusy
Tvořivá dílna s přírodními materika)
Bowling club – restaurace HAI.
ály a informačními materiály o enV rámci Týdnů duševního zdraví.
vironmentální senzitivitě.
Pondělí 7. října od 18.00 hod.
(Pořádá Fokus – Písek, pobočka
(Pořádá CEGV Cassiopeia StrakoVaříme bez cholesterolu
Strakonice)
nice)
Restaurace Baobab, Bavorova 20.
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INFORMACE

STRAKONICE  „ODPOLEDNÍ ŠICHTA V PŘÁDELNĚ“

Odpoledne s architektem Dušaka „Konverze průmyslových obnem Řezáčem a Janem Freiberjektů“, výstava fotek a projektů
gem (Oživme si Strakonice) v arz architektonického workshopu
chitektonicky jedinečném objektu.
a možná bude i koncert.
Funkcionalistický objekt přádelny
Sraz: neděle 6. 10. 2013 od 14.00
u řeky Volyňky opět po roce ožívá
hod. před vrátnicí textilky Na
a otevírá se veřejnosti. KomentoDubovci, Strakonice
vaná prohlídka objektu, přednášwww.ozivmesistrakonice.cz
http://denarchitektury.cz/index.php/strakonice.html

BURZA PODZIMNÍHO A ZIMNÍHO OŠACENÍ
Sdružení zdravotně postižených
v KLUBOVNĚ Stavbařů 213
pořádá ve dnech 14.–18. října
2013
burzu podzimního a zimního
ošacení pro děti a dospělé spojenou s dobročinným bazarem.
Pondělí 14. 10. 2013
9.00–17.00 výkup a prodej

Úterý 15. 10. 2013
9.00–12.00 výkup,
12.00–17.00 prodej
Středa 16. 10. 2013
9.00–17.00 prodej
Čtvrtek 17. 10. 2013
9.00–12.00 prodej,
12.00–17.00 výdej
Pátek 18. 10. 2013
9.00–12.00 výdej

TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ
Konají se od 20. 10. 2013 v zrcadlovém sále Sokolovny ve Strakonicích.
Více info na tanecnikurz@centrum.cz nebo 604 609 594

JIHOČESKÁ
HOSPODÁŘSKÁ
KOMORA
STRAKONICE
si Vás dovoluje pozvat na akci:
– Prezentace středních škol
Termín konání: úterý 5. 11.
2013 od 9 do 15.30 hod.
Místo konání: Městský dům
kultury Strakonice
Cílem prezentace je představit
žákům, jejich rodičům, školské
a podnikatelské veřejnosti nabídku vzdělávacích aktivit škol a škol-

OKÉNKO PRO SENIORY
Tento měsíc upozorňujeme na:
1. a 8. 10. Hodinka cvičení na strojích pro seniory, Podskalí, 16–17 hod.
6. 10.
Výlet do Tchořovic, ŠK, str. 8
8. a 9. 10. Přednáška – Archeologické výzkumy, MSP, str. 6
9. 10.
Den otevřených dveří, MěÚSS, str. 4
1.–10. 10. Akce během Dnů zdraví, str. 5
16. 10.
Kolem světa s M. Stinglem, ŠK, str. 8
Rada seniorů

ností nákupu zabijačkových dobrot, tematické aktivity a hry pro
děti, harmonika, pečení chleba.
Vstupné: 50 a 25 Kč
HRADNÍ PALÁC
Otevřeno: úterý–neděle 9.00–16.00
hod.
Panenky včera a dnes
do 31. 10.
Výstava panenek z vlastní výroby
Anny Šlesingerové, která se jejich
sbíráním a výrobou zabývá již desítky let. Vstupné: 30 a 15 Kč
Ateliér A6/Gregorová–Šípová
do 31. 10.
Architektonické realizace z ateliéru A6 – vybrané realizace moderní
architektury ve spojení s uměním
a výtvarnými nápady Pavly Gregorové. Vstupné: 30 a 15 Kč
Předmět měsíce
Elektrický porcelánový ohřívač značky Epiag, cca 40. léta 20. století.
KAPITULNÍ SÍŇ
Na svatého Václava pouť radost
rozdává
17. 9.–18. 10.
Výtvarná díla na téma svatováclavské pouti ve Strakonicích. Vystaveno je na 140 prací, na kterých společně pracovalo více než
350 místních autorů.
Otevřeno: dle otevíracích hodin
muzea a na požádání v pokladně
muzea. Vstupné: dobrovolné
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Koncert skupiny Jistem
25. 10., 19.00 hod.
Život a hudba mají jedno společné
– hledání rovnováhy mezi melodií,
harmonií a rytmem. Melodie je
myšlenka probíhající hlavou, harmonie vnáší cit do našich srdcí
a rytmus vůli do našich údů.
Vstupné: dobrovolné
ZÁMECKÁ GALERIE
Otevřeno: úterý–sobota, svátky
13.00–16.00 hod.
Výdejní místo turistického magazínu KAM po Česku.
Předprodej vstupenek na akce
muzea a letákový kulturní servis
včetně nabídky pražských divadel,
muzeí a galerií.
Prodej uměleckých předmětů, obrazů i keramiky od výtvarníků
z jižních Čech a publikace Strakonický hrad v obrazech.
STŘEDOVĚKÝ VODNÍ MLÝN
HOSLOVICE
Otevřeno: úterý–neděle 9.00–
16.00 hod.
Zabijačkové hody
26. 10., 10.00–16.00 hod.
Slavnostní zakončení sezony,
ukázky zpracování vepřového masa spojené s ochutnávkou a mož-

ských zařízení, představit možnosti uplatnění absolventů v praxi.
Více než 30 středních odborných
učilišť, středních škol a vyšších
odborných škol Vám představí
možnosti studia včetně praktických ukázek prací studentů.
Žáci a rodiče, využijte možnosti
získat v jeden den a na jednom
místě informace o možnostech
studia po celém Jihočeském kraji!
Vstup zdarma!
Více informací: JHK, oblastní kancelář Strakonice, tel.: 724 613 943,
e-mail: dejmkova@jhk.cz

ODBORNÁ
ČINNOST

PŘEDNÁŠKOVÁ

Raně středověké pohřebiště
v Radomyšli po 50 letech
9. 10., 18.00 hod., přednáškový sál
OÚ Radomyšl
Výsledky výzkumu raně středověkého pohřebiště v Radomyšli.
Přednášející: PhDr. Bořivoj Nechvátal CSc., Archeologický ústav
AV ČR. Vstupné: 20 a 10 Kč
Středověký nábytek
25. 10., 17.00 hod., zasedací místnost muzea
Vývoj nábytku od raného středověku po začátek renesance.
Přednášející: Ing. Pavel Boška
Vstupné: 20 a 10 Kč
Archeologické výzkumy
8. a 9. 10.
Domov seniorů Lidická a Rybniční a veřejnost
Přednášející: Bc. Marek Šitner
Novinka
Na měsíc říjen připravilo muzeum
pro návštěvníky MIMOSEZONNÍ
VSTUPNÉ do všech expozic hra-

du ve Strakonicích a areálu vodního mlýna v Hoslovicích, které je
10 Kč pro dospělého a děti do 15
let mají vstup zdarma. Sleva neplatí na kulturní akce.
Žádost o zapůjčení
Na připravovanou vánoční výstavu uvítáme zapůjčení vánočních
ozdob v podobě andělů, svaté obrázky a pohledy s anděly.
Kontaktní osoba:
Mgr. Blanka Jirsová, 380 422 609,
blanka.jirsova@muzeum-strakonice.cz.
VÍTE ŽE…
v roce 2013 uplyne
l

l

l

90 let od doby, kdy se spojila Jihočeská zbrojovka, spol.
s r.o., ve Strakonicích (*1919)
s firmou Hubertus, s fúzí byl
změněn název na Česká zbrojovka akc. spol. v Praze (18.
10. 1923)
90 let od dokončení stavby
Hospodyňské školy v Plánkově
ulici ve Strakonicích (1923)
20 let od založení společnosti
Zemědělské zásobování a nákup Strakonice, společnost
vznikla ze státního podniku
ZZN Strakonice (1993)

Aktuální informace: www.muzeum-strakonice.cz,
informace@muzeum-strakonice.cz; tel.: 380 422 608,
mlyn@muzeum-strakonice.cz; tel.: 731 907 308
zamecka.galerie@muzeum-strakonice.cz; tel.: 380 422 612
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AKCE A PROGRAM KIN

2. 10.
Věra Špinarová a Adam Pavlík
Band
Dům kultury, od 19.30 hod.
8. 10.
KPH – Musica dolce vita
Rytířský sál, od 19.30 hod.
Daniela Demuthová – mezzosoprán, Žofie Vokálková – flétna,
Zbyňka Šolcová – harfa
10. 10.
Přednáška Indie – II. část
Rytířský sál, od 19.30 hod.
Čajové plantáže v Assamu, Sikkim
a Darjelling – město plné kontrastů.
10. 10.
Bůh nebo Ďábel, nikdo do nás
nevidí?
Dům kultury, od 19.30 hod.
Původní český muzikál.
13. 10.
Taneční odpoledne s písničkou
Dům kultury, od 15.00 hod.
K poslechu a tanci hraje hudební
dvojice Baroni.
15. 10.
Divadelní předplatné „A“ – Divadelní společnost Josefa Dvořáka: Taneční hodiny pro starší
a pokročilé
Dům kultury, od 19.30 hod.
Divadelní úprava hry Bohumila
Hrabala.
16. 10.
Ani Krampol není dokonalý
Dům kultury, od 19.30 hod.
Zábavný pořad s Jiřím Krampolem a Michalem Herzánem.
19. 10.
Ezoterický festival
Dům kultury, 10.00–18.00 hod.
Výklad karet, numerologie, astrologie, aromaterapie, přednášky
a spousty dalších zajímavých a poučných témat.
21. 10.
Xavier Baumaxa
Rytířský sál, od 19.30 hod.
Koncert písničkáře a kytaristy, jehož projev je založen na slovních
hříčkách a parodiích na různé hudební styly.
22. 10.
Divadelní předplatné „B“ – Divadelní spolek Kašpar: Cyrano
Dům kultury, od 19.30 hod.
„Svůj širák odhazuji v dáli a s grácií.
Jak známo, velký nos velkého ducha

značí. Příběh plný hrdosti a lásky,
který rozhodně nezestárnul.“
24. 10.
Horehronie, Jabĺčko, Pri oltári
Koncert známé slovenské zpěvačky Kristiny s kapelou.
Dům kultury, od 19.30 hod.
Zpěvačka roku CZ & SK hudebních cen ÓČKO 2011.
26. 10.
Koncert skupiny Šrumecz
Sál U Kata, od 20.00 hod.
Country, folk, bluegrass pro dobrou náladu k poslechu i tanci.
29. 10.
Sindy Z. Katayama – přednáška
„Nastartujte své zdraví“
Rytířský sál, od 19.30 hod.
Naučte se efektivní principy, které vám pomohou nastartovat vaši
„léčivou“ mysl a pomohou vám
dosáhnout úspěchu.
2.–27. 10.
Výstava Petr Štěpán – OBRAZY
Maltézský sál

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD
4. 11.
Divadelní předplatné „B“ – Divadlo Kalich: Splašené nůžky
9. 11.
Šafrán – koncert
10. 11.
Taneční odpoledne
11. 11.
KPH: Grieg – Dvořák: (Ne)známé
skladby vrcholných romantiků
12. 11.
NEVER STOP EXPLORING –
Nekončící hledání, přednáška
horolezce Marka Holečka
21. 11.
Strakonická dudácká muzika
22. 11.
Koncert skupin Vypsaná Fixa
a Visací zámek
27. 11.
Koncert JUDr. Ivo Jahelka a Miroslav Paleček
28. 11.
Hvězdy, jak je neznáte – zábavný pořad: Martin Kraus, Roman
Vojtek a Václav D. Kosík
29. 11.–1. 12.
Adventní trhy
Divadelní předplatné „A“ – termín nebyl potvrzen do uzávěrky
vydání.

2. 11.–1. 12.
Andělská výstava: Josef Synek –
obrazy, Vlastimil Teska – interiérové objekty
Vernisáž 1. 11. od 17.00 hodin
v Maltézském sále
2. 11.–13. 11.
Druhá cesta – Zdeněk Lacina,
výstava fotografií
Vernisáž 1. 11. od 18.00 hodin
v sále U Kata

KINO OKO STRAKONICE
Úterý 1.–středa 2. října
Od 17.30 a 20.00 hod.
ČR, psychologické drama, 93, 2D
Doporučená přístupnost: přístupný
JAKO NIKDY
Vstupné: 100 Kč
Čtvrtek 3.–neděle 6. října
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
USA, animovaná komedie, dabing, 96
Doporučená přístupnost: všem
ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 2
3D
Vstupné: 175 Kč, děti do 15 let 145 Kč
Čtvrtek 3.–neděle 6. října
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
USA, drama/sci–fi/thriller, titulky, 90
Doporučená přístupnost: od 12 let
GRAVITACE 3D
Vstupné: 130 Kč
Pondělí 7.–středa 9. října
POZOR!!! od 17.30 a 20.00 hod.,
ÚT jen od 17.30 hod.
USA/Něm/VB, akční, drama, životopisný, titulky, 123, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
RIVALOVÉ
Vstupné: 120 Kč
Čtvrtek 10.–úterý 15. října
Od 17.30 a 20.00 hod.
ČR, komedie, 88, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
KAMEŇÁK 4
Vstupné: 110 Kč
Středa 16.–čtvrtek 17. října
Od 17.30 a 20.00 hod.
USA/Jižní Korea, taneční, dabing, 107
Doporučená přístupnost: všem
MAKE YOUR MOVE 3D
Vstupné: 130 Kč
Pátek 18.–neděle 20. října
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
USA, animovaný, dabing, 96
Doporučená přístupnost: všem
TURBO 3D
Vstupné: 150 Kč, děti do 15 let 130 Kč
Pátek 18.–sobota 19. října
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
USA, horor/thriller, titulky, 100, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
CARRIE
Vstupné: 100 Kč
Neděle 20.–úterý 22. října
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
USA, akční, titulky, 109, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
2 ZBRANĚ
Vstupné: 110 Kč
Pondělí 21.–středa 23. října
POZOR!!! PO–ÚT jen od 17.30 hod.,
ST od 17.30 a 20.00 hod.
USA, komedie, titulky, 90, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
DON JON

Čtvrtek 24.–sobota 26. října
POZOR!!! ČT od 17.30 a 20.00 hod.,
PÁ–SO jen od 20.00 hod.
ČR, akční, 99, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
PŘÍBĚH KMOTRA
Vstupné: 120 Kč
Pátek 25.–neděle 27. října
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
USA, animovaný, dabing, 105
Doporučená přístupnost: všem
ŠMOULOVÉ 2 3D
Vstupné: 130 Kč
Neděle 27.–pondělí 28. října
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
USA, akční komedie, titulky, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
MACHETE ZABÍJÍ
Vstupné: 110 Kč
Pondělí 28.–středa 30. října
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
USA, animovaný, dabing, 85
Doporučená přístupnost: všem
LETADLA 3D
Vstupné: 130 Kč
Úterý 29.–středa 30. října
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
USA, akční thriller, titulky, 115, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
PLÁN ÚTĚKU
Vstupné: 100 Kč
Čtvrtek 31. října
Od 17.30 a 20.00 hod.
ČR, dokumentární veselohra, 77, DVD
Doporučená přístupnost: všem
PUŠKY, PUKY, PIVO a PSI
Vstupné: 100 Kč

DĚTSKÉ SOBOTY
Sobota 5. října
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 63
ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE VIII.
Vstupné: 30 Kč
Sobota 12. října
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 63
NAŠE KARKULKA
Vstupné: 30 Kč
Sobota 19. října
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 63
ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE II.
Vstupné: 30 Kč
Sobota 26. října
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 66
CVRČEK A SPOL.
Vstupné: 30 Kč

SENIORSKÉ STŘEDY
Středa 16. října
POZOR!!! od 9.30 hod.
ČR, komedie, 116, 2D
Promítání pro seniory a handicapované
REVIVAL
Vstupné: 60 Kč

FILMOVÝ KLUB–KINO OKO
Úterý 8. října
Od 20.00 hod.
USA, western/drama, titulky, 141, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
NESPOUTANÝ DJANGO
Vstupné: 70 Kč
Změna programu vyhrazena.
7
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ŠMIDINGEROVA
KNIHOVNA

Zámek I, 386 11 Strakonice II
www.knih-st.cz
V říjnu vás zveme na TÝDEN Další výstavky:
KNIHOVEN (30. 9.–6. 10.)
l půjčovna – představení sou– Na hradě i v pobočce Za Parkem proběhne prodej vyřazených a darovaných knih
a časopisů, pro čtenáře je připravena také amnestie upomínek.
– Oddělení pro děti: Čtvrtek
není jen den v týdnu aneb
Týden s Václavem Čtvrtkem.
V oddělení pro děti vás budou
celý týden provázet postavičky z tvorby Václava Čtvrtka,
dále se můžete těšit na čtení
pohádek, malování, modelování, výstavu, křížovku s odměnou a nemůže chybět ani tradiční příběh, který píší sami
čtenáři.
– Noví čtenáři budou zaregistrováni zdarma.
Podrobný program:
l 30. 9. Pondělí s Rumcajsem,
Mankou a Cipískem. ŠK, oddělení pro děti.
l 1. 10. Miroslav Horníček –
humor k zamyšlení. Akce pro
nevidomé a slabozraké, poslech ukázek mluveného slova.
ŠK, čítárna, 9.00 hod.
Cestou k domovu. Vernisáž
výstavy kreseb a akvarelů paní
Julie Režné. ŠK, vstupní hala,
16.00 hod.
l 2. 10. Setkání knihovníků
obecních knihoven. ŠK, oddělení ZKI, 14.30 hod.
Středa s vílou Amálkou. ŠK,
oddělení pro děti.
l 3. 10. Knihovna all inclusive.
Přijďte si jen tak odpočinout,
posedět a občerstvit se. Vše
ostatní zařídí knihovníci ŠK,
oddělení pro dospělé.
Večerní čtení pod Rumpálem. Zastavte se u nás i po zavírací době a navzájem si představíme Knihy našeho srdce.
ŠK, oddělení pro dospělé, 19.00
hod.
Čtvrtek s Makovou panenkou
a motýlem Emanuelem. ŠK,
oddělení pro děti.
l 4. 10. Divadlo Trubadůry.
Renesanční koláž plná hudby, humoru a poetiky na lidově
historickou notu. ŠK, společenský sál, 19.00 hod.
Pátek s Křemílkem a Vochomůrkou. ŠK, oddělení pro
děti.
l 6. 10. Výlet na Festival ptactva do Tchořovic. Více viz
akce ŠK a ČSOP.
8

l

l

časných českých autorek
oddělení pro děti – výstavka
věnovaná Václavu Čtvrtkovi
a jeho dílu

Z dalších říjnových akcí:
l

l

l

l

l

l

2. 10.–2. 12. – Výstava kreseb
a akvarelů paní Julie Režné
pod názvem Cestou k domovu. ŠK, vstupní hala. Výstava
ilustrací brouků a kvítí pí Julie Režné, pobočka Za Parkem.
8. 10. – Kurzy počítačové
gramotnosti – přednostně
pro čtenáře ŠK! Pro začátečníky: MS Word a Open Office Writer aneb Nástroje pro
psaní dokumentů. ŠK, studovna, 9.30 hod. Pro pokročilé: Formát souboru PDF. ŠK,
studovna, 15.30 hod. Z důvodu
omezené kapacity počítačové
učebny je nutné se předem hlásit jen závazně – 380 422 707,
admin@knih-st.cz.
10. 10. – Co dělají kosmonauti, když se nikdo nedívá
aneb Kosmonautika převážně nevážně. Létat do kosmu je
zodpovědná a nebezpečná práce. I při ní si však kosmonauti najdou čas na zábavu a odreagování. Jak odpočívají, jak
se baví, jak si vaří a jak spí?
Nepracovním životem kosmonautů vás provede Milan
Halousek z České kosmické
kanceláře. Přednáška se koná
v rámci Světového kosmického
týdne vyhlášeného OSN. ŠK,
společenský sál, 17.00 hod.
16. 10. – Kolem světa s Miloslavem Stinglem, známým
českým cestovatelem, etnografem a spisovatelem, jenž osobně poznal mnoho domorodých
kultur a zpracoval své zážitky v řadě oblíbených knih. Beseda v rámci Akademie volného času. ŠK, společenský sál,
17.00 hod.
16. 10. – Den bezplatného
energetického poradenství.
Beseda z cyklu Zelené otazníky v nových prostorách. Tentokrát se na vás budou těšit
odborníci z Energy Centre ČB.
Restaurace Baobab, 18.00 hod.
24. 10. – Proslulé úlohy starověku – historie tří úloh,
o kterých většina z nás mnoho neví, třebaže se s jejich
názvy setkává. Zajímavosti

l

z matematiky vám v cyklu Rozšiřme si obzory aneb
Vzdělání
hrou představí
RNDr. Pavel Leischner. ŠK,
společenský sál, 17.00 hod.
22. a 24. 10. – Kurz zdravého veg(etari)ánského vaření. 22. 10. od 18 hod. – „Pokročilí“ a 24. 10. od 18 hod.
– „Začátečníci“. Přihlašovat se můžete na 721 658 244,
e-mail: jan.juras@knih-st.cz,
nebo v obchodu U Hroznu.
Pořádá Ekoporadna ŠK a obchod zdravé výživy U Hroznu.
ZŠ Povážská, Nad Školou 560,
18.00 hod.
11. 10., 25. 10. – strakonické farmářské trhy. I. hradní nádvoří, 14.00–18.00 hod.
Využijte poslední letošní farmářské trhy. Široký výběr farmářského zboží s kontrolou
původu a kvality. Více info na
farmarsketrhy.strakonice.eu.

l

l

hod. v pobočce Za Parkem
v Husově ulici, ve spolupráci
s o. s. Spona. K poslechu nebo
i zpěvu zveme také veřejnost.
PO 14. 10. – Tvořivý podvečer s pí A. Šimáčkovou –
„Lampionky, svícínky, strašidýlka...“ Mezi 17.00–19.00
hod. v půjčovně v Husově ulici. Potřeby budou připraveny, ale můžete přinést i vlastní
(např. barevné papíry, karton,
fólie nebo pergamen, sklenice, ubrousky, lepidlo Herkules,
dýně...).
SO 19. 10. – NE 20. 10. přírodovědný zájezd na Rokycansko (nebo se lze připojit
jen na část, tj. bez noclehu).
– Levný, vyzkoušený nocleh
s možností přitápět, doprava
vlakem a autobusem. Domluven je program v rokycanské
hvězdárně, návštěva rokycanského a strašického muzea

Drumcircle – bubnování pro děti, které proběhlo v pátek 6. 9. na hradě.
Foto: Archiv ŠK

ŠK A ČSOP ZVOU NA:
l

l

l

NE 6. 10. – výlet. Začátek v 9.15 na zastávce ČD
v Tchořovicích, kde se připojíme k ornitologické akci Festival ptactva (veřejné kroužkování a pozorování, viz
www.cso.cz). Do Blatné pojedeme v 7.09 (sraz v 7.00
před nádražím ČD, z Blatné
cca 5 km pěšky, zpět vlakem
z Tchořovic). Ráno lze jet přes
Nepomuk až na místo, vlak jede ze Strakonic v 6.52.
ST 9. 10. – Africká odysea.
RNDr. Fr. Pojer (z ředitelství
AOPK) o tahu černých čápů,
ochraně ptactva u nás i v cizině a o zajímavostech z ornitologie. Od 17.00 hod. v sále gymnázia.
NE 13. 10. – další společné
hraní na kantely (vyrobené
při akcích ŠK), případně i další nástroje. Koná se od 18.00

a hamru v Dobřívě. Počítá se
s pěšími cestami do 10 km, lze
se přesouvat i autobusem. Přihlášky a bližší informace: v pobočce Za Parkem, na e-mailu:
hrdlickova@knih-st.cz nebo na
tel.: 380 422 720.
l Schůzky
přírodovědného
kroužku MOP – sraz každý týden v pátek v 16.00
hod. před hradem u kanceláře CIAO. Při kroužku se může
scházet i skupinka dospělých
bez dětí nebo i oddíl starších
školáků. 18. 10. půjdeme na
zahrádku k Taschnerovým.
Při dalších schůzkách budeme sbírat plody a listy, vyrábět
z nich, pouštět draky...
l Výstavka větviček na určování, pokračují akce Paměť
strakonických stromů a Nejmilejší knihy – v pobočce Za
Parkem.
Více na www.csop-strakonice.net
nebo na tel.: 380 422 720.

ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE 10/2013

SPORT

končení do 31. 12. 2006. S významnou pomocí města se to daří.
O peníze na druhou etapu je nutno opět požádat. Tedy potřetí vypracovat fascikl papírů, propočtů,
doporučení a stanovisek. Kam se
hrabala administrativa za minulého režimu na tu dnešní.
Rozhodnutí MŠMT pro dotace
roku 2007 je pro nás trochu překvapující. Do Strakonic jdou peníze na rekonstrukci a modernizaci
kuželny, nic proti tomu, ale nedostavěná hala musí počkat.
Podáváme čtvrtou žádost. Tentokráte to zkoušíme přes mezičlánek
– ČSTV a s pomocí doporučení
OV ČSTV a ČSH se nám daří dostat na 3. místo mezi vybranými.
Částka 7,5 mil. Kč už něco znamená. Ale cena haly už vzrostla na

25 mil. Kč! Inflace a další „negativní vlivy“…
Píše se rok 2008, pátý rok od naší
snahy. V polovině července je předáno staveniště vítězi výběrového
řízení – firmě Protom Strakonice, s. r. o. Zákony grantové politiky jsou neúprosné, dokončit akci
je nutno do konce roku, dotační
peníze vyúčtovat dokonce již do
5. listopadu. Jsou to nervy. Těch
schůzek, jednání. Ještě že máme
v oddíle šikovnou Evu Krausovou, která stojí za veškerou „papírovou prací“, ale řeší i další problémy. Tu práci a úsilí nelze
vyčíslit, ani popsat. Já jsem to
mnohokrát zažil na vlastní kůži,
věřte, že vím o čem mluvím.
Když chválím, ještě jednu osobu
musím zmínit. Starostu Pavla
Vondryse, který pomáhal, jak mohl, ať ve styku s ministerstvem, tak
s městskými orgány, město poskytlo pomoc i v odborné činnosti
(zpracování projektu, výběrová řízení, technický stavební dozor).
V době dokončování chodil po večerech kontrolovat postup prací,
v samotném závěru se zasloužil
o podstatné vylepšení interiéru haly i prostranství před ní.
V hale pro 267 diváků je položen
moderní povrch taraflex, hřiště regulérních rozměrů má i dostatečné výběhové zóny, soustava reproduktorů zajišťuje perfektní ozvučení, výtečné je také osvětlení haly
a vzduchotechnická jednotka. To
vše mohli ocenit všichni přítomní
včetně pozvaných hostů na slavnostním otevření 24. ledna 2009.
Vše za přítomnosti České televize.
27,2 mil Kč byla konečná částka
celé akce. Co je však důležité. Hala
opravdu v první řadě slouží házenkářům. Máme rozhodující slovo
při rozdělování tréninkových hodin a přednost v obsazení pro mistrovská utkání a turnaje v házené.
Jiří Dobeš

ŘÍJEN 2013

SAUNA

FITNESS PLAVECKÝ STADION

Od října, pro velký zájem, otevřen další kurz pro neplavce, vždy ve středu od 16.00 do 17.00 hod. Přihlásit
se můžete na pokladně plaveckého stadionu.

Pondělí zavřeno
Úterý
10.00–22.00: ženy
Středa 10.00–22.00: muži
Čtvrtek 10.00–22.00: společná
Pátek
10.00–22.00: ženy
Sobota 10.00–17.00: muži
Neděle zavřeno
Výjimky: Pondělí 28. 10. zavřeno

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

90 LET STRAKONICKÉ HÁZENÉ POHLEDEM DO HISTORIE  ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ
Minulé vyprávění jsem skončil
optimistickou větou, že finišovalo dokončení dlouho očekávaného házenkářského stánku. Grant
z MŠMT podmiňoval poskytnutí
dotace dokončením akce do konce
roku 2008, a to se podařilo.
Proto zásadním počinem roku
2009 bylo slavnostní uvedení „házenkářské haly“ do provozu dne
24. ledna. Připraven byl bohatý
program sportovních i jiných vystoupení. Přítomni byli významní
hosté, za všechny jmenujme 1. náměstkyni ministra MŠMT Ing.
Evu Bartoňovou, prezidenta ČSH
Ing. Jaroslava Chvalného, předsedu JčSH Petra Sedláčka, starostu
města Strakonice Ing. Pavla Vondryse a Hermana Haase, zástupce
německého družebního oddílu TG
Hofen. Součástí slavnostního aktu
byla i dražba házenkářského míče
s podpisy českých reprezentantů
a výtěžek putoval na činnost mládežnických družstev.
Jak to bylo s házenkářskou halou?
Nedá mně to, abych zde celou anabázi výstavby neshrnul, protože si
myslím, že stojí za zaznamenání.
První plán na házenkářskou halu vznikl někdy před 25 lety. Ale
byly to z naší strany spíše jen nesmělé pokusy. Proto jsme s povděkem přijali informaci, že
vedle našich dvou venkovních
hřišť bude stát tělocvična s rozměry pro házenou.
Tělocvična sice vznikla, hřiště na
házenou jsme si v ní prosadili, ale
větší než o rozměru 34 x 17 m se
do ní nevešlo. „Buď rád, že se podařilo alespoň toto,“ řekl mi tehdy
v roce 1990 Ladislav Mach, vysoký okresní funkcionář, který sportu fandil. Tehdy jsem se opět začal
zabývat výstavbou pořádné haly.
Takže zase záměry a plány, a že

jich bylo! Vše mělo být postaveno
na spolupráci se školami, ale reálně se jevila až spolupráce se Střední průmyslovou školou Strakonice. Už už se zdálo, že se to povede.
Průmyslovka měla část peněz slíbenou a z naší strany jsme viděli
také na 5 mil. Kč. Stačila maličkost, dát akci na 1. místo v investičním plánu OV ČSTV, a stavěla
by se zděná hala za 15 mil. Kč –
tehdy před lety! Ale byli vlivnější,
kteří si prosadili své zájmy. Další
roky jsme spoléhali na průmyslovku, která měla stavět. Bohužel
akce se neustále odkládala...

Interiér házenkářské haly s moderním povrchem taraflex.
Foto: Archiv oddílu házené
Proto jsem po řadě neúspěchů poslechl svého přítele stavaře, který
říkal: „Zastřešte stávající hřiště.“
Tak jo, jdeme do toho. Zvláště,
když starosta města Pavel Vondrys, který byl svědkem řady našich neúspěšných jednání, prohlásil: „Myšlenka je to dobrá, město
vás podpoří, ale musíte nějaké peníze sehnat sami, zbytek dofinancujeme.“ Jenže doba se změnila,
už to nebyla za 16,5 mil. Kč hala
zděná, ale ocelová obloukovka.
Kde však vzít peníze? Snad by to
šlo z grantu ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy. Odsouhlaseno ve výboru oddílu, zkusíme
to. Píše se říjen 2004 a podáváme
žádost. Jako nováčkové nejsme
z žadatelů pro rok 2005 vybráni.
Ale daří se nám v tomto roce zís-

KRYTÝ BAZÉN
PO
ÚT
ST
ČT

kat dotaci z Jihočeského kraje
a pokládáme na naše druhé, asfaltové hřiště umělý povrch v ceně
1,3 mil. Kč. To nás povzbuzuje
a žádost o dotaci na halu zkusíme
pro další období znovu. Tentokráte se objevujeme mezi šťastnými. Ovšem není to požadovaných
9,7 mil. Kč, ale pouhé 3 miliony.
Radnici se do toho nechce. Ale
místostarostka Zdeňka Tomšovicová nám fandí a díky její iniciativě můžeme začít. Vzhledem k výši
dotace se ale celá akce musí rozdělit na 2 etapy. Ta první obnáší
investici ve výši 10 mil. Kč, do-

6.00–8.00 k. p. 12.00–13.30

14.30–15.30 17.00–20.00x
14.30–15.30 20.00–22.00
6.00–8.00 k. p. 12.30–13.30
14.30–17.00 20.00–22.00
13.30–14.30* (16.00–17.00x)
(14.30–15.30o) 14.30–16.30 20.00–22.00

PÁ 6.00–7.30 k. p.
12.00–22.00 (15.30–20.00x)
SO
13.00–20.00
NE
13.00–20.00
Vysvětlivky: k. p. – kondiční plavání (bez parní lázně), x – polovina bazénu
* – plavání pro důchodce, o – plavání pro těhotné

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

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,
Každé úterý 13.00–15.00 Dramaticko–hudební klub
Každý pátek 9.00–13.00 Práce na zahradě
8. 10. 11.30–13.30 Turnaj v bowlingu mezi Fokusy (Písek, Strakonice,
České Budějovice, Tábor), sraz ve Fokusu v 11.00 hod. (soutěžit budeme
v Hai bowling klubu – více info na letáčku)
16. 10. od 21.00 hod. Ukradená galerie v Písku – neformální setkání
u příležitosti TDZ (více u sociálních pracovnic)
STD Kopretina – pracovní činnosti (nutno předem objednat)
Mobil: 734 200 971; E-mail: dilnast@fokus-pisek.cz
Více informací naleznete na www.fokus-pisek.cz
MATEŘSKÉ CENTRUM BERUŠKA
Lidická 194, Strakonice
(1. patro v bývalé ZŠ 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
Pátek 4. 10. – 16.00 – Kurz první pomoci – kurz pořádaný v rámci Dnů
zdraví podpořen městem Strakonice, kurz je určen pro maminky, poté
obdrží osvědčení o proškolení, svou účast hlaste předem na tel.:
773 165 696, vstupné pro členky 20 Kč, pro nečlenky 50 Kč.
Čtvrtek 10. 10. – 10.00 – Beseda obchodního řetězce Billa o biopotravinách
Středa 16. 10. – 10.00 – Beseda s MUDr. Martinem Gregorou – povídání s doktorem působícím ve strakonické nemocnici a autorem populárně naučné knihy pro maminky.
Úterý 22. 10. – 16.00 – Jak se žije v pěstounské rodině? – povídání se
sociální pracovnicí Mgr. Vladimírou Zborníkovou, která se zabývá
provázením pěstounských rodin v JČ kraji a maminkou – pěstounkou
Irenou Maškovou, vstup zdarma, rezervace na tel.: 603 436 326.
Připravujeme kurzy angličtiny pro začátečníky i pokročilé – více
informací na tel.: 773 298 857
Pravidelné každodenní programy pro děti uvádíme na webu
Více na www.mcberuska.cz

10. 10.
23. 10.
31. 10.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ
ŠKOLA, STRAKONICE
KOCHANA Z PRACHOVÉ 263
tel./fax: 383 332 166
e-mail: zus-strakonice@cmail.cz
http://zus.strakonice.cz
Setkání výboru sdružení rodičů KP ZUŠ s vedením školy
v zámeckém sálku od 17.00 hod.
Zahajovací žákovský koncert od 17.30 hod. v zámeckém
sálku
Vzdělávací pořady pro 2. a 3. třídy strakonických ZŠ
v Rytířském sále hradu

Soutěže, přehlídky, zájezdy
10. 10.
Zájezd žáků výtvarného oboru do Prahy (Veletržní palác,
Doxy, UMPRUM)
17.–20. 10. Nahlížení 2013 – 24. dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla v Bechyni, vystoupení a účast žáků LDO
18. 10.
Zájezd hudebního oboru do Prahy na muzikál Mauglí
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INFOCENTRUM OD ŘÍJNA OPĚT
MĚNÍ PROVOZNÍ DOBU
Městské informační centrum přechází od
1. října na mimosezonní provoz. Otevřeno
bude v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od
8.00 do 16.00, ve středu od 8.00 do 18.00,
v sobotu bude zavřeno. Tato provozní doba platí od října do konce dubna.
O prázdninách infocentrum navštívilo celkem 2 505 turistů, loni to bylo
2 950 lidí. Na prázdninovou návštěvnost měl minulý rok vliv mezinárodní dudácký festival, na nějž se každoročně sjíždějí stovky lidí. Předloňské
prázdniny infocentrum využilo 2 153 turistů. Nejvíce zahraničních návštěvníků bylo tradičně z Německa a Nizozemska, zavítali sem však i turisté z Japonska nebo Chile.
Infocentrum opět nabízí několik knižních novinek, například Putování
za jihočeskou lidovou architekturou 2 od Petra Luniaczka nebo velkou
obrazovou publikaci Šumavou ze svobody do opony. V prodeji je také
nové DVD Galerie souborů a dudáků z jubilejního 20. ročníku mezinárodního dudáckého festivalu a katalog děl z letošní výstavy Žena Woman
Strakonice.
Petra Měšťanová, MIC
Městské informační centrum Strakonice vyhlašuje

11. ročník výtvarné vánoční soutěže na téma
VÁNOČNÍ ZVONĚNÍ
Termín odevzdání prací: do úterý 19. listopadu 2013
Místo: Městské informační centrum, Velké náměstí 2
Všechna soutěžní díla budou vystavena od 21. listopadu ve foyer
informačního centra. Autoři nejzdařilejších děl budou odměněni.

Díla ze soutěže Na svatého Václava pouť radost rozdává
jsou vystavena na hradě
Výtvarná soutěž Na svatého Václava pouť radost rozdává již zná své vítěze. Porota vybírala ze 147 prací od více než 350 autorů. První tři ocenění
z každé kategorie byli slavnostně vyhlášeni na vernisáži výstavy 17. září
v kapitulní síni strakonického hradu. Nejpočetněji byla zastoupena
II. kategorie dětí z 1. stupně základních škol. Všechna soutěžní díla si
v kapitulní síni můžete prohlédnout do 18. října.
Výsledky soutěže:
I. kategorie – mateřské školy: 1. MŠ Spojařů, 2. MŠ Střelské Hoštice,
3. MŠ A. B. Svojsíka
II. kategorie – 1. stupeň základních škol – 1. ZŠ Povážská Strakonice,
3.A, 2. Šárka Švihovcová (DDM Strakonice), 3. Marie Vodáková (DDM
Strakonice)
III. kategorie – 2. stupeň základních škol – 1. ZŠ F. L. Čelakovského,
8.A, 2. ZŠ Povážská Strakonice, 6.A, 3. David Bašta (ZŠ Poděbradova)
IV. kategorie – dospělí 1. Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem, Rybniční, Strakonice, 2. Václav Moravec

KURZY ALFA  NASLOUCHEJTE, ZÍSKÁVEJTE INFORMACE,
DISKUTUJTE A OBJEVUJTE!
Během jedenácti inspirujících setkání můžete prozkoumat klíčová témata související s křesťanskou vírou. Setkání tvoří promluva, diskuze
a občerstvení. Každý čtvrtek v říjnu od 17.00 hod. – Mana, Apoštolská
církev, Lidická 194, Strakonice.
Přihlásit se můžete předem na e-mailem: info@manacirkev.cz nebo telefonem 731 905 625 (stačí i SMS).

NÁBOR DO COUNTRY TANEČNÍ SKUPINY OSM A PŮL OPICE
Zkoušky pro juniory a dospělé se konají každou neděli od 17.30 hod.
v sále DDM Strakonice, pro děti a pro začátečníky v úterý od 16.30 hod.
a od 17.30 hod. pro pokročilé. Taneční pro veřejnost každou sudou
středu od 19.00 do 21.00 hod.
Informace na www.osmapulopice.cz nebo na 602 782 279
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ZÁBAVA

PRANOSTIKA

„Na svatého Havla jablko do koše padá.“ (16. 10.)
Bára Vránová, 10 let

ŘÍJNOVÝ KVÍZ
1) Znáte alespoň dvě zvláště chráněná území v blízkém okolí Strakonic?
2) Kde pramení řeka Otava?
3) Jaký živočich produkoval slavné otavské perly?
4) Co jsou sejpy čili hrůbata?
5) Podle kterého zástupce ptáků získaly Strakonice podle pověsti
své jméno?
6) Který spisovatel, píšící o krásách přírody, zemřel roku 1923 ve
Štěkni?
Své odpovědi společně s kontaktními údaji zasílejte na Městský úřad
Strakonice, Odbor školství a cestovního ruchu, Velké náměstí 2,
386 21 Strakonice nebo na e-mail: lucie.snajdrova@mu-st.cz nejpozději do 14. 10. 2013.

UDÁLOSTI A ŽIVOTNÍ VÝROČÍ OSOBNOSTÍ V ŘÍJNU
l

l

l

Kristýna Němejcová, 9 let
Pranostiku nakreslily žákyně z výtvarného oboru ZUŠ Strakonice pod
vedením Mgr. Ivany Schwarzové.

Městské kulturní středisko Strakonice uvádí

SETKÁNÍ S EZOTERIKOU
19. 10. 2013, 10.00–18.00 hod., městský dům kultury

5. 10. 1713 – narodil se Denis
Diderot, francouzský spisovatel a filozof (300. výročí narození)
7. 10. 1953 – zemřel Emil Fila, malíř, grafik a sochař (60.
výročí úmrtí)
10. 10. 1813 – narodil se Giuseppe Verdi, italský hudební
skladatel (200. výročí narození)

l

l

l

11. 10. 1963 – zemřela Edith
Piaf, francouzská šansoniérka
(50. výročí úmrtí)
21. 10. 1833 – narodil se Alfred Nobel, švédský chemik
a vynálezce (180. výročí narození)
29. 10. 1993 – zemřel Zdeněk
Podskalský, filmový režisér
a scénarista (20. výročí úmrtí)

GREGOROVÁ PAVLA
*6. 4. 1967 Strakonice
Rozená Šípová, výtvarnice. Studovala na SPŠ keramické v Bechyni
a VŠUP v Praze u prof. Nešlehy.
Vyučovala 15 let návrhové kreslení na Soukromé střední škole
v Písku. V současné době působí

účast na společných výstavách
VUPŠ Praha s BAABA. Ilustrovala publikace Věrnosti a Tři básníci. Vyzdobila interiér dětského
psychiatrického oddělení v Praze–
Motole. Je autorkou velkoplošného obrazu a dvou plastik ve smu-

Program:
Velký sál:
10.00 hod.
12.00 hod.
13.00 hod.
15.00 hod.

Tanec s hedvábnými vějíři (TS Cetare Č. Budějovice)
Tanec indický (TS Cetare Č. Budějovice)
Meditační koncert na tibetské mísy (Richard Lang)
Tanec s hedvábnými vějíři (TS Cetare Č. Budějovice)

Zrcadlový sál (přízemí vlevo):
11.00 hod. Dana Jirkalová – Radost v rytmu (prožitkový a uvolňující
program pro dospělé a děti)
odpoledne Jóga a beseda s Alenou Pilnou (karimatky s sebou)
Prácheňka (2. patro)
14.00 hod. Přednáška Martiny Blaženy Boháčové na téma: Co nás
čeká v roce 2014?
16.00 hod. Přednáška MUDr. Martina Daniela na téma: Mít se rád
V dolním foyeru prodejní výstava obrazů Aleny Srstkové.
V prostorách velkého sálu DK dále: automatická kresba a taroty, numerologie, astrologie, výklad karet, reiki, prodej terapeutických a dárkových
svíček, přírodní kosmetika a aromaterapie, ručně vyráběné exotické
šperky, intuitivní energetické masáže, čakrová diagnóza tibetskými
mísami, zdravá káva Reishi, šťáva z Kustovnice čínské Goji, pohádková
dílnička pro děti
Vstupné: 100 Kč na celý den včetně přednášek.
Více www.meks-st.cz

Pavla Gregorová před svými obrazy v Jelence strakonického hradu.
Výstava prací této autorky potrvá do konce října. Foto: Vlaďka Hradská
už 4. rokem na VOŠ a SPŠ Volyně, kde vyučuje v oboru design interiéru výtvarnou výchovu a dějiny
umění. Je členkou ženské výtvarné
skupiny BAABA. Věnuje se především malbě voskem (enkaustice)
a výtvarným dílům v architektuře.
Samostatné výstavy: Praha, Strakonice, Jindřichův Hradec a Písek,

teční síni v Trutnově. Tato stavba
dostala architektonické ocenění
novostavba roku. Věnuje se i velkoformátovým kresbám v interiérech. Vytvořila nástěnné malby
v nově otevřeném kulturním centru Ratejna v Řepici
Vlaďka Hradská a Milan Hankovec
11
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POHLED DO HISTORIE/INFORMACE

Tělovýchovná jednota Dražejov
– fotbalový oddíl
pořádá

NÁBOR CHLAPCŮ A DÍVEK ROČNÍKŮ 20082003

Více informací o nás na: www.tjdrazejov.wz.cz, nebo na tel. číslech:
777 726 315 (p. Hoch), nebo 724 806 828 (p. Mach).
Příspěvky na činnost oddílu: první půlrok zdarma a potom 300 Kč
za rok.
Přijďte mezi nás, jste vítáni.

Sportovní klub JUDO – 1990 Strakonice
pořádá

NÁBOR CHLAPCŮ A DĚVČAT VE VĚKU 714 LET.

Informovat se můžete u trenérů v průběhu pravidelných tréninků (každé
ÚT a ČT od 16.30 hod. v tělocvičně ZŠ Dukelská), dále pak na mobilu:
723 760 597; 739 155 371. www.judostrakonice.cz

OKOLO KUŘIDLA POTŘINÁCTÉ
První říjnová sobota je již tradičně vyhrazena Běhu okolo Kuřidla. Letošní ročník se tak koná v sobotu 5. 10. 2013 v městské části Habeš. Od
roku 2001 pořádají organizátoři ze Ski klubu Strakonice závod jako
vzpomínku na velkou osobnost strakonického lyžování, závodníka, trenéra a člověka, který běhu na lyžích zasvětil celý svůj život, pana Františka Kováře. Jde o závod v krosu, tzn. závodí se po přírodních cestách
v okolí Kuřidla. Závod je otevřený nejen pro organizované závodníky, ale
i pro širokou veřejnost, ve všech kategoriích, od nejmenších až po veterány, koná se pod záštitou starosty města a v rámci Dnů zdraví města
Strakonice. Organizátoři zvou všechny závodníky, ale i diváky.
Propozice a veškeré informace naleznete na www.skiklubst.webnode.cz
či na tel. č. 732 409140.
Přihlášky se jménem, ročníkem narození a příp. oddílovou příslušností
zasílejte do čtvrtka 3. 10. 2013 na e-mail: skiklubst@gmail.com.
Za organizátory Radek Sosna, Ski klub Strakonice

SKI KLUB STRAKONICE – oddíl běžeckého lyžování
pořádá

NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ, ROČNÍK NAROZENÍ 20062007

Máte rádi pobyt v přírodě, chcete se věnovat zdravému sportování na
čerstvém vzduchu? Hledáme nové Bauery a Neumannové! Přijďte mezi
nás (i se nezávazně podívat)!
U nejmladších zaměřeno na všestrannou přípravu.
Rádi přivítáme i starší sportuchtivé.
Kontakty, foto a informace o trénincích: www.skiklubst.webnode.cz
Mgr. Radek Sosna, tel.: 732 409140

Z HISTORIE LYŽOVÁNÍ
Sedmdesátá léta 20. století je
možno označit zlatým věkem
v historii strakonických lyžařů. Čile se budovalo tělovýchovné středisko na Kubově Huti, které dodnes slouží našim lyžařům. Naši
závodníci jak v běhu, tak i v alpských disciplínách, dosahovali výborných výsledků v krajských i celostátních závodech, nejlepší se
stali členy reprezentačních družstev dorostu, juniorů i dospělých,
lyžařský oddíl TJ ČZ Strakonice
byl největším a nejúspěšnějším
oddílem jižních Čech a v jeho barvách startovali i závodníci z Prahy, Českých Budějovic, Písku,
Dobříše a jiných měst.
1975 – ligové družstvo běžců
4. místo, P ČSR Miloš Bečvář
2. místo, Jindřich Linhart 4. místo,
Dana Brožová 5. místo, P ČSSR
dorostu Bečvář 2. místo, Brožová
3. a 5. místo, do reprezentace přešli
Linhart a Brožová, v kategorii dospělých jsme získali všechny krajské tituly, na Kubově Huti byl
uspořádán Národní kontrolní závod žactva ve slalomu za účasti 220
závodníků z celé ČSR (pochvalné
uznání ČÚV ČSTV za vzornou organizaci), běžcům přiděleno TSM

(tréninkové středisko mládeže), vedoucí trenér Václav Půbal.
1976 – prvoligové družstvo běžců
pod vedením trenérského tandemu Žák–Vojáček skončilo na
4. místě, dorostenecké družstvo

Okamžik z VIII. ročníku Memoriálu Františka Kováře. Vpředu vítěz
hlavní kategorie Michal Jarolím.
Foto: Pavla Sosnová
Tomáš Tichý (2x 10. místo ve slalomu i obřím slalomu na přeboru
žactva). Na Kubově Huti byl dán
do provozu druhý lyžařský rychlovlek VL–500 (postaven svépomocí, části jednotlivých součástí byly

Úspěšné strakonické lyžařky – Dana Brožová, Marie Hubačová a Hana
Voldřichová.
Foto: z dobového tisku – Jan Škrle
obsadilo druhé místo, v individuálních závodech M ČSSR v Novém Městě na Moravě byl Miroslav Urban na 15 km čtvrtý,
P ČSR žactva Petr Novák 2. místo, v dorostu Dana Brožová
2. místo, Milada Žáková 5. místo.
8.–9. února mladí závodníci uspěli na mezinárodních závodech ve
Steinbachu v NDR, kde získali
zlaté medaile téměř ve všech kategoriích. Miloš Bečvář byl převeden do armádního SVS (středisko
vrcholového sportu) Dukla Liberec a Milada Žáková do SVS Jablonec. Mezi sjezdaři byl nejlepší

vyrobeny v ČZM za vydatné pomoci Pavla Halouna, konstruktérem vleku byl František Pudil).
1977 – ligové družstvo běžců (trenéři Žák–Fousek) skončilo na
3. místě. Oddíl TJ ČZ byl spolupořadatelem mistrovství ČSSR v běhu
na lyžích na Zadově. I zde bodovalo mnoho našich závodníků: štafeta mužů i žen 4. místo, mezi juniorkami Brožová 4. místo, Marie Hubačová 6. místo, Hana Voldřichová
7. místo, junior Miloš Bečvář byl
čtvrtý. Na výborných výsledcích
našich děvčat měla lví podíl trenérka Jaroslava Říhová (Bečvářová),

kterou já později pamatuji z jejího trenérského působení na Gymnáziu ve Vimperku. Na mistrovství ČSR ve Svratce skončila Dana
Brožová bronzová v běhu na 5 km,
Marie Hubačová byla pátá a Hana
Voldřichová devátá, štafeta v tomto složení pak byla také bronzová, mezi muži byl Pavel Vojáček
čtvrtý na 30 km.
Cituji hodnocení sezony z dobového tisku: „Lyžařské dozvuky – Lyžařská sezona již skončila, přesto
se k ní ještě vracíme. Naše (strakonické – pozn. autora) učiliště se
dobře zhostilo pořadatelství celostátního přeboru učňů strojírenských učilišť. Úspěšně si vedli naši
starší dorostenci: ve štafetě na 3x
5 km zvítězili URBAN, LINHART,
BEČVÁŘ. Miloš BEČVÁŘ získal
rovněž prvenství v běhu na 10 km.
Za výborné výsledky na přeborech
ČSR, ČSSR i v zahraničí (startoval
ve Švédsku) byl M. Bečvář vybrán
do reprezentačního družstva juniorů ČSSR. V příští sezoně bude vítanou posilou pro prvoligové družstvo lyžařů TJ ČZ.“ Nutno dodat,
že se Miloš po krátkém působení
v dresu TJ ČZ znovu vrátil zpět do
Dukly Liberec.
Z pramenů čerpal Radek Sosna,
Ski klub Strakonice
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