2/ 2014
1 6 . R O Č N Í K • Č Í S LO 2 / 2 0 1 4 • V E S T R A KO N I C Í C H • N E P R O D E J N É • W W W. S T R A KO N I C E . E U

VYBÍRÁME Z OBSAHU:
ROZPOČET MĚSTA
VY SE PTÁTE, MY ODPOVÍDÁME
MÝTY A OMYLY PŘI UPLATŇOVÁNÍ REKLAMACÍ
ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD ZŠ

3
5
6
9

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2013
Vážení spoluobčané,
v tomto čísle Zpravodaje vám přinášíme přehledné informace o dění ve městě v uplynulém roce.
Současně zde naleznete také letošní rozpočet města, který jako
důležitý oficiální dokument vzniká již od léta. Potom, po zpřesnění, musí projít předepsanými a časově náročnými procedurami tak,
aby jej ještě před koncem roku
mohlo zastupitelstvo právoplatně
schválit.
Je příjemné si uvědomit, že se mezitím městu, na závěr roku, podařilo získat nové dotační prostřed-

ky. Ty umožní vzniknout celé řadě
dalších akcí, které logicky ani
v rozpočtu 2014 nejsou. Můžeme
se tak například těšit na dokončení rekonstrukce strakonického
hradu včetně odhalení tajemství
hradní studny na druhém nádvoří.
Podobně asi každý z nás přivítá
nový přímý sjezd do průmyslové
zóny Kání vrch ke sběrnému dvoru a psímu útulku. Těch překvapení bude samozřejmě víc, a tak se
za radnici dopředu omlouvám za
drobná omezení vyvolaná dalšími
stavebními pracemi.
Pavel Pavel, místostarosta

AKCE REALIZOVANÉ V ROCE 2013

Náklady na
realizaci stavby
celkem Kč
vč. DPH

Zpevněná plocha pro kontejnery – lokalita Tržní

241 000

Dražejov – odvodnění komunikace,
prodloužení kanalizace

164 000

Komunikace a inženýrské sítě průmyslové zóny
Jelenka
Oprava komunikace na p.č. 1098 a 1073/1
k.ú. Modlešovice

7 612 000
439 000

Prodejní stánky a jejich zázemí

5 130 000

Silnice event. č. III/02220 Starý Dražejov průtah
– SO 102 (chodník) a SO 401 (veř. osvětlení)

2 277 000

Zlepšení podmínek v psím útulku

47 000

Hradní safari – zpevněné plochy podél oplocení

65 000

Stavební úpravy – Velké náměstí čp. 1, čp. 2,
čp. 270

20 220 000

Základní škola Povážská (včetně komunikací,
křižovatky a sadových úprav)

353 703 000

ZŠ Čelakovského – zateplení a výměna oken
kuchyně a školní jídelny
MŠ Svojsíkova – výměna jídelního výtahu
Zateplení MŠ Lidická

234 000
6 967 000
352 000

ÚV Pracejovice – rekontrukce a modernizace

135 960 000
14 000 000

Osvětlení přechodů Na Ohradě x Klostermannova

421 000

Osvětlení přechodů Bezděkovská

490 000

Pěší komunikace u ZŠ Dukelská

145 000

Oprava pomníku obětem 1. sv. války
a úprava okolí ve Starém Dražejově (podíl města)

Tuto zimu již v zatepleném „kabátě“ ozdobeném Čapkovými motivy zvířátek je Mateřská škola Lidická.

3 183 000

Rekonstrukce travnatého hřiště ZŠ Dukelská
Protipovodňová ochrana města Strakonice
(podíl města za celou akci)

Motoristé i chodci přivítali opravenou cestu ze Strakonic do Starého
Dražejova. Na této akci se město podílelo vybudováním chodníků, autobusových zálivů a veřejného osvětlení.

28 000

U stavebních úprav objektů na Velkém náměstí a ÚV Pracejovice probíhá
stále realizace, ostatní stavby jsou již dokončeny.

Nové komunikace v průmyslové zóně Na Jelence umožní její lepší využití.
Letos by zde měla začít stavět nový závod firma Denios.
Fota na straně: I. Malotová, archiv MěÚ
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ROZVOJ MĚSTA  ODDĚLENÍ ÚŘADU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
V roce 2013 byly doprojednány a vydány v souladu se stavebním zákonem následující územně plánovací dokumentace obcí:
– Územní plán Přešťovice, Katovice, Přechovice, Volyně
– Změna č. 3 Územního plánu
obce Štěkeň
Projednání územně plánovací
dokumentace pokračuje v obcích

Řepice, Nebřehovice, Rovná, Radošovice, Mečichov, Čestice, Drážov, Hlupín, Miloňovice, Skály,
Slaník, Velká Turná, Dřešín, Jinín, Malenice.
V roce 2013 byly pro město
Strakonice schváleny tyto územně plánovací podklady:
– Územní studie – Podskalí I
– Územní studie – Dražejov D11

Mezi nejvýznamnější žádosti o dotace, jež byly v roce 2013 podány
(některé již i komplet zrealizovány) patří:
– Zateplení a výměna oken MŠ
Lidické
– Zateplení a výměna oken školní
jídelny ZŠ Čelakovského
– Komunikační napojení nové
části průmyslové zóny Jelenka
– Stavební úpravy budov Městského úřadu Strakonice – I.
etapa

– Revitalizace strakonického hradu – II. etapa
– Komunikační napojení průmyslové zóny U Blatenského
mostu
– Realizace energetických úspor
v objektu Sportovní haly
STARZ
– Zateplení a výměna oken MŠ
Spojařů
– Podpora technického vzdělávání na základních školách
– Pilotní projekt separace biologicky rozložitelných odpadů

Z OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Nové herní prvky na dětském hřišti na Podsrpu.

Foto: Archiv MěÚ

ARCHITEKT MĚSTA
Architektura
– Ing. arch. Danou Zákosteleckou byla zpracována urbanistická studie Mlýnská, která
vznikala na základě veřejného
projednání s občany
– Ing. arch. Janem Rampichem
byla zpracována architektonická studie Přestavba spojovacího krčku na ZŠ Dukelská

Vánoční výzdoba
– Realizace nové vánoční výzdoby (koule na vánoční strom na
Velkém náměstí, světelná dekorace na sloupu veřejného osvětlení v prostoru městské tržnice
u Sv. Markéty)
– Postupná náhrada klasických
žárovek ve světelné vánoční výzdobě za úsporné LED žárovky

Městský mobiliář
– Město Strakonice v roce 2013
nakoupilo 12 ks laviček
– Ve městě Strakonice dochází
k postupné instalaci nových
laviček jako náhrady za odstraněné nevyhovující staré lavičky

Dětská hřiště
– Došlo k realizaci Rákosníčkova
hřiště od společnosti Lidl za 1,5
mil. Kč na základě veřejného
hlasování
– Realizace dětského hřiště Hajská
– Doplnění herních prvků na dětském hřišti Podsrp

ODBOR ROZVOJE  ODDĚLENÍ ROZVOJE
V průběhu roku 2013 odbor rozvoje ve spolupráci s ostatními odbory Městského úřadu Strakonice připravil a podal celkem 24
projektových žádostí o podporu
rozvojových záměrů města do
různých dotačních titulů. Z toho směřovalo 11 do programů
Evropské unie, 3 do státního
rozpočtu, 3 žádosti do nadačních
fondů a 7 na adresu Jihočeského kraje. Co se úspěšnosti týče
2

pak 12 projektových žádostí bylo schváleno, 6 bylo zamítnuto
a o osudu 6 žádostí dosud není
rozhodnuto.
Celkový objem požadovaných dotací za rok 2013 přesáhl 91 mil.
Kč, přičemž přiděleno bylo více
než 45 mil. Kč (u 6 podaných žádostí však nebylo do data zpracování tohoto souhrnu rozhodnuto
o přidělení/nepřidělení požadovaných finančních prostředků).

– Dokončení terénních úprav
a výsadeb zeleně v rámci akce
Revitalizace sídliště Mír – II.
etapa
– Výsadba ovocné aleje původních odrůd podél cesty
Starý Dražejov – Krty v rámci
akce Putování románovou krajinou
– Péče o stromy ve městě (výchovné řezy, bezpečnostní řezy, zdravotní řezy, dosadba
nových stromů)
– Založení nových trvalkových
záhonů ve městě (Bezděkovská ul., Komenského ul., hřiště
Rákosníček)
– Obnova střešní zahrady po rekonstrukci hydroizolací na zahradním domku v parku u hradu

Strakonická louka.
– Nákup nových velkoobjemových nádob na veřejnou mobilní zeleň
– V období duben–květen proběhl jarní úklid města, kterého
se zúčastnilo téměř 500 dobrovolníků. Bylo sebráno cca 9 t odpadu, náklady byly 25 000 Kč
– V týdnu 16.–22. 9. jsme se již
podvanácté připojili k celoevropské kampani Evropský týden mobility a Evropský den
bez aut. Již po osmé je součástí

akce sčítání dopravy ve městě
a tradiční jízda městem na dopravním prostředku poháněném vlastní silou
– Největším počinem minulého
roku byl projekt prováděný ve
spolupráci se Zahradnickou fakultou Mendelovy univerzity
Brno, při kterém byla ověřována speciálně sestavená letničková směs a metoda zakládání záhonů přímým výsevem
této směsi na záhonech u kruhového objezdu v ulici Ellerově. Záhony evokující rozkvetlou
louku vzbudily mezi občany
velkou pozornost. Kromě estetického dojmu je zajímavým
výsledkem i nákladovost založení a údržby záhonů, která je

Foto: O. Feit, archiv MěÚ
oproti záhonům z předpěstované sadby mnohem přijatelnější
– Výsledky pokusu byly v listopadu 2013 úspěšně prezentovány na odborné zahradnické konferenci v Luhačovicích,
včetně publikace výsledků v časopisu „Zahrada–Park–Krajina“. Úspěchem je také to, že
testovaná směs bude prodávána pod názvem Strakonická
louka!
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PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ 2013
Počet podaných žádostí
v roce 2013

Počet
schválených
žádostí

Počet
nerozhodnutých
žádostí

Jihočeský kraj

7

4

–

747 326

459 620

OP Životní prostředí

6

2

4

25 776 097

6 506 082

Regionální operační program

5

3

1

32 533 409,75

Nadace ČEZ

1

0

–

1 348 680

Nadace Jihočeské cyklostezky

2

2

–

30 000

18 800

Ministerstvo financí ČR

1

1

–

16 205 000

16 205 000

Ministerstvo dopravy ČR

1

0

–

14 306 000

–

Státní fond životního prostředí ČR

1

–

1

441 408

–

24

12

6

91 387 920,75

Zdroj

CELKEM

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
18. zasedání dne 11. 12. 2013
Zastupitelstvo města projednalo:

VOLBA NOVÉHO OSADNÍHO
VÝBORU MODLEŠOVICE
jmenování členů Osadního výboru
v části obce Strakonice – Modlešovice, a to konkrétně Václava Uhlíka, Janu Šulovou, Šárku Králíkovou a Ivetu Homolkovou. Dále
zvolení předsedy tohoto osadního
výboru, kterým je Pavel Zach, DiS.

PRIORITNÍ NÁMĚTY
Z FÓRA ZDRAVÉHO MĚSTA
prioritní problémy vzešlé z veřejného projednání na Fóru Zdravého
města Strakonice 2013 a ověřené
následnou anketou:
1. Kompletní rekonstrukce ZŠ Dukelská
2. Rekonstrukce sprch a WC na
plaveckém stadionu
3. Autobusové nádraží – rekonstrukce pro zdravotně postižené
a rekonstrukce zastávek
4. Dobudovat severní dopravní půloblouk
5. Změna MHD
6. Podpora podnikání, spolupráce, budování průmyslových zón,
využití brownfields, propagace

7. Dostupnost mobilní hospicové
péče a rozšíření kapacity domova se zvláštním režimem
Fórum zdravého města je základním nástrojem zdravých měst
a místní Agendy 21 pro komunikaci s občany a jeho hlavním posláním je sběr námětů od občanů,
případně hledání problémů v rozvoji a životě města.
Ve Strakonicích se 30. září 2013
konalo již VII. veřejné fórum. Již
tradičně byly na fóru předneseny
náměty a tříděny z hlediska priorit, ze všech námětů bylo pak hlasováním vybráno Desatero problémů města Strakonice 2013,
kterým by měla být věnována největší pozornost. Výběr byl následně ověřen anketou, do které
se zapojilo 634 občanů. Prioritní
náměty budou naplněny aktivitami dle možností města.

PŘÍSPĚVKY
Z ROZPOČTU MĚSTA
transfer ve výši 1 mil. Kč Nemocnici
Strakonice, a. s., na pořízení moderní zdravotnické techniky pro interní oddělení (obnova čtyř havarovaných monitorů na JIP) a ve výši
125 tis. Kč kuželkářskému oddílu
při TJ Fezko Strakonice na opravu
střechy a další opravy kuželny.
Pokračování na další straně.

Celkový objem
požadovaných
finančních prostředků

Celkový objem
získaných finančních
prostředků

22 407 241,75
–

45 596 743,75

ROZPOČET MĚSTA
Rozpočet města na rok 2014, který vychází ze schváleného výhledu,
ve výši:
Příjmy

432 150 000 Kč

Výdaje

389 060 000 Kč

Splátky úvěrů

43 090 000 Kč

Výdaje včetně splátek úvěrů

432 150 000 Kč

Rozpočet příjmů 2014 (v tis. Kč)
Daňové příjmy celkem
sdílené daňové příjmy (předpoklad)
z toho

výlučné daňové příjmy
správní poplatky
ostatní daně a poplatky

Nedaňové příjmy celkem
příjmy z pronájmu majetku
sankční platby, pokuty
z toho

úroky, dividendy

269 110
205 200
31 500
8 710
23 700
75 377
61 950
2 300
880

ostatní příjmy

9 231

vratky

1 016

Přijaté dotace, příspěvky

75 563

Kapitálové příjmy

12 100

z toho

prodej bytů

4 000

prodej pozemků

8 000

příspěvek na parkovací místo
Celkový předpoklad příjmů

100
432 150
3
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Pokračování z předchozí strany.

CENA VODY A ODPADŮ
SE NEMĚNÍ
cenu vodného a stočného (bez
DPH) pro rok 2014:
cena vodného 45,06 Kč
cena stočného 26,31 Kč
a poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2014 ve
výši 540 Kč/osoba.
Vodné a stočné ve Strakonicích
bude v roce 2014 činit stejnou výši
jako vloni. Rovněž za svoz komunálního odpadu sáhnou strakoničtí občané do peněženek letos stejně jako v loňském roce. Navyšovat
se nebude ani poplatek ze psů,
jízdné MHD nebo smluvní nájemné v městských bytech.

BYLO URČENO ŠEST PRIORIT
PREVENCE KRIMINALITY
Plán prevence kriminality města
Strakonice 2014–2018.
Plán prevence kriminality byl vytvářen od září 2013. Na jeho přípravě se podíleli členové pracovní
skupiny pro prevenci kriminality.
Vytvoření plánu je jednou z podmínek, kterou je nezbytné splnit,
aby v období 2014–2018 město
mohlo žádat o dotace ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality.
Součástí plánu je bezpečnostní
analýza, která je rozdělena na tři
hlavní části. První je tzv. protiprávní analýza, která se zabývá daty ze
zdrojů Policie ČR, městské policie

a městského úřadu z let 2011
a 2012. Týká se zejména trestné
činnosti a přestupků. Podkladem
pro druhou skupinu, sociálně demografickou analýzu, jsou údaje
Sociálního odboru Městského úřadu Strakonice a Úřadu práce Strakonice. Ty se věnují především
dávkám hmotné nouze a státní sociální podpory, nezaměstnanosti
a sociálně vyloučeným lokalitám.
V třetí oblasti bezpečnostní analýzy jsou uvedeny instituce, jež se více či méně podílejí na prevenci kriminality. Dále jsou zde uvedeny
hlavní subjekty veřejné správy zabývající se prevencí kriminality,
ale také školská zařízení či služby
sociální prevence.
V závěru jsou identifikovány slabé
a silné stránky, ohrožení a příležitosti pro město v oblasti prevence kriminality. Z toho jsou identifikovány specifické problémy
města a určeny rizikové oblasti
pro výskyt přestupkové a trestné
činnosti.
Na základě závěrů plynoucích
z analýzy bylo vytvořeno šest priorit prevence kriminality. Určení
priorit by mělo usnadnit činnosti
institucí v oblasti prevence kriminality a pomoci ke snazší orientaci v této problematice na úrovni města Strakonice. Stanovení
těchto záchytných bodů by mělo
zefektivnit a také zprůhlednit
jak samotnou aplikaci konkrétních opatření, tak jejich financování.
Usnesení z jednání zastupitelstva
města je na www.strakonice.eu.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Rada města projednala:

126. jednání dne 4. 12. 2013

TRIBUNU NA SÍDLIŠTI ČEKÁ
OPRAVA
uzavření smlouvy na zastřešení tribuny ČZ Strakonice s firmou PP–

servis Plzeň, s. r. o., za cenu
1 014 861 Kč (včetně DPH).
V rámci projektu dojde k rekonstrukci zastřešení a k opravě nosných betonových sloupů tribuny
fotbalového hřiště Na Sídlišti.
Oprava by měla být provedena
do letošního konce května.

Rozpočet výdajů 2014 (v tis. Kč)
Komunikace, chodníky, cyklostezky
Objekty a bytová výstavba
Školská zařízení
Vodovody, kanalizace
Tepelné a energetické hospodářství
Odborná správa lesů
Projekty, expertizy
Daně, poplatky, posudky, kolky, kauce, vratky,
věcná břemena, nájmy
Pojištění majetku
Výkupy pozemků, věcná břemena
Zeleň, projekty, posudky, ekologická výchova,
provoz hradního safari
Ochrana životního prostředí
Ekologie krajiny
Vodní hospodářství
Doprava
Stavební úřad
Sociální odbor – příspěvky, OS Prevent,
prevence kriminality
Rozvoj města
Městská policie
Místní správa
Školství (včetně provozu MŠ, ZŠ)
Cestovní ruch
Příspěvky pro sport, kulturu, volný čas
Městský ústav sociálních služeb
Městské kulturní středisko
Šmidingerova knihovna
Správa tělovýchovných zařízení
Údržba města prostřednictvím technických služeb
Provoz MHD
Ostatní
Úroky z úvěrů a půjček
Platby daní státního rozpočtu – odpočet DPH
Celkový předpoklad výdajů
Splátky úvěrů a půjček
Výdaje včetně splátek úvěrů

ZAHRADA BY MĚLA DOSTAT
NOVÝ NÁDECH
podání žádosti na podporu projektu Přírodní zahrada MŠ Holečkova do Operačního programu Životní prostředí.
Cílem projektu je upravit v přírodním stylu zahradu Mateřské školy
Lidické, odloučeného pracoviště
Holečkova 413.

SNAZŠÍ PŘÍSTUP
PRO VODÁKY

Tribuna bude opět v letošním roce zpřístupněna divákům. Foto: Archiv MěÚ
4

poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 3 000 Kč TJ Otava Strakonice
na úpravu přístupu u budovy loděnice na Podskalí.

12 700
4 525
18 500
61 870
6 050
1 200
500
1 100
1 100
4 000
4 745
945
1 850
80
70
5
770
2 545
14 300
95 468
28 565
3 059
11 104
5 000
18 490
8 600
17 000
49 400
4 500
15 091
7 018
–11 090
389 060
43 090
432 150

128. jednání dne 18. 12. 2013

PENÍZE DO SPORTU
poskytnutí transferu ve výši
30 000 Kč TJ Dražejov na zajištění
provozu a údržbu sportovního areálu Na Virtě a finančního příspěvku ve výši 2 000 Kč BKS – Magpies, Basketbalový sportovní klub
Strakonice na zajištění basketbalové akce O putovní pohár starosty
pořádanou od ledna 2014 do června 2014.
V první polovině letošního roku
bude na strakonických základních školách probíhat liga v basketbalu.
Pokračování na další straně.

ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE 2/2014

ZPRÁVY

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Pokračování z předchozí strany.

PŘÍSPĚVKY NA NÁJEMNÉ VE
SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍCH
poskytnutí příspěvků na nájemné
ve sportovních zařízeních města
Strakonice pro kategorie žactva
a dorostu a ve sportovních zařízeních spravovaných STARZem pro
kategorie dospělých včetně rozsahu
podporovaných hodin.

MĚSTO PODÁ ŽÁDOSTI
O DOTACE
podání žádostí o grant z Grantového programu Jihočeského kraje
z podpory sportu na odstranění havarijního stavu tribuny ve Sportovním areálu Na Sídlišti a na vybudování sektoru pro skok daleký ve
sportovním areálu ZŠ Dukelské.
Záměrem projektu odstranění havarijního stavu tribuny je provést
opravy tribuny tak, aby tribuna
mohla být opět využívána diváky
sportovních utkání. U projektu
sportovního areálu při ZŠ Dukelské, který prochází postupnou revitalizací, je záměrem vybudovat na
nově vytypovaném místě sektor pro

atletickou disciplínu skok daleký.
Původní prostor vyhrazený pro tuto disciplínu byl v rámci revitalizace areálu zatravněn a byl vyprojektován na novém, vhodnějším místě.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
NA ŘEDITELE STARZ

DOMOV PRO SENIORY OCENIL SVÉ DOBROVOLNÍKY
Žluté růže mělo vedení Domova
pro seniory v Rybniční ulici ve
Strakonicích připraveno jako symbolický dárek pro svých sedmnáct
dobrovolníků, kteří ve svém volném čase bez nároku na odměnu
navštěvují klienty domova a svou
přítomností vnášení pozitivní ná-

boj do života zdejších seniorů. První společné setkání dobrovolníků,
sociálních pracovníků i klientů domova se uskutečnilo na počátku
ledna. Více o strakonických dobrovolnících a dobrovolnictví přineseme v březnovém Zpravodaji.
(PR)

vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele STARZ.
Do konce ledna 2014 se mohli zájemci hlásit do výběrového řízení.

KRONIKA ZA ROK 2012 VYDÁNA
zpracování zápisu do kroniky za
rok 2012 včetně fotodokumentace.
Kronika města je vydávána v knižní podobě a skládá se z textové
a obrazové části. Zájemci do ní
mohou nahlédnout v Informačním
centru pro seniory, ve strakonickém archivu, ve Šmidingerově
knihovně a v Muzeu středního Pootaví. V elektronické podobě je
v digitálním archivu na stránkách
http://digi.ceskearchivy.cz.
Usnesení z jednání rady města
naleznete na www.strakonice.eu.

Růže jako dárek těm, co nezištně pomáhají. Foto: I. Malotová, archiv MěÚ

VY SE PTÁTE, MY ODPOVÍDÁME
Jak jsme již ve Zpravodaji informovali, v době vegetačního klidu
dochází ve městě ke kácení některých dřevin. V této souvislosti jste
se na nás obrátili s dotazem, proč
některé žádosti o pokácení stromů, kdy větve například evidentně stíní v oknech, zůstávají nevyslyšeny. Odpovídá Ondřej Feit
z odboru životního prostředí:
„Žádostí o kácení stromů na pozemcích města je mnoho a je to velmi složitý problém. Chápu situaci
lidí, kterých se dotýkají některé negativní projevy stromů, jako produkce alergenů, apod. V mnoha
případech jde paradoxně o stromy,
které tito lidé sami v různých akcích „Z“ kolem tehdy nových staveb vysazovali. Na druhou stranu,
ale bohužel, nelze vyhovět všem žádostem. To už by město bylo prakticky bez stromů, protože před svými okny nechce strom téměř nikdo.
Po pokácení stromů vzniká problém, kam umístit náhradní výsadbu. Při běžném pohledu vidí občané spoustu „volných“ míst, ale
v 90 % se jedná o místa, kde pod
zemí vedou technické sítě a kde tedy stromy nelze vysadit nebo jde
o pozemky, které nejsou ve vlastnictví města. Častým argumentem
občanů je, že oni nepožadují pokácení stromu, protože mají přírodu
rádi. Jen žádají město jako vlastníka stromu, ať s nepříznivou situací
něco udělá – např. strom jen ořeže.
Velmi časté návrhy typu „tak tu
břízu zkraťte na půlku“ jsou však
poškozením dřeviny ve smyslu zákona o ochraně přírody a kraji-

ny a nelze je na stromech provádět. Jediným řešením problému
je buď strom ponechat na místě,
nebo ho pokácet.
Město jako veřejnoprávní korporace musí dle zákona o obcích pečovat o všestranný rozvoj území
a o potřeby svých občanů. Zároveň
však ustanovení tohoto zákona
jedním dechem říká, že musí při
plnění svých úkolů hájit též veřejný zájem a tím je jednoznačně
i ochrana přírody, zde potažmo
ochrana vzrostlých dřevin, které
jsou součástí biotické složky v intravilánech měst. Jistěže nikde není řečeno, že všechny stromy ve
městě budeme fanaticky hájit a držet na místě bez ohledu na jejich
zdravotní stav, okolní situaci a podmínky, ale problém je v tom, že
město musí za pokácené stromy zajistit náhradu. A náhradní výsadba
by měla být vysazena co nejblíže
místu, kde jsou stromy káceny.
Další věcí je pohled z hlediska
státní správy. I pro město platí
povinnost opatřit si před pokácením stromů (s určitými parametry) plnomocné povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.
Zde pak probíhá klasické správní řízení orgánu ochrany přírody s vyhodnocováním podkladů,
posouzením dodaných vyjádření
(např. od občanských sdružení,
která jsou zpravidla dalšími účastníky řízení), námitek a následně
pak s vydáním rozhodnutí o nepovolení či povolení kácení včetně určení podmínek, za kterých je
možno kácet.“
5
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ROK 2013 VE STRAKONICKÉM ÚTULKU PRO PSY
Od otevření společného Útulku
pro opuštěné a nalezené psy měst
Strakonice a Písek uplynulo již více než 6 let. Za tuto dobu prošlo
našima rukama 1600 psů. Ne
všichni, kteří se k nám dostali,
měli do té doby štěstí na své majitele. Mnoho z nich k nám přivezli
ve velmi špatném stavu. Měli
jsme i několik případů nakrytých
fen a ty u nás porodily krásná štěňata. Za uplynulá léta se k nám
dostal bezpočet štěňátek, kterým
útulek zachránil život.
V roce 2013 bylo do útulku přiveZa šest let nalezlo v útulku pomoc
zeno 246 psů z toho 192 ze Stra1600 psů.
konic a 54 z Písku. Odešlo 241
Foto: I. Malotová, archiv MěÚ
pejsků, z toho se vrátilo k původním majitelům 78 a nový domov
s materiální pomocí dostat, zasílanašlo 163 pejsků.
jí finanční podporu na náš účet.
V naší práci nám pomáhá mnoho
Tyto finance se používají přelidí, každý podle svých možností.
devším na obnovení zničeného vyNejčastější (a pro nás důležitá) je
bavení pro psy. Další formou popomoc materiální. Ať už se jedná
moci je také dobrovolné venčení.
o malý jednorázový příspěvek nebo
Všem, kteří již našim pejskům popravidelný přísun žrádla, pamlsků,
mohli, i těm, kdo pomoc teprve
hraček, dek, oblečků, obojků, vodízvažují, děkujeme a přejeme krástek, prostě všeho potřebného. Ti,
ný rok 2014.
kteří nemají možnost se k nám
Alexandra Auterská, vedoucí útulku

MÝTY A OMYLY PŘI UPLATŇOVÁNÍ REKLAMACÍ
Zejména v povánočním období
se setkáváme s velmi rozšířeným
omylem, že obchodník je povinen
vyměnit zakoupené zboží. Často
také slýcháme dotazy zákazníků,
v jaké lhůtě je možné zboží vrátit
a dostat peníze zpět. Jde-li o zboží
bez vady, žádný zákon neukládá
obchodníkům povinnost kladně
vyřídit požadavek zákazníka na
výměnu či vrácení nevhodných
dárků. Výměna či případné vrácení peněz závisí jen na ochotě
a dobré vůli obchodníka a nová legislativa na tomto postupu nic nezměnila. Možnost vrácení zboží
ve 14ti denní lhůtě se týká jen nákupů na internetu (mimo obvyklé
prostory).
Nový občanský zákoník již sice
nepoužívá pojmy záruka a záruční
doba, obsah práv a povinností kupujících i prodávajících však zůstává zachován, dvouletá zákonná záruka za zboží platí i po
1. lednu 2014. Kupující bude moci, stejně jako dnes, uplatnit práva
z vady, která se u spotřebního zboží vyskytne v době 24 měsíců ode
dne jeho převzetí.
S uplatněným právem z vady souvisí odpovědnost prodávajícího
vadu řešit. Při uplatnění práva ze
záruky musí obchodník (příp. servis) vystavit spotřebiteli potvrzení,
kde uvede datum přijetí reklama6

ce, její obsah a především způsob vyřízení, který spotřebitel požaduje.
Dalším velmi rozšířeným omylem,
se kterým se potkáváme, je názor, že na rozhodnutí o reklamaci má obchodník 30 dní. Zákon
o ochraně spotřebitele stanoví, že
o reklamaci musí prodejce rozhodnout ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů.
Odstranit vadu pak musí bez zbytečného odkladu, ale nejpozději
do 30 dnů. Pokud lhůtu nedodrží,
jedná se o podstatné porušení
smlouvy a zákazník si může vybrat
zda od smlouvy odstoupí a obdrží
peníze zpět, nebo bude požadovat dodání nové věci, může však
také nárokovat opravu i přiměřenou slevu. Reklamace se považuje za vyřízenou v okamžiku, kdy
o tom prodejce prokazatelným
způsobem spotřebitele informoval. V případě, že by prodávající
spotřebitele nevyrozuměl, vystavuje se riziku, že kupující odstoupí od
smlouvy a jemu nezbude nic jiného
než vrátit uhrazenou kupní cenu
a ponechat si opravené zboží. Jakmile je reklamace vyřízena, je spotřebitel povinen si své zboží vyzvednout, v opačném případě je
prodejce oprávněn účtovat skladné.
Jana Vadlejchová, obecní živnostenský úřad

MĚSTSKÝ ÚŘAD STRAKONICE
 OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
SERVIS PRO ŽIVNOSTNÍKY,
KONTROLA JEJICH PODNIKÁNÍ
A OCHRANA SPOTŘEBITELŮ
Na Strakonicku v posledních letech podniká zhruba 8,5 tisíce osob,
které vlastní téměř 10 tisíc živnostenských oprávnění. Obecní živnostenský úřad je pro ně partnerem i rádcem, který jim pomáhá vypořádat se s byrokratickou zátěží. Ovšem také kontroluje a postihuje ty
méně poctivé a v mezích svých zákonem stanovených možností pomáhá nespokojeným nebo oklamaným spotřebitelům.
S příchodem roku 2014 vstoupily v účinnost mnohé právní předpisy,
které upravují oblast živnostenského podnikání, jedná se především
o změny související s přijetím nového občanského zákoníku. Novela
živnostenského zákona č. 309/2013 Sb., mimo jiného nahrazuje
„místo podnikání“ fyzických osob pojmem „sídlo“. Pro fyzické i právnické osoby je nyní sídlo podnikatele definováno shodně, a to jako
místo určené adresou zapsanou ve veřejném rejstříku. Dochází také
k reformulaci ustanovení, které upravuje všeobecné podmínky provozování živnosti fyzickými osobami. Požadavek věku 18 let a způsobilost k právním úkonům se nahrazuje obecným termínem „plná svéprávnost“, který zahrnuje obě výše uvedené podmínky. Živnost může
nově provozovat i osoba mladší 18 let, a to se souhlasem zákonného
zástupce a svolením soudu.
Nově je upraven i institut pokračování v provozování živnosti při úmrtí podnikatele. Změna nastala i v dokládání bezúhonnosti cizinců, kteří nejsou občany EU, ale mají na území ČR povolen trvalý pobyt. Tito
prokazují bezúhonnost stejně jako občané ČR a nemusí již dokládat
výpis z rejstříku trestů vydaný státem, jehož jsou občany.
Podle zákona již nemůže
živnost provozovat právnická osoba, která má
ve svém statutárním
orgánu fyzickou nebo
právnickou osobu, jejíž
živnostenské oprávnění
bylo zrušeno za porušení povinností stanovených živnostenským zákonem nebo zvláštními Na obecním živnostenském úřadu nalezprávními předpisy. Toto nete také užitečné kontakty na organizace
opatření má zamezit chránící zájmy spotřebitelů.
možnosti zakládání noIlustrační foto I. Malotová, archiv MěÚ
vých společností osobami, kterým bylo za jejich nekalé praktiky již v minulosti živnostenské
oprávnění zrušeno. V tomto roce nabyl rovněž účinnosti zákon č. 255/
2012 Sb., kontrolní řád, který sjednocuje postupy při výkonu kontroly
orgánů státní správy a rozšiřuje i jejich pravomoci. Všechny tyto změny by měly vést ke zvýšení ochrany občana – spotřebitele.

TAKÉ LETOS BUDE MOŽNO VYUŽÍT PORADNY ČOI PŘÍMO
NA ÚŘADU
Pravidelné konzultační dny České obchodní inspekce, kde se o svých
problémech mohou radit spotřebitelé (zákazníci) i podnikatelé, budou pokračovat také v roce 2014. Tuto užitečnou službu mají strakoničtí občané k dispozici již více než deset let. „V návaznosti na nový
občanský zákoník bude možnost využít bezplatnou konzultaci jistě vítána, neboť orientace ve spotřebitelské problematice a kvalitní informace jsou základem úspěchu,“ říká Jana Vadlejchová, vedoucí obecního živnostenského úřadu. Konání konzultačních dnů pokračuje
v zavedeném termínu – každé třetí úterý v měsíci, vždy od 9.00 do
12.00 hod. Nejbližší termín je v úterý 18. února, další 18. března. Následně pak 15. dubna, 20. května, 17. června, 15. července, 19. srpna,
16. září, 21. října, 18. listopadu, 16. prosince.
(PR)
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MEZI NOVOROZENCI VLÁDLI JAN A TEREZA
V roce 2013 se ve strakonické
nemocnici narodilo 698 dětí, 361
chlapců a 337 děvčat. Mezi nejoblíbenější chlapecké jméno patřilo
opět už po několikáté jméno Jan.
Rodiče ho zvolili pro svoje syny
25krát. Dalšími oblíbenými jmény byla jména Tomáš a Jakub, která jsou zapsána v matriční knize
v loňském roce 20krát. Následuje jméno Matyáš, Vojtěch, Adam,
David, Lukáš, Martin, Marek
a Matěj. Tato jména rodiče zvolili
více než desetkrát.
Některé děti byly pojmenovány
dvěma jmény, například Markus
Ladislav, Tomáš Jiří nebo Tadeáš
Carlos. Rodiče se nevyhýbali ani
cizím jménům jako například
Ryan, což je anglické jméno, které
dle výkladu se patrně vyvinulo z irsko–keltského jména Rian a vykládá se jako „malý král“.
Ve výběru dívčích jmen rodiče
v loňském roce projevili daleko
větší kreativitu než u jmen chlapeckých. Zvítězila Tereza, kterou
si rodiče zvolili 21krát. Po ní následovala Lucie, která byla do matriční knihy narození Strakonice
zapsána 14krát, těsně před Annou, která stále patří mezi nejoblíbenější jména. Více než 10krát rodiče zvolili pro svoje dcery jméno
Barbora, Eliška a Kateřina.
Ani dvě jména nebyla u ženského pohlaví výjimkou. Byla zapsána
jména Diana Izabela a Naomi Lara.
V matriční knize se objevilo i jméno Mia, což je původem germánská osamostatnělá zkrácenina jména Maria.
Strakonickou porodnici v loňském
roce navštívily i cizinky, které dávaly svým potomkům jména podle
tradic jejich států, například Ghia
Phong a Khoi Nguyen.
V naší zemi se užívají jména nejrůznějšího původu. Rejstřík jmen
u nás užívaných je poměrně pestrý.
Především jsou to jména slovanského původu, pocházející hlavně
z období slovanského dávnověku,

kdy ještě převládala jednojmennost. Jednalo se především o jména jako například Bořivoj, Dalibor, Miloslav, Bohumil, Ludmila
atd. Protože tato jména byla pro
denní styk příliš dlouhá, zkracovala se často na domácké podoby,
které se časem osamostatnily. Například z Radomíra vznikl Radim,
ze Sdeslava Zdeněk, z Lubomíra
Lubor. Nejčastěji jména označovala různé lidské vlastnosti.
V novější době, zvláště po roce
1945, k nám pronikla ze slovanských jazyků, hlavně z ruštiny, například Oleg, Igor, Taťána a Naděžda. Velkou skupinu jmen u nás
užívaných tvoří jména neslovanského původu, která k nám začala pronikat především s příchodem křesťanství. Cizí jména staří
Čechové velmi brzy přizpůsobili
hláskově i tvarově češtině, krátili
je a obměňovali stejně jako domácí, takže cizí původní podoba je
často velmi zastřena, např. Jiří
pochází z řeckého Georgios.
U nás jsou běžná jména nejen náboženská, známá z bible, ale i světská. Jsou to například jména Jakub, Matouš, Marta, Eva a Eliška.
Vlivem rozšíření mezinárodních
styků a cestovatelských možností
po roce 1989, i v důsledku přílivu
azylantů do České republiky, došlo u nás k pronikání jmen v širším slova smyslu orientálních,
afrických a asijských. Jsou to především jména arabská, indická,
turecká, vietnamská a japonská.
V dnešní době rodiče volí pro svoje děti jména zčásti podle rodové
tradice. Ve výběru jmen se odráží
život soukromý i život společnosti, s celou svou pestrostí. Někteří
rodiče volí jména, která podléhají
módním výstřelkům a nechávají se
ovlivňovat televizními seriály. Ale,
jak je ostatně vidět, ještě stále zůstávají jména, která módním výstřelkům odolávají a jsou oblíbená
mezi rodiči.
Anežka Lukešová, oddělení matrik
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 EVIDENCE OBYVATEL K 31. 12. 2013

Počet občanů celkem
z toho

22 727
mužů

10 918

žen

11 809
42,16
40,56
43,64
3 576
3 875
255
235
414
704
464
13 902
4 769
1 348
57
183
2 312
75
81

Průměrný věk celkem
muži
ženy
Počet občanů do 15 let (včetně)
Počet občanů nad 65 let
narození
zemřelí
Rok 2013
přistěhovaní z jiné obce
stěhování v rámci obce
odstěhovaní
Strakonice I
Strakonice II
Dražejov
Hajská
Počet občanů
podle částí města
Modlešovice
Přední Ptákovice
Střela
Virt
z toho

MOLDAVSKÁ RODINA Z VOLYNĚ SLOŽILA SLIB VĚRNOSTI
ČESKÉ REPUBLICE
Koncem loňského roku bylo pětičlenné moldavské rodině uděleno
státní občanství České republiky.
Pan Iurie Cheptea, jeho manželka
Mariana, dospělá dcera Daniela
a malá dvojčata Natálie a Nikola
byli posledními z jedenácti cizích
státních příslušníků, kteří vloni
na Městském úřadu ve Strakonicích složili slib věrnosti České
republice a stali se jejími občany.

ka odjeli za prací společně v roce
1999. On pracoval jako dělník na
stavbách, jeho žena šila potahy
na volanty. O rok později si s sebou přivezli i svou tehdy šestiletou
dceru, která zde začala chodit do
školy. Rodina žijící ve Volyni se
v roce 2007 rozrostla o dvojčata
Nikolu a Natálii. Ty dnes chodí do
školky, starší sestra studuje vyšší
odbornou školu, rodiče pracují

MĚSTO UŽ 14 LET OBDAROVÁVÁ NOVÉ OBČÁNKY
Na Městském úřadu ve Strakonicích jsme v loňském roce přivítali
262 nových občánků. Jako „dárek
do kolébky“ dostali šek v hodnotě
5000 korun. Tato tradice obdarování nových strakonických občánků má za sebou již 14 let. První
miminka, která od města dostala
finanční dar se narodila v roce
2000. „Na konci roku 1999, to byla ta doba, kdy se města různě
trumfovala, jak obdarují prvního
občánka roku 2000, jsme se roz-

hodli, že odměníme všechny děti,
které se v tom roce narodí,“ vzpomíná starosta města Pavel Vondrys. A tak všechny strakonické
děti narozené na prahu nového
milénia dostaly 500 korun. O rok
později už byla tato částka navýšena na 5000 Kč. Nárok na ně od
té doby má každý nový občánek
Strakonic, jehož maminka je zde
hlášena k trvalému pobytu a rodiče nepatří mezi dlužníky města.
(PR)

Chepteovi se stali občany České republiky. Foto: I. Malotová, archiv MěÚ
Rodina Chepteových tu žije již
14 let a naše země je pro ně domovem, kde našli zázemí i nové přátele. Pětačtyřicetiletý Iurie i jeho
manželka jsou původní profesí
učitelé výtvarné výchovy. Do Čes-

v lese. Ve volném čase se vracejí
ke svému původnímu oboru a věnují se kresbě a malování. Jejich
zatím nenaplněným snem je moci
uplatnit v praxi své vzdělání a zkušenosti.
(PR)
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ZPRÁVY
Psí exkrement na
chodník nepatří
Dne 1. 12. 2013 se
na služebnu MP dostavila žena s tím, že v křižovatce ulic Komenského a 5. května
přecházela dívka se dvěma psy.
Jeden z nich na chodníku vykonal potřebu. Když žena majitelku
upozornila na to, aby po svém
psu uklidila, vysmála se jí a pokračovala směrem k nádraží.
Strážník MP provedl kontrolu
nádraží, kde ženu našel. Ta se ke
znečištění doznala. Byla vyřešena
v blokovém řízení a exkrement
odstranila.
Z pachatele drobné krádeže se
vyklubala osoba hledaná
V pátek 6. 12. jsme přijali oznámení od pracovnice marketu na
Katovické, že zde zadrželi pachatele drobné krádeže. Jelikož muž
neměl u sebe doklad totožnosti,
byl předveden na OO PČR. Zde
bylo zjištěno, že se jedná o osobu
hledanou Policií ČR.
Žena nalezla injekční stříkačku
Dne 10. 12. jsme přijali oznámení
na tísňovou linku MP od ženy, že
v Rennerových sadech nalezla
použité injekční stříkačky.

Důležité informace – nikdy na
jehlu nesahat ani nikam neodhazovat, zavolat tísňovou linku.
Hlídka jehly uloží do plastového
kontejneru, který je pak převeze
k dalšímu opatření.
Muž kopal do vozidel
V pátek 13. 12. jsme přijali oznámení, že v ulicí Bezděkovské muž
kope do zaparkovaných vozidel.
Strážník MP kamerovým systémem zjistil, že se muž nachází
v ulici Na Ohradě, bouchá do
odpadkových košů a pokřikuje
na kolemjdoucí. Hlídka MP muže
zastavila a provedla kontrolu totožnosti. Následně bylo zjištěno,
že jsou poškozena dvě vozidla. Na
místo byla přivolána hlídka PČR.
Majitelé poškozených vozidel
uvedli, že promáčkliny již na vozidlech měli a nechtěli dále nic
řešit. Celá událost byla řešena
jako přestupek.
Muž se bavil poškozováním vozidel
Dne 19. 12. přistihla hlídka MP
v ulici Na Ohradě muže, který
poškozoval ve dvoře mezi obchodními domy zaparkované vozidlo.
Jelikož se muž dopustil tohoto
přestupku již opakovaně, předali

Místní akční skupina
LAG STRAKONICKO, o. s.,
ve spolupráci
s Provozně ekonomickou fakultou
České zemědělské univerzity v Praze
zahajuje

výuku Virtuální Univerzity třetího věku v několika konzultačních střediscích na území MAS.

Výukový program VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

ho strážníci na MÚ Strakonice,
odbor vnitřních věcí.
Muž byl hospitalizován
Dne 20. 12. jsme přijali oznámení
od vedoucí z marketu v ulici Ellerově, že je zde muž, který údajně
ztratil paměť a chová se pomateně. Muž hlídce sdělil, že se necítí
zdravotně dobře a přemýšlel i o sebevraždě. Proto byla na místo přivolána RZS, která muže odvezla
k následnému ošetření.
Hořel kontejner
V neděli 22. 12. jsme přijali oznámení od muže, že v ulici V Ráji hoří kontejner. Na místě hasiči společně se strážníky kontejner zalili
vodou. Protože kontejner zde hořel v krátké době již několikrát, byla na místo přivolána hlídka OO
PČR, která si událost převzala
k dalšímu šetření.
Lavička stála v cestě vozidlu
Dne 23. 12. zjistil strážník pomocí
kamerového systému, jak na Velkém náměstí řidička osobního automobilu nabourala do betonové
lavičky. Hlídka MP zjistila, že lavička je poškozená. Protože došlo
k poškození veřejně prospěšného
zařízení, byla na místo přivolána
hlídka Policie ČR, která si událost
převzala k dořešení.
Poděkování oznamovateli za všímavost
Poděkování patří muži, který nám
dne 23. 12. oznámil, že v ulici
Havlíčkově leží na zemi muž.
Strážníci jej na místě našli. Tento
jim sdělil, že se nemůže postavit
na nohy z důvodu bolesti zad a požádal o lékaře. Byla přivolána
RZS, která muže odvezla na ošetření.
Muži platili kradenými stravenkami
Dne 31. 12. jsme přijali oznámení
od pracovnice marketu v ulici

Od roku 2014 bude výuka probíhat přímo ve Strakonicích ve
výukovém středisku Akademie rozvoje venkova, Palackého náměstí čp. 1090.
Přihlášky v Informačním centru pro seniory, U Sv. Markéty 58,
tel.: 383 700 777, e-mail: seniori@mu-st.cz.
Další informace Vám poskytne:
Ing. Iveta Švelchová, tel.: 732 512 831,
e-mail: svelchova.iveta@seznam.cz
8

Smetanově, že před chvílí zde zaplatili dva muži stravenkami, které byly na zadní straně označeny
razítkem jiného marketu. Strážník
vše ihned oznámil na Policii ČR,
protože se pravděpodobně jednalo
o odcizené stravenky z předchozího dne. Jeden z mužů se ještě nacházel v marketu a druhý byl zastižen u budovy okresního soudu.
Na dotaz, kde stravenky vzali, odpověděli, že je dostali. Oba muži
vrátili zboží a celou událost si převzala Policie ČR k dalšímu šetření.
Dopravní značení se stalo terčem útoku
Poděkování patří muži, který nám
dne 23. 12. oznámil na linku tísňového volání (156), že na Velkém náměstí je muž, který lomcuje s dopravní značkou. Strážník
pomocí kamerového systému muže našel a zjistil, že dopravní značku muž ohnul a sedí vedle na zemi. Po chvíli muže zvedl jiný muž
a odešel s ním směrem k Bavorově ulici, kde již byli zastaveni hlídkou MP. Oba muže strážníci ztotožnili. Jelikož se jeden z mužů
k výše uvedenému přestupku přiznal, bylo na místě sepsáno oznámení o přestupku a předáno na
MÚ Strakonice.
„V cestě stálo vozidlo“
Krátce po půlnoci dne 30. 12.
strážník pomocí kamerového systému zjistil, jak dva mladíci v ulici
Lidické vyskočili na přední kapotu
vozidla. Přeběhli po střeše na zadní kapotu a seskočili na vozovku.
Poté se vydali do ulice Sokolovské. Zde je však již zastihla hlídka
MP. Oba mladíky strážníci ztotožnili. Pak byl ve spolupráci s Policií
ČR zjištěn majitel vozidla. Ten si
vozidlo prohlédl a uvedl, že na vozidle jsou stopy od bot, ale k žádnému poškození nedošlo. Strážníci pak oba mladíky vyřešili za
přestupek na místě v blokovém řízení.
Milan Michálek, velitel strážníků

PUTOVÁNÍ ZEMÍ ZAMYŠLENOU ZÍSKALO OCENĚNÍ
Projekt „Ekologická výchova města Strakonic v praxi aneb Krok za
krokem Zemí zamyšlenou“ získal
na sklonku loňského roku zvláštní
ocenění v rámci udílení Ceny krajiny Rady Evropy.
Ekologicko osvětový projekt odboru životního prostředí Měst-

ského úřadu Strakonice byl realizován v letech 2003–2012. Na
něj vloni navázal další cyklus
Zahradou poznání, který letos bude věnován Putování básnickou
krajinou.
Více v příštím Zpravodaji.
(PR)
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ŠKOLSTVÍ/SENIOŘI

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL VE STRAKONICÍCH PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

pro děti narozené od 1. 9. 2007 do 31. 12. 2007, které nebyly zařazeny do školní docházky ve školním roce 2013/2014, narozené
od 1. 1. 2008 do 31. 8. 2008 a všechny děti, které měly pro školní rok 2013/2014 odloženou školní docházku.
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých základních škol zřizovaných městem Strakonice
oznamuje, že zápis proběhne v těchto termínech:

čtvrtek 13. února 2014 od 14 do 18 hodin
pátek 14. února 2014 od 14 do 18 hodin
Školské obvody základních škol zřizovaných městem Strakonice jsou
stanoveny Obecně závaznou vyhláškou města Strakonice č. 3/2012
a smlouvami o zajištění plnění povinné školní docházky s níže uvedenými obcemi. V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, je ředitel spádové školy povinen přednostně přijmout žáky s místem
trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy.
Tímto opatřením není dotčeno právo rodičů vybrat si pro své dítě školu
jinou než spádovou.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POVÁŽSKÁ
STRAKONICE
B. Havlasy, Boubínská, Bučkova,
Českých lesů, Hajská, Hallova,
Hraniční, Chmelenského, K. Dvořáka, K Hajské, Lesní, Modlešovice, Na Muškách, Na Stráni, Nad
Školou, Nebřehovická, Podsrp,
Podsrpenská, Pohraniční stráže,
Povážská, Přední Ptákovice, Ptákovická, Strojařů, Šumavská,
Tovární, Trachtova, U Hajské,
U Studánky, U Vodojemu (Přední
Ptákovice), U Zahrádek, Václavská, Volyňská
obce: Jinín, Miloňovice, Mnichov,
Nebřehovice, Přední Zborovice,
Rovná, Slaník

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRAKONICE,
KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD 882
Arch. Dubského, Baarova, Blatenská, Borová, Březová, Budovatelská, Buková, Dr. Jiřího Fifky, Erbenova, Jedlová, Jiráskova, Krále
Jiřího z Poděbrad, Máchova, Mánesova, Mezi Lesy, Mikoláše Alše,

MUDr. K. Hradeckého, Myslivecká, Na Střelnici, Na Výsluní, Nerudova, Písecká, Pod Hájovnou,
Pod Hliničnou, Pod Kuřidlem,
Pod Lesem, Prof. A. B. Svojsíka,
Prof. Skupy, Radomyšlská, Raisova, Šmidingerova, Švandy dudáka, Tisová, Tylova, U Cihelny,
U Řepické zastávky, U Vodojemu
(Strakonice I), V Ráji, Větrná, Vodárenská, Vrchlického, Za Pilou,
Za Rájem, Zvolenská
obce: Třebohostice, Únice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRAKONICE,
DUKELSKÁ 166
5. května, Alf. Šťastného, Bažantnice, Bezděkovská, Dopravní,
Družstevní, Dukelská, Ellerova,
Heydukova, Holečkova, Hradební, Jeronýmova, Kalvárie, Klostermannova, Kochana z Prachové,
Komenského, Krátká, Lázeňská,
Luční, Mlýnská, Na Dubovci, Na
Křemelce, Na Ohradě, Na Ostrově, nábřeží Otavy, Nábřežní, Nádražní, Palackého náměstí, Pod
Hradem, Podskalská, Prácheň-

ská, Sídliště 1. máje, Stavbařů,
Školní, Textiláků, Tržní, U Blatenského mostu, U Blatského rybníka, U Nádraží, U Náhonu, U Sv.
Markéty, U Židovského hřbitova,
V Holi, V Lipkách, Zámek, Zeyerovo nábřeží
obce: Drachkov, Libětice, Mutěnice, Pracejovice, Radošovice, Sousedovice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
F. L. ČELAKOVSKÉHO,
STRAKONICE, JEZERNÍ 1280
budova v Chelčického ulici 555
B. Němcové, Bahenní, Bavorova,
Čelakovského, Dražejov, Havlíčkova, Hrnčířská, Husova, Chelčického, Jezerní, K Dražejovu,

Katovická, Kopretinová, Kosatcová, Kosmonautů, Labutí, Leknínová, Lidická, Liliová, Lipová,
Mírová, Mládežnická, Na Hrázi,
Na Rozhledech, Na Stráži, Nová,
Obránců míru, Otavská, P. Bezruče, Pionýrská, Plánkova, Podskalí, Pomněnková, Rybniční, Sadová, Sasanková, Skalní, Slunečná,
Smetanova, Sokolovská, Spojařů,
Střela, Sv. Čecha, U Větrolamu,
U Vrbiček, Velké náměstí, Virt,
Virtova, Vodní, Zahradní, Zvonková, Želivského, Žižkova
obec: Droužetice
Při zápisu předloží rodiče občanský průkaz a rodný list dítěte.
Bližší informace rodiče získají přímo na jednotlivých ředitelstvích
základních škol.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
na Gymnáziu ve Strakonicích
pro žáky ZŠ (od 5. třídy)
a jejich rodiče
12. 2. 2014
14.30–18.00 hod.
l
l
l

informace o studiu a přijímacím řízení
možnost prohlídky celé školy
zajímavý program v odborných učebnách
Těšíme se na Vás!
Tel.: 383 321 281
e-mail: skola@gymstr.cz
www.gymstr.cz

Reprezentační ples Gymnázia Strakonice

„CESTA DO HLUBIN KANTOROVY DUŠE“
OKÉNKO PRO SENIORY
Doporučujeme
od 12. 12. 2013 je denně otevřeno Informační centrum pro seniory U Sv. Markéty 58 – potřebujete poradit, získat informace? Přijďte
11. 2.
Kurzy počítačové gramotnosti, ŠK, str. 15
Josef Režný – vzpomínkový večer, MSP, str. 15
16. 2.
Taneční odpoledne s písničkou, MěKS, str. 16
17. 2.
Neznámí hrdinové, AVČ ŠK, str. 15
18. 2.
Strakonické příběhy, ŠK, str. 15
Zimní přechod Tater, Gymnázium, str. 14
22. 2.
Výlet k Barrandovským skalám, ŠK, str. 15
Seniorské středy, MěKS, str. 16
Bruslení a plavání pro seniory, STARZ, str. 13
Informace k Univerzitě 3. věku, str. 7 a 9
Rada seniorů

14. 3. 2014 od 20.00 hodin v Městském domě kultury
ve Strakonicích
Informace a předprodej vstupenek:
383 313 111, 732 930 464, kostkova@gymstr.cz

UNIVERZITA 3. VĚKU
Již od září loňského roku Vás
informujeme o možnosti zahájit
pro seniory Univerzitu 3. věku ve
spolupráci s Regionální kanceláří při Karlově univerzitě – centrem pro celoživotní vzdělávání,
které bylo ve Strakonicích otevřeno.
Dodnes jsme však nedostali potvrzeny žádné naše návrhy.
Důvodem je uváděný nedostatek

financí, které zatím UK nemá
k dispozici.
To, co z počátku vypadalo zajímavě, nemá, bohužel, dodnes žádné
řešení.
O dalším vývoji si přečtete v některém z příštích číslech Zpravodaje. Pro zájemce se ale nabízí
další možnost – Virtuální univerzita 3. věku (str. 7).
Rada seniorů
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ZDRAVÉ MĚSTO

VE STRAKONICÍCH TO LÉPE VYPADÁ I DÍKY VÁM

Ohlédnutí za prvním rokem kampaně Strakonice čistější a krásnější
V letošním roce se
Strakonice přidaly
do velké rodiny
měst, ve kterých
občanům není lhostejné, jak vypadá jejich okolí. Ve světě jsou tato
města zapojena často prostřednictvím některé neziskové organizace do celosvětové kampaně
Ukliďme svět! – Clean up the
World. U nás dostala tato kampaň
místní kabát v podobě názvu
„Strakonice čistější a krásnější!“.
Logo k tomuto názvu navrhli dětští zastupitelé, kteří se také do
kampaně aktivně zapojili.

Dětští zastupitelé sázeli květiny.

Na počátku bylo…
Nikoliv slovo, ale čin. Místní kampaň Strakonice čistější a krásnější
měla nač navazovat. Byly to například dlouholeté aktivity Českého
svazu ochránců přírody, který je
již tradičně k celosvětové akci Clean up the World připojen. Tradici
má i jarní úklid řeky Otavy, který
organizuje Otavská plavba.
Dalším zdrojem inspirace byly
pravidelné jarní dobrovolnické
úklidové brigády, které realizoval
odbor životního prostředí MěÚ
a kancelářští pracovníci Technických služeb Strakonice. Z akce
odboru se před dvěma lety stala
poprvé akce dobrovolníků celého
úřadu, a přidáme-li k tomu fakt,
že jsme zdravé město, které chce
cíleně zapojovat do dění i občany, byl k celoměstské kampani již
jen krůček.

Mládí vpřed
Daného tématu se chopili i dětští
zastupitelé, iniciovali vznik loga
kampaně a přidali celou řadu aktivit – soutěží v třídění tetrapacku
počínaje, přes úklid lokality za
Nákupním parkem ve Strakoni10

cích a sázení květin u OD Prior,
až po návštěvu skládky ve Vydlabech. Aktivity jim zaplnily celou
první polovinu roku.

Společný jarní úklid
Největší akcí celého roku byl společný jarní úklid. Díky tuhé zimě
sice panovala obava, zda bude
v daný čas město bez sněhu. Do
akce ve čtvrtek 11. dubna vyrazili
opět dobrovolníci z úřadu, přidaly
se technické služby, dobrovolníci
z neziskových organizací i jednotliví občané. Na závěrečném
společném pečení vuřtů na „cir-

Foto: M. Bláhová, archiv MěÚ
kusplace“ se sešlo 127 dobrovolníků všech věkových skupin. Ti si
odměnu zasloužili, neboť celkem
sebrali 3,3 tuny odpadků ve 110
pytlích.

FÓRUM MLÁDEŽE SE VE STRAKONICÍCH LETOS USKUTEČNÍ
POPRVÉ
Zdravé město Strakonice, Středisko ekologické výchovy SEVER a Národní síť zdravých měst ve spolupráci s DDM Strakonice uspořádají
28. února „Fórum mládeže aneb Desatero problémů města Strakonic očima žáků a studentů základních a středních škol“. Po dobrých
zkušenostech jiných zdravých měst v ČR tak i Strakonice uspořádají
akci, jejíž cílem je, aby i mládež měla možnost ovlivnit cestu budoucího
rozvoje města. První fórum pro děti a mládež uspořádalo město Litoměřice v roce 2010.
Michal Novotný, koordinátor Zdravého města Strakonice
kampaň i mezinárodní rozměr – do
akce se zapojilo 16 studentů z Oregonu z USA a jejich doprovod.

V kampani se nejen uklízelo,
ale i zkrášlovalo
Možnost získat prostředky na
údržbu okolí svého domu využila
hned tři SVJ, která získala ze Společného grantu komunitní nadace a Zdravého města celkem
43 000 Kč, například na úpravu
předzahrádky, nové stromky, či
herní prvky pro děti. Více zeleně na
Strakonicko se vrátilo do přírody
díky projektu odboru životního
prostředí s názvem Putování románovou krajinou. V rámci tohoto
projektu se vrací do přírody původní odrůdy ovocných stromů a na
místě výsadby je vytvořeno vzpomínkové místo na významného literáta s daným místem spojeného.
Stromky se díky dobrovolníkům
z městského úřadu sázely i ve Strakonicích. V lokalitě Banín u Starého Dražejova jich bylo vysázeno 30.

Určitě to jde čísly - celkem se zapojilo téměř 700 lidí (o kterých víme), kteří sebrali odhadem okolo
300 pytlů odpadu z míst nevhodných pro strojové čištění a ulevili
tak městu a okolí o více jak 10 tun
odpadků.
Za mnohem důležitější ale považujeme samotný fakt, že se dané
akce v našem městě uskutečňují
a že se podařilo zapojit aktivní lidi do péče o své město. Všem
dobrovolníkům, kterým není lhostejné jejich okolí, patří velký dík!

P.S.: Nekončíme
Už teď můžete přemýšlet o tom,
čím přispějeme k čistějším a krásnějším Strakonicím v letošním
roce. Určitě by pomohlo si Strakonice neznečisťovat, spíše než
následně čistit, ale to je běh na
dlouhou trať. Můžete tedy opět
počítat s jarním úklidem, pokusíme se ke spolupráci přizvat i osadní výbory a další skupiny obyvatel.
Připravován je opět Společný

Zapojil se skoro každý
Společným úklidem ale aktivity za
Strakonice krásnější a čistější zdaleka nekončily. Do dalších úklidů
se pustily jiné skupiny. Ještě před
společným jarním úklidem spojila Šmidingerova knihovna jednu
svoji akci s úklidem u Staré řeky.
Tradičně na jaře pečují o okolí
svého domu i obyvatelé bytového
družstva Strakonice z Ellerovy ulice 1099, kteří uklízejí pravidelně
2x ročně. Úklid okolí není nic cizího ani pro děti z MŠ Holečkovy.
Na již zavedený úklid řeky Otavy
letos navázal i úklid Volyňky, kde
se zapojila Šmidingerova knihovna, Sunshine cabinet, Jsme Strakonice, ČSOP, Volyně v dolyně
a další. Geokešeři z celé České republiky zorganizovali své III. jarní
gruntování na Podskalí. Celkem
na Podskalí přírodě pomáhalo 50
účastníků, z toho bylo 15 dětí.
A v půlce května dostala místní

Proběhly jarní a podzimní výsadby ovocných stromů.
Foto: Archiv MěÚ Strakonice
grant
s Komunitní nadací BlanicSuma sumárum
ko – otavskou. Město podává žáNa podzim zakončila kampaň
dost o dotaci na pilotní projekt
symbolicky opět akce ČSOP
separace bioodpadu a domácí
a Ekoporadny Šmidingerovy
kompostování. Možná přibudou
knihovny, 28 účastníků uklidilo
i další novinky, třeba proč uklízet
lokalitu pískovny V Holi.
PET lahve, když můžeme pít
Jak nejlépe shrnout první rok kohoutkovou vodu?
kampaně Strakonice čistější Michal Novotný, koordinátor
Zdravého města Strakonice
a krásnější?

ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE 2/2014

ZÁBAVA

UDÁLOSTI A ŽIVOTNÍ VÝROČÍ OSOBNOSTÍ V ÚNORU

PRANOSTIKA

l

„Na Svatého Valentýna,
zamrzne i kolo mlýna.“
(14. 2.)
l

l

Pranostiku nakreslili žáci
z výtvarného oboru ZUŠ
Strakonice pod vedením
Mgr. Ivany Schwarzové.

l

David Bašta, 14 let

2. 2. 1929 – narodila se Věra
Chytilová, filmová režisérka
a scénáristka (85. výročí narození)
8. 2. 1834 – narodil se Dmitrij Ivanovič Mendělejev, ruský
chemik (180. výročí narození)
10. 2. 1929 – narodil se František Nepil, prozaik a scénárista (85. výročí narození)
12. 2. 1804 – zemřel Immanuel Kant, německý filozof
(210. výročí úmrtí)

l

l

15. 2. 1924 – narodil se Jiří
Šlitr, hudební skladatel, zpěvák a herec (90. výročí narození)
24. 2. 1684 – narodil se Matyáš Bernard Braun, sochař
a řezbář (330. výročí narození)

Regionální osobnost:
16. 2. 1914 – se ve Strakonicích
narodil Jiří Rejžek, akademický malíř, grafik, sochař, ilustrátor (100. výročí narození)

JOSEF REŽNÝ BY OSLAVIL 90. NAROZENINY
Čas plyne rychle a neúprosně odměřuje život každého z nás. Je tomu již více než rok, co navždy
odešla výrazná osobnost strakonického kulturního života – Josef
Režný. O letošních Hromnicích
(2. února) to je již 90 let, kdy se
ve Strakonicích narodil. Od dětství se u něj projevoval hudební
talent. Po válce působil jako sbormistr strakonického mužského
pěveckého spolku Palla ČZ, hrál
také v komorním smyčcovém
uskupení. Po studiích se hudbě
ale profesionálně nevěnoval. Založil rodinu a pracoval jako učitel,
úředník, po určitou dobu i jako
dělník v ČZ. Svou pracovní kariéru završil jako ředitel Městského
muzea ve Volyni.

Kristýna Němejcová, 9 let

ÚNOROVÁ KŘÍŽOVKA

Josef Režný je odborníky považován za jednoho z největších znalců
v oboru lidových hudebních nástrojů se specializací na dudy, jež
dlouhodobě zkoumal, propagoval
a také na ně učil hrát.
Ve vztahu k městu Strakonice má
značný význam tradice mezinárodních dudáckých festivalů. Ty, ještě
spolu s manžely Soukupovými, spoluzakládal právě Josef Režný. Festivalu v letech 1955–1961 předcházely Jihočeské slavnosti písní a tanců.
Ještě na sklonku svého bohatého života se Josef Režný věnoval
publikační činnosti, díky níž se
podařilo zaznamenat množství
regionálních reálií, které už dnes
v terénu nenajdeme. Přestože
o panu Režném můžeme dnes

Josef Režný by se v letošním roce dožil devadesáti let.
Čím méně určitá organizace produkuje, tím častěji se…
Murphy
1) čtyři sykavky, společenství
rostlin, státní podnik
2) značka el. spotřebičů, výrobek, příslovce místa (knižně)
3) kruh, umělecké jméno české
zpěvačky a herečky, starší
mužské jméno
4) chem. zn. yttria, SPZ Čadu,
americký spisovatel, iniciály
slovenského režiséra, SPZ Litoměřic
5) tajenka
6) chem. zn. draslíku, zrušení,
chem. zn. chloru, lékařské
označení soli

7) angl. „na“, spisy k likvidaci,
angl. „jíst“, předložka
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

malá sekyra
číslovka, zkouška
obchodní bilance, Tech. služby
soutok, 12 měsíců
dna
ovinut (a=á), značka poloměru
návod, angl. „ne“
zorané pole
chlév, opaky dobra
příslovce, český literární kritik
český režisér a herec
lůžka

Měl řadu různorodých zájmů,
např. působil i ve skautingu. Jeho
velkou zálibou se stala lidová hudba a v širším záběru i národopis.
Jako mladý působil krátce ve Strakonické dudácké kapele založené
Jiřím Malkovským. Po jejím zániku pak založil a vedl Národopisný
soubor, který roku 1950 přijal název Prácheňský soubor lidových
písní a tanců. Josef Režný také zastával různé funkce v oblasti lidové kultury. Široký záběr jeho činnosti dokládají výsledky terénních
sběrů a další materiály z oblasti
Prácheňska, které jsou uloženy ve
volyňském a strakonickém muzeu
a také v okresním archivu.

Foto: Archiv MěÚ

hovořit už jen v minulém čase,
plody jeho práce tu zůstávají dále.
Pokud byste chtěli společně zavzpomínat na tohoto zajímavého
člověka a poslechnout si i hezké lidové písničky, tak Vás strakonické
muzeum srdečně zve na Vzpomínkový večer k nedožitým 90. narozeninám Josefa Režného. V pořadu
budou zastoupeny vzpomínky pamětníků, písničky a tance v podání
Prácheňského souboru a hostů,
dobové filmy a fotografie. Akce se
uskuteční v úterý 11. února 2014
v 19 hodin v Rytířském sále strakonického hradu.
Irena Novotná, Muzeum středního
Pootaví
11
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BASKETBALOVÁ LIGA STRAKONICKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL
ZAHÁJENA

Slavnostní zahájení basketbalové
ligy strakonických základních škol
se uskutečnilo v polovině prosince, kdy byla dětem rozdána trička,
ve kterých budou reprezentovat
svoji školu. Zahájení bylo okořeněno přítomností dlouholeté vynikající reprezentantky Hany Horákové–Machové, která byla na
roztrhání při rozdávání svých podpisů, a také zavzpomínala na svůj
dorostenecký věk, kdy proti Strakonicím hrála. K ozdobám patřilo
i utkání sportovních komentátorů
ČT (Kalemba, Smetana, Bažant
a další) s našimi Magpies, stejně
jako závody minidětí.
Basketbalová soutěž bude dlouhodobá, každý tým sehraje v průběhu měsíce dva až tři zápasy v tělocvičně své školy za přítomnosti
svých fandících spolužáků. Samotné finále pak proběhne v červnu. Soutěž je určena pro smíšená
družstva dívek a chlapců ze 2.–4.
tříd. Hlavním cílem je přivést děti
ke sportování, vytvoření vztahu
k reprezentaci své školy a ideálem

je, aby se i ostatní děti zapojily
svými komentáři k zápasům na
nástěnkách své školy nebo i svými
kresbami. V roli soudců budou
starší basketbalové děti, ale bude
i snaha otevřít cestu novým soudcům.
Nad soutěží převzal záštitu starosta města Pavel Vondrys, který při
zahájení představil putovní pohár, o který budou děti bojovat pro
svou školu. Soutěž je finančně
podpořena městem Strakonice.
Hrát budou díky pochopení ředitelů škol, kteří si zaslouží poděkování za podporu, dva týmy ze ZŠ
F.L. Čelakovského, ZŠ Povážské,
ZŠ Dukelské a ZŠ Poděbradovy.
První utkání bylo sehráno mimořádně v hale STARZ a nastoupili Borci proti Supermanům (jména týmů byla vymyšlena dětmi),
v únoru budou již zapojeny všechny týmy.
Hlavními organizátory a dušemi
jsou Radka Drnková, Aleš Svoboda a Milan Janda.
Miroslav Vondřička

Z HISTORIE LYŽOVÁNÍ

la Vávrová, Jana Němejcová,
Jolana Renčová, Hana Cibulková,
Martin Kvapil, David Chudoba,
Vojtěch Škop, Ondřej Šimek,
Martin Tuček, Adam Drančák
(1973–74), Lenka Tučková, Len-

MS 1985 v Seefeldu bylo převratné i v jiných věcech. Z tisku: „Situaci běžců a běžkyň zkomplikovala převratná změna ve způsobu
běhu (Siitonenův krok, jednostranné a oboustranné bruslení) a s ní
související změny v přípravě lyží
pro závod. Protože předsednictvo
FIS ani běžecká komise FIS v tomto směru nevydaly žádné pokyny,
rozhodl se technický delegát FIS
na první schůzi s vedoucími družstev pro hlasování. To vyznělo většinou jednoho jediného hlasu ve
prospěch bruslení, přičemž rozhodným byl hlas zástupce v klasice velmi málo známé země – Austrálie.“
Z dnešního pohledu velmi zajímavé začátky bruslení…
Běžeckou částí lyžařského oddílu
TJ ČZ v 80. letech postupně prošli, s většími či menšími úspěchy
a po různě dlouhou dobu, tito závodníci: Martina Vitoušová, Silvie
Kristková, Štěpánka Koubová, Jana Zachová, Jan Žák (ročníky
narození 1977–78), Olga Kratochvílová, Lenka Čutová, Kamila
Neubauerová, Jaroslava Lebedová, Zdena Zelená, Adam Drančák,
Petr Vokatý, Radek Vlk, Petr a Milan Jůzek, Jarda Šebesta, David
Půbal, David Chudoba (1975–
76), Klára Frýdlová, Pavla Kohoutová, Radka Šochmanová, Gabrie12

NOVÝ SPORTOVNÍ KURZ PRO DĚTI
Capoeira – brazilské bojové
umění kombinující tanec, boj
a akrobatické prvky otevírá od
února kurz pro děti od pěti do
deseti let.
Kurzy budou probíhat ve středu
od 16.30 do 17.30 hodin v ZŠ Dukelské. Ve Strakonicích jsou již

JITKA HANUŠOVÁ
TJ ČZ STRAKONICE – ODBOR SPV (SPORT PRO VŠECHNY)
Srdečně zve vaše děti na

POHYBOVÉ AKTIVITY
Úterý 15–16 hod., pro děti 3–4 roky
Čtvrtek 15–16 hod., pro děti 5–6 let
Ve výměníku na parkovišti u Bati. Zahájení 4. 3. 2014.
Kontakt: 606 644 590, přihlášky formou SMS
Oddíl házené TJ ČZ a DDM Strakonice zve

chlapce a děvčata z 1. tříd a předškoláky do

VŠEOBECNÉHO SPORTOVNÍHO KROUŽKU
Pravidelné cvičení se koná v tělocvičně TJ ČZ Strakonice, Máchova ulice čp.
108, každou středu od 16.00 od 17.00 hodin, možno nezávazně vyzkoušet.
Děti ze 2.–3. tříd mohou navštěvovat přípravku házené, která má tréninky rovněž v tělocvičně TJ ČZ každé pondělí a čtvrtek.
Bližší informace na mobilu 721 244 825, nebo přímo v tělocvičně TJ ČZ
v Máchově ulici čp. 108.
Pavel Halgaš (1968), Hana Hrušková, Martina Reitmajerová, Bohumil Melichar, Pavel Holman,
Pavel a Milan Dadák, Jiří Šimeček
(1967), Martina Hnutová, Petr
Jánský, Petr Mišák (1965–66),

Družstvo běžců – žáků pod vedením pí Hruškové.
Foto: Archiv Radka Sosny
ka Zachová, Anna Bejvlová, Radek Pavelka, Robert Půbal, Filip
Novotný, Tomáš Pála (1972), Ondřej Jánský, Jiří Kvapil, Martin Čihák, Martin Strnad, Tomáš Dunovský (1971), Libuše Slavíková,
Radek Sosna, Pavel Melichar,
Jaroslav Kovárna (1970), Hana
Loudínová, Richard Jirouš, Petr
Haloun, Ondřej Škop, Vít Šimeček, Václav Zach, Filip Šilhan (1969), Dana Rychtářová,
Iva Chudobová, Ivana Šebestová,
Laďka Chromá, Ladislav Provod,

kurzy pořádány pro děti od 15 let
a dospělé pod vedením přímo Brazilcem Manso, a to vždy ve středu
a v pátek od 17.30 do 18.30 hodin
ve zmíněné škole.
Přihlášky pro děti a více informací na tel.: 774 332 499, nebo na
www.capoeiratribo.com.

Stanislava Havířová, Petra Stibůrková, Zdena Rychtářová, Lenka
Hlubučková, Iveta Vráblíková,
Ivana Vráblíková, Pavel Haloun,
Petr Bečvář, Josef Grametbauer
(1964–63), Ludmila Půbalová,
Pavel Levora, Rostislav Vácha,
Pavel Stibůrek, Jiří Kvapil st., Vilda Jirouš, Ludvík Neubauer…
(omlouvám se za strohý výčet
jmen a všem, na které jsem zapomněl…).
V roce 1986 bylo v TSM ve Strakonicích vedeno 9 závodníků pod

vedením trenéra Václava Půbala.
Mladí lyžaři–běžci TJ ČZ Strakonice se zúčastnili, spolu s dalšími
závodníky kraje, 2.–3. ledna 1988
Šumavského poháru v rakouském
Sandlu. Byl to po dlouhé době
první zájezd do západních zemí,
který navázal na dřívější příhraniční spolupráci. Jedním z iniciátorů byl Ing. Jan Žák, v té době
šéftrenér SVS M na Zadově. Strakonický oddíl reprezentovali: Martin Tuček, David Půbal, Kamila
Neubauerová (r. n. 1975), Martin
Kvapil (1974), Robert Půbal,
Radek Pavelka, Lenka Tučková
(1972), Jiří Kvapil (1971), trenéři
Václav Půbal, Ing. Jan Žák. V nominaci byl i autor těchto řádků,
tehdy již v barvách TJ Šumavanu
Vimperk, pro nemoc však neodcestoval.
Rok 1988 – na soutěž krajských družstev sportovně talentované mládeže v běhu na lyžích
byli za náš oddíl nominováni
dorostenci Robert Půbal a Radek
Pavelka (+ trenér Václav Půbal).
Absolvovali týdenní soustředění
v Harrachově–Rýžovišti v termínu
7.–13. 3. 1988. Na závěr soustředění se uskutečnily závody na
7 km, kde Robert Půbal obsadil
14. a Radek Pavelka (zvaný Lápa)
28. místo.
Z pramenů čerpal Radek Sosna,
Ski klub Strakonice
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mužů bude na podzim hodně silné. Další příprava na prvoligovou
sezonu proběhla na vítězných turnajích v Linzi a v Libčicích nad
Vltavou.
Období prázdnin bylo věnováno
činorodé práci. Nezištnou a poctivou prací řady členů oddílu se podařil naplnit smělý záměr, kterým
bylo rozšíření a renovace stávajícího bufetu. Znovu se ukázalo,
že „házenkáři umí“. Slova uznání
všech hostujících soupeřů, kteří
znali původní skromné podmínky,

v kterých jim bylo poskytováno
občerstvení, samozřejmě potěšila.
Událostí pro oddíl byla na začátku září dvě přátelská utkání
s mužskou reprezentací Kuvajtu.
Naše mládež (mladší a starší žáci
i dorostenci) si zahrála s družstvy
Sporting Club Kuwait…
Tradičním rozjezdem v mistrovských soutěžích dospělých je Český pohár. Ženy ve druhém kole
hostily prvoligový DHC SVŠ Plzeň
a jednobranková porážka vznikla
brankou, obdrženou čtyři sekundy
před závěrečným hvizdem.
Ve II. lize to pak nebyla žádná sláva, čtvrté místo po podzimu bylo
obrazem reality.
Muži se opět dostali až do osmifinále ČP, kde je v kvalitním utkání
zastavily extraligové Lovosice. Coby nováček I. ligy šli do soutěže
s cílem hrát uprostřed tabulky
a po polovině soutěže byli čtvrtí!
Hodně k tomu pomohli výteční diváci, na všech utkáních bylo vyprodáno. Potěšilo zapojení mladých hráčů kolem zkušeného
Martina Mošovského, jarní zkušenosti z extraligového hostování
v Třeboni zúročili i David Zbíral,
Miroslav Masák a Michal Tockstein. Uplatnění v celku našli i dorostenci – brankář Pavel Kaufman, Roman Marienka a Michal
Krejčí! Na hostování přišel třeboňský brankář Jakub Jareš a rázem jsme měli, spolu s Jiřím Vosobou, tři výborné brankáře.
Úspěšné tažení mužů přitáhlo do
oddílu řadu bývalých hráčů, a tak
nebyl problém přihlásit do krajského přeboru vedle B týmu dokonce i „céčko“! Pohled na tabulku po podzimu potěšil, „béčko“
první, „céčko“ druhé…
Jiří Dobeš

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

FITNESS PLAVECKÝ STADION

90 LET STRAKONICKÉ HÁZENÉ POHLEDEM DO HISTORIE  ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ
Nový rok 2012 zahájili minižáci
vítězně na turnaji v Praze a potěšili trenérskou dvojici Michala
Fencla a Jaroslava Miklase. Tradičně na počátku ledna také hráli
naši starší žáci Jihočeský pohár
v Třeboni. Trenérská dvojice Roman Nejdl a Jindřich Kosák byla
spokojena s druhým místem za
SKP Bratislava. Krásným úspěchem bylo vítězství mladších dorostenek na Bohemia Cup 2012
v Plzni, kterým děvčata udělala radost další trenérské dvojici Davidovi Darebnému a Kateřině Moravcové. Mladší žáci pod vedením
Romana Marienky vyhráli výtečně
obsazený turnaj Vangl Cup 2012
v Ivančicích a potvrdili, že patří
k nejlepším v republice.
První místo minižáků na tradičním mezinárodním turnaji Praga
Cup 2012 o Velikonocích, to byla
další radost!
V krajských soutěžích obhájili loňské tituly přeborníka minižáci,
mladší žáci i starší žáci. Mladší žáci se již tradičně probojovali na
mistrovství republiky v házenkářském desetiboji a skončili stejně
jako vloni na pátém místě, za
úspěchem stála dvojice trenérů
Roman Marienka, Michal Fencl.
Žákovskou ligou starších žáků
jsme prošli úspěšně až do finálové šestky na přeboru republiky!
Konečným krásným pátým místem na vrcholné akci jsme opět
potvrdili dlouhodobě výbornou
výkonnost v této kategorii. Na neoficiálním mistrovství ČR minižactva, kterým je červnový turnaj
Mega mini Liberec, jsme obsadili,
jak jinak, páté místo! Možná se
tak podrobné uvádění úspěchů

v dlouholetém přehledu událostí
nehodí, ale neodpustil jsem si zde
zdůraznit, jak úspěšní jsme v posledních letech v mládežnické házené, což se promítá následně
v dospělých složkách!
Muži pod taktovkou trenéra Miroslava Vávry totiž splnili zadaný
úkol, kterým bylo vítězství ve II. lize a postup do druhé nejvyšší
republikové soutěže, do I. ligy.
Družstvo vyhrálo s náskokem de-

Tahle krása je také součástí oddílu házené, maminky pomohou, kde je
potřeba, a hlavně fandí…
Foto: Archiv oddílu házené
víti (!) bodů, když za celou soutěž
pouze 1x prohrálo a 1x remizovalo! Ženy (trenéři Eva Krausová
a Zbyněk Antošovský) skončily ve
II. lize třetí, když o první místo
bojovaly až do posledního kola.
Mladší dorostenci (trenéři Roman
Marienka a Roman Plojhar) v kvalitní nejvyšší celostátní soutěži
I. lize skončili sice až jedenáctí, ale
zůstali v ní i pro další ročník.
Mladší dorostenky obsadily v I. lize deváté místo, také velice pěkné.
Takže ligovou sezonu 2011/2012

Každou středu Aqua aerobic pod vedením lektorky Michaely
Homolové – 20.00–21.00 hod. Kontakt tel.: 777 17 96 96,
e-mail: misha.homolova@seznam.cz.

KRYTÝ BAZÉN
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO
NE

jsme mohli hodnotit jako velice
úspěšnou!
Sportovali i „staří páni“ – v turnaji v Třeboni (pro kategorii nad 35
let obsadili druhé místo v konkurenci sedmi družstev (za Kopřivnicí, před Třeboní, Spartou, Brnem atd.).
Ve 44. ročníku turnaje Kappelberg v německém Hofenu jsme
při 22. startu vyhráli turnaj elitní
skupiny a potvrdili, že družstvo

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* 13.30–17.00 20.00–22.00
(16.00–17.00x)
(14.30–15.30o) 14.30–16.30 20.00–22.00
6.00–7.30 k. p.
12.00–22.00 (15.30–20.00x)
13.00–20.00
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

2. 2.
3. 2.
4. 2.
4. 2.
5. 2.
6. 2.
7. 2.
8. 2.
11. 2.
16. 2.
18. 2.
25. 2.

Rodiče+děti
do 10 let
13.30–14.30
9.00–10.00
9.00–10.00
16.00–17.00
9.00–10.00
9.00–10.00
9.00–10.00
14.00–15.00
16.00–17.00
14.00–15.00
16.00–17.00
16.00–17.00

Společné
15.00–16.00
10.30–11.30
10.30–11.30
17.30–18.30
10.30–11.30
10.30–11.30
10.30–11.30
15.30–16.30
17.30–18.30
15.30–16.30
17.30–18.30
17.30–18.30

BRUSLENÍ PRO SENIORY
13. 2., 20. 2, 27. 2.
9.30–10.30

Bonusové, slevové akce – info ve
fitness
Po
8.00–12.00 13.00–19.00
Út–Pá 8.00–12.00 13.00–21.00
So–Ne 14.00–19.00

SAUNA
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

zavřeno
10.00–22.00: ženy
10.00–22.00: muži
10.00–22.00: společná
10.00–22.00: ženy
10.00–17.00: společná
zavřeno

Změny programů vyhrazeny!
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AKCE
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 10.00–13.30, 13.30–14.00 úklid,
Každé pondělí 14.00–15.30 Francouzština pro začátečníky
(lektor Milan B.) l Každé úterý 13.00–15.00 Čtení z knížek
Každý čtvrtek 11.00–13.00 Vzdělávací čtvrtky
(přednášky, besedy na dané téma)
Každý pátek relaxace – promítání filmů, relaxační techniky,
společenské hry, cvičení na paměť
STD Kopretina – pracovní činnosti: (nutno předem objednat),
mobil: 734 200 971; e-mail: dilnast@fokus-pisek.cz
Více na www.fokus-pisek.cz
MATEŘSKÉ CENTRUM BERUŠKA
Lidická 194, Strakonice
ÚNOR 2014
ZVEME ŠIROKOU VEŘEJNOST
Neděle 2. 2. 15.30–18.30 Maškarní v MC Beruška – předprodej vstupenek v MC, omezený počet míst. Cena nečlenky: 50 Kč/dosp., 30 Kč/dítě,
členky: 40 Kč/dosp., 20 Kč/dítě. Soutěže, tombola, disco…
Pondělí 10. 2. a čtvrtek 13. 2. 10.30 Fair Trade – beseda o spravedlivém
obchodování, vstup zdarma, možnost koupě výrobků se značkou Fair
Trade.
Sobota 15. 2. 9.00–17.00 Seminář Nenechte se manipulovat – jsou
vhodné doplňky stravy? (probiotika, stříbro, MMS...) Nejsme klamáni
dealery? Lektor: MUC. Bc. Ludmila Sedláková, cena 650 Kč, přihlášky
do 9. 2. 2014 na tel.: 773 165 696.
Pondělí 17. 2. 19.00 Numerologie – večer plný vysvětlených záhad
Vašeho života. Cena 80 Kč.
Úterý 18. 2. 16.00 České zpívánky – zpěv a tanec, doprovod na živé
hudební nástroje, pro děti od 2–6 let, cena 40 Kč/dítě, přihlášky předem
na tel.: 721 192 011.
Otevřeno i o prázdninách 3.–9. 2.
ÚT–PÁ je mimo program vždy otevřena 8.30–12.30 VOLNÁ HERNA pro děti všech věkových kategorií.
Tyto a další pravidelné akce na www.mcberuska.cz
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ
ŠKOLA, STRAKONICE
KOCHANA Z PRACHOVÉ 263
tel./fax: 383 332 166
e-mail: zus-strakonice@cmail.cz
http://zus.strakonice.cz
11. 2.
Koncert účastníků soutěže ve hře na strunné nástroje
od 16 hod. v zámeckém sálku
19. 2.
Koncert žáků od 17.30 hod. v zámeckém sálku
22. 2.
Masopustní zvyky – vystoupení žáků školy – sraz účastníků před kostelem sv. Prokopa v 9.30 hod., průvod městem
– návrat k hradu, vystoupení v Rytířském sále od 10.30 hod.
27. 2.
Organizace a pořádání okresního kola soutěže ZUŠ ve hře
na klavír od 9 hod. v zámeckém sálku
Soutěže, přehlídky, zájezdy...
1. 2.
Dětská porta – republikové finále (v Praze) – účast žáků
2. 2.
Vystoupení 2 souborů žáků dramatického oboru v Činoherním klubu v Praze (představení Drzoun a Vítejte v Brook
Valley)
24. 2.
Okresní kolo smyčcové a kytarové soutěže (ve Volyni)
– účast žáků
Výstava žáků V. Bělochové „Příběh opuštěných planet“ ve
vodňanském infocentru (ukončení výstavy 30. 3.)
14

16. 2.
24. 2.

www.ddmstrakonice.cz
VAŠE MÍSTO
PRO VOLNÝ ČAS
Maškarní bál – pro veřejnost, sokolovna 14.00–17.00, bohatý
program, tombola, hraje WC Pauza Strakonice
Soutěž veverky Rezky – přírodovědná vědomostní soutěž pro
žáky 3. a 4. tříd ZŠ (poznávačka, kvíz o přírodě). Začátek od
13.00, 14.00 nebo 15.00 (vyberete si dle vašich možností)
v CEV Podskalí. S sebou psací potřeby a vstupné 15 Kč. Na
soutěž je nutné se předem přihlásit na kulhova@ddmstrakonice.cz, 383 332 956 nebo 724 318 643

Akce DDM Vodňany naleznete na www.ddmstrakonice.
Nabízíme: akce o jarních prázdninách a ozdravný pobyt na horách, informace na www.ddmstrakonice.cz.
Přihlášky na pobytové tábory na Zálesí si můžete vyzvednout od
24. 2. 2014.
DDM Strakonice bude slavit 50. výročí svého vzniku. Úvodní akcí bude internetová soutěž. Sledujte web DDM.

GYMNÁZIUM STRAKONICE
si Vás dovoluje pozvat na

cyklus geografických přednášek a promítání:

„S GYMNÁZIEM NA CESTÁCH“
Úterý 18. 2. 2014 od 18 hodin v promítacím sále strakonického gymnázia
ZIMNÍ PŘECHOD NÍZKÝCH TATER
Během tohoto promítání, jímž nás bude provázet pan Ing. František Lebeda, si budeme povídat o jeho zimním přechodu hřebene Nízkých Tater
na lyžích. O přechod se pokoušel několikrát, ze západu i z východu. Vždy
ho však zradilo počasí, jež je zde neúměrné k relativně nízké nadmořské
výšce. Dohromady však překonal hřeben celý a vy se můžete těšit na poutavé vyprávění a úchvatné výhledy mimo jiné i na Vysoké Tatry.

NOVINKY V INFOCENTRU
Městské informační centrum Strakonice pro Vás připravilo leták významných akcí pro rok 2014. Milovníci sportu si mohou stále zdarma
vyzvednout Ohlédnutí za sportem
2012. K zakoupení je zde také nově
Encyklopedie měst a obcí okresu
Strakonice, kterou vydal spolu s panem Eduardem Oberfalcerem Svazek
měst a obcí okresu Strakonice. Publikace stojí 165 Kč.
Olga Maroušková, MIC

AKCE SOKOLOVNA  ÚNOR 2014
15. 2.
16. 2.
21. 2.

Hasičský ples od 20.00 hod.
DDM – dětský karneval od 14.00 hod.
Rybářský ples od 20.00 hod.

OHROMNÉ MALIČKOSTI: MALÉ KROKY
K VELKÝM VZTAHŮM
10.–16. února 2014
Úterý 11. 2. 17.00–19.00 společenský sál ŠK
Talk show
Hosté: manželé Poláčkovi (Diecézní centrum pro rodinu), Ondřej Kyml
(kazatel Církve bratrské Písek), pořadem bude provázet Ramil Šambazov
Čtvrtek 13. 2. 17.00 Mana, Lidická 194 K sobě blíž
Seminář pro ženy s Hanou Grohmanovou (Odbor pro manželství a rodinu)
Neděle 16. 2. 9.30 Mana, Lidická 194 Manželství – svazek na celý život
Slavnostní bohoslužba
www.manacirkev.cz, tel.: 608 079 461
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AKCE/POZVÁNKY
hod. Pro pokročilé: MS Word
a Open Office Writer aneb
Nástroje pro psaní dokumentů. ŠK, studovna, 15.30–17.00
hod. Zájemci se musí na kurz
přihlašovat osobně, proti vratné kauci 100 Kč.
11. a 13. 2. Kurzy zdravého veg(etari)ánského vaření. 11. 2. „Pokročilí“ a 13. 2.
„Začátečníci“. Hlásit se je
možné na každý zvlášť. Začátečnické lekce jsou určeny
těm, kteří kurzy v minulých letech nenavštěvovali. Přihlašujte se na 721 658 244, jan.juras@knih-st.cz. Kurzy se konají
v ZŠ Povážská, Nad Školou 560,
vždy od 18.00 hod.
17. 2. Neznámí hrdinové –
pocta české statečnosti. Beseda s filmovým historikem
Pavlem Taussigem v rámci
cyklu Akademie volného času. Seznamte se např. s osudy
velitele posádky, která se jako
jediná v roce 1939 bránila okupantům, či popraveného profesora příbramského gymnázia, jehož osud inspiroval vznik
povídky a filmu Vyšší princip.
ŠK, společenský sál, 17.00 hod.
19. 2. – Zelené otazníky: Globální oteplení – realita nebo blamáž století? Co je reálná hrozba – teplo nebo sucho?
Čekají nás další povodně?
Na tyto a další otázky odpoví
RNDr. Tomáš Kučera, Ph.D.
Koná se v restauraci Baobab
(nad Zborovem, Bavorova 20),
od 18.00 hod.

l

Mimo sezonu návštěvy pouze pro
skupiny po předchozí domluvě na
tel.: 731 907 308, e-mail: informace@muzeum-strakonice.cz.

l

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

Novinka v oddělení pro děti.
Od ledna 2014 je otevřeno každý
čtvrtek i v dopoledních hodinách, od 8 do 11 hodin. Poslední
čtvrtek v měsíci bude navíc připravena malá tvořivá dílnička.
l 5. 2.–3. 3. Má vlast cestami
proměn. Výstava přinášející svědectví o zvelebování opomíjených staveb a objektů a jejich proměna v místa příjemná
pro život. Patronkou výstavy
je Blanka Stehlíková, spisovatelka a historička umění a dcera Ladislava Stehlíka, „básníka
domova“, autora knihy Země
zamyšlená. ŠK, vstupní hala.
l 6. 2. Poetické jaro – Beat generation. V prvním ze tří jarních pořadů vám M. Kovářík
a R. Bláha zprostředkují svědectví o velké literární revoluci, která prošla světem a má
i své české představitele. Těšte
se na ukázky z díla A. Ginsberga, L. Ferlinghettiho, G. Corsa,
V. Hraběte či S. Antošové. ŠK,
společenský sál, 17.00 hod.
l 11. 2. Kurzy počítačové gramotnosti, přednostně pro
čtenáře ŠK. POZOR, přidána ještě jedna lekce pro
začátečníky – Základy práce s internetem. ŠK, studovna, 9.30–11.00, 13.00–14.30

HRADNÍ PALÁC
Stálé expozice muzea jsou do
30. 3. 2014 uzavřeny.
ZÁMECKÁ GALERIE
Úterý–pátek 13.00–16.00 hod.
Kouzlo malby
21. 1.–28. 2.
Pokračování cyklu výstav ze sbírek Muzea středního Pootaví.
Vystaveny budou bravurní akvarely Karla Šimůnka, díla dvou nejvýznamnějších regionálních malířů Jiřího Rejžka a Jarka Dvořáka
Šumavského. Dále představíme
Františka Ženíška, malíře 1. opony Národního divadla či z novodobých autorů Rudolfa Riedlbaucha.
Vstupné dobrovolné.
STŘEDOVĚKÝ VODNÍ MLÝN
HOSLOVICE
Vodní mlýn a expozice jsou do
30. 3. 2014 uzavřeny.

l

l

l

OSTATNÍ AKCE
Josef Režný – vzpomínkový pořad k nedožitým 90. narozeninám
11. 2., 19.00 hod.
Rytířský sál strakonického hradu
Pořad plný vzpomínek pamětníků,
písniček a tanců, dobových filmů
a fotografií. Pořádá Muzeum středního Pootaví Strakonice ve spolupráci se Strakonickou televizí,
Městským kulturním střediskem
a městem Strakonice. Vstupné 50 Kč.
Odborná přednášková činnost
Dudácká tradice na Strakonicku
18. a 19. 2.
Domov seniorů Lidická a Rybniční
Přednášející: Mgr. Irena Novotná
VÝZVA – sezonní pracovníci
Hledáme sezonní pracovníky na
období od 1. 4. do 31. 10. 2014,
pracoviště Zámek 1, Strakonice –
na pozice

25. 2. – Pro přírodu, bez závazků. Chcete být aktivní
v ochraně přírody? Jak se zapojit ve Strakonicích a okolí?
Zveme vás na akci přibližující
činnost Českého svazu ochránců přírody – Základní organizace Strakonice. ŠK, společenský sál, 18.00 hod.
l 27. 2. – Tvořivá dílnička pro
děti – veselé masky. ŠK, oddělení pro děti, 8.00–11.00 hod.
ŠK spolupořádá:
l 23. 2. – Michal Štěpánek uvádí Expediční kameru – 5. ročník v současnosti největšího
festivalu outdoorových a cestopisných filmů v ČR. Program
festivalu tvoří téměř desítka filmů o skutečném životě, o dobrodružství, divoké přírodě, extrémních zážitcích i sportech.
ŠK, společenský sál, od 16.00 hod.

l

l

l

POBOČKA ŠK A ČSOP ZVOU:
l

l

l

na zimní výstavu větviček
v pobočce ŠK (Husova 380)
a další dlouhodobé akce.
ÚT 18. 2. Strakonické příběhy II. Jiřík Švejcar a jeho Lhota. Osudy strakonických měšťanů na prahu raného novověku.
Další vyprávění regionálního
historika Karla Skalického.
Od 18.00 hod. v restauraci Baobab (Bavorova 20).
ČT 20. 2. TP s pí Blankou
Cvrčkovou – základy batikování. Na hotových výrobcích
ukážeme, jak se látka vyvazuje, šije apod. Vysvětlíme, jak
doma výrobek obarvit nebo

pokladní
průvodce
l dozor v expozicích
pracoviště mlýn Hoslovice – na pozice
l pokladní
l průvodce
Přihlášky, s uvedením znalosti cizích jazyků a termínu nástupu, zasílejte do konce února 2014 na
e-mail: informace@muzeum-strakonice.cz nebo poštou na adresu
Zámek 1, 386 01 Strakonice.

l

l

l

VÍTE ŽE…
v roce 2014 uplyne
l 60 let od úmrtí politika Rudolfa Berana (1887 Pracejovice
– 1954 Leopoldov). Od roku
1905 byl činný v agrární straně
– nejprve pracovník sekretariátu, organizátor agrárního družstevnictví v jižních Čechách,
později generální tajemník
strany (1915), ústřední tajemník (1918–1933), úřadující
místopředseda (1933–1935),
předseda (1935–1938). Poslanec Národního shromáždění
(1918–1938), předseda Strany

l

l

savovat. K vyzkoušení je potřeba přinést si kousek plátna),
nitě, jehlu, provázek, gumičky,
nůžky. Mezi 17.00–19.00 hod.
v pobočce Za Parkem.
SO 22. 2. Výlet k Barrandovským skalám (cca 7 km). Půjdeme z Chuchle po naučné
stezce pod skalami k malým
vápencovým lomům a ke kostelu sv. Filipa a sv. Jakuba. Popř.
muzeum apod. (podle dohody). Sraz u mapy na AN v 6.45
hod., odjezd z nast. č. 26 v 7.00.
Zpět např. v 16.00 hod.
NE 23. 2. Hraní na kantely od 18.00 hod. v pobočce Za
Parkem (spolu s o. s. Spona).
PO 24. 2. Černá hodinka
s hraním scrabblu. Tentokrát
bude i anglický. Na pomoc přijde pí Viera Hašanová, která se s námi zároveň podělí
o zkušenost, jak se lépe ztišit
a soustředit – na hry, na učení, pro odpočinek, pro zklidnění hyperaktivních dětí...
Mezi 17.00–19.00 hod. v pobočce ŠK.
ST 26. 2. Ing. Josefa Pecka,
Podlesí – II. Krajem pánů
z Dlouhé Vsi – Čestice, Kraselov, Němčice, Nahořany...
(s promítáním). Od 17.00 hod.
v sále strakonického gymnázia.
Páteční schůzky kroužku
MOPíků. Sraz vždy v 16.00
hod. před hradem u CK CIAO. 7. 2. schůzku vynecháme, 14. 2. budeme pozorovat
hvězdy, 21. 2. a 28. 2. budeme hlavně vyrábět).
národní jednoty (1938–1939),
krátce předseda vlády ČSR
(1938/1939), předseda vlády protektorátu Čechy a Morava (do dubna 1939), vězněn za
německé okupace i v době komunismu.
100 let od narození malíře Jiřího Rejžka (1914–1986), strakonického rodáka, absolventa a učitele zdejšího gymnázia,
který navštěvoval malířskou
školu bratří Boháčů v Praze,
ilustroval Růži stolistou, v hrnčířské dílně J. Marka vytvořil
řadu zdobených váz, podílel se
na výzdobě strakonických budov (ZŠ Dukelská).
140 let od narození geologa,
paleontologa a archeologa Jana Vratislava Želízka (1874–
1938) působícího na Volyňsku.

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN
4.3.–31.3.
Výstava Eva Ďurčová – keramika. Prodejní výstava kvalitní zahradní keramiky.
Aktuální informace:
www.muzeum-strakonice.cz
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AKCE A PROGRAM KIN
27. – 29. 3.
Loutkářská přehlídka Skupovy
Strakonice – 49. ročník
5. 3.–6. 4.
Impulzy – výstava prací žáků
Vyšší odborné školy sklářské
a Střední školy Nový Bor
4. 3. Vernisáž v 16.00 hodin, Maltézský sál
4. 2.
Divadelní předplatné B – Divadlo Ungelt – Poslední romance
Dům kultury, 19.30 hod.
Americká hra o lásce, na kterou
není nikdy pozdě. Hrají: Alena
Vránová, Carmen Mayerová, Petr
Kostka ad.
5. 2.
Ondřej Havelka a jeho Melody
Makers házejí dávají Perly swingu
Dům kultury, 19.30 hod.
6. 2.
Petra Černocká
Rytířský sál, 19.30 hod.
Recitál s kytaristou Jiřím Pracným.
7. 2.
Koncert Carlos & his Coyotes
(rock'n'roll Praha, Strakonice,
Plzeň), Gauneři (rock'n'roll–
thrash Plzeň), Hejtman (death–
rock'n'roll Praha)
Dům kultury, 20.00 hod.
10. 2.
KPH – „Ave Maria a nejkrásnější spirituály“
Dům kultury, začátek 19.30 hod.
Edita Adlerová a Vladimír Roubal
12. 2.
Divadelní předplatné A
Agentura Harlekýn – Filumena
Marturano
Dům kultury, začátek 19.30 hod.
16. 2.
Taneční odpoledne s písničkou
Dům kultury, začátek 15.00 hod.
K poslechu a tanci hraje Jan Vondrášek. Vstupné: 50 Kč
19. 2.
Přednáška Miloslava Martana:
Severozápad USA
Rytířský sál, 19.30 hod.
24. 2.
Beseda o irisdiagnostice
Irisdiagnostika – dokáže odhalit
zdravotní i psychické disharmonie
člověka, odhalí skryté příčiny zdravotních problémů, je dobrou prevencí v předcházení zdravotních potíží a pomáhá při řešení psychiky.
Rytířský sál, 19.30 hod.
25. 2.
Koncert skupiny Nezmaři spojený s křtem nového CD
Dům kultury, 19.30 hod.

Do 16. 2.
Vzpomínka na Josefa Režného
– výstava fotografií ze života významného strakonického rodáka
8. 2. – 2. 3.
Výstava obrazů Jiřího Rejžka –
Krajiny mého srdce
Výstava u příležitosti 100. výročí
narození strakonického rodáka,
akademického malíře Jiřího Rejžka.
Maltézský sál a sál U Kata
7. 2. Vernisáž v 17.00 hodin, Rytířský sál, úvodní slovo: PhDr. Ivana Říhová, o autorovi a výstavě
promluví PhDr. Jaromír Procházka, hudební doprovod: Alena Kozáková (kytara) a Petr Žižka (flétna)
Záštitu nad výstavou převzal starosta města Strakonice Mgr. Ing.
Pavel Vondrys.

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN
2. 3.
O medvědu Ondřejovi – výpravná pohádka pro děti v podání
Divadelní společnosti Julie Jurištové
4. 3.
Perličky z divadelního zákulisí –
klubový pořad Václava Postráneckého
6. 3.
Všechnopartička II s Karlem Šípem a Josefem Náhlovským
10. 3.
Divadelní předplatné B
Divadlo Palace Praha – Prachy!!!
Ray Cooney
15. 3.
Koncert pop–punkové kapely
Koblížc!
16. 3.
Taneční odpoledne
17. 3.
KPH – Pavel Šporcl vzdá poctu
české houslové škole
18. 3.
Koncert bluegrassové a country
skupiny Poutníci
24. 3.
Přednáška Dany Beranové o stylu oblékání a vizáži
25. 3.
Koncert Hany Zagorové a Petra
Rezka

KINO OKO STRAKONICE
Sobota 1. – neděle 2. února
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
ČR, krimi komedie, 95, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
KRÁSNO
Vstupné: 110 Kč
Sobota 1. – neděle 2. února
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
USA, thriller, titulky, 100, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
JACK RYAN: V UTAJENÍ
Vstupné: 120 Kč
Pondělí 3. – středa 5. února
Od 17.30 a 20.00 hod.
USA, komedie/drama, titulky, 130, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
BLÍZKO OD SEBE
Vstupné: 100 Kč
Čtvrtek 6. – středa 12. února
POZOR !!! od 17.30 a 20.00 hod.,
ÚT–ST jen od 17.30 hod.
ČR, komedie, 106, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
DĚDICTVÍ
ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ
Vstupné: 140 Kč
Úterý 11. – středa 12. února
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
USA, akční/fantasy/horor/sci-fi/thriller,
titulky, 93
Doporučená přístupnost: od 12 let
JÁ, FRANKENSTEIN 3D
Vstupné: 130 Kč
Čtvrtek 13. – neděle 16. února
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
USA/Austrálie, animovaná komedie,
dabing, 95
Doporučená přístupnost: všem
LEGO PŘÍBĚH 3D
Vstupné: 130 Kč
Čtvrtek 13. – neděle 16. února
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
USA, fantasy, titulky, 2D, 128
Doporučená přístupnost: od 12 let
ZIMNÍ PŘÍBĚH
Vstupné: 100 Kč
Pondělí 17. – středa 19. února
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
ČR, komedie, 103, 2D
Doporučená přístupnost: všem
NĚŽNÉ VLNY
Vstupné: 90 Kč
Pondělí 17. – úterý 18. února
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
USA, romant. drama, titulky, 111, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
PRODLOUŽENÝ VÍKEND
Vstupné: 110 Kč
Čtvrtek 20. – středa 26. února
Od 17.30 a 20.00 hod.
ČR, komedie, 120, 2D
Doporučená přístupnost: všem

BABOVŘESKY 2
Vstupné: 140 Kč
Čtvrtek 27. února – sobota 1. března
POZOR!!! ČT od 17.30 a 20.00 hod.,
PÁ–SO jen od 20.00 hod.
USA, válečný, titulky, 112, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
PAMÁTKÁŘI
Vstupné: 120 Kč
Pátek 28. února – neděle 2. března
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
USA, animovaný/dobrodružný/komedie, dabing, 86
Doporučená přístupnost: všem
VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 3D
Vstupné: 130 Kč

DĚTSKÉ SOBOTY
Sobota 1. února
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 66
Doporučená přístupnost: všem
SAMETKA
Vstupné: 40 Kč
Sobota 8. února
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 63
Doporučená přístupnost: všem
ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE III.
Vstupné: 40 Kč
Sobota 15. února
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 61
Doporučená přístupnost: všem
KRTEK A WEEKEND
Vstupné: 40 Kč
Sobota 22. února
POZOR!!! od 15.30 hod.
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 62
Doporučená přístupnost: všem
DO POHÁDKY ZA ZVÍŘÁTKY II.
Vstupné: 40 Kč

SENIORSKÁ STŘEDA
Středa 12. února
POZOR!!! od 9.30 hod.
ČR, romantická komedie, 100, 2D
Promítání pro seniory a handicapované
PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK?
Vstupné: 50 Kč

FILMOVÝ KLUB – KINO OKO
Středa 19. února
Od 20.00 hod.
USA 1982, enviromentální dokument,
bez dialogů, 86, 2D
Doporučená přístupnost: všem
KOYAANISQATSI
Vstupné: 70 a 55 Kč

JARNÍ PRÁZDNINY
– MIMOŘÁDNÉ PROMÍTÁNÍ
Pondělí 3. – úterý 4. února
Od 10.00 hod.
USA, animovaný/komedie/rodinný,
dabing, 98
Doporučená přístupnost: všem
JÁ PADOUCH 2 3D
Vstupné: 70 Kč
Středa 5. – čtvrtek 6. února
Od 10.00 hod.
Fin/Něm/Dán/Ir, animovaný, dobrodružný, dabing, 75, 2D
Doporučená přístupnost: všem
SOBÍK NIKO 2
Vstupné: 50 Kč
Změna programu vyhrazena.
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