4/ 2014
1 6 . R O Č N Í K • Č Í S LO 4 / 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:
NOVÝ ČESTNÝ OBČAN MĚSTA STRAKONICE
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
NA MĚSTSKÝ ÚŘAD I S PLATEBNÍ KARTOU
TŘÍDIT ODPAD SE VYPLATÍ

2
3
5
6

ZKRÁŠLEME SI STRAKONICE! NEJEN 3. DUBNA
Ve městě to může vypadat lépe
i díky vám
Stará záchodová mísa, kus ptačí
klece, vysloužilé kávovary – to byly jen některé z mnoha loňských
„úlovků“, které objevili dobrovol-

městnanců Technických služeb
Strakonice, dále při akcích dětského zastupitelstva, čištění řek Otavy a Volyňky i brigádách pořádaných společenstvími vlastníků,
organizacemi či sdruženími. Zapojilo se téměř sedm stovek lidí.

Úklid řeky Otavy.
níci zapojení do jarního úklidu
města v rámci kampaně Strakonice čistější a krásnější.
Celkem deset tun odpadků z míst,
kde není možné strojové čistění,
bylo odstraněno při společném
jarním úklidu s pracovníky městského úřadu a kancelářských za-

Foto: Archiv MěÚ

Druhý ročník je tu!
I letos potřebuje naše město po zimě zkrášlit svou tvář. Pokud vám
není lhostejné vaše okolí a pokud
jste rádi v centru dění, připojte se
i letos. „Jarní úklidovou brigádu
dělá náš odbor životního prostředí

spolu s technickými službami již
tradičně,“ říká Jaroslav Brůžek,
vedoucí odboru životního prostředí MěÚ. „Vloni poprvé to bylo se
zapojením veřejnosti.“
Všichni, kterým vadí nepořádek
a chtějí přispět k čistějšímu a krásnějšímu městu si mohou poznamenat do svých diářů, že hlavní společná akce se uskuteční ve
čtvrtek 3. dubna od 14.30 hodin.
Brzké jaro je pro úklid po zimě
ideální, tráva a jiná vegetace ještě
nenarostla, keře a stromy se teprve začínají zelenat, odpadky
jsou dobře vidět a dají se snáze
posbírat.
Uklízet je samozřejmě možné i jindy. Například se bude po celý duben konat již 7. ročník Čištění řeky Otavy (v rámci projektu Otavská
plavba). Dobrovolníci, jednotlivci

i skupiny, se mohou hlásit na
e-mail: martina.dubova@mu-st.cz
nebo na telefony 383 700 847
a 724 848 538. Rukavice a pytle na odpadky budou zajištěny.
Aktuální přehled dalších akcí najdete na internetových stránkách
uvedených v rámečku.
Pokud se rozhodnete zorganizovat svou vlastní úklidovou akci,
kontaktujte včas koordinátora
kampaně Michala Novotného
(kontakt viz rámeček) a dohodněte si místo, kde zanecháte pytle
s nasbíraným odpadem, abychom
mohli včas zajistit jejich odvoz. Až
do vyčerpání zásob můžeme dodat
rovněž pytle i pracovní rukavice.
Všem, kteří se vlastní silou přičiní
o to, aby naše město bylo čistější
a krásnější, patří dík!
(PR)

SPOLEČNÝ ÚKLID MĚSTA 3. DUBNA, 14.30 HODIN
Dobrovolníky, kteří se připojí k pracovníkům MěÚ a TS prosíme, aby
kontaktovali koordinátora akce Michala Novotného (tel.: 383 700 116,
e-mail: michal.novotny@mu-st.cz) a domluvili se s ním na lokalitě, kde
by mohli uklízet. Pracovní pomůcky a pytle na odpad zajistíme, podrobné informace dodá koordinátor přímo přihlášeným. Přidat se k akci je
možné i v pozdějších hodinách.
Další informace naleznete na stránkách www.strakonice.eu/zdravemesto
nebo www.facebook.com/zdravemestostrakonice

MODERNÍ KOTLE SPLŇUJÍ NEJPŘÍSNĚJŠÍ EKOLOGICKÉ LIMITY
l

SPLÁCENÍ ÚVĚRU NEZATÍŽÍ ODBĚRATELE TEPLA

Teplárna Strakonice dodává teplo do 8000 bytů, zásobuje celý
průmyslový sektor, areál nemocnice, školy a celou komunální
sféru. Ani jeden z těchto odběratelů nemá k dispozici náhradní
zdroj tepelné energie. „Z tohoto
důvodu musí být dodávky tepla
z teplárny bezpečné a spolehlivé. Že
to takto je, dokazuje fakt, že jako
u jediného výrobce tepla v České republice není ani v letních měsících
dodávka tepla přerušována,“ říká
Ing. František Kutheil, odborný
ředitel pro techniku a výrobu.
Aby tento nastavený trend mohl
pokračovat i v dalších letech,
rozhodl majoritní vlastník město Strakonice a představenstvo
společnosti provést rekonstruk-

ci a modernizaci kotlů označených jako K1 a K2. K čemu tato
investice přispěje?
Zásadní modernizace umožní
splnit náročné ekologické limity, které budou postupně od roku
2015 zpřísňovány. Životnost modernizovaných fluidních kotlů je
minimálně 30 let. To vytváří pro
město Strakonice zabezpečení dodávek tepla i po roce 2030.
Technické řešení těchto kotlů je
zcela originální. Kotel o parním
výkonu 40 t/h umožňuje spoluspalovat až 40 % biomasy a snižuje emise kysličníku síry až
o 65 %.
Účinnost těchto kotlů se blíží
účinnosti plynových kotlů a dosahuje hodnoty téměř 92 %.

V současnosti je do provozu
uveden kotel K2 a byla zahájena demontáž kotle K1. Celá
modernizace skončí v červenci
2015.
Jaký je rozpočet na tuto akci?
Celkové náklady činí 476 milionů
korun. Podařilo se zajistit 30 procent dotace z Operačního programu životního prostředí, což činí
142 milionů. Dále je poskytnut
dlouhodobý úvěr ve výši 300 milionů splatný do 10 let, to je do
roku 2022. Zbylá část je financována z prostředků Teplárny
Strakonice. Dodavatel byl vybrán
ve veřejném výběrovém řízení.
Ovlivní tato finančně nákladná akce cenu tepla v příštím
období?

Splácení úvěru nebude mít na
cenu tepelné energie žádný vliv.
Splátky úvěru budou pokryty
odpisy společnosti. Cena tepla
v následujících letech bude výhradně ovlivněna cenou emisní
povolenky za produkci CO2, cenou uhlí, kurzem koruny vůči euru a výkupní cenou elektrické
energie. Daleko více může cenu
tepla ovlivnit případné odpojování odběratelů od soustavy zásobování teplem v případě, že by
na tuto změnu systému vytápění
byla poskytnuta dotace z Operačního programu životní prostředí. Uvedený princip změny
systému vytápění by v tom případě poškodil jak stávající odběratele, tak i ostatní daňové poplatníky.
(PR)
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Z RADNICE

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Rada města projednala:

133. jednání dne 12. 2. 2014

DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ
MĚSTSKÉ POLICIE
využití stánku v Rennerových sadech jako detašovaného pracoviště
městské policie.
Více informací Vám přineseme
v příštím Zpravodaji.

STRAKONICE NAVŠTÍVÍ
ZÁSTUPCI Z PARTNERSKÝCH
MĚST
pozvání čtyřčlenných delegací
z partnerských měst u příležitosti
konání 21. mezinárodního dudáckého festivalu ve dnech 21.–24.
srpna 2014.
V současné době mají Strakonice
aktivní partnerství s městy Bad
Salzungen ze Spolkové republiky
Německo, švýcarským Lengnau
a oblastí Calderdale ve Velké Británii.

MĚSTO PODÁ ŽÁDOST
O GRANT
podání žádosti o finance z Grantového programu Jihočeského kraje
na podporu výstavby a modernizace autobusových zastávek a jejich
vybavení, a to konkrétně na autobusovou zastávku Radomyšlská.
V případě získání dotace bude zakoupen a osazen nový přístřešek
autobusové zastávky v Radomyšlské ulici. Přístřešek bude umístěn
v blízkosti křížení ulic Radomyšlské a Smetanovy, při oplocení areálu nemocnice (naproti budově
Státního okresního archivu Strakonice).

PO NOVÝCH SILNICÍCH
DO PRŮMYSLOVÝCH ZÓN
uzavření smluv o poskytnutí dotace z Regionálního operačního
programu NUTS II Jihozápad na
komunikační napojení průmyslové
zóny U Blatenského mostu ve výši
64,3 % celkových způsobilých výdajů a nové části průmyslové zóny
Jelenka ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů.
Projekt komunikační napojení
průmyslové zóny U Blatenského
mostu řeší dopravní napojení průmyslové zóny Kání vrch ve východní části Strakonic. V zóně se
nacházejí významné průmyslové podniky, ale i důležité objekty
města jako je např. čistírna od2

padních vod a sběrný dvůr. Průmyslová zóna má potenciál dalšího růstu. Stavba by měla začít na
začátku května a dokončena by
měla být na konci ledna příštího
roku.
V průmyslové zóně Jelenka byla rekonstruována část stávající komunikace a vybudována nová přístupová komunikace, která umožní
napojení nové části průmyslové zóny Jelenka (v návaznosti na vybudování nového závodu společnosti Denios, s. r. o.). Součástí
stavby byly i nové chodníky, veřejné osvětlení, kanalizace a vodovod.

MĚSTSKÁ HROMADNÁ
DOPRAVA V ROCE 2014
cenu přepravního výkonu pro rok
2014 ve výši 38,63 Kč za jeden kilometr a předpokládanou ztrátu
pro rok 2014 ve výši 4 113 900 Kč
za předpokladu ujetí 146 000 km
pro potřeby města Strakonice.
Poskytovatel městské hromadné
dopravy je ČSAD STTRANS, a. s.
V roce 2014 se předpokládá dle
jízdních řádů ujetí 146 000 km.
V roce 2013 bylo skutečně najeto 156 885 km. Důvodem ponížení ujetých kilometrů byla změna jízdních řádů v minulém roce
v důsledku optimalizace provozu
městské hromadné dopravy. Cena přepravního výkonu v částce
38,63 Kč je tvořená z 98 % předpokládanými provozními náklady.

134. jednání dne 19. 2. 2014

PĚSTEBNÍ PRÁCE V LESÍCH
MĚSTA
vyhodnocení výběrového řízení na
provádění pěstebních prací v lesích města Strakonice pro rok
2014, kdy nejvýhodnější nabídka
byla podána firmou Milan Hradecký, Novosedly. Za sadební materiál činí cena 85 100 Kč včetně
DPH a za provádění pěstebních
prací cca 553 300 Kč včetně DPH.

135. jednání dne 26. 2. 2014

LETOŠNÍ TĚŽBA
V MĚSTSKÝCH LESÍCH
vyhodnocení výběrového řízení na
provádění těžby a přibližování dřeva v lesích města Strakonice v roce
2014 a uzavření smlouvy s firmou Milan Hradecký, Novosedly
za cenu metoda „dlouhé dříví“ cca
617 200 Kč včetně DPH a metoda „kompletní sortimentace“ dříví
cca 836 200 Kč včetně DPH.

KOMPOSTÉRY BUDOU NA PODZIM
Téměř 400 žádostí o kompostér obdržela strakonická radnice v rámci
loňského průzkumu, který měl ověřit zájem o domácí kompostování.
„Stále čekáme na rozhodnutí o přidělení dotačních prostředků z OPŽP.
V případě, že bude podpora schválena, kompostéry by mohly být k dispozici na podzim,“ upřesňuje Lucie Klimešová z odboru životního
prostředí MěÚ.

REKONSTRUKCE FASÁDY
NA BUDOVĚ BÝVALÉHO
PIVOVARU

STARZ MÁ NOVÉHO ŘEDITELE

jmenování do funkce ředitele
STARZ Strakonice k datu 1. 3.
2014 Ing. Pavla Mareše.
výzvu k podání nabídek na reOd začátku března je ve funkci
konstrukci fasády domu čp. 47 na
ředitele STARZu Ing. Pavel MaVelkém náměstí.
reš, bývalý manažer bankovnicMěsto Strakonice získalo dotaci
tví, který zde působil 36 let. Nana rekonstrukci fasády včetně výposledy jako ředitel oblastní
měny oken a vrat budovy bývalépobočky. Vystudoval národohosho pivovaru z Integrovaného opepodářskou fakultu, obor finance
račního programu ve výši 30 %
na Vysoké škole ekonomické
celkových výdajů projektu. Budov Praze. K jeho zájmům patří
va získá zpět původní historizující
sportovní rybolov, myslivost, kypodobu z 30. let 20. století.
nologie a cestování.
Usnesení z jednání rady města je na www.strakonice.eu.

JIŘÍ REJŽEK  NOVÝ ČESTNÝ OBČAN MĚSTA STRAKONICE
Malíř a grafik Jiří Rejžek byl za
celoživotní přínos v oblasti kultury
jmenován in memoriam čestným
občanem města Strakonice. Rozhodli o tom strakoničtí zastupitelé na svém březnovém zasedání.
Jiří Rejžek by se letos dožil 100
let. Zasloužil se o propagaci města
a regionu ve výtvarném umění.
Významná byla rovněž jeho dlouholetá pedagogická činnost.
Narodil se 16. 2. 1914, zemřel
28. 9. 1986. Jeho otec i děd byli
kaligrafové.
Zájem o kreslení v něm probudil
ředitel Hadraba, často vzpomínal
i na řídícího učitele, strýce Marka
z Jinína. V letech 1925–1933 studoval osmileté strakonické gymnázium. Jeho výtvarný vkus tehdy
hodně ovlivňoval malíř–dekoratér
vinohradského divadla Jarko Dvořák Šumavský. Zásadní role při
rozvoji Rejžkova talentu však připadla akademickému malíři Václavu Polívkovi, který na zdejším
gymnáziu působil v období 1922–
1945. Byl to také Polívka, kdo Jiřího Rejžka v roce 1933 doporučil ke
studiu na soukromé malířské škole
Bratří Boháčů, kteří měli svůj ateliér na Malostranském náměstí.
Zde se Rejžek zdokonalil zejména v kresbě hlavy a figury. Hlavním přínosem jejich školení však
bylo dokonale zvládnuté řemeslo.
Tato škola se stala dobrou malířovou průpravou k dalšímu studiu na Vysoké škole architektury
a pozemního stavitelství v letech

1933–1939, kde se stávají jeho učiteli O. Blažíček spolu
s C. Boudou a J. Sejpkou. Členství ve S. V. U. Mánes znamenalo pro mladého výtvarníka osobní
seznámení s velikány malířské
tvorby Václavem Špálou a Emilem Fillou, ale také Vincencem
Benešem. Vstup do pomyslné
arény malířského dění před vznikem protektorátních Čech byl
obrazem s názvem „Na cestu“
z roku 1937.
Toto časové období nazývají někteří výtvarní kritici obdobím
Rejžkovy krajinářské cesty, která
mimo jiné vedla k účasti na soutěži obrazů s námětem historicky
symbolických krajin uvažovaných
jako výzdoba foyeru Národního divadla. Vznikla tak monumentalizující plátna „Prácheň“,
„Blaník“. Tato plátna byla pak
součástí kolektivní expozice vystavené v roce 1952 v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze.
Jiří Rejžek se dlouhá léta věnoval
pedagogické činnosti. Do roku
1965 působil na gymnáziu ve
Strakonicích a v 70. letech na pedagogické škole v Prachaticích.
Právě sedmdesátá léta znamenají
v Rejžkově tvorbě intenzivnější zájem o Šumavu, vzniká cyklus obrazů přírody. Jiří Rejžek výrazně
obohatil výtvarné dění regionu.
Bydlel ve Zvolenské ulici a tvořil
v ateliéru Na Stráži. Stěny v mnoha domácnostech i organizacích
zdobí ještě dnes jeho obrazy.
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INFORMACE

MĚSTO CHCE DÁLE ZVYŠOVAT BEZPEČNOST NA SVÝCH
KOMUNIKACÍCH
Další zvyšování bezpečnosti pohybu na pozemních komunikacích by
mohly přinést v nadcházejícím období tři plánované projekty. Čeho
se týkají, je zřejmé z jejich názvů:
Zvýšení bezpečnosti křižovatky
Ellerova – Na Ohradě, Modernizace místní komunikace Na Ohradě
a Rekonstrukce místní komunikace Krále Jiřího z Poděbrad.
Pokud by došlo k jejich realizaci,
průjezd vytíženou křižovatkou ulic
Ellerova a Na Ohradě by byl výrazně usnadněn a zbezpečněn kruhovým objezdem. Ulice Na Ohradě a její okolí by získalo útulnější
ráz, a to především zúžením dopravního pásu komunikace, doplněním kvalitní zelení a rozšířením
parkovacích stání, která jsou dnes

značně poddimenzovaná. Naopak
rozšíření by se dočkala ulice Krále
Jiřího z Poděbrad a část ulice A. B.
Svojsíka a Svatopluka Čecha. I zde
by mělo dojít k navýšení kapacity
parkování, zlepšení technického
stavu komunikací a zpřehlednění
křižovatek.
Město již podalo tři žádosti do Regionálního operačního programu
NUTS II Jihozápad do oblasti
podpory, v jejímž rámci je možno
financovat výstavbu, rekonstrukce
a modernizace místních komunikací. Pokud by byly dotační prostředky schváleny, mohly by pokrýt až 85 procent uznatelných
nákladů do maximální výše 15 milionů korun u každého projektu.
(PR)

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Po pěti letech se v letošním roce
budou konat volby do Evropského
parlamentu. Českou republiku, která tvoří jeden volební obvod, v něm
bude zastupovat 21 zvolených poslanců. Voliči budou mít možnost
jít k volbám v pátek 23. května od
14. do 22. hodiny a v sobotu
24. května od 8. do 14. hodiny.
Město Strakonice je rozděleno
do 27 volebních okrsků. Volební
místnosti zůstávají ve stejných objektech, jako tomu bylo při minulých volbách. Voliči z Podsrpu budou mít i tentokrát dvě alternativy.
Mohou volit ve volebním okrsku
č. 26, což je jídelna ZŠ Povážská,
nebo v budově bývalé ZŠ Podsrp,
a to v pátek 23. 5. od 15.30 do
16.00 hodin a v sobotu 24. 5. od
9.30 do 10.00 hodin.
Voliči, kteří v době voleb z jakéhokoliv důvodu nebudou moci volit ve
svém volebním okrsku, kde jsou zapsáni, si mohou požádat o vydání
voličského průkazu. Písemnou žádost s ověřeným podpisem je třeba
doručit na městský úřad nejpozději
do 7. května. V dalších dnech pak
bude předán průkaz voliči osobně
nebo osobě, která se prokáže plnou
mocí s ověřeným podpisem voliče
žádajícího o vydání voličského
průkazu, popř. jej zašle na adresu,
kterou volič uvede na žádosti.
Při těchto volbách lze také volit
v nemocnici, ústavu sociální péče,
domovech pro seniory, v domě
s pečovatelskou službou a podobných zařízeních. Tito voliči jsou
buď zapsáni ve zvláštním seznamu,
popř. mohou volit na voličský průkaz, který si včas vyřídí na obecním úřadu, kde mají trvalý pobyt.

Starosta města již jmenoval zapisovatele volebních komisí z řad
zaměstnanců městského úřadu
a stanovil minimální počet členů
všech 27 volebních komisí. Tyto
skutečnosti a také informace o počtu a sídle volebních okrsků jsou
zveřejněny na úřední desce města.
Ve vývěsních skříňkách města pak
bude zveřejněno „Oznámení“, kde
si každý najde podle svého trvalého bydliště, do kterého okrsku
spadá a kde se nachází příslušná
volební místnost.
Nejpozději do 13. dubna si může
občan jiného členského státu Evropské unie, který chce hlasovat
na území České republiky, podat
žádost o zápis do seznamu voličů
pro volby do Evropského parlamentu.
V současné době politické strany,
politická hnutí a koalice, jejichž
kandidátní listina byla zaregistrována, delegují své členy do okrskových volebních komisí. První
zasedání volebních komisí se
uskuteční ve středu 30. dubna od
14 hodin ve velkém sále Městského kulturního střediska. Zde členové složí slib a vylosují si v každé
komisi ze svého středu předsedu
a místopředsedu.
O víkendu, týden před volbami,
obdrží voliči do svých schránek
hlasovací lístky spolu s informacemi jak hlasovat. Pokud by se
stalo, že z jakéhokoliv důvodu hlasovací lístky neobdrží, mohou si
je v týdnu před volbami vyzvednout na podatelně městského úřadu nebo v informačním centru.
Kancelář tajemníka, správní oddělení

VY SE PTÁTE, MY ODPOVÍDÁME
ZAKALENÁ KOHOUTKOVÁ VODA NA SÍDLIŠTI MÍR
V posledních letech město významně investovalo a investuje do
vodohospodářského majetku. To
má za následek mimo jiné zvýšení
kvality pitné vody dodávané do
domácností. Přesto si například
obyvatelé sídliště Mír občas stěžují, že voda z kohoutku vykazuje
známky zakalení. O vysvětlení
jsme požádali ředitele Technických služeb Strakonice Ludvíka
Němejce.
„Sídliště Mír je co do kvality dodávané vody problematické dlouhodobě. Pokud podkalení nastane,
je základem informovat pokud
možno ihned dodavatele. Studenou
vodu dodávají Technické služby
Strakonice, s. r. o. Dodávky teplé
vody zde zajišťuje Teplárna Strakonice, a. s.

O problematice kalné vody na
sídlišti Mír už bylo publikováno
několik článků, kde jsme se snažili
společně s teplárnou vysvětlit občanům, co způsobuje podkalení a co
děláme pro to, aby se tyto stavy minimalizovaly. Vyloučit podkalení se
nám ale definitivně zrovna na tomto sídlišti ještě dlouho nepodaří.
Jsou zde pro aktuální odběry značně předimenzované rozvody. Ty byly projektovány pro odběry řádově
až trojnásobně vyšší. Svůj nezanedbatelný podíl na tomto stavu
mnohdy mají i staré a inkrusty zanesené vnitřní rozvody zejména
teplé vody v jednotlivých domech.
Nejvíce jsou postižena právě sídliště s velkou koncentrací obyvatel na
malé ploše, kde se zejména v odběrových špičkách voda podkaluje.“

SOCHAŘSKÝ PORTRÉT JAKO POCTA JOSEFU REŽNÉMU
U příležitosti Mezinárodního dudáckého festivalu a za účasti nejlepších dudáků světa bude na
konci léta ve Strakonicích odhalen sochařský portrét významného
občana, vloni zesnulého Josefa
Režného. Bronzové dílo, kterým
město vyjádří poctu svému slav-

Bronzovou podobu získá vytvořený sádrový odlitek ve slévárně Stará Huť. „Před žulovým
podstavcem bude umístěna litinová
deska s doprovodným textem,“ doplňuje Andrlík. „Pan Režný udělal ze Strakonic světové středisko
dudáctví a dudáckou tradici doká-

Zdeněk Josef Preclík (v klobouku) při obhlídce místa, kde bude instalován
sochařský portrét Josefa Režného.
Foto: D. Andrlík, archiv MěÚ
nému rodákovi, bude umístěno na
žulovém podstavci v parčíku za
hradem. Současně zde bude vysazen strom věnovaný rovněž
památce Josefa Režného.
„Vzhledem k požadavku na realistické ztvárnění jsme oslovili jednoho z nejlepších českých portrétistů Zdeňka Josefa Preclíka,“ říká
David Andrlík, architekt města.

zal udržet a rozvíjet desítky let.
Za to mu právem patří naše
poděkování a vzpomínka,“ říká
místostarosta Pavel Pavel. Společně s realizací sochařského díla
je v prostoru parčíku za hradem
také počítáno s doplněním v současnosti nedostačujícího veřejného osvětlení.
(PR)
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ANKETA  CO VÁM SCHÁZÍ, CO BYSTE ZLEPŠILI?
V loňském roce Rada seniorů na Fóru zdravého města představila
anketu, která upozorní na problémy a potřeby, které by měly zlepšit
a zkvalitnit život seniorů ve městě. Tento záměr podpořil i odbor rozvoje MěÚ.
Anketu můžete odevzdat do konce dubna 2014 v Infocentru pro seniory
a v Městském informačním centru na Velkém náměstí. Na těchto místech budou také k dispozici velké mapy města, do kterých můžete některé Vaše připomínky zakreslit přímo na určité místo.
1) Víte o existenci Infocentra pro seniory, U Sv. Markéty čp. 58?
....................................................................................................................................................................

2) Využíváte služeb tohoto infocentra? Jakých?
....................................................................................................................................................................

3) O jaké služby nebo informace by se měla činnost centra rozšířit?
....................................................................................................................................................................

4) Co bych přivítal/a ke zlepšení životního prostředí v mém okolí (zeleň, odpadkové koše, lavičky, veřejné osvětlení, dětská hřiště apod. + upřesnění místa)
....................................................................................................................................................................

5) Které služby postrádám – ve svém okolí, ve městě (+ upřesnění místa
nebo lokality)
....................................................................................................................................................................

6) Co Vás ve městě nejvíce tíží? Co nebo jakou oblast by mělo město
Strakonice prioritně řešit?
....................................................................................................................................................................

Tato anketa by měla sloužit jak obyvatelům města, tak i městu Strakonice,
aby tím obě strany společně přispěly ke zpříjemnění každodenního života.
Rada seniorů a odbor rozvoje MěÚ
"

OKÉNKO PRO SENIORY
Upozorňujeme:
6., 13. 4. Přírodovědné výlety, ŠK, str.13
8. 4.
Velikonoce v lidových tradicích, MSP, str. 13
Zdravá záda, ŠK, str. 13
Sejdeme se na Podskalí u cvičebních strojů pro seniory,
15 hod.
9. 4.
Seniorské středy, MěKS, str. 14
13. 4.
Taneční odpoledne s písničkou, MěKS, str. 14
19. 4.
Příležitost pro sběratele, str. 10
22. 4.
Strakonické příběhy, ŠK, str. 13
22. 4.
Přednáška s promítáním – Kuba – perla Karibiku, str. 12
24. 4.
Irena Dousková, AVČ, ŠK, str. 13

DALŠÍ MOŽNOSTI PRO SENIORY, INFORMACE O NABÍDKÁCH
Vy jste se v IC pro seniory ptali,
my reagujeme na Vaše projevená
přání. Proto hlaste se:
– zájemci o kuželky nebo petanque
– zájemci o výuku práce s PC –
začátečníci. Počítá se s několika navazujícími lekcemi

– zájemci o vysvětlení určitého
problému v práci s PC. Hlásit
se můžete přímo ve Šmidingerově knihovně v pondělí a ve
středu v čase od 13 do 14
hod. ve studovně u sl. Novákové
Rada seniorů

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY  PRŮZKUM 2014
Až do 11. května potrvá výběrové šetření o životních podmínkách
domácností v České republice,
které navazuje na předchozí ročníky. Organizuje jej Český statistický úřad. V Jihočeském kraji se
dotkne 666 domácností.
Pracovníci, kteří jsou do průzkumu zapojeni, se musí prokázat průkazem tazatele a pří4

slušným
pověřením
(nebo
průkazem zaměstnance ČSÚ)
a občanským průkazem. Případné dotazy zodpoví Viera Ziková,
e-mail: viera.zikova@czso.cz, pracovnice Krajské správy ČSÚ
v Českých Budějovicích pověřená řízením šetření Životní podmínky 2014.
(PR)

MĚSTSKÝ ÚŘAD STRAKONICE
 SOCIÁLNÍ ODBOR
NOVÉ ÚKOLY V SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ
OCHRANĚ DĚTÍ
Sociální odbor se v loňském roce potýkal s významnými zákonnými změnami v poskytování sociálně právní ochrany dětí. „Jednalo se mimo jiné o stanovení závazných postupů v činnosti orgánů sociálně právní ochrany dětí, zejména využívání metod sociální
práce či vyhodnocování situace dítěte a rodiny se zaměřením na
identifikaci ohroženého dítěte,“ vysvětluje Lenka Vysoká, vedoucí
sociálního odboru Městského úřadu ve Strakonicích. Důležité
změny řešily pracovnice odboru také v oblasti pěstounské péče.
Zejména v její profesionalizaci včetně hmotného zabezpečení
a zvýšení podpory pěstounům. Na návrh orgánu sociálně právní
ochrany dětí může soud svěřit dítě do pěstounské péče na přechodnou dobu, tzv. profesionálním pěstounům. „Zcela novým nástrojem je písemná dohoda o výkonu pěstounské péče, kterou jsou
upravena práva a povinnosti pěstounů dle konkrétních potřeb rodiny a dítěte,“ doplňuje L. Vysoká. V loňském roce přibylo šest dětí
svěřených do pěstounské péče, jedno dítě do pěstounské péče
na přechodnou dobu a jedno dítě do poručenské péče. Celkově
je v pěstounské či poručnické péči v našem správním obvodu
20 dětí.
Sociální odbor v roce 2013 celkově řešil 930 případů, které se týkaly
sociálně právní ochrany dětí. Pracovnice byly ve 468 případech ustanoveny opatrovníky nezletilých dětí. Šlo zejména o situace, kdy po
rozchodu či rozvodu rodičů bylo třeba upravit poměry k nezletilým
dětem včetně stanovení výživného a vzájemných kontaktů rodičů
s dětmi. Byl zaznamenán také nárůst případů domácího násilí, kdy
došlo k vykázání jednoho z partnerů ze společného obydlí a přibylo situací, které musely být řešeny kvůli rodičům zneužívajícím návykové
látky.
Ve dvou případech byl podán podnět k trestnímu stíhání rodiče
pro podezření z týrání svěřené osoby, v jednom případě byl podán
návrh na pozastavení rodičovské zodpovědnosti a v jednom případě
návrh na její zbavení. Dále pak byly podány tři návrhy na stanovení dohledu nad výchovou dětí a čtyři návrhy na nařízení ústavní výchovy.
V ústavní výchově bylo vloni umístěno 28 dětí z našeho správního
obvodu. Sociální pracovnice je v těchto zařízeních pravidelně navštěvují a návštěvy jsou prováděny i u rodičů.
V rámci náhradní rodinné péče byly čtyři děti umístěny do péče
budoucích osvojitelů, dvě byly osvojeny.

SOCIÁLNÍ POHŘEB PRO ČLOVĚKA,
O JEHOŽ POSLEDNÍ VĚCI SE NIKDO NEPOSTARÁ
„V loňském roce jsme zajistili pět sociálních pohřbů, což odpovídá
dosavadnímu ročnímu průměru,“ říká Lenka Vysoká. Obec je povinna zajistit pohřbení, pokud dojde na jejím území k úmrtí či
jsou nalezeny lidské pozůstatky a nesjedná-li ve lhůtě 96 hodin od
oznámení úmrtí žádná fyzická nebo právnická osoba pohřbení.
Rovněž je tak učiněno, nebyla-li zjištěna totožnost mrtvého do
jednoho týdne od zjištění úmrtí a žádné zdravotnické zařízení
v souladu se zvláštním právním předpisem neprojevilo zájem o využití lidských pozůstatků pro potřeby lékařské vědy a výzkumu nebo k výukovým účelům. „Pohřbení je zajišťováno prostřednictvím
sociálního odboru ve spolupráci s pohřební službou. Sociální odbor
se v souvislosti se svým zákonným právem na úhradu účelně vynaložených nákladů na pohřbení vůči dědicům připojuje k dědickému
řízení po zemřelém. Není-li dědiců, žádá tyto náklady vůči státu,
konkrétně vůči ministerstvu pro místní rozvoj,“ doplňuje Lenka Vysoká.
(PR)
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SEZONA ZAČÍNÁ ÚSPĚŠNĚ
Tak jako Česká republika získala
zlato na olympiádě, stejně tak vybojoval strakonický Otavský zlatý zlatou pozici v kategorii Prémiových ležáků na XXIV. ročníku
Reprezentačních slavností piva
v Táboře, který má mezinárodní
zastoupení. Vítězové jednotlivých
kategorií k titulu získají i právo
užívat příslušné označení na etiketách a k propagačním účelům
a tím označit prestiž svých piv.

ležák. Avšak další strakonická piva byla také úspěšná. Dudák Premium, světlý ležák, získal 4. místo, polotmavý ležák Klostermann
a ležák Black mají stejným dílem
5. místo. Šestým místem se pyšní
volyňský světlý ležák, Královák
a sedmé místo získala strakonická
novinka, která byla uvařena ve
spolupráci s NP Šumava – borůvkové pivo Modrý Urugalus. „Toto
skóre strakonických piv jasně dokazuje, že máme své místo na pivním
trhu a naše produkce je kvalitní.
Věřím, že stejně jako nás ocenila
degustační komise, tak i zákazník
a naši obchodní partneři docení
strakonická piva. Tato sezona začala opravdu velmi slibně. Věřím,
že tyto úspěchy nám otevřou další
obchodní příležitosti,“ říká ředitel
pivovaru Jaroslav Tůma.
O prestižní Zlatou pivní pečeť se
v týdnu od 10. do 15. února 2014
ucházelo rekordních sto padesát
pivovarů ze šestnácti států, s více
než sedmi sty vzorky. V praxi to
Otavský zlatý získal Zlatou pivní znamenalo každý den nalít stovce
pečeť.
Foto: Archiv pivovaru degustátorů deset tisíc degustačních vzorků. Celkem se soutěžilo
v dvaceti šesti kategoriích. Z více
„Považuji úspěch našich piv v Tánež sedmi set vzorků piva vybrali
boře za mimořádný výsledek. Je videgustátoři čtyřiadvacet nejlepdět, že snaha, pečlivost a dodržoších. Táborské slavnosti patří
vání zásad výroby pro kvalitní
dlouhodobě k nejprestižnější akci
výrobek se vyplácí. Skutečně mě to
svého druhu kvůli profesionálze srdce těší,“ říká sládek strakoním a odborně garantovaným anonického pivovaru Dagmar Vlková.
nymním degustacím. Objektivita
DUDÁK – Měšťanský pivovar
a regulérnost průběhu odborných
Strakonice v letošním ročníku nasoutěží jsou garantovány mezinásadil do klání piva v sedmi kategorodními certifikačními autoritami
riích. Tím nejúspěšnějším byl
a Státní zemědělskou a potraviOtavský zlatý, který získal Zlatou
nářskou inspekcí.
pivní pečeť v kategorii Prémiový

Několik stovek macešek bylo v březnu vysázeno do městských záhonů.
Teplé počasí přálo také cibulovinám, které od podzimu čekaly v zemi, aby
s příchodem jara potěšily obyvatele Strakonic.
Foto: Igor Hellebrandt, Strakonická televize

NA MĚSTSKÝ ÚŘAD I S PLATEBNÍ KARTOU
Nová služba pro klienty funguje
od března na Městském úřadu ve
Strakonicích. Na pokladny některých odborů byly instalovány terminály pro přijímání platebních
karet. Jedním speciálním mobilním terminálem disponuje také
městská policie.
Celkem pět platebních terminálů
bylo umístěno na pokladnách finančního odboru, odboru dopravy, odboru vnitřních věcí (agenda
cestovních dokladů) a na stavebním úřadu. „Touto novou službou
vycházíme vstříc našim klientům,
kteří stále častěji projevují zájem
o placení kartou. Instalaci terminálů jsme zvažovali již před lety,
ale odrazovala nás výše provize,

kterou si banky z plateb přes terminály účtovaly. Proto jsme nakonec upřednostnili bezhotovostní platby prostřednictvím služby
SIPO,“ říká tajemník Městského
úřadu ve Strakonicích Jan Tůma.
Vzhledem k tomu, že došlo k významnému snížení zmíněných
provizí, finanční odbor MěÚ letos uskutečnil poptávkové řízení,
z něhož vyšla jako nejvýhodnější
nabídka ČSOB. Bankovní provize
ve výši 1,2 % je pro úřad akceptovatelná. Banka rovněž zajišťuje bezplatnou výpůjčku a instalaci zařízení, zaškolení personálu
a veškerý servis.
Instalaci terminálů schválila rada
města na svém 135. jednání. (PR)

LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH ZŘIZOVANÝCH MĚSTEM STRAKONICE V ROCE 2014
Mateřská škola

30. 6.
až 4. 7.

7. 7.
14. 7.
21. 7.
až 11. 7. až 18. 7. až 25. 7.

28. 7.
až 1. 8.

4. 8.
až 8. 8.

11. 8.
18. 8.
25. 8.
až 15. 8. až 22. 8. až 29. 8.

A.B. Svojsíka

provoz

U Parku

provoz

Lidická 194 (odloučené pracoviště MŠ U Parku)
Čtyřlístek

provoz
provoz

provoz

Lidická 625

provoz

provoz

provoz

Holečkova (odloučené pracoviště MŠ Lidická 625)

provoz

Školní (odloučené pracoviště MŠ Lidická 625)
Spojařů (odloučené pracoviště MŠ Lidická 625)

provoz
provoz

provoz
provoz

Stavbařů (odloučené pracoviště MŠ Lidická 625)
Šumavská

provoz

provoz
provoz

provoz

provoz
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TŘÍDIT ODPAD SE VYPLATÍ
Vážení spoluobčané,
město Strakonice řadu let patří
v rámci Jihočeského kraje k obcím, které umějí třídit odpad.
Což se projevuje i v každoročním
hodnocení soutěže Jihočeši třídí
odpad. V poslední době se však
po městě množí případy, kdy se
v nádobách na tříděný odpad objevují zcela jiné odpady, než do
kontejneru patří. To samozřejmě
způsobuje obrovské komplikace
při vysypávání kontejnerů do svozového vozu. Při lisování tohoto
odpadu pak dochází k znehodnocení celého obsahu tříděného odpadu. V krajním případě může
dojít k poškození lisovacího zařízení, či ohrožení zdraví obsluhy.
Pracovníci technických služeb se
dokonce setkali s případem, kdy
se v tříděném odpadu nacházely
plechovky s obsahem nebezpečných látek. Při následné manipulaci pak došlo k poškození jejich
oděvů, naštěstí však nedošlo
k ohrožení jejich zdraví. Zákonnou povinností všech občanů
v České republice je odpad třídit.
Je velice smutné, že někteří občané se rozhodli, že ze zásady odpad třídit nebudou, s čímž se i veřejně chlubí. K tomu chceme říci:
tímto přístupem znehodnocují
úsilí ostatních občanů, kteří odpad třídí a zároveň si neváží práce lidí, kteří se likvidací odpadů
zabývají a v neposlední řadě město, potažmo občané, tímto přicházejí o příspěvky za množství
vytříděného odpadu, což se v časovém posunu projeví i ve výši poplatku za svoz a odstranění komunálního odpadu.
Pro příklad chceme uvést, že v tříděném odpadu se také často objevují zbytky směsného komunálního odpadu, ve kterém se nacházejí
zbytky potravin, hygienické potřeby, plenkové kalhotky, mrtvoly
malých zvířat atd. Každý se asi
umí vžít do situace pracovníka
stojícího u pásu na dotřiďovací
lince, který musí tento odpad odtřiďovat a tím pádem pracovat
i v takto nehygienickém prostředí.
Občan, který takto jedná, by si zasloužil alespoň na jeden den vyzkoušet práci na dotřiďovací lince.
Tímto prosíme všechny občany,
aby ukládaly odpady do nádob
k tomu určených a objemné
a nebezpečné odpady odváželi
do sběrných dvorů, které jsou
otevřeny sedm dní v týdnu. Pro
ilustraci uvádíme množství vytříděného odpadu za loňský rok; papír v loňském roce poklesl téměř
6

o 55 tun, skleněné obaly dokonce o 76 tun. Čím je tento pokles
množství způsoben – změnou nákupního sortimentu občanů? Naštěstí z evidence odpadů víme, že
nedochází ani k nárůstu množství
směsného komunálního odpadu
ukládaného na skládku. Z toho lze
vyvozovat, že jsme se v třídění
odpadů nezhoršili, jen snad méně
odpadů produkujeme, což je pozitivní zjištění.

Pro připomenutí uvádíme
příklady, kam který odpad
uložit či odnést
Sběrné nádoby na odpady rozmístěné po městě:
1) Popelnice (110 l) a kontejnery (1100 l) bez označení příslušného vytříditelného druhu
odpadu, slouží k ukládání pouze zbytkového odpadu, který zůstane po vytřídění využitelných
složek komunálního odpadu.
2) Kontejnery na tříděný odpad:
Společná sběrná nádoba na
plast, tetrapak
sem ukládejte:
PET lahve, igelitové tašky
a obaly, tetrapakové krabice od
– džusů, vína, mléka, omáček
nikdy do nich nevhazujte:
podlahové krytiny, lina, PVC,
nádoby od léků a plastové
obaly znečištěné nebezpečnými látkami.
Je důležité, abyste objem před
vhozením do nádoby vždy minimalizovali!
Sběrné nádoby na sklo
sem ukládejte:
skleněné lahve od nápojů bez
kovových a plastových uzávěrů, sklo bílé, barevné a tabulové, skleněné předměty a vymyté zavařovací sklenice
nikdy do nich nevhazujte:
zrcadla, drátěné sklo, keramiku, porcelánové hrnečky a talíře, žárovky, zářivky, výbojky,
kameninu, televizní obrazovky
nebo monitory od počítačů.
Sběrné nádoby na papír
sem ukládejte:
noviny, časopisy, knihy, sešity, brožury, rozložené papírové
krabice, kartón, vlnitou lepenku, čisté papírové obaly, sáčky,
reklamní letáky
nikdy do nich nevhazujte:
použité papírové kapesníky,
pleny, voskový papír, dehtový
papír, mastný a znečištěný papír, vícevrstvé obaly.

Je důležité, abyste objem před
vhozením do nádoby vždy minimalizovali!
V rámci odpadového systému
obce je zajišťováno sdružené
plnění pro firmu EKO–KOM,
a. s., tím, že občané vkládají do
sběrných nádob na tříděný odpad i odpady z obalů.
Sběrné nádoby Textileco, Diakonie
sem ukládejte:
oděvy, záclony, závěsy, povlečení, ubrusy, obuv, kabelky,
hračky
Čisté věci vhazujte v sáčcích
nebo igelitových taškách.
nikdy do nich nevhazujte:
molitan, koberce, matrace,
znečištěný textil.
Sběrné nádoby na kuchyňský
olej a tuk
sem ukládejte:
použitý tuk a olej ze smažení
Potravinářské tuky vhazujte
v uzavřených nerozbitných nádobách – PET lahve, kanystry
nikdy do nich nevhazujte:
motorové a jiné mazací oleje
ani jakýkoliv komunální odpad.

Sběrné nádoby na elektrozařízení
sem ukládejte:
malé vyřazené elektrozařízení
– klávesnice, kulmy, holící
strojky, mobilní telefony, přehrávače hudby, fotoaparáty,
elektronické hračky, malé kuchyňské spotřebiče, baterie –
tužkové, ploché, knoflíkové
nikdy do nich nevhazujte:
autobaterie, kuchyňské spotřebiče se zbytky jídla, nebezpečný odpad, zbytkový komunální
odpad atd.
3) Sběrné dvory:
Sběrné dvory slouží k ukládání
velkoobjemového odpadu, železného šrotu, plastových obalů, skla a papíru nevhodného
pro ukládání do kontejnerů na
separovaný odpad, bioodpadu,
elektrozařízení a také nebezpečných složek komunálního
odpadu. V současné době je
v provozu sběrný dvůr v ulici
Tovární a u Blatenského mostu.
Lucie Klimešová, odbor životního
prostředí

FARMÁŘSKÉ TRHY STRAKONICE 2014  OPĚT KAŽDÝ
DRUHÝ PÁTEK
V sezoně 2014 se budou farmářské trhy ve Strakonicích konat
opět každý druhý pátek celkem ve
13 termínech. Doba konání se posouvá do dřívějšího času – mezi
13. a 17. hodinu, abyste nákup
zvládli cestou z práce nebo před
odjezdem na víkend. Startujeme
na velikonoční Velký pátek 18. dubna, sezonu zakončíme 17. října.

Ilustrační foto.
Na trzích bude k dostání široká
škála regionálních potravin s maximálním důrazem na původ produktů – zboží ze supermarketu
u nás nekoupíte. Nebudou chybět
ani řemeslné výrobky. Místem konání budou opět stylové prostory

prvního nádvoří strakonického
hradu.
Na oficiálních stránkách trhů: farmarsketrhy.strakonice.eu můžete
sledovat novinky včetně aktualizovaných seznamů přihlášených
prodejců pro každý trh.
Trhy organizuje Ekoporadna při
Šmidingerově knihovně ve spolupráci s městem Strakonice.

Foto: Archiv ŠK
Kontakt: Ing. Jan Juráš, 721 658
244, jan.juras@knih-st.cz
Přehled konkrétních termínů (výjimkou je 22. 8., kdy se trh konat
nebude): 18. 4., 2. 5., 16. 5., 30. 5.,
13. 6., 27. 6., 11. 7., 25. 7., 8. 8.,
5. 9., 19. 9., 3. 10., 17. 10.
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UDÁLOSTI
Ze zápisníku městské policie
Zimní období nám
dalo vale, proto jako
každý rok nastoupí
zaměstnanci TS počínaje prvním
dubnem k jarnímu úklidu města. Strážníci MP budou úklidům
nápomocni dohledem nad dodržováním dopravního značení v jednotlivých ulicích. Chci požádat majitele vozidel, aby v tomto období
sledovali přenosné dopravní značky a svá vozidla na daný den z komunikací odstranili. Napomůžete
tak jarnímu úklidu svého okolí.
Porušení Tržního řádu
Dne 4. 2. jsme přijali oznámení,
že v ulici Heydukově se pohybují
dva muži a jedna žena, kteří zde
bydlícím občanům nabízí levnější
odběr elektrické energie. Strážníci na místě zastihli pouze ženu,
kterou vyřešili v blokovém řízení.
Svým jednáním se dotyčná dopouštěla přestupku tím, že porušila jeden z bodů v Tržním řádu
města Strakonice a nebyl to případ ojedinělý.
Služební bundy zahřály
V pátek 7. 2. jsme přijali oznámení na linku 156, že na okno objektu firmy v ulici Na Dubovci, tluče
muž a dožaduje se ke vpuštění dovnitř. Strážníci na místě zjistili
muže, který byl promočený, podchlazený a měl několik tržných
ran na rukou. Muž uvedl, že byl
na procházce se svými dvěma psy,
a když šel okolo Volyňky, uklouzl
a spadl do ní. Hlídka muži pomohla sundat věci a půjčila mu bundy
na zahřátí. Poté ho RZS odvezla
do nemocnice.
Poděkování patří oznamovatelce
Dne 11. 2. oznámila žena na linku
tísňového volání, že její sousedka
upadla, nemůže vstát a volá o pomoc. Na místo byla přivolána i posádka hasičů z důvodu otevření
bytu a posádka RZS z důvodu
ošetření. Po chvíli ale žena se
strážníky přestala komunikovat,

proto dveře od bytu vykopli. Žena
ležela na chodbě, velmi špatně dýchala a měla tržnou ránu na ruce.
Následně si ženu převzala RZS
a hlídka MP zajistila její byt.
Porušili „tabákový zákon“
V odpoledních hodinách dne
21. 2. zjistili strážníci MP při kontrole autobusového nádraží ženu
a muže, kteří v prostorách, kde toto jest zakázáno, kouří. Po kontrole totožnosti byli na místě vyřešeni
v blokovém řízení.
Naše poděkování patří nálezkyni
Dne 21. 2. jsme přijali oznámení,
že v Heydukově ulici nalezla žena
použitou injekční stříkačku s jehlou. Strážníci na místě injekční
stříkačku uložili do plastového
kontejneru a převezli k dalšímu
odbornému opatření.
Řidič nákladního vozidla poškodil osobní vozidlo
V ranních hodinách dne 28. 2.
spatřila hlídka MP nákladní automobil, jehož řidič odbočuje z ulice
Radomyšlské do ulice Lidické ve
směru na náměstí. Poté řidič odbočil do ulice Hrnčířské, kde návěsem poškodil zaparkovaný osobní
automobil. Řidič nákladního automobilu nezastavil a pokračoval dál
v jízdě. Strážníci ho pomocí výstražných světel a majáků zastavili a následně předali Policii ČR.
Reklamní tabule se stala terčem
vandalismu
Dne 28. 2. jsme přijali oznámení,
že do obchodního domu v ulici
Bezděkovské vběhli mladíci, rozkopali zde jednu z reklamních tabulí a venku vysypali odpadkový
koš. Strážník mladíky odpovídající popisu uviděl v Bezděkovské
ulici. Po kontrole totožnosti hlídka MP zjistila, že má vše na svědomí jeden z mladíků. Ten došel koš
uklidit a domluvit se s majitelkou
cedule o její opravě. Pak byl za
přestupek vyřešen na místě v blokovém řízení.
Milan Michálek, velitel strážníků
MP Strakonice

BASKETBALOVÁ LIGA ZÁKLADNÍCH ŠKOL POKRAČUJE
DALŠÍMI ZÁPASY
Všechny týmy již okusily hořkost porážky, soutěž je vyrovnaná. V čele
střelců dívek je Zuzana Kornoušková a chlapců Jan Chvosta.
Přinášíme další program, který je pozvánkou pro spolužáky i rodiče dětí.
1. 4. 16.30 ZŠ Dukelská : ZŠ Poděbradova
8. 4. 15.30 ZŠ FLČ B : ZŠ Povážská
15. 4. 15.30 ZŠ FLČ B : ZŠ FLČ A
16. 4. 14.00 ZŠ Poděbradova : ZŠ Povážská
22. 4. 15.30 ZŠ FLČ A : ZŠ Poděbradova
29. 4. 14.30 ZŠ Povážká : ZŠ Dukelská

www.ddmstrakonice.cz
VAŠE MÍSTO
PRO VOLNÝ ČAS
17. 4. Den plný her a pokusů – 8.00–16.00 v CEV Podskalí. Zábavné
hokusy pokusy, krmení zvířátek, deskové a karetní hry, výtvarná
dílna. Vstupné 120 Kč (oběd, svačina, materiál a pedagogický
dozor). S sebou sportovní oblečení, láhev na pití a 1 – 2 vyfouklá vajíčka. Přihlášky do pondělí 14. 4. na kulhova@ddmstrakonice.cz, 383 332 956 nebo 724 318 643.
17. 4. Koně Štětice – výlet ke koním, cena 200 Kč. Přihlášky do pondělí 14. 4. na hrdlickova@ddmstrakonice.cz, 383 322 216.
18. 4. Klubíčkové setkání – 8.00–12.00 v DDM Na Ohradě. Pohybové
hry, výtvarná dílna. Pro současné i bývalé členy kroužku Klubíčko
a samostatné děti 4–8 let. Vstupné 20 Kč. S sebou svačinu, přezůvky, keramický květináč (průměr cca 13 cm). Přihlášky do 14. 4.
na Klubíčku u L. Filousové nebo na kulhova@ddmstrakonice.cz,
383 332 956 nebo 724 318 643.
23. 4. Dopravní soutěž mladých cyklistů – od 8.30 hod. dopravní
hřiště u ZŠ Jiřího z Poděbrad, pro čtyřčlenná družstva žáků ZŠ.
24. 4. Den Země – od 14.00 hod. v CEV Podskalí. Přírodovědná vědomostní soutěž pro dvojice ze 4.–9. tříd. Vstupné 20 Kč. Přihlášky a info na www.ddmstrakonice.cz.
Včelařský kurz pro dospělé – od začátku dubna. Pro začínající včelaře –
práce se včelami, léčení, dovednosti potřebné pro chov včel – vše na praktických ukázkách. Přihlášky a bližší informace na kulhova@ddmstrakonice.cz a www.ddmstrakonice.cz. DDM Strakonice slaví 50. výročí
svého vzniku. Průběžnou akcí je internetová soutěž. Sledujte web DDM.
POZVÁNKA NA VI. JARNÍ SETKÁNÍ S OBČANY

STRAKONICE  EU 20072013
Významné projekty podpořené z dotací Evropské unie.
Co se ve Strakonicích podařilo vybudovat a jaké významné projekty
se připravují?
O tom i o dalších tématech si přijďte podebatovat s vedením města do Rytířského sálu strakonického hradu v pondělí 7. dubna 2014 od 16.30 hodin.

Sdružení zdravotně postižených Strakonice
pořádá v KLUBOVNĚ v ulici Stavbařů 213 ve dnech 7.–11. dubna 2014

BURZU JARNÍHO A LETNÍHO OŠACENÍ

pro děti i dospělé, spojenou s dobročinným bazarem
Pondělí
Úterý

7. 4.
8. 4.

Středa
Čtvrtek
Pátek

9. 4.
10. 4.
11. 4.

9.00–17.00
9.00–12.00
12.00–17.00
9.00–17.00
9.00–17.00
9.00–12.00

výkup a prodej
výkup a prodej
prodej
prodej
prodej a výdej
výdej

STUDENTI VOŠ, SPŠ A SOŠ STRAKONICE CHTĚJÍ SE SVOU
FORMULÍ DO ABÚ DHABÍ, NIC PRÝ JE NEZASTAVÍ…
Soutěž Formule 1 ve školách je
celosvětově vzdělávací projekt,
kterého se v letošním roce opět
zúčastní i studenti ze strakonické „průmyslovky“. Pětičlenný tým
studentů, pod názvem ST Racing,
má za úkol navrhnout, sestrojit,
propagovat a nakonec i závodit
s vlastním modelem formule 1.
V České republice se jedná již
o šestý ročník této soutěže. Celosvětově probíhá již od roku
1998. ST Racing tým navázal
na tradici bývalých týmů strakonické „průmyslovky“ v sezoně
2011/2012 a od té doby ušel dlou-

hou cestu vývoje závodního vozu
a celé týmové strategie.
„Náš zatím největší úspěch je třetí místo ve finále České republiky
v minulém roce, ale pevně věříme,
že letos budeme ještě úspěšnější.“
Uvedl manažer ST Racing týmu
Jan Narovec.
Celá práce začíná u návrhu modelu formule a sháněním financí na
jeho realizaci, poté přichází na řadu výroba, testování a samozřejmě i propagace, neboť všechny
tyto faktory jsou na závodech
přísně hodnoceny.
Milan Samec
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OHLÉDNUTÍ
BEAT GENERATION VE ŠMIDINGEROVĚ KNIHOVNĚ
Prvním ze tří pořadů Mirka Kováříka a Radka Bláhy, tentokrát
věnovaný beatnické poezii, mohli
návštěvníci Šmidingerovy knihovny ve Strakonicích zhlédnout ve
čtvrtek 6. února. Oba pánové přinesli svědectví o literární revoluci 60. let, která zprostředkovala
nové vidění světa v netradičních
souvislostech a bez cenzury. Divadelník, publicista a neúnavný
propagátor poezie Mirek Kovářík jedinečným způsobem před-

nesl básně předních „beatníků“
Allena Ginsberga nebo Gregory
Corsa, Radek Bláha pak nadchl
verši Lawrence Ferlinghettiho
i Svatavy Antošové. Pomyslným
vrcholem pořadu byla tvorba
předčasně zesnulého českého básníka Václava Hraběte. Další poetická lahůdka se chystá 3. dubna,
kdy zazní to nejlepší z tvorby např.
Karla Hynka Máchy, Jiřího Ortena nebo Karla Havlíčka.
Mike Perry

Ve čtvrtek 6. 2. 2014 od 16 hodin proběhl v kuželně TJ Fezko ve Strakonicích
turnaj v kuželkách pro seniorky odboru SPV TJ ČZ Strakonice. Úvodem jedna členka TJ, bývalá úspěšná kuželkářka pí Blažena Petráňová, provedla
krátké školení. Mnohé ze zúčastněných totiž nikdy v kuželně nebyly. Pak již
mohlo začít sportovní klání, při kterém se přítomní i dost nasmáli. Výsledky
nejsou důležité, důležité je to, že si členové zasportovali a dobře se pobavili.
Foto: Archiv oddílu SPV při TJ ČZ Strakonice

MĚSTO ZASLOUŽÍ POCHVALU
Musím se přiznat, že když jsem si
přečetl návrh na úpravu podjezdu
pod tratí u zbrojovky, tak mně bylo líto krásného kamenného oblouku, který podjezd zdobil. Zdálo
se mně to zbytečné. Dnes, když vidím jeho využití, prakticky celodenní stálý provoz možný z obou
stran, včetně dvou chodníků, si
uvědomuji, jak to byl chvályhodný
a rozumný nápad. Dokonce i stavitelé se pokusili podržet tradici
kamenného obložení. Patří podě-

kování tomu, kdo s tímto nápadem přišel první.
Možná by stál za úvahu pružnější
přístup při vyjíždění nákladní dopravy do teplárny, ale na druhé
straně občasné dvě–tři minuty čekání mohou sloužit jako výchovné,
protože nám toho zase tolik neuteče. Ostatně již římské přísloví říká:
„Festina lenta“ (spěchej pomalu).
Myslím, že nejsem sám, kdo by za
nový podjezd chtěl poděkovat.
Miroslav Vondřička

MASOPUSTNÍ REJ PODRUHÉ
Ve Strakonicích se již druhým rokem konal Masopustní rej. Tak jako v loňském roce se organizace
ujala Mgr. Petra Tůmová, která
vede literárně dramatický kroužek
v Základní umělecké škole Strakonice. Žáci ZUŠ a dětští zastupitelé vytvořili základ masopustního
průvodu, ke kterému se připojily
i masky z řad veřejnosti. K vidění
byla kapela vodníků, nevěsta a ženich, vězeň, policista, papoušek,
kůň nebo orientální tanečnice.
Průvod začínal na strakonickém
hradě a následovala dvě zastavení,
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před morovým sloupem na Palackého náměstí, kde masky společně
tančily, a na Velkém náměstí před
radnicí. Zde už čekal pan starosta,
který průvod přivítal, nabídl masopustní koblihy, předal maskám
symbolický klíč k městu a dovolil
veselení a hraní v tento den. Po
ukončení průvodu byl ještě připraven program v Rytířském sále na
strakonickém hradě. Zde si žáci
ZUŠ a dětští zastupitelé připravili
scénky a citovali lidové pranostiky.
Martina Dubová, odbor školství
a CR

Nasazení strojního čištění je naplánováno od 1. dubna do 27. května
2014. V případě příznivých klimatických podmínek bude započato s jarním úklidem města již v předstihu na exponovaných místech, mimo
zpracovaný harmonogram.
datum

den

1. 4.

úterý

2. 4.

středa

3. 4.

čtvrtek

4. 4.

pátek

7. 4.

pondělí

8. 4.

úterý

9. 4.

středa

10. 4.

čtvrtek

11. 4.

pátek

14. 4.

pondělí

15. 4.

úterý

16. 4.

středa

17. 4.

čtvrtek

18. 4.
22. 4.

pátek
úterý

23. 4.

středa

24. 4.
25. 4.
28. 4.
29. 4.

čtvrtek
pátek
pondělí
úterý

30. 4.

středa

2. 5.

pátek

5. 5.

pondělí

6. 5.

úterý

7. 5.

středa

9. 5.

pátek

12. 5.

pondělí

13. 5.

úterý

14. 5.

středa

15. 5.

čtvrtek

16. 5.

pátek

19. 5.
20. 5.
21. 5.
22. 5.

pondělí
úterý
středa
čtvrtek

23. 5.

pátek

26. 5.
27. 5.
28. 5.

pondělí
úterý
středa

lokalita
Na Stráži, Čelakovského, Pionýrská, Hrnčířská,
Sokolovská, Hradební
Velké náměstí (včetně přídlažby rampa MěÚ), U Sv.
Markéty, Podskalská až k poště č. 1, Kochana z Prachové, parkoviště Markéta a u hlavní pošty
Ellerova, celé sídliště Mlýnská, parkoviště pod nemocnicí
Na Ohradě, Nábřežní, Holečkova, Bezděkovská od
JČE až k mostu, parkoviště Bílý vlk, Luční, Krátká
parkoviště Švandy dudáka, Bezděkovská až k JČE,
Školní, Dukelská ke škole, vnitroblok „Podkova“,
parkoviště za domy 427–433
Stavbařů, Družstevní, Klostermannova, Dukelská
Dopravní, Textiláků, Heydukova k VAK, Heydukova
slepá + sídliště
Palackého náměstí, sídliště Tržní, chodník kolem
plaveckého stadionu, Křemelka
Tovární + viadukt, Prácheňská k mostu Mutěnice,
Jeronýmova, Zeyerovo nábřeží
Sídl. 1. máje , MUDr. Hradeckého
Arch. Dubského, Šmidingerova, Svojsíkova, Erbenova, Dr. Fifky
Zvolenská, parkoviště Zvolenská u Ráje, Havlíčkova, Máchova, kolem sportovní haly k učilišti, parkoviště za domem 805
Zahradní, B. Němcové, Chelčického, dvůr + parkoviště u domu 800–803
Rezerva
Mírova, Bavorova, Želivského, Sv. Čecha
Smetanova, Žižkova, Plánkova, Tylova, Bezručova,
Jiřího z Poděbrad
Jiráskova, Mánesova, Vrchlického, Baarova
Skupova, Šv. dudáka, točna MHD
Mikoláše Alše, Rybniční, Jezerní, Pod Kuřidlem
U Vrbiček, Leknínová, Vodní, Labutí, Bahenní
Lesní ulice od Ptákovické na konec lesa, Ptákovická,
Strojařů, U Zahrádek, Hraniční horní část po ulicí
Povážská, U Studánky, Na Muškách
Povážská po ulici Hraniční, Pohraniční stráže,
Šumavská po ulici Hraniční, Boubínská
Nad Školou, Na Stráni, Povážská od ulice Hraniční,
B. Havlasy
Hallova, Šumavská stará část, Václavská, Českých
lesů, Hraniční dolní část
Přední Ptákovice, Lesní (zastavěná část), Trachtova, Bučkova, Karla Dvořáka
Rezerva
sídliště Mír – Obránců míru, Kosmonautů, Mládežnická
sídliště Mír – Spojařů, parkoviště u Telecomu, Rennerovy sady
hrad, Dubovec, špýchar, pivovar, Lázeňská
Hřbitov – parkoviště + ke garážím, Nádražní – dvůr
čp. 400
Borová, Jedlová, Tisová, Pod Hájovnou, Buková,
Březová, Pod Hniličnou
Vodárenská a dolní části ulic v okolí
Starý Dražejov, Virtova Ves, Střela, Stínadla
Nový Dražejov
Modlešovice, Hajská
Písecká podél firmy Protom, JČE, podjezd k velkoobchodu firmě Pecha, jatka Hradský
Budovatelská, Raisova, Nerudova
Za Stínadly
Rezerva
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HISTORIE

Z HISTORIE LYŽOVÁNÍ
Po roce 1989 nastal velký zvrat ve
vývoji strakonického lyžařského
oddílu. Lyžařský oddíl se osamostatnil z náručí TJ ČZ a v roce
1993 (přesně 17. 11. 1993) vznikl
nový subjekt s názvem SKI–
KLUB Strakonice, evidovaný na
adrese Máchova 108, Strakonice pod identifikačním číslem
60090022. Strakoničtí lyžaři se
tak rozhodli vystoupit z pod křídel

veň. I proto má v současné době
pozemky pronajaté obec Kubova
Huť a vlek POMA je provozován
společně s obcí Kubova Huť.
Také v běžecké části Ski klubu
v 90. letech minulého století nastal odliv trenérů a závodníků. Po
roce 1989 se rozpadl státní systém
sportu, Václav a Ludmila Půbalovi odešli na svůj penzion na Javorníku, Jan Žák trénoval v Jugoslávii, skončil i Pavel Haloun a i přes
velkou snahu trenérů Bohumila

Mladí lyžaři–běžci se učí lyžovat – v popředí Tomáš Sosna, za ním Jan
Melichar.
Foto: Archiv Radka Sosny
TJ ČZ a vydat se na samostatnou
dráhu. Historicky prvním předsedou Ski klubu, jako nástupnické
organizace po LO TJ ČZ, byl zvolen Ing. Petr Kocián, který stál
v čele SK až téměř do konce roku
2003, kdy ho v této funkci vystřídal Ing. Miroslav Podskalský.
Dnešním předsedou SK je Jaromír Zeman (od 7. 3. 2007). Dejme
slovo nestoru strakonického sjezdového lyžování panu Ladislavu Matějkovi: „Po revoluci v roce
1989 činnost lyžařského oddílu
opadala, přestalo se s výukou lyžování, přestaly se pořádat lyžařské
závody. Část dětí dospívala a nové
děti nepřibývaly. Lyžařský oddíl
ovládla skupina lidí, kteří neměli
zájem učit děti lyžovat a pořádat
pro ně závody, ale využívat bezplatně vlek a ubytování ke svým radovánkám. Změna nastala teprve
po příchodu našeho odchovance Jaromíra Zemana, který převzal Ski
klub v troskách a pokusil se úspěšně, za pomoci Ing. Jana Žáka,
z běžeckého úseku a několika dalších, navázat na úspěšnou činnost
jeho předchůdců.“
K uvedenému přispělo také neúspěšné souzení s Pozemkovým
soudem ČR, který vydal pozemky
pod sjezdovkami na Kubově Huti
restituentce paní Ichové (spor se
řešil 7 let, ke smůle strakonického
lyžování neúspěšně). Ski klub byl
nucen pronajmout si pozemky od
Lesů ČR a od pí Ichové. Zvláště
paní Ichová stupňovala nájemné
až na pro SK nepřijatelnou úro-

Melichara, Vladimíra Kohouta
a Hany Křenkové (Hruškové) udržet běžecké lyžování na původní
úrovni nastal úbytek závodníků.
Běžeckým oddílem v této době
prošli mj. Daniel Poskočil, Lenka
Frömlová, Veronika Křivancová,
Jan a Bohumil Melicharovi, Tomáš Sosna, Jiří Pála, Daniel Pavel, Zdeňka Paroubková (dnešní
basketbalistka A týmu žen), Michaela Samcová, Iveta a Simona
Martanovy, Lucie a Tomáš Křenkovi a další.
Jádro sjezdařské části SK podnikalo sportovní aktivity nejen v zimě, ale i v létě, kdy se pravidelně, dle svých časových možností,
scházelo 6 až 9 rodin na společné
sportovní dovolené. Takto navštívili řadu míst v Čechách, např.
Višňové na Moravě, Lipno, Strážné v Krkonoších, Dolce u Trutnova aj. Na těchto dovolených byly
podnikány společné výlety pěšky
nebo na kolech za krásami naší
země. V zimním období byla činnost klubu nasměrována především na provozní záležitosti spojené s vlastnictvím vleku a jeho
provozováním. To plně vytěžovalo
činovníky klubu a náboru nových
členů a práci s mládeží proto nemohla být věnována taková pozornost, jak by si vyžadovala. Věříme,
že provozní záležitosti se postupně
stabilizují a že sportovní činnosti
hlavně nových mladých členů bude možné věnovat větší pozornost.
Z pramenů čerpal Radek Sosna,
Ski klub Strakonice

MUZEUM VE STRAKONICÍCH 18941945
Letos uplyne 120 let od doby, kdy
bylo ve Strakonicích založeno muzeum. Od té doby prošlo několika
změnami, v mnoha směrech se vyvíjelo a vyvíjí stále. Impulzem k založení muzea se stal sběr materiálu pro Národopisnou výstavu
českoslovanskou (plánována na
rok 1893, realizována 1895). Při
sběru si lidé uvědomovali hodnotu
starých památek a uvažovali nad
založením muzea, které by nasbírané předměty uchovávalo. V říjnu 1893 pověřila městská rada tímto úkolem dvanáctičlenné
kuratorium. Na jeho návrh byla
ustanovena muzejní společnost.
Její činnost spočívala ve sběru památek, založení muzea, jeho zachování a získávání přispívajících
členů. Ustavující schůze se konala
29. června 1894. Již v březnu 1894
se objevila ve Věstníku školském
pro okresy Strakonický a Sušický
zpráva: „Museum v Strakonicích,
jehož základem mají býti sbírky
okres. odboru Strakonického pro
nár. výst. českosl., právě se zakládá.“ V září 1894 vyšel ve Věstníku inzerát s titulkem: „Museum
v Strakonicích“, který vybízel
k darování předmětů do muzea.

do Volyně. Muzejní sbírky připadly městu. Část byla díky Josefu Havrdovi, řediteli měšťanských škol,
zachována v budově této školy
(dnes OD Maják), při průmyslové
škole dívčí a na obecním úřadě.
V roce 1908 přišel okresní školní
inspektor Jan Dyk s myšlenkou
muzeum obnovit. Jeho snahy přerušila 1. světová válka, a tak až
v roce 1923 začal muzejní sbírky
shromažďovat ve dvou místnostech na strakonickém hradě, kam
vnikal trhlinami ve zdech prach
a vlhko. V roce 1926 Dyk zemřel.
V započaté činnosti pokračoval
okresní školní inspektor Josef Řehoř a po něm ředitel státního reálného gymnázia Vojtěch Novotný.
Dne 4. května 1930 byl ustanoven
Musejní spolek při městském muzeu v Strakonicích. Z vděčnosti
k zakladateli bylo nazváno Městské Dykovo muzeum. V roce 1930
poskytlo město muzeu místnosti
v uprázdněné škole na náměstí
(OD Maják). Přestěhování mělo
být dočasné, než se uvolní a upraví místnosti v hradu a město vyjedná s majiteli smlouvu o pronájmu. V dubnu 1934 byly nově
uspořádané sbírky zpřístupněny

Instalace muzejních sbírek ve 30. letech 20. století ve staré školní budově
na náměstí, dnes OD Maják.
Foto: Archiv muzea
Muzejní sbírky se shromažďovaly
ve dvou místnostech domu Františka Jandy, Velké náměstí čp.
148. V listopadu 1896 se muzeum
stěhovalo do tří místností nového Spolkového domu (sokolovny).
V červnu 1897 bylo muzeum otevřeno veřejnosti. Největší zásluhy byly přikládány Františku Nováčkovi, učiteli měšťanské školy.
V prosinci 1899 se muzejní společnost rozpadla. Jedním z důvodů
se stal odchod Františka Nováčka

veřejnosti. V roce 1936 se muzeum stěhovalo na hrad, kde setrvalo dodnes. Uspořádané sbírky byly veřejnosti otevřeny 30. května
1937 při návštěvě prezidenta Edvarda Beneše. Činnost spolku pokračovala i v letech 1939–1945,
sbírky však byly od roku 1940 veřejnosti nepřístupny, neboť v prostorách muzea byla uložena Hallerova knihovna a školní pomůcky
gymnázia.
Blanka Jirsová, MSP
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POZVÁNKY

STRAKONICKÉ VÍTÁNÍ LÉTA  ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZONY
SOBOTA 26. 4. 2014

l

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
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)
ČT
(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

6.00–8.00 k. p. 12.00–13.30

SAUNA

FITNESS PLAVECKÝ STADION

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

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

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!

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
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Státní okresní archiv Strakonice zve na

STRAKONICKÝ HRAD

Sportovně
9.00 registrace účastníků cyklistického a turistického výletu Po
stopách husitů (trasy: cyklovýlet po trasách Sedlíkovice,
Sudoměř a Písek 17 km, 35 km a 60 km; nordic walking 11 km
směr Sousedovice)
10.00 přivítání návštěvníků a START
15.00 slosování účastníků o ceny (nordic walking 11 km a cyklo
17 km)
17.00 slosování účastníků o ceny (cyklo 35 km a 60 km)
Kulturně a hravě
13.00 zahájení odpoledního programu
13.05 taneční vystoupení RM
Dance
13.40 bubnování s indiánem
14.15 Zajíčku a slepičko, čípak
je to vajíčko?
divadélko KOS
15.30 taneční vystoupení DDM
15.45 Popletené pohádky
Za pozváním, sportem i kulturou
Jana Rychterová a Hanka přímo na strakonický hrad.
Strnadová
Foto: Archiv MěÚ
16.30 bubnování s indiánem
17.15 KONCERT SKUPINY FLERET
Vstupné se nevybírá.
Doprovodný program: Park tři věže – interaktivní soutěže a zábava –
Farmářská stezka; tvořivé dílny – DDM Strakonice, Šmidingerova
knihovna, MC Beruška, dětské zastupitelstvo; řemesla v odrazu zrcadel
– zrcadlové bludiště a optické iluze na III. nádvoří; face painting – malování na obličej
Výstavy v Muzeu středního Pootaví a v bývalém panském pivovaru (MěKS)
Akce se koná za každého počasí. Změna programu vyhrazena.
MIC Strakonice, tel.: 383 700 700, www.strakonice.eu

PO
ÚT
ST

VÝSTAVKA O OSOBĚ AGRÁRNÍHO POLITIKA RUDOLFA BERANA
malou výstavku o osobě
agrárního politika Rudolfa Berana
k příležitosti výročí 60 let od jeho úmrtí
Kde: Státní okresní archiv Strakonice,
Smetanova 351
Kdy: od 5. 3. do 30. 6. 2014, pondělí–pátek,
8.00–15.00
Výstavka mapuje život Rudolfa Berana a jeho vztah k strakonickému regionu. Výstavka
obsahuje především četné archivní materiály, které se týkají jeho osoby.
V případě zájmu větší skupiny osob (více než 6 osob) informujte prosím
o své návštěvě na adrese libor.stanek@st.ceskearchivy.cz, na stejné adrese budou zodpovězeny i jakékoliv případné dotazy.

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA POKRAČUJE
V pátek 25. dubna 2014 od 13 do
19 hodin a v sobotu 26. dubna
2014 od 9 do 17 hodin bude probíhat humanitární sbírka letního
a zimního oblečení, lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
látek (minimálně 1 m2, ne odřezy
a zbytky), domácích potřeb (nádobí, skleničky – nepoškozené a zabalené), peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů, dek,
obuvi (nepoškozené a páry svázané nebo spojené gumičkou), jakéhokoliv čistého potrhaného texti-

lu, pracích a čistících prostředků,
hygienických a toaletních potřeb.
Věci zabalené do igelitových pytlů či krabic (aby se nepoškodily
transportem) přinášejte na nádraží ČD vlevo na slepou kolej přímo
do vagonu.
Je možný i finanční příspěvek. Věci, které nebude možné vzít: ledničky, televize, počítače a jinou
elektroniku, matrace, koberce, nábytek, jízdní kola, lyže, dětské kočárky, znečištěný a vlhký textil.
Více na www.diakoniebroumov.org

PŘÍLEŽITOST PRO SBĚRATELE
Klub filatelistů pořádá o Velikonocích v sobotu 19. dubna 2014 ve
strakonické sokolovně setkání sběratelů známek, pohlednic, zápalkových a fezových nálepek, pivních etiket, tácků a lahví, odznaků,
medailí, mincí, modelů a ostatního

sběratelského materiálu. Začátek
je v 7.30 hodin a konec v 11.30 hodin. Přijďte si doplnit své sbírky
nebo se zbavit toho, co vám doma
přebývá. Je zajištěn dostatek stolů
a moc se na vás těšíme.
Jan Malířský

Hasičský záchranný sbor Strakonice
Sdružení hasičů ČMS okresu Strakonice
Policie ČR Strakonice
Vás srdečně zvou na
VII. ročník dětské soutěže v požárním sportu

OTAVSKÝ PLAMÍNEK
V soutěži se představí kolektivy mladých hasičů (3–15 let) v tradiční
hasičské disciplíně „Požární útok“ 3. května 2014 od 13.00 hodin
v Ellerově ulici pod areálem „Hvězda“ ve Strakonicích.
Program:
13.00–13.15 Zahájení, nástup soutěžících.
13.15–13.30 Vystoupení strakonických mažoretek.
14.00–17.00 Soutěž dětských kolektivů „Otavský Plamínek“.
V průběhu celého odpoledne je pro děti připraven doprovodný program
– soutěž, skákací hrad, malování…
Akce se koná pod záštitou senátora Parlamentu ČR Ing. Bc. Miroslava
Krejči, CSc.
Akce je realizována za finanční účasti města Strakonice.
Informace o soutěži OTAVSKÝ PLAMÍNEK najdete na
www.otavskyplaminek.cz
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ZÁBAVA

UDÁLOSTI A ŽIVOTNÍ VÝROČÍ OSOBNOSTÍ V DUBNU
l

l

l

l

5. 4. 1989 – zemřel Karel Zeman, filmový scenárista, výtvarník a režisér (25. výročí úmrtí)
7. 4. 1924 – narodil se Johannes Mario Simmel, rakouský
spisovatel (90. výročí narození)
8. 4. 1914 – zemřel Jakub Arbes, spisovatel a novinář (100.
výročí úmrtí)
12. 4. 1944 – narodil se Karel
Kryl, básník a písničkář (70.
výročí narození)

l

l

13. 4. 1994 – zemřel Rudolf
Hrušínský, herec (20. výročí
úmrtí)
16. 4. 1889 – narodil se Charles Chaplin, britský herec a režisér (125. výročí narození)

Regionální osobnost:
l

5. 4. 1887 – ve Strakonicích se
narodil Jarko Dvořák Šumavský, malíř a grafik (127. výročí
narození)

PRANOSTIKA
„Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři.“

David Čížek, 14 let

Patrik Růžička, 6 let

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

VELIKONOČNÍ KVÍZ
Co začíná na Popeleční středu?
a) letnice
b) půst
c) masopust
Jaká je liturgická barva doby
postní?
a) bílá
b) červená
c) fialová
Jak se říká šesté postní neděli?
a) smrtná
b) černá
c) květná
Co si o Velikonocích připomínají
křesťané?
a) ukřižování a zmrtvýchvstání
Krista
b) narození Krista
c) nanebevstoupení Krista

Kam se říká, že na Zelený čtvrtek
odlétají zvony?
a) do Říma
b) do Prahy
c) do Jeruzaléma
V několika vesnicích na Strakonicku se dodnes udržel zajímavý
velikonoční zvyk
a) stavění májky
b) obchůzka s Jidášem
c) růžičková koleda
Kdy končí doba velikonoční?
a) na Velikonoční pondělí
b) na Bílou neděli
c) na letnice
Řešení z březnového čísla:
Ať se postavím do jakékoliv
fronty, vždy v ostatních lidé
ubývají rychleji.

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. 4. 2014.

JITKA STAŇKOVÁ SLAVÍ DEVADESÁTKU
Paní Jitku Staňkovou mnozí známe. Buď osobně nebo prostřednictvím jejích knih. Ve čtvrtek
10. dubna se tato významná rodačka ze Strakonicka dožívá krásného životního jubilea – 90 let.
Jitka Staňková se narodila ve Volenicích do rodiny řídícího učitele.
Posléze se spolu s rodiči přestěhovala do Strakonic, kde po dokončení základního vzdělání absolvovala v roce 1942 strakonické
gymnázium. Po válce vystudovala
národopis a archeologii na filozofické fakultě UK v Praze. V letech
1950–53 působila v textilní tvorbě a od roku 1954 až do roku
1980 v tehdejším Ústavu etnografie a folkloristiky ČSAV Praha,
kde se specializovala zvláště na lidový textil a výtvarné umění.
Dlouhodobě se zabývala různými
textilními technikami, kromě tkanin se zajímala mj. o tkané a paličkované krajky, pletení na rámu,
pletení zapiastek, vyvazovanou
a šitou batiku, modrotisk ad. Napsala i odborné statě o stezích
lidových výšivek, či o zpracování
a použití vlny. Prováděla řadu terénních výzkumů v Čechách i na
Slovensku, zdokumentovala práci
tehdy ještě žijících tkalců.
Významná je její publikační činnost. Kromě článků v odborných
časopisech pochází z jejího pera
i několik monografií: Lidové tkaniny v českých zemích (1973),
České lidové tkaniny (1989), Lidové výtvarné umění. Čechy
a Morava (1967).
Jitka Staňková spolupracovala
mj. i se svým manželem – uznávaným fotografem, filmařem
a pedagogem Ludvíkem Baranem. Spolu vytvořili reprezentativní publikace Lidové umění
Čech, Moravy a Slezska (1987),
Masky, démoni, šaškové (1998)
či České a slovenské lidové kroje
(2003). Spolu s L. Baranem a H.
Johnovou vydali monografii Lidový malovaný nábytek v českých
zemích (1989).
Paní Staňková věnovala pozornost také svému rodnému kraji.
V Českém lidu vycházely příspěvky o výročních obyčejích na
Strakonicku. V roce 1991 vydala
publikaci Prácheňský poklad, pojednávající o místních lidových
plastikách. Některé z nich bohužel dnes už v terénu nenajdeme,
byly odcizeny. S L. Baranem vytvořili soupis lidových plastik
a lidového malovaného nábytku
na Prácheňsku, sloužící odborníkům dodnes.

Etnografka Jitka Staňková.
Foto: Archiv J. Staňkové
Spolupracovala také se svým
spolužákem z gymnázia Josefem
Režným. V mládí spolu působili
mj. ve Strakonické dudácké kapele Jiřího Malkovského, kde Jitka Staňková zpívala a tančila.
V pozdějších letech, kdy Josef
Režný pracoval ve volyňském
muzeu, pak jejich spolupráce pokračovala. V 80. letech 20. století, v době, kdy volyňské muzeum
vedl Václav Zahrádka, tu vyšly
tiskem Staňkové dva katalogy
k stejnojmenným výstavám: Lidová dřevěná polychromovaná
plastika ve středním Pootaví a na
Šumavském podlesí a dále pak
Lidový malovaný nábytek ve
středním Pootaví a na Šumavském podlesí.
Ve Strakonicích i v okolních městech se uskutečnilo několik zajímavých fotografických výstav
krojů a masek, které paní Staňková se svým manželem L. Baranem společně připravili.
Pro ty, kteří by se chtěli s paní Staňkovou setkat osobně,
připravilo strakonické muzeum
s touto významnou českou etnografkou besedu, kde diváci uslyší
nejen její vzpomínky, ale zhlédnou i dobové fotografie a dokumentární film Jihočeská maškara, jehož je paní Jitka Staňková
spoluautorkou. V rámci akce si
můžete nechat podepsat Vámi
donesené autorčiny knihy. Akce
se uskuteční v úterý 29. dubna
2014 v 17 hodin v kapitulní síni
strakonického hradu.
Co říci závěrem? Popřejme paní
Staňkové do dalších let tolik elánu, kolik jej má dosud, a samozřejmě zdraví a spokojenost.
Irena Novotná, Muzeum středního
Pootaví
11
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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)
Každý čtvrtek cvičení, protahování, jóga
Každý pátek 9.00–13.00 Práce na zahradě
8. a 15. 4. Příprava velikonoční výzdoby
25. 4. Den s keramikou a opékáním vuřtů (přijedou i písečtí přátelé)
Společně navštívíme o seniorské středě kino Oko a zhlédneme film.
STD Kopretina – pracovní činnosti: (nutno předem objednat),
mobil: 734 200 971; e-mail: dilnast@fokus-pisek.cz
Více na www.fokus-pisek.cz

VELIKONOČNÍ HOUSLOVÝ KONCERT ALEXANDRA SHONERTA
Neděle 20. 4. 2014, Rytířský sál, 19.00 hodin

Velikonoční houslový koncert „Od židovství ke křesťanství II.“
Koncert geniálního houslového virtuosa Alexandra Shonerta, přezdívaného „Paganini ze Sibiře“.
Alexander Shonert – housle l Natália Shonert – klavír.
Rezervace na tel.: 608 079 461, www.shonert.com

JARNÍ ROZEZPÍVÁNÍ
Pěvecký sbor Gymnázia Strakonice Vás zve v úterý 29. dubna od 18 hodin do Městského domu kultury ve Strakonicích na
JARNÍ ROZEZPÍVÁNÍ
Účinkují: – Pěvecký sbor Gymnázia Strakonice
– ZANOTY, Jindřichův Hradec
– Smíšený sbor Hlasoň
Vstupenky v předprodeji MěKS

23. 4.
24. a 25. 4.
29. 4.
30. 4.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ
ŠKOLA, STRAKONICE
KOCHANA Z PRACHOVÉ 263
tel./fax: 383 332 166
e-mail: zus-strakonice@cmail.cz
http://zus.strakonice.cz
Žákovský koncert od 17.30 hod. v zámeckém sálku
Hudební pořady pro předškoláky v Rytířském sále od 9
do 11 hod.
Koncert žáků J. Vlčkové v zámeckém sálku od 17 hod.
1. absolventský koncert od 17.30 hod. v zámeckém sálku

Soutěže, přehlídky…
3.–4. 4.
Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru v Českých
Budějovicích (J. Pelán)
4. 4.
Krajské kolo soutěže ZUŠ dechových, tanečních a jazzových orchestrů v Českých Budějovicích (P. Reitmaier)
4.–5. 4.
Krajské kolo soutěže výtvarných oborů v Českém Krumlově (I. Schwarzová, D. Uhriková) – výstava vybraných
prací v Regionálním muzeu v Českém Krumlově do 27. 4.
4.–6. 4.
Bechyňské jaro – přehlídka dětského divadla (P. Tůmová)
5. 4.
Soutěž Jihočeská panenka (J. Vlčková a B. Šabek)
Scénický tanec – krajská soutěžní přehlídka v Českých
Budějovicích (A. Janotová)
10.–11. 4.
Krajské kolo soutěže literárně dramatických oborů
ZUŠ v Bechyni (J. Lhotská)
10.–13. 4.
Istria music festival v Chorvatsku – účast Fere Angeli
(M. Miková)
24.–25. 4.
Dětská scéna krajské kolo recitační soutěže (žáci LDO)
26.–27. 4.
Mezinár. houslová soutěž v Nové Pace (P. Bedřichová)

Zveme vás na 6. ročník

CELONÁRODNÍHO ČTENÍ BIBLE
Úterý 15. dubna 2014

MATEŘSKÉ CENTRUM
BERUŠKA
Lidická 194, Strakonice
Sobota 5. 4. Měření zdravotního stavu kondičním orgánovým skenerem a biorezonančním přístrojem Titanium. Cena 500 Kč, přihlášení na
tel.: 739 233 975, více na www.mariko.cz
Úterý 8. 4. od 16.00 MALOVÁNÍ NA KERAMICKÉ MISKY + OTISKY NOŽIČEK A RUČIČEK – kurz pod vedením paní Aleny Krauseové
pro děti i dospělé, přihlášky předem na tel.: 773 165 696
Středa 9. 4. od 10.00 HAJÁNCI v Caffé Jezárky – program pro děti 0–1
rok, přihlášky na tel.: 723 999 813
Úterý 15. 4. od 15.30 VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ PRO DĚTI A DOSPĚLÉ – malování vajíček a tvorba různé dekorace na Velikonoce, přihlášky do 14. 4. 2014 na tel.: 773 165 696
Středa 16. 4. od 10.15 PÉČE O CITLIVOU DĚTSKOU POKOŽKU
ANEB PREVENCE JE LEPŠÍ NEŽ SLOŽITĚ LÉČIT PODRÁŽDĚNOU POKOŽKU – beseda, vstup zdarma, dárečky připraveny
Čtvrtek 24. 4. od 11.00 HAJÁNCI v solno–jodové jeskyni, program pro
děti 0–1rok, přihlášky na tel.: 723 999 813
Sobota 26. 4. od 13.00 Tvořivá dílna pro děti – na hradě, v rámci akce
Strakonické vítání léta
Pondělí 28. 4. od 11.00 Beseda o látkových plenách a bezplenkové metodě s praktickými ukázkami, vstup zdarma
Úterý 29. 4. od 15.30 ČARODĚJNICKÝ REJ V MASKÁCH – soutěže,
diskotéka, vstupné 10 Kč členi, 20 Kč nečleni
HLÍDÁNÍ DĚTÍ KDYKOLIV – více na telefonu 773 165 696
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
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14.00–16.30 Veřejné čtení vybraných pasáží
17.00–19.00 Slavnostní večer s přednáškou ThMgr. Michala Krchňáka
na téma: Jídlo z pohledu Bible
Co a proč se jedlo/nejedlo v biblických dobách?
Jak jídlo měnilo dějiny? Potraviny jako symbol
l Ochutnávka z židovské kuchyně
l Hebrejské písně a tance
Relaxační centrum Ostrov, sál nad kavárnou (1. patro)
Neděle 20. dubna 2014
9.30
Slavnostní velikonoční bohoslužba
l živá hudba, program pro děti, raut
Mana, Lidická 194, www.manacirkev.cz, tel.: 731 905 625

Dovolujeme si Vás pozvat na další cestovatelské povídání

KUBA  PERLA KARIBIKU
Kuba je největším a zároveň také nejrozmanitějším ostrovem Karibiku.
Je velkým živým muzeem celé její historie, která na Vás dýchne z každého kroku. Kuba je ostrov plný života, rytmického tance, podmanivé
hudby, výborného rumu, voňavých doutníků, nádherných koloniálních památek, historických automobilů, královských palem, pláží s azurovým mořem a hlavně milých lidí. Kuba je úžasná a nezapomenutelná.
Přednáší Miloslav Martan
14. 4. 2014 od 18.00 hod. v ZŠ Povážská, Nad Školou 560
22. 4. 2014 v 18.00 hod. v promítacím sále strakonického gymnázia
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ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA

staví Ing. Miroslav Šobr básníky životem a dílem spjaté
s naším regionem. ŠK, společenský sál, 17.00 hod.
15. a 17. 4. Kurzy zdravého veg(etari)ánského vaření. 15. 4. „Pokročilí“ a 17. 4.
„Začátečníci“. Přihlašujte se na
jan.juras@knih-st.cz, 721 658
244. Koná se v ZŠ Povážská,
Nad Školou 560, vždy od 18.00
hod.
23. 4. Zajímá-li vás, kde končí
separovaný odpad ze Strakonic
a co se s ním dál děje, zúčastněte se bezplatné exkurze do třídírny odpadů Vydlaby u Písku. Závazná rezervace míst
na jan.juras@knih-st.cz nebo 721 658 244. Sraz ve 13.15
(odjezd 13.30), zastávka MHD
Lidická (u domova seniorů).
24. 4. Tvořivá dílnička pro
děti – fotorámeček pro maminku (doneste si fotku dítěte). ŠK, oddělení pro děti,
8.00–11.00 hod.
24. 4. Irena Dousková. Beseda s autorkou knih Hrdý Budžes, Oněgin byl Rusák, Darda
a dalších. Akce v rámci Akademie volného času. ŠK, společenský sál, 17.00 hod.
26. 4. V rámci mezinárodní
kampaně „Ukliďme svět“ poznejte zajímavou lokalitu nedaleko Strakonic. Po úklidu na
březích i z loděk bude následovat
tradiční posezení s občerstvením. Sraz ve 13.00 hod. u Dolního Řepického rybníka (s sebou vezměte pouze rukavice).

POBOČKA ŠK A ČSOP ZVOU:

Rejžka, umístěna mistrova vybraná díla ze sbírky muzea, doplněná
o fotodokumentaci z malířova života.

Náš kraj ve vzpomínkách Jitky
Staňkové
29. 4., 17.00 hod.
Beseda s etnografkou, rodačkou ze
Strakonicka. Vstupné: 20 a 10 Kč

l

www.knih-st.cz

l

l

l

l

l

2.–28. 4. Tradice – Výstava
prací žáků ZUŠ, třídy PaeDr.
Jarmily Lískovcové a Mgr. Ivany
Schwarzové. ŠK, vstupní hala.
3. 4. 24 a půl – takový je průměr dožitého věku básníků, jejichž tvorba zazní při druhém
setkání v rámci Poetického jara. V podání Mirka Kováříka
a Radka Bláhy se můžete těšit
na verše Karla Hynka Máchy,
Jiřího Ortena, Karla Havlíčka, Karla Hynka a nebo opět
Václava Hraběte. ŠK, společenský sál, 18.00 hod.
8. 4. Kurzy počítačové gramotnosti, přednostně pro čtenáře ŠK. Pro začátečníky
– Úplné základy práce s počítačem. ŠK, studovna, 9.30–
11.00, 13.00–14.30 hod. Pro
pokročilé: Úpravy digitální fotografie. ŠK, studovna,
15.30–17.00 hod. Zájemci se
musí na kurz přihlašovat osobně, proti vratné kauci 100 Kč.
8. 4. Zdravá záda. Interaktivní
přednáška Martina Hojdy vám
poradí, jak napravit špatné držení těla a svalovou dysbalanci.
Proč cvičit a jak správně cvičit.
ŠK, společenský sál, 16.00 hod.
14. 4. Putování básnickou
krajinou – v novém projektu
navazujícím na úspěšné Putování románovou krajinou před-

HRADNÍ PALÁC
Úterý–neděle 9.00–16.00 hod.
1. 4. Zahájení sezony v hradních
expozicích muzea
120 let muzea
2. 4.–20. 7.
Výstava k výročí 120 let od založení muzea. Vstupné: 40 a 20 Kč
Vernisáž: 1. dubna v 16 hodin v kapitulní síni.
Vystoupí 5'O CLOCK COFFEE.
Součástí programu bude i křest
knihy Hrady, hrádky a tvrze na
Strakonicku, Blatensku a Vodňansku autorů F. Kašičky a B. Nechvátala. 1. komentovaná prohlídka výstavy s číší vína 16. 4. v 18 hodin.
Předmět měsíce
Ve vstupní hale muzea budou,
u příležitosti 100. výročí od narození akademického malíře Jiřího

l

l

l

l

KAPITULNÍ SÍŇ
Velikonoce v muzeu
15. 4., 9.00–12.00 hod.
Muzejní velikonoční dílna pro děti
a mládež.
Akce je určena zejména pro školy
a mateřské školky. U skupin nutná rezervace.
Kontakt: Mgr. Blanka Jirsová,
e-mail: blanka.jirsova@muzeum-strakonice.cz, tel.: 380 422 609.
Vstupné: 20 a 10 Kč
Velikonoční koncert komorního
souboru Modus Václava Hrušky
17. 4., 16.00 hod.
V programu zazní hudba W. A.
Mozarta, F. Bendy, Fr. V. Kramáře, K. Stamice, V. Nováka
a J. Suka. Díla zazní v podání:
R. Kaas a K. Šlehofer – klarinet,
P. Hlavatý – fagot, K. Vacek –
housle a J. Zábranová – klavír.
Vstupné dobrovolné.

l

l

l

l

l

výstavka kvetoucích rostlin
k určování (nejen podle knih,
ale i s možností konzultace).
Pokračují i další dlouhodobé
akce, např. Nejmilejší knihy. Otevírací doba v pobočce
Za Parkem (Husova 380): PO
a ČT 13–18, ST 8–12.
čtvrtek 3. 4. Tvořivý podvečer s pí Hanou Taschnerovou
drobné jarní dekorace. Materiál a potřeby k předvedení budou
připraveny na místě, ale bylo by
dobře přinést si i vlastní (nůžky, papíry, přízi, háček, jehly, nitě...). V 17.00–19.00 hod.
v pobočce ŠK v Husově ul. 380
(lze přijít kdykoliv mezi 17.00
a 19.00, třeba jen na podívání).
pátek 4. 4. přednáška Netopýři blízko nás. Vede Mgr. Dita Weinfurtová z České společnosti pro ochranu netopýrů.
Ukáže živé hendikepované
netopýry, o které se stará, bude
se promítat a povídat o netopýrech a jejich ochraně, rozdávat
propagační materiály. Koná se
od 16.00 hodin v promítacím
sále strakonického gymnázia.
neděle 6. 4. přírodovědný výlet (cca 15 km, lze zkrátit).
Sraz v 8.30 na zastávce MHD
Tržnice, v 8.41 jede autobus
do Katovic. Odtud se vydáme
do okolí, např. do Mnichova
a Únic. Vede p. Fr. Langmajer.
neděle 13. 4. přírodovědný autobusový zájezd (Kamýk n. Vlt.
a okolí – přírodní zajímavos-

ti, skanzen, výhledy, program
i pro děti...). Návrat do 20 hod.,
cena 200 Kč (sleva: 150 Kč). Vede p. Karel Taschner. Přihlášky, informace a záloha 100 Kč
na hrdlickova@knih-st.cz, 380
422 720 nebo v knihovně.
l pondělí 21. 4. další společné
hraní na kantely (vyrobené
při akcích ŠK) od 18.00 hod.
v pobočce Za Parkem. Koná
se ve spolupráci s o. s. Spona.
l úterý 22. 4. Strakonické příběhy IV. Olkmar z Neznašov.
Útržky života pana purkrabího. Město a panství Strakonice
v poděbradských časech. Další
vyprávění regionálního historika Karla Skalického v rámci rozsáhlejšího strakonického cyklu, doprovázené projekcí
různých dokumentů a vyobrazení. Od 18.00 hod. v restauraci Baobab (Bavorova 20).
l páteční
schůzky kroužku
MOPíků. 4. 4. půjdeme na
akci s netopýry (viz výše) –
sejdeme se v 16.00 hod. na
gymnáziu. 11. 4. bude sraz
v 16.00 hod. před hradem
u kanceláře CIAO, půjdeme
na Podskalí čistit studánku
Skleněnku a ukázat si pletení pomlázek. 18. 4. na Velký
pátek schůzku vynecháme,
25. 4. bude sraz opět v 16.00
hod. u CIAO, půjdeme na zahrádku pí Skalické nad městem a oslavíme Den Země
vyráběním hraček z různých
odpadových materiálů.
Více na www.csop-strakonice.net.
aranžmá. Netradiční zábava a hry
pro děti. Vystoupí Dětský folklorní soubor Prácheňáček.
Vstupné 50 a 25 Kč

OSTATNÍ AKCE
Kurz zdobení velikonočních kraslic technikou reliéfní vosk
15. 4., 17.00–19.00 hod., zasedací
místnost muzea, vstup do kanceláří. Lektorka: Julie Chadimová
Počet míst omezen, co s sebou na
www.muzeum-strakonice.cz, nutná rezervace: osobně v Zámecké
galerii nebo na tel.: 380 422 612
Vstupné: 30 Kč
STŘEDOVĚKÝ VODNÍ MLÝN
HOSLOVICE
Velikonoce v lidových tradicích
Úterý–neděle 9.00–16.00 hod.
8. 4., 17.00 hod., zasedací místnost muzea, vstup do kanceláří
1. 4. Zahájení sezony v areálu
Přednáška o Velikonocích. Zanikvodního mlýna
lé i současné lidové tradice. DoplVelikonoce na mlýně
něno dataprojekcí a hudebními
12. 4., 10.00–16.00 hod.
ukázkami. Přednáší: Mgr. Irena
Pletení pomlázek, malování vajíNovotná, etnografka muzea
ček, pečení jidášků a další velikoVstupné: 20 a 10 Kč
noční zvyky. Prodej velikonočního
Aktuální informace: www.muzeum-strakonice.cz
Omlouváme se za chybu v letopočtu narození houslistky
Nory Grumlíkové v minulém vydání. Rok narození je 1930.
ZÁMECKÁ GALERIE
Úterý–pátek 13.00–16.00 hod.,
sobota a svátky 9.00–12.00 hod.
Vladimír Větrovský – Tančím
s kameny
1. 4.–3. 5.
Litografie, obrazy a drobné plastiky plné hravosti a nadšení pro
tvorbu. Vstupné dobrovolné.
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AKCE A PROGRAM KIN
8. 5.–1. 6.
Proměny zahrady
Výstava prací žáků ZUŠ Strakonice
7. 5. v 16.30 hodin vernisáž, Maltézský sál

KINO OKO STRAKONICE
5. 4.
Tattoo Jam
Dům kultury, od 10.00 hod.
12. ročník celostátní tetovací
show se zahraniční účastí.
7. 4.
Krajská postupová přehlídka
školních dětských pěveckých
sborů
Dům kultury, od 10.00 hod.
9. 4.
Andílci za školou Kids
Dům kultury, od 17.00 hod.
Atraktivní muzikálové představení
pro celou rodinu.
10. 4.
Domácí štěstí? Ivo! S pravdou
ven!
Rytířský sál, od 19.30 hod.
Zábavný pořad s Ivou Hüttnerovou a Tomášem Bartákem.
11. 4.
Módní přehlídka Roosevelt Fashion Show
Dům kultury, od 19.30 hod.
A. Vignerová, R. Langmannová,
M. Gardavský, A. Nitschmann; Míra Hejda a Zorka Kepková–Hejdová
12. 4.
Velikonoce na Prácheňsku
Sál U Kata, III. hradní nádvoří
(při špatném počasí Rytířský sál),
10.00–16.00 hod.
Velikonoční výstava, tvořivá dílna
a doprovodný program.
13. 4.
Taneční odpoledne s písničkou
Dům kultury, od 15.00 hod.
Skupina RYTMIX, zpěv Láďa Pavelka
15. 4.
Irská taneční show
Dům kultury, od 19.30 hod.
Strhující rytmus irského stepu
v podání slovenského tanečního
souboru MERLIN.
23. 4.
Královna hudebního nebe
Rytířský sál, od 19.30 hod.
Christina Johnston – soprán, Anglie, Oldřich Vlček – housle, elektrické housle, Kristýna Poláková –
violloncelo, elektrické violloncelo,
Pavel Drešer – klavír, keyboard

27. 4.
Divadelní předplatné „A“
Divadlo Ungelt – Deštivé dny
Keith Huff
Dům kultury, od 19.30 hod.
Hrají: Richard Krajčo, David Švehlík
28. 4.
KPH – Belfiato Quintet
„JANÁČKŮV SEXTET MLÁDÍ“
Rytířský sál, od 19.30 hod.
Belfiato Quintet tvoří studenti
hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze.
do 6. 4.
IMPULZY – výstava prací žáků
VOŠ sklářské a SŠ Nový Bor
2.–27. 4.
„Duhové světy“ – výstava obrazů Jiřího Pešla
1. 4. Vernisáž v 17.00 hodin, sál
U Kata, úvodní slovo: Marie Krejčová a Jiřina Salátová
12. 4.–1. 5.
„Více než abstrakce“ – Fantazie
11. 4 v 17.00 hodin vernisáž, Maltézský sál, úvodní slovo: Roman Hýbl

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN
11. 5.
Divadelní předplatné „A“
Divadlo v Řeznické – Ještěrka
na slunci, John Murrell
13. 5.
Spirituál kvintet
18. 5.
Taneční odpoledne s písničkou
23.–24. 5.
Jamboree
27. 5.
Koncert skupiny Pianko
29. 5.
Divadlo Sklep – Besídka 2014.
Pásmo nejnovějších scének, skečů, písní a tanců
31. 5.–1. 6.
Národní šampionát mažoretkových skupin
6. 5.–1. 6.
Kdo tvoří, nezlobí aneb U nás
se nenudíme
Výstava prací dětí DDM Strakonice
5. 5. v 17.00 hodin vernisáž, sál
U Kata

Úterý 1.–středa 2. dubna
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
USA, drama, romantický, sci–fi, titulky, 126, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
ONA
Vstupné: 120 Kč
Úterý 1.–středa 2. dubna
POZOR!!! od 20.00 hod.
Něm/USA/Fran, drama/horor/romantický, titulky, 123, 2D
Doporučená přístupnost: od 15 let
PŘEŽIJÍ JEN MILENCI
Vstupné: 100 Kč
Čtvrtek 3.–neděle 6. dubna
POZOR!!! ČT od 17.30 a 20.00 hod.,
PÁ–NE jen od 20.00 hod.
USA, akční/dobrodružný/sci–fi,
dabing
Doporučená přístupnost: všem
CAPTAIN AMERICA: NÁVRAT
PRVNÍHO AVENGERA, 3D
Vstupné: dospělí 175 Kč, děti do 15 let
145 Kč
Pátek 4.–neděle 6. dubna
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
Francie, fantasy/romance/thriller, dabing, 112, 2D
Doporučená přístupnost: všem
KRÁSKA A ZVÍŘE
Vstupné: 90 Kč
Pondělí 7.–středa 9. dubna
Od 17.30 a 20.00 hod.
ČR, komedie, 110, 2D
Doporučená přístupnost: všem
BABOVŘESKY 2
Vstupné: 80 Kč
Čtvrtek 10.–neděle 13. dubna
POZOR!!! ČT–PÁ jen od 17.30 hod.,
SO–Ne jen od 15.30 hod.
USA, animovaný/dobrodružný/komedie/rodinný, dabing, 101
Doporučená přístupnost: všem
RIO 2, 3D
Vstupné: dospělí 150 Kč, děti do 15 let
130 Kč
Čtvrtek 10.–pátek 11. dubna
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
VB, biografický/drama/romantický,
titulky, 111
Doporučená přístupnost: od 12 let
VÁŠEŇ MEZI ŘÁDKY
Vstupné: 100 Kč
Sobota 12.–úterý 15. dubna
Od 17.30 a 20.00 hod.
ČR, rodinný film, 90, 2D
Doporučená přístupnost: všem
POJEDEME K MOŘI
Vstupné: 120 Kč
Středa 16.–pátek 18. dubna
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
USA, dokument/hudební, 91
Doporučená přístupnost: všem
JUSTIN BIEBER´S BELIVE
Vstupné: 110 Kč
Čtvrtek 17.–pátek 18. dubna
POZOR!!! jen od 20.00 hod.

VB, komedie/drama, titulky, 96, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
DLOUHÁ CESTA DOLŮ
Vstupné: 110 Kč
Sobota 19.–pondělí 21. dubna
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
USA/Austrálie, animovaná komedie,
dabing, 95
Doporučená přístupnost: všem
LEGO PŘÍBĚH 3D
Vstupné: 70 Kč
Sobota 19.–pondělí 21. dubna
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
USA/VB, sci–fi, akční, mystery, titulky, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
TRANSCENDENCE
Vstupné: 110 Kč
Úterý 22.–středa 23. dubna
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
Dánsko, komedie/drama, titulky, 90,
2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
DETEKTIV DOWN
Úterý 22.–středa 23. dubna
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
Francie, drama/thriller, titulky
Doporučená přístupnost: od 12 let
3 DNY NA ZABITÍ
Vstupné: 110 Kč
Čtvrtek 24.–neděle 27. dubna
POZOR!!! jen od 17.30 hod.
USA, akční/fantasy, dabing
Doporučená přístupnost: všem
THE AMAZING SPIDER–MAN 2,
3D
Vstupné: dospělí 175 Kč, děti do 15 let
145 Kč
Čtvrtek 24.–neděle 27. dubna
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
Finsko/ČR, komedie, titulky, 108, 2D
Doporučená přístupnost: všem
LÁSKA, SOUDRUHU!
Vstupné: 100 Kč
Pondělí 28.–středa 30. dubna
POZOR!!! PO od 17.30 a 20.00 hod.,
ÚT–ST jen od 17.30 hod.
USA, romantický/drama, titulky, 103,
2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
NEKONEČNÁ LÁSKA
Úterý 29.–středa 30. dubna
POZOR!!! jen od 20.00 hod.
Francie, drama/životopisný, titulky,
106, 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let
YVES SAINT LAURENT
Vstupné: 110 Kč

SENIORSKÉ STŘEDY
Středa 9. dubna
POZOR!!! od 9.30 hod.
ČR, akční, 99, 2D
Promítání pro seniory a handicapované
PŘÍBĚH KMOTRA
Vstupné: 50 Kč

FILMOVÝ KLUB – KINO OKO
Středa 16. dubna
Od 20.00 hod.
Dánsko, drama, titulky, 124, 2D
Doporučená přístupnost: od 18 let
NYMFOMANKA, část II.
Vstupné: 80 a 65 Kč
Změna programu vyhrazena.

Zpravodaj města Strakonice, periodický tisk územního samosprávného celku, měsíčník, vydán ve Strakonicích, reg. č. RR/330725/99 a MK ČR E 12988. Vydavatel
(adresa redakce): Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, IČ: 00251810, DIČ: CZ00251810. Redakční rada: Mgr. Ivana Parkosová (šéfredaktorka),
Mgr. Marie Kotlíková, Mgr. Marie Kutheilová. Kontakt: Ing. Lucie Šnajdrová, lucie.snajdrova@mu-st.cz, 383 700 844, 725 596 443. Redakční uzávěrka je 10. den
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